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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

[Eureka Logo] 

Esfregona com spray giratório sem fio FC3 
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO OU LESÕES, LEIA 

ATENTAMENTE O MANUAL DO UTILIZADOR ANTES DE USAR O 

APARELHO E GUARDE-O BEM PARA FUTURAS CONSULTAS. 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. Este aparelho foi projetado apenas para uso doméstico. Não utilize o aparelho 

com as mãos molhadas. 

4. O aparelho possui peças giratórias na parte inferior. Mantenha o cabo de 

alimentação longe do aparelho durante o uso. 

5. Se o aparelho for descartado, as pilhas devem ser removidas primeiro. O 

aparelho deve ser desligado da corrente elétrica antes de tirar a pilha. Descarte as 

pilhas com segurança. As pilhas usadas devem ser levadas para uma estação de 

reciclagem e não descartadas com o lixo doméstico. Para retirar as pilhas, entre 

em contacto com organizações profissionais que fazem a desmontagem. 

6. O aparelho é utilizado para limpar ou encerar várias superfícies planas, como 

ladrilhos de cerâmica, mármore, piso de madeira apenas. Não use o aparelho em 

paredes, janelas, grama vertical ou pisos irregulares. 

7. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. 

8. Sempre desligue o aparelho antes de levantá-lo do chão. Nunca levante o 

equipamento do chão durante a operação para evitar o perigo. 

9. Este aparelho é para limpar o chão e encerar, os utilizadores deverão ser 

responsáveis pela segurança dos locais de utilização. 

10. Para recarregar a bateria, use apenas a unidade de alimentação destacável 

fornecida com este aparelho. 
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
VISÃO GERAL DO PRODUTO 
 

 
 

Unidade principal Adaptador 

 
 

Tubo de alumínio*2   Tubo plástico 

 
 

Cabo (contém parafuso)   
Copo medidor de água (contém chave de 

fenda * tampa traseira da bateria) 

  

Esfregona *4   Manual do Utilizador 
 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
COMPONENTES DO PRODUTO 
 

 

 
 

 

 
Manual do  
Utilizador 

Botão de spray de água    

Tampa da entrada de água 

 

Indicador 

 

Jato de spray de água        

Esfregona 

 

Tampa das 

pilhas do 

cabo 

 

Porta de carregamento 

Botão de LIGAR/DESLIGAR 

Luz LED 

 



6 7 

 

GUIA DE OPERAÇÃO 
MONTAGEM 
 
◼ Montagem das pilhas 

1. Retire a pilha, a tampa da pilha, os parafusos e a chave de fenda; 

2. Instale a pilha atras do cabo na direção correta da polaridade da fonte de alimentação; 

3. Feche a tampa da bateria e prenda-a com parafusos (aperte os parafusos com uma chave 

de fenda Phillips}; 

4. Se não pretende utilizar o aparelho por um longo período, remova a pilha na ordem 

inversa da instalação. 

 

◼ Instruções sobre as pilhas  

1. Use o tipo correto de pilhas; 

2. Não misture pilhas novas e usadas ou com outros tipos diferentes de pilhas; 

3. Não carregue a pilha descartável; 

4. Retire as pilhas gastas do aparelho e elimine-as com segurança; 

5. Retire as pilhas do aparelho se o aparelho não for usado por muito tempo; 

6. Não provoque curto-circuito nas pilhas! 

 

◼ Montagem de tubos  

1. Junte os dois tubos de alumínio através do tubo de plástico como se indica na imagem 

abaixo; 

2. Insira uma extremidade do tubo de alumínio no cabo e a outra extremidade na unidade 

principal. 

 

Nota: 

Por favor, certifique-se de que as saliências de bloqueio no tubo de alumínio está bem 

encaixada com todas as peças de plástico até ouvir um som de "clique". 

 

GUIA DE OPERAÇÃO 
MONTAGEM 
 

 
 

Montagem de esfregonas: Coloque as esfregonas na plataforma giratória na parte inferior da 

unidade principal. Certifique-se de que o ponto central do pano coincide com o ponto central 

da base giratória durante a instalação. 

 

Nota: Para evitar danos à máquina, não sobreponha as esfregonas. 

 

 

Tubo de alumínio 

 

Conector de plástico 

 

Tubo de alumínio 

 



8 9 

 

GUIA DE OPERAÇÃO 
CARREGAMENTO 

Coloque a unidade principal numa superfície plana. Conecte uma extremidade do adaptador 

de energia à porta de carregamento da unidade principal e a outra extremidade à fonte de 

alimentação. 

 

Indicação de carregamento: Os indicadores piscam em azul quando o aparelho está a 

carregar e permanecem azuis quando totalmente carregado. 

 

Nota: Use o adaptador original. 

 

ENCHIMENTO DE ÁGUA 
Abra a tampa da entrada de água e, segurando-a de lado, despeje água no tanque de água 

usando o copo medidor de água até atingir a rede de filtração. Feche o tanque de água com a 

tampa da entrada de água. 

 

Nota: 

1. A capacidade do tanque de água é de 230 ml. 

2. Para evitar danos ao aparelho, não encha o tanque de água diretamente na torneira. 

3. Não utilize água com temperatura superior a 50° Celsius. 

 

GUIA DE OPERAÇÃO 
FUNCIONAMENTO DO APARELHO 

 
◼ LIGAR/PAUSAR 
 
Puxe o cabo para trás até que o som de liberação da fechadura seja ouvido. 

 
 

Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o aparelho começa a funcionar. 

Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR novamente, o aparelho para de funcionar. 
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GUIA DE OPERAÇÃO 
FUNCIONAMENTO DO APARELHO 
 

◼ Aspersão de água 

 

Pressione rapidamente o botão de spray de água para borrifar água uma vez. Continue 

pressionando o botão de spray de água para borrifar água continuamente. Solte o botão de 

spray de água para interromper o borrifo de água. 

 

Nota: 

1. Antes da operação, certifique-se de que as esfregonas estão corretamente instaladas; 

2. Não fique na frente do aparelho durante a operação para evitar respingos de água; 

3. Retire fios, trapos, chinelos e outros detritos durante a operação para evitar que fiquem 

emaranhados ou molhados. 

 
▪ DESLIGAMENTO 

 

Empurre o cabo para a posição vertical, ouvirá um som de “clique” ao mesmo tempo que a luz 

indicadora se apagará. O aparelho foi desligado com sucesso. 

 

Nota: 

Carregue totalmente o aparelho antes do armazenamento a longo prazo. Carregue o aparelho a 

cada 3 meses para evitar a descarga excessiva da bateria. 

 

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO 
LIMPEZA DO TANQUE DE ÁGUA 
 
Esvazie a água ou o líquido no tanque de água antes de um armazenamento prolongado para 

evitar bloqueios. 

 

 
 

LIMPEZA DAS ESFREGONAS 
Remova as esfregonas do prato giratório na parte inferior da unidade principal. Lave as 

esfregonas e seque-as. 
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ESPECIFICAÇÕES 
UNIDADE PRINCIPAL 
 

Modelo FC3/PC-3/FCO3 

Tamanho do Produto 120x37x18 cm 

Voltagem de carregamento 9,0V= 

Tensão nominal 7,4V= 

Potência nominal 40W 

Tempo de carregamento Cerca de 4-4,5 horas 

 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Se tiver algum problema com o dispositivo, siga as soluções simples alistadas abaixo. 

 

Problemas comuns Operação normal 

 

Não é possível ligar o dispositivo 

1. Verifique se as pilhas AAA estão instaladas no cabo 

ou se precisam de ser substituídas. 

1. 2. Veja se o cabo está na posição vertical. Puxe o 

cabo para baixo até o dispositivo entrar no modo de 

espera. 

O dispositivo parou de funcionar 

repentinamente durante a 

operação e não é possível liga-lo 

novamente 

1. Carregue o aparelho e reinicie-o. 

1. 2. O PCBA está protegido contra sobretensão. 

Conecte o dispositivo ao adaptador e à corrente 

elétrica para ativar o PCBA. Em seguida, reinicie o 

dispositivo. 

O dispositivo não borrifa água Verifique se o tanque de água está cheio. Por favor, 

encha o tanque de água com a quantidade adequada. 

 
Se os problemas ainda não puderem ser resolvidos após as etapas acima, entre em contacto 

com o nosso departamento de serviço pós-venda para obter assistência. 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 
 

O aparelho inclui uma garantia a partir da data de compra (a data indicada na fatura ou recibo 

de venda). 

Durante o período de garantia, o utilizador tem direito a uma reparação ou substituição se o 

aparelho apresentar defeitos devido a materiais, fabricação ou funcionamento defeituosos. 

Esta garantia só é válida se o aparelho for utilizado no país em que foi vendido. 

 

◼ Período de garantia 

 

Parte Garantia Período de garantia 

Dispositivo principal Unidade principal 1 ano 

Acessórios Esfregona 3 meses 

 

◼ Condições que a garantia não cobre 

 

1. Reparação não autorizada, uso indevido, colisões, falhas causadas por uso ou cuidado 

negligente, danos acidentais, negligência, operação ou manuseamento descuidado do aparelho, 

etiqueta alterada ou rasgada no aparelho. 

2. Fim do prazo da garantia;  

3. Sem nome da fábrica, endereço da fábrica, data de produção, certificação do produto; 

4. Danos causados por força maior. 
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CONDIÇÕES DE GARANTIA 
 

 

◼ Cartão de garantia 

 

Nome do utilizador  

Endereço postal  

 Número de contacto  

Nome e modelo do produto  

Número de Série do Produto  

Data de compra do produto  

 

 

◼ Registo de Manutenção 

 

 

Nº 

 

Data de 

manutenção 

Descrição de 

defeitos e peças 

de reposição 

 

 Centro de 

manutenção 

 

Engenheiro de 

Manutenção 

1     

2     

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


