
 
SINCE 1909 

 
 

 

 

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 Mão sem Fio H11 

 
 



2 3 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
CONTEÚDOS DO PACOTE 
 

 
Aspirador Manual 

 
Varinha 

 

 

  

Bocal a motor   Suporte de parede Dois parafusos e buchas 

 

 

 

Carregador 
Ferramenta de 

estofamento 

Ferramenta de 

estofamento 2 em 1 

 

 

 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
COMO IDENTIFICAR AS PEÇAS 
 

 

 

Instruções sobre a manutenção do filtro 

 

Filtro do copo de poeira 

Filtro pós-motor 

Botão de energia 

 
Botão de controlo de 

sucção 
 
Ecrã LED 

Desbloqueio do copo de 

poeira com um clique          

Montagem de ciclone 

(dentro do copo de 

poeira)      Gancho para descanso 

fácil 
 

Varinha 
 

Botão de soltar o bocal 

Rolo da escova      

Bocal a motor       

Porta de carregamento             

Botão de soltar o 

aspirador       



4 5 

 

GUIA DE OPERAÇÃO 

COMO MONTAR 
Deslize a varinha para dentro do aspirador manual até ouvir um estalido de encaixe. 

Empurre a varinha até fazer um estalido. 

 
 

COMO MONTAR O SUPORTE DE PAREDE 
 

1. Escolha um local perto da tomada de energia, arranje um ponto alto o suficiente na 

parede para permitir que a varinha e o bocal a motor fiquem pendurados livremente. 

2. Coloque o suporte numa parede e use lápis para marcar os furos que pretende fazer. 

3. Faça furos na parede com uma broca de ɸ 8mm e insira as buchas. Insira os parafusos 

nos orifícios do suporte e aperte até ficar firmemente preso. 

 

 

 

 GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO RECARREGAR AS PILHAS 
1. Coloque o aspirador já montado no suporte da parede. 

2. Conecte o carregador na tomada de energia e, em seguida, na porta do carregador no 

cabo.  

 
3. Enlace o fio do carregador nas abraçadeiras localizadas no suporte da parede. 

4. O nível de carga da bateria será mostrado no círculo no centro do ecrã LED no cabo. 

Os segmentos do círculo diminuirão no sentido horário à medida que o nível da bateria 

diminui. 

5. As luzes indicadoras deixam de piscar quando completamente carregado. 

6. Carregue completamente a bateria antes de utilizar pela última vez. Isso pode levar até 

seis horas. 

 

COMO UTILIZAR O ASPIRADOR PARA LIMPAR 
Como usar o aspirador para limpar o chão 

 

1. Pressione o botão de energia uma vez para iniciar. O aspirador começa no último modo 

de sucção e rolo de escova utilizados. Use o botão de controlo de sucção Baixo/Alto e 

botões Superfície Dura/Tapete (ligar/desligar rolo de escova) para otimizar a sua 

limpeza, dependendo da superfície. 

 

 

Buchas 

 

Prendedor de cabo 
 

Botão de energia 

Controlos de sucção 

Controlos dos rolos da escova 

1. Usando o bocal a motor, deslize para frente e para trás na superfície que pretende 

limpar. Evite aspirar itens muito grandes ou pontiagudos (como parafusos). 

2.  Gire o pulso para ativar a função giratória. 

3.  Depois de limpar, pressione o botão de energia para parar o motor. 
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GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO ESVAZIAR O COPO DE POEIRA 
 

1. Pressione e aperte os botões, localizados em ambos os lados na frente do cabo, ao 

mesmo tempo, para soltar o copo de poeira e puxe o copo para fora. 

2. Pressione a alavanca para soltar a tampa inferior do copo de poeira para retirar os 

detritos. 

  
 

3. Para colocar o copo de poeira de volta ao lugar, gire-o para a frente para que o gancho 

inferior pegue na ranhura e, em seguida, empurre-o suavemente de volta para a varinha 

até ouvir um estalido, indicando que está trancado no lugar. 

 
 

 

 GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO USAR O ASPIRADOR E OS ACESSÓRIOS 

 

 ATENÇÃO! 

Peças móveis! Sempre desligue o aspirador antes de anexar os acessórios. 

 

1. Para usar sem ferramentas, pressione o botão de liberação e remova a varinha. Colete 

detritos diretamente com o bocal do aspirador. 

 
2. Para usar ferramentas com a varinha, pressione o botão de soltar para remover o bocal 

vermelho do motor. Deslize a ferramenta para a extremidade da varinha até ouvir um 

estalido. 

 
 

3. Para usar as ferramentas apenas com o aspirador, pressione o botão de liberação para 

remover a varinha. Deslize a ferramenta para dentro do aspirador até ouvir um 

estalido. 

 

a. Apertar 

c.Pressionar 

 

Estalido! 

 

Boquilha: 

Limpa áreas de difícil acesso, como 

cantos, bordas de base, aberturas de 

secadoras, cadeiras e sofás. 

 

b.Puxar 

 

b. Puxar  

 

a. Alinhar 
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GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO USAR O ASPIRADOR E OS ACESSÓRIOS 
 

4. Ferramenta de estofamento 2 em 1: Use a escova para aspirar cortinas, aberturas ou 

superfícies estofadas. Use a porção de feltro para limpar superfícies delicadas. Para 

alternar entre as porções de feltro e escova, pressione a liberação do polegar e deslize 

para cima ou para baixo. 

 

 
 

COMO USAR O ASPIRADOR E O BOCAL 
 

Ideal para limpar escadas. 

1. Pressione o botão de liberação para remover a varinha do aspirador. Conecte o bocal a 

motor diretamente ao aspirador até ouvir um estalido.  

2. Pressione o botão de energia uma vez para iniciar. O aspirador começa no modo 

médio. Use o botão de modo para alternar entre os modos, dependendo da potência de 

sucção desejada. 

 

 GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO FAZER A MANUTENÇÃO DO SEU ASPIRADOR DE POEIRA 
 

 ATENÇÃO! 

Nunca usar o aspirador sem todos os filtros, a tela filtrante ou o copo de poeira nos 

seus devidos lugares.  

AVISO: Peças móveis! Sempre desligue o aspirador antes de anexar os acessórios. 

 

Copo de poeira - Esvaziar após cada utilização. 

1. Pressione e aperte os botões 

localizados em ambos os lados ao 

mesmo tempo para soltar o copo de 

poeira e puxe o copo para fora.  

 

2. Pressione a alavanca para soltar a 

tampa inferior na frente do copo de 

poeira para esvaziar os detritos. 

 
 

Filtro de copo de poeira lavável - limpar mensalmente. 

1. Pressione e aperte os botões, localizados em ambos os lados na frente do 

cabo, ao mesmo tempo, para soltar o copo de poeira e puxe o copo para fora. 

2. Levante o filtro pré-motor e retire a poeira com frequência. A cada três 

meses, enxague o filtro e seque-o completamente. 

 

 

 

A. Apertar 

B. Puxar 
C. Pressionar 

 

A. Apertar 

B. Puxar 
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GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO FAZER A MANUTENÇÃO DO SEU ASPIRADOR 

DE POEIRA 
 

3. Volte a colocar o filtro e o ciclone. 

 

4. Coloque o copo de poeira de volta no 

lugar. 

 
 

Filtro pós-motor lavável - limpar a cada 6 meses. 

1. Torça a tampa do filtro e retire-a. 

2. Levante o filtro pós-motor. 

3. Agite para tirar a poeira. 

 

 
 

 

4. A cada três meses, substitua o filtro ou enxague e seque-o completamente.       

Riposizionare il filtro e il coperchio e ruotare per il “blocco”. 

5. Reposicione o filtro e a tampa e torce para “trancar”. 

 

 

 GUIA DE OPERAÇÃO 
COMO FAZER A MANUTENÇÃO DO ROLO DA ESCOVA 
 

 ATENÇÃO! 

Para evitar pagar desnecessariamente pelos serviços de manutenção, verifique 

regularmente se o rolo da escova tem detritos. Se o rolo ficar entupido, o aspirador vai-

se desligar automaticamente. Desligue o aspirador e retire o cabo de energia antes de 

tirar a poeira. 

 

Manutenção do rolo da escova – limpe regularmente ou quando a luz indicadora do 

rolo acender vermelho. 

 

1.  Coloque o bocal de baixo para cima. 

Utilize uma tesoura ou uma faca para 

cortar possíveis fios. 

 

 

2. Se não for possível retirar o pó com 

facilidade, retire a mola de fixação 

para aceder ao rolo da escova. Use 

uma chave de fenda ou moeda para 

girar o parafuso para a posição 

“destrancar”. 

 

3. Retire a mola de fixação e levante o 

rolo da escova para limpar e tirar 

detritos. 

 

4. Para voltar a montar: 

 Alinhe uma das extremidades do 

rolo da escova com a engrenagem 

do bocal.  

 Pressione a outra extremidade para 

dentro da ranhura. 

 Coloque a mola de fixação na alça e 

pressione para baixo. 

 Insira o parafuso e gire para a 

posição “trancar”. 

 

 

 

24 horas 

24 horas 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
  
 

 ATENÇÃO! 

Certifique-se de que o aspirador está desligado e o cabo de energia está desconectado. 

 

AVISO: Suspensão térmica 

Este aspirador possui um termostato especial que o protege de sobreaquecimento. Se o aspirador 

parar de funcionar de repente, siga as seguintes instruções: 

1) Verifique se existe alguma fonte de aquecimento no aspirador como um copo de poeira 

cheio, varinha bloqueada ou filtros entupidos. Se estas condições existirem, resolva-as e 

espere pelo menos 30 minutos antes de voltar a usar o aspirador. 

2) Depois de transcorridos os 30 minutos, ligue o aspirador. 

Problema Solução  

Não é possível ligar o motor 

• Verifique se o aspirador tem carga suficiente. 

• Coloque o cabo de energia numa tomada, tente uma 

nova tomada ou verifique os disjuntores. 

• Confira as instruções de “suspensão térmica” 

mencionadas acima. 

As luzes indicadoras de 

carregamento não acendem 

enquanto o aspirador recarrega 

• Certifique-se de que o carregador está bem colocado na 

tomada.  

• Certifique-se de que o cabo de carregamento está bem 

inserido no aspirador. 

• As luzes indicadoras param de piscar quando o aparelho 

está completamente carregado. 

Sem poder suficiente de 

sucção  

• Esvazie o copo de poeira ou mude os filtros. Confira a 

página 9 para ver as instruções de manutenção. 

• Certifique-se de que o aspirador está completamente 

carregado. Recarregue as pilhas. 

• Retire possíveis materiais que estejam a obstruir o fluxo 

de ar. 

Sem tempo suficiente de 

funcionamento 

• Verifique se o aspirador tem carga suficiente. 

• Substitua as pilhas depois de seis horas de utilização. 

O rolo da escova não gira 
• Verifique se há detritos no rolo da escova. Confira a 

página 9 para ver as instruções de manutenção. 

 

 Eliminação deste aspirador e da pilha 

Antes de descartar este aspirador, descarte a pilha de uma forma ecológica. Não deite 

esta pilha juntamente com outro lixo doméstico normal. 
 

  ATENÇÃO! 

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

seu agente de serviço ou pessoal qualificado de modo a evitar perigos. 

2. 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 entendam os perigos envolvidos. 

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

crianças sem supervisão. 

4. As crianças não devem brincar com o aparelho. 

5.  Este aparelho apenas deve ser utilizado com o cabo de alimentação fornecido pelo 

fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO 

 

Informação importante sobre o descarte das pilhas.  

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 


