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Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ldt 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Aspirador de Cabo sem Fio BR5 
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
Antes de utilizar este aparelho, leia todas as instruções e os sinais de alerta, neste manual 

e no dispositivo. 

• Não aspirar detergente de limpeza, querosene, vidro quebrado, agulha, cigarros, 

pó húmido, água do esgoto, fósforo, etc. 

• Não aspirar partículas pequenas ou objetos grandes como cimento, argamassa, 

calamina, bolas de brinquedo, etc. 

• Não utilizar o aspirador em locais próximos de aquecedores, radiadores e outras 

superfícies quentes. 

• Nuca utilizar o aparelho sem o filtro e o rolante da escova nos devidos lugares. 

• Nunca utilizar com entrada de ar bloqueada ou com o rolante da escova 

bloqueado, isso poderá causar avarias no motor. 

• Não mergulhar o aspirar na água, pois isso poderá aumentar os riscos de curto-

circuito e avarias. 

• A nova bateria utilizada pela primeira vez ou regularmente deve estar 

completamente carregada. 

• Se ficar muito tempo sem utilizar o aparelho, recarregue-o a cada 3 meses. Retire 

o cabo após o carregamento, limpeza ou manutenção, mas não o estique 

demasiado. 

• Usar um pano húmido para limpar o dispositivo e não use petróleo, cera, etc., 

para evitar rachas e descoloração no modelo. Não utilize nem armazene o 

dispositivo num local muito quente ou muito frio. 

• Apenas utilizar num local fechado e seco com temperatura superior a 0° C e 

inferior a 40° C. Não expor ao sol por muito tempo. 

• Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com 

capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e 

conhecimento se tiverem supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de 

uma forma segura e que entenda os perigos envolvidos. As crianças não devem 

brincar com o aparelho. 

• A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por 

crianças sem supervisão. 

• Se o aparelho parar de funcionar mesmo com carga suficiente, deve ser enviado 

ao serviço de manutenção ou verificação. Não desmontar o aparelho sozinho, 

pois uma remontagem incorreta pode provocar choques elétricos ou incêndio. 

• As pilhas estragadas devem ser recicladas com segurança. Não deitar fora. 

• Manter o cabelo, as roupas, os dedos e todas as outras partes do corpo longe das 

aberturas ou peças móveis. 

• Sempre utilize o carregado fornecido pelo fabricante. 
 

INSTRUÇÕES SOBRE O ADAPTADOR 
Leia a folha de instruções antes de utilizar 

“INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA - GUARDE ESTAS 

INSTRUÇÕES” e “PERIGO - PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU 

CHOQUE ELÉTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES”.  

• Este aparelho é operado com pilhas de lítio HD005 (22,2 V 2,0 Ah), que se 

encontram no aspirador. 

• Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com 

capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e 

conhecimento se tiverem supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de uma 

forma segura e que entenda os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar 

com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser 

efetuadas por crianças sem supervisão. 
 

• Não tentar recarregar pilas não recarregáveis.  

 

• Apenas para uso em local fechado, não expor ao sol. Durante o recarregamento, o 

dispositivo deve ser colocado numa área com boa ventilação. Não exceder as 

especificações do fabricante durante o funcionamento. Não operar o aparelho 

com cabo, fecho ou ficha danificados. Sempre retire da tomada quando não 

estiver a utilizar o aparelho. A tomada principal é usada como dispositivo de 

desconexão, o qual deve estar sempre disponível para a utilização. O aparelho 

não deve ser exposto a gotas de água ou respingos. Não colocar objetos cheios de 

água por cima do aparelho.  

 

• Dados técnicos 
Modelo: QX15WG260050V 

Saída: DC 26,0 V          0,5 A      13,0 W 

Entrada: 100-240 V ~   50-60Hz   0,3A máximo 

Eficiência ativa média (%): 85,28% 

Eficiência com baixa carga (10%):  77,82% 

Consumo de energia sem carga (W): 0,088 

 

 

• Fabricante 
Shenzhen Qi Xin Electronics Co., Ldt 

Chongqing Rod. Fuyong Ind. Thoroughfare, Nort 3F, Bldg.A6. Xinfu 

Ind.Zone, Fuyong St.Baoan Dist. 518013 Shenzhen, Guandong, R. P. da China 
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
INSTALAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES 
 

 
ACESSÓRIOS 
 

 
Escova 2 em 1      

 
Adatador 

 

 

FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES 
 
◼ Instalação do pacote da bateria: 

Insira o pacote na base da máquina até 

ouvir um estalido. Preste atenção à 

posição.  

◼ Instalação do copo de poeira: 

Primeiro, encaixe o gancho do copo de 

poeira, depois gire-o na direção da seta 

até ouvir um estalido. 

 
 

◼ Conexão da escova de chão: 

Insira o conjunto da escova de chão no 

tubo metálico até ouvir um estalido. 

◼ Tubo metálico e o cabo: 

Ao instalar o tubo metálico, insira a 

extremidade da ficha do tubo metálico 

na tomada do cabo até ouvir um 

estalido. 

  
◼ Conexão entre a escova de chão e o 

componente do cabo: 

Insira o conjunto da escova de chão no 

tubo metálico até ouvir um estalido. 

◼ Conexão entre os acessórios e os 

componentes do cabo: 

Insira o acessório no componente 

do cabo até ouvir um estalido. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacote da bateria 

 

Tubo condutor 

 

Escova elétrica 

 

Cabo 
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FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES 
◼ Conexão entre os acessórios e o conjunto do tubo metálico: 

Quando o acessório está instalado no tubo metálico, insira-o no tubo metálico até ouvir 

um estalido. 

 

 
 

 

 

FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES 

Atenção! 

1. Quando a capacidade da bateria diminui e o tempo de utilização da máquina 

também diminui, pode adquirir um novo pacote de bateria para fazer a substituição 

ao invés de comprar uma nova máquina; 

2. Este pacote só pode ser utilizado nesta máquina e é expressamente proibido usar 

para outros fins. Apenas utilizar o carregador fornecido pelo fabricante. Não 

desmontar o pacote da bateria nem expô-lo a líquidos porque pode danificar ou 

provocar curto-circuito. Não expor a bateria a objetos muito quentes ou a chamas. 

Não inserir objetos pontiagudos no pacote da bateria; 

3. É expressamente proibido permitir que as crianças utilizem ou brinquem com este 

pacote de bateria. 
 

◼ Desmontagem do conjunto do tubo metálico: 

Primeiro, pressione o botão de soltar, localizado na conexão do copo de poeira, depois 

puxe o tubo metálico. 

 

 

FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES 
 

◼ Desmontagem do conjunto da escova de chão: 

Primeiro, pressione o botão de soltar, localizado na conexão do copo de poeira, e depois 

retire a escova de chão. 

 
 

◼ Desmontagem do conjunto de copo de poeira: 

Primeiro, pressione o botão de soltar e depois gire o conjunto de copo de poeira na 

direção da seta. Quando o topo do copo estiver separado da caixa do conjunto, o conjunto 

de copo de poeira pode ser retirado da caixa. 

 

 

 

 
 

◼ Desmontagem dos componentes do pacote de bateria: 

Pressione o botão de soltar, segure o pacote e puxe-o para fora. 

 

 

 
Soltar o pacote de bateria 
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FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
CARREGAMENTO 
 

 Atenção! 

1. A bateria não vem com carga da fábrica, certifique-se de carregá-la antes da utilização; 

2. Não recarregue num local com temperatura abaixo de 0° C e acima de 40° C; 

3. Quando o produto tiver pouca carga, o indicador da carga da bateria pisca para o 

recordar; 

4. Quando o tempo útil da bateria diminui e o tempo de carregamento aumenta, procure por 

profissionais para fazerem a substituição. Para evitar perigos desnecessários, não 

desmonte o aparelho sozinho; 

5. Ao utilizar este produto pela primeira vez, a capacidade da bateria do aspirador pode não 

ser plena. Tem de usar o adaptador de energia para recarregar completamente a bateria 

antes de utilizar. O tempo de recarregamento é de cerca de 4 a 5 horas; 

6. O pacote da bateria pode ser recarregado em separado. Quando o indicador vermelho de 

carregamento da bateria está aceso, significa que a bateria está completamente carregada. 

(Neste caso, o carreamento ainda continua por mais meia a uma hora, para melhorar o 

efeito de carregamento); 

 

 
 

◼ Orientação 

O aspirado vem equipado com uma função de corte. Quando o aspirador está em 

carregamento, o indicador de carregamento do pacote de bateria acende azul. Neste caso, 

mesmo pressionando o botão de ligar, o aspirador não vai arrancar. Quando não houver 

carga suficiente no aparelho, recarregue-o imediatamente. Quando a tensão for muito 

baixa, para proteger a bateria, o aspirador entra no modo de poupança de energia. Neste 

caso, o aspirador deve ser recarregado.  

 

 

FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
LIMPEZA DO APARELHO 
 

 Atenção! 

 Para evitar bloquear a conduta de ar, retire os detritos maiores da área (como pedaços 

grandes de papel e películas de embalagem, etc.); 

 Não usar ou guardar a bateria num lugar com temperatura abaixo de 0° C ou acima de 

40° C; 

 Ao descartar este produto, retire as pilhas. 

 Reciclar completamente a máquina, os acessórios, adaptadores e baterias. 

Pressione o botão de energia para ligar a máquina e começar a limpeza; pressione de 

novo o botão de energia para desligar a máquina e parar de limpar. 

 

 

 
 

 Uso dos botões 

A máquina utiliza um interruptor separado, um botão de controlo da velocidade, outros 

dois botões. E está configurada com os modos alto/baixo. 

 

Ordem Instruções 

1 Início: Pressione o botão de energia e a máquina arranca no modo 

baixo, por defeito. Neste momento, pode ser usado para limpar a área 

pretendida. 

2 Controlo da velocidade: Pressione o botão de controlo da velocidade 

para mudar para o modo alto. O modo alto geralmente é usado para 

tapetes, aberturas e outras áreas difíceis de limpar. Depois, volte a 

pressionar o botão de controlo da velocidade para mudar para o modo 

baixo. 

3 Desligue a máquina, pressione o botão de energia mais uma vez para 

desligar e parar de limpar. 

 

◼ Uso da escova elétrica para chão: 

As escovas elétricas podem ser usadas para aspirar poeira em tapetes com fios curtos ou 

superfícies duras, chão com mosaico, assentos de carros e tapetes para os pés.  

Botão de controlo da 

velocidade 

 

  Botão de energia 
Indicador do pacote de 

bateria         

  Porta de carregamento 
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FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
USO DOS ACESSÓRIOS 
 
◼ Insira o acessório 2 em 1 no portador da sucção e fixe-o para começar a utilizar. 

 

 
 

◼ Puxe a cabeça da escova do acessório 2 em 1 para trás até ouvir um estalido. Depois 

pode limpar os espaços que faltam nos cantos, escadas, teclados, etc. 

 

 
 

◼ Puxe a cabeça da escova do acessório 2 em 1 para frente até ouvir um estalido. Despois 

pode começar a limpar as partes difíceis tais como mobílias, estantes de livros e cortinas. 

 

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
DESMONTAGEM E LIMPEZA DO COPO DE POEIRA 
 

 Atenção! 

1. Para preservar o poder de sucção do aspirador, limpe a poeira regularmente. 

2. Pressione continuamente o botão do copo de poeira e retire o copo de poeira, girando-o 

no sentido anti-horário, conforme indicado abaixo.  

 

 
 

 

 
 

Botão do copo de 

poeira 

 

Fivela da tampa do copo 

de poeira 

 

Retire o algodão do 

filtro 

 

Retire o cone do 

ciclone 
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
LIMPEZA DA ESCOVA 
 
◼ Pressione o botão para retirar a escova elétrica; 

 
 

◼ Desparafuse a tampa do rolante da escova de acordo com as instruções, levante a tampa 

do rolante da escova e retire o rolante para a limpeza. Isso acontece depois de tirar a 

tampa. Depois da limpeza, instale o rolante da escova de acordo com os passos de 

desmontagem. 

 
Deslize a tranca para a posição de trancar. 

 

 
Retire o rolante da escova 

 

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
LIMPEZA E SUBSTIRUIÇÃO DAS PEÇAS 
 

 Atenção! 

1. Substitua o algodão do filtro e o próprio filtro depois de comprá-los num revendedor 

designado pelo fabricante; 

2. Recomenda-se limpar o copo de poeira imediatamente após cada utilização; 

3. Se o filtro estiver entupido devido à existência de demasiado pó, deve-se limpar ou 

substituir, conforme necessário. 

4. Depois de um longo período de utilização do rolante da escova, as cerdas podem estar 

enroladas com outros fios e cabelos, pelo que precisa de ser limpo imediatamente para 

que o aspirador funcione de forma eficiente. 

 

◼ Pressione o botão do copo de poeira, gire-o no sentido horário, conforme 

indicado abaixo, e retire o copo de poeira; 
 

 

 
 

◼ Pressione firmemente o botão de soltar a tampa da base do copo de poeira, o que 

abrirá a tampa do fundo do copo de poeira. Assim, pode limpar o copo de poeira. 
 

 

Botão de desmontagem da 

escova de chão 
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
LIMPEZA E SUBSTIRUIÇÃO DAS PEÇAS 
 

◼ Puxe o conjunto do filtro na direção da seta, conforme se indica na imagem abaixo, para 

limpar ou substituir o conjunto do filtro; 

 

 
 

◼ Retire o filtro para poder limpar ou substituir; 

 

 
 

◼  

 
 

◼ Retire o conjunto do filtro do cone de ciclone, na direção indicada na imagem. 

Depois da limpeza (se necessário, substitua), poderá voltar a montar na ordem 

inversa da desmontagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO 

 

Retire a bateria antes de descartar o dispositivo e descarte-a 

separadamente em locais recomendados para a recolha. 

 

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. 

 

 

Aviso: 

Este aparelho possui pilhas que só podem ser substituídas por pessoas qualificadas; 

A escova de chão é uma peça móvel. Cuidado com os seus pés ou outros objetos. 

 

Dados técnicos da Bateria de Lítio Recarregável: 

Modelo: HD005 

Tipo de Bateria: 22,2 V – 2,0 Ah     44,4 Wh  

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ldt 

No. 39, Coahu Avenue, Xiangcheng Economic  

Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China 

 

Deixe o filtro já limpo num local com boa ventilação para secar antes de usar: 


