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Manual do Proprietário 
 

Muito obrigado por adquirir a sua nova máquina Eureka. 

Leia este manual do proprietário com cuidado antes da sua 

operação. Guarde-o com segurança. 
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
VISÃO GERAL DO PRODUTO 

 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
1. Para a primeira operação, é aconselhável ler atentamente o manual antes e guardá-lo 

adequadamente para uso futuro. 

2. Antes da primeira operação, certifique-se de que o coletor de pó esteja instalado 

corretamente. 

3. Certifique-se de que a fonte de alimentação é 220-240V 50Hz. 

4. Não aspire água ou materiais inflamáveis. 

5. Não aspire material em chamas ou cinzas. 

6. Não use a máquina sem um filtro de proteção do motor. 

7. Troque o copo de poeira/filtro imediatamente quando estiver danificado. 

8. Não armazene ou use a máquina perto de locais com alta temperatura. 

9. Não permita que crianças usem a máquina em caso de perigo. 

10. Se houver ruído anormal, cheiro, fumaça ou qualquer outra falha ou quebra for observada 

durante a operação, deve desligar o interruptor e desconectá-lo. Em seguida, entre em 

contacto com o centro de serviço para a reparação. Não repare pessoalmente. 

11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu 

agente de assistência técnica ou por um profissional igualmente qualificado, para evitar 

qualquer perigo. 

 
GUIA DE OPERAÇÃO  
MONTAGEM ANTES DA UTILIZAÇÃO 
 

Mostra a conexão da mangueira e do 

aspirador: 

Coloque o conector da mangueira na frente 

do aspirador. Em seguida, insira-o no orifício 

de entrada e vire à direita. Se quiser 

desmontá-lo, pode girar a conexão da 

mangueira para a esquerda e puxá-la para 

fora. 

 

Mostra a conexão da mangueira e o tubo 

metálico extensível: 

Segure o conector flexível da mangueira e 

coloque-o no orifício do bipper do tubo. 

 

Mostra a conexão do tubo e a ferramenta 

de escova: 

Coloque o tubo metálico no orifício da 

escova e gire-o para prendê-lo. 

 

Mostra como verificar o enrolamento do 

cabo de alimentação: 

Pode puxar o cabo de alimentação para fora 

da máquina e pare ao ver a marca amarela. 

Certifique-se de que a marca vermelha não 

esteja fora. Quando a terminar de varrer, 

primeiro desligue a energia, retire a ficha da 

tomada e pressione o botão do dispositivo de 

enrolamento até que o cabo esteja 

completamente na máquina. 

 
 

Mostra o botão de energia: 

Coloque a ficha na tomada, pressione o botão de energia para controlar o funcionamento da 

máquina. 
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GUIA DE OPERAÇÃO 
LIMPEZA DA CÂMARA DE POEIRA 
 
Etapas da limpeza da câmara: 

 

1. Segure a câmara de poeira e segure e 

pressione o botão de libertação.  

2. Retire a câmara de poeira da 

máquina. 

 

 
 

3. Coloque a câmara de poeira na lata de lixo, pressione o botão de liberação para abrir 

a parte superior da câmara de poeira, e a sujidade e a poeira cairão sozinhas na lata de 

lixo. 

 
 

 
GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO USAR OS ANEXOS 
 
1. Pise no pedal da escova para as cerdas saírem. Assim, poderá limpar o chão. 

 

 
 

 

 

2. Pise de novo no pedal da escova para deixar as cerdas entrarem. Assim, poderá 

limpar o tapete. 

 



 

 

 

GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO FAZER A MANUTENÇÃO 
1. O filtro deve ser limpo duas vezes por ano ou quando houver sujidade evidente no 

filtro. 

2. Deve afixar o filtro corretamente antes de ligar o aspirador. 

3. O filtro não pode ser limpo na máquina de lavar ou com o soprador. 

4. Isso reduzirá o poder de sucção e danificará o motor se o filtro estiver húmido. 

5. Etapas da manutenção: 

 

Pressione a trava da tomada para abrir a 

placa da tomada. 

 

Retire o filtro de saída 

 

 
  

Puxe a tampa da câmara para separá-la 

da lata de lixo. 

 

Se houver algum fio de cabelo, retire-o. 

 

 

Pegue o filtro e lave-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO 

 

Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado com 

outros resíduos domésticos em toda a UE. Para prevenir 

possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao 

descarte descontrolado de lixo, recicle-o com responsabilidade 

para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. 

Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de 

recolha e devolução ou contacte o revendedor onde o produto foi 

adquirido. Ele poderá recebê-lo de volta e, dessa forma, proteger 

o ambiente através da promoção de uma reciclagem segura. 
 

 


