




·NAO incinere o aparelho, ainda que esteja gravemente danificado, uma vez que a bateria
poderà explodir e incendiar.
· Mantenha a area de trabalho bem iluminada.

· Em superficies com carpetes, mantenha sempre o aspirador em movimento para evitar dano
nas fibras das carpetes.

·NAO coloque o aspirador em superficies instaveis, como cadeiras ou mesas.
· NAO coloque quaisquer objetos nas aberturas. NAO utilize se existirem aberturas bloqueadas;

mantenha-as livres de p0, cota0,cabelos ou outros materiais que possam reduzir o fluxo de ar.
·NAO permita que criancas pequenas utilizem ou brinquem com o aspirador. E necessaria uma
|supervisao rigorosa quando qualquer aparelho é utilizado perto de criancas. A limpeza e a
 manutencao a nivel do utilizador nao deverao ser feitas por criancas nao supervisionadas.
 · NAO utilize o aspirador sem que o rolo com escova, o recipiente do lixo e os fitros estejam

devidamente colocados.
· NAOutilize o aspirador se o fluxo de ar estiver obstruido. Se as vias de ar ou se o bocal para

pavimentos estiverem bloqueadas, desligue o aspirador e retire a bateria. Limpe todas as
obstrucoes antes de voltar a colocar a bateria e ligar o aspirador.

· Mantenha o bocal para pavimentos longe do cabelo, rosto, dedos,pés descalcos ou roup:
largas.

·NAO carregue a bateria a temperaturas abaixo dos 0"℃ ou acima dos 50 "℃.
 · Guarde o aparelho num local interior. NAO utilize nem guarde o aspirador com temperaturas
abaixo dos-20"℃.Garanta que o aparelho se encontra a temperatura ambiente antes de o

colocar em funcionamento.

b) Recipiente do lixo, filtros, acessorios
Antes de ligar o aspirador:

- Certifique-se de que todos os fitros estao devidamente secos apos a realizacao de limpezas
de rotina

-Certifique-se de que o rolo com escova, o recipiente do lixo e todos os filtros estao
devidamente colocados apos a realizacao de limpezas de rotina.

. Certifique-se de que todos os acessorios estao desobstruidos e mantenha as aberturas
longe do rosto e do corpo.

·Utilize apenas filtros e acessorios recomendados pela Orfeld.A utilizacao de outros filtros e
acessorios anulara a garantia.

c) Bateri
·A bateria é a fonte de alimentacao do aparelho.Quando a bateria esta instalada no aparelho,

NAO o utilize mantendo o dedo no botao de alimentacao. NAO carregue o aparelho enquanto
este estiver ligado.

· Retire a bateria do aparelho antes de efetuar quaisquer ajustes ou resolver quaisquer
problemas. Se nao utilizar o aparelho durante longos periodos, retire a bateria antes de o

guardar.
· Utilize apenas carregadores recomendados pela Orfeld.A utilizacao carregadores incorreto

podera originar um risco de incendio quando utilizados com a bateria.
· Utilize o aparelho apenas com a bateria especificamente indicada.A utilizacao de outras

baterias podera originar um risco de lesao e incendio.



· Quando a bateria nao estiver a ser utilizada,mantenha-a longe de qualquer objeto metalico,
como clipes de papel,moedas, chaves,pregos ou parafusos. O curto-circuito dos terminais da

bateria amenta o risco de incendio ou queimaduras.
 · Em condioes abusivas, a bateria poderà verter liquido. Evite o contacto com o liquido, uma

vez que podera causar ritacoes ou queimaduras. Em caso de contacto,lave com agua. Se i
liquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda medica.
·Mantenha a bateria longe de superficies quentes.

·NAO exponha a bateria nem o aparelho a incendios ou temperaturas acima dos 130"℃; f
lo podera causar explosoes.

 · Siga todas as instrucoes de carregamento e NAO carregue a bateria ou o aparelho fora
do intervalo de temperatura especicado nas instrucoes. O carregamento indevido ou a

temperaturas fora do intervalo especificado poderà danificar a bateria e aumentar o risco de
incendio

· A manutencao do aparelho deve ser apenas realizada por pessoal qualificado e com pecas
de substituicao identicas. Para garantir a seguranca, NAO modifique nem tente reparar o

|aparelho ou a bateria de forma autonoma, exceto quando indicado nas instrucoes de utilizacao
e manutencao.

· A bateria nao deve ser armazenada a temperaturas abaixo dos-20"℃ ou acima dos 45"℃,
para assegurar a vida util da bateria a longo prazo.

· A bateria nao deve ser exposta nem mergulhada em agua, agua com sal ou outros liquidos.



3.Visao geral do produto
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9 Botao para ajustar o tubo1 Unidade principal (para pavimentos duros)
?Botao SPEED 8 Rolo com escova dura10 Tubo de extensao

(para carpetes)Indicador develocidade 11 Botao para libertar o bocal
9 Base de carregamentopara pavimentos4 Indicador do nivel de bateria

20Buchas e parafusos12 Bocal para pavimentos|5 Indicador do aviso de
13 Botao para libertar a bateria 21 Transformadorobstrucao
14 Botao de alimentacao 22 Filtro HEPA) Botao para libertar o

recipiente do lixo 23Pre-fitro15 Escova para p6
7 Fecho do recipiente do lixo 24 Filtro de malha16 Bocal para fendas

8 Botao para libertar o tubo 25 Recipiente do lixo17 Rolo com escova macia



4. Acessorios
Escova para po(15) Bocal para fendas(16)

Para cantos, nichos e outros lugares dePara remover o po e particulas finas de
dificil alcance, como bancos e tapetes de| cortinas e outras superficies delicadas.
carros,molduras,etc.
Rolo com escova dura(18)3 Rolo com escova macia(17)
Perfeito para carpetes. Recolhe residuosPerfeito para pavimentos duros
por baixo da supertficie das suas carpetes. especialmente para pavimentos de

|madeira sensivel.Recolhe sujidade grossa |
e fina ao mesmo tempo

5. Montagem
—>Escoha a ferramenta ou acessorio de limpeza desejado.
a)Para limpeza de longo alcance

·Anexe o bocal para pavimentos(12) ou a ferramenta de limpeza desejada no tubo d:
|extensao(10),pressionando-a ate que se encaixe devidamente.

·Insira a parte superior do tubo de extensao (10) no aspirador portatil,pressionando-a ate que
se encaixe devidamente.

| Clique IIN1/
⑩荼 

—> Ajuste o comprimento geral do tubo para se adequar aos seus requisitos de limpeza.



b) Para limpeza de curto alcance
·Pressione o botao para libertar o tubo (8) para desassociar o tubo do aspirador por

· Associe a ferramenta de limpeza pretendida ao aspirador portatil.

| Ciue

美回

c) Instalar a base de carregamento de montagem em parede
· Escolha o local pretendido para instalar a base de carregamento(19).Certifique-se de que

esta perto de uma tomada.A altura de instalacao recomendada é de 110 cm.

 · Coloque a base de carregamento(19) na parede,na altura pretendida. Marque o local dos
orificios dos parafusos. Faca orificios e fixe as buchas(20)nos orificios e,em seguida, fixe

devidamente a base de carregamento (19) na parede com Os parafusos.
| Antes de fazer os orificios,certifique-se de que nao existem condutas de gas, agua,

 cabos ou fios eletricos por tras da area de montagem.



6. Funcionamento
a) Carregament
—> Carregue completamente a bateria antes da primeira utilizacao.

· Em primeiro lugar, instale a bateria.Coloque a bateria na ranhura na parte posterior do
aspirador portatil até que se encaixe devidamente.

Para a remover,aperte os botoes para libertar a bateria(13) em ambos os lados da bateria e
 retire a bateria do aspirador.

·Para carregar, deslize o aspirador portatil na base de carregamento de montagem em
parede(19)para o ligar ao transformador(21)e,em seqguida, ligue o transformador(21) a
 uma tomada de parede.O carregamento completo demora aproximadamente 4,5 horas.

— O transformador (21) esta integrado na base de carregamento(19).Para utilizar o
transformador(21)em separado, retire os parafusos da tampa com a ajuda de uma

| chave de parafusos e,em seguida, retire o transformador.

b)Ligar e desligar
Antes de aspirar as suas carpetes ou tapetes delicados, consulte as instrucoes de

_) limpeza recomendadas pelo fabricante.
· Prima o botao de alimentacao(14)para ligar o aspirador. O aspirador entra no modo AUTO

por defeito. Prima novamente o botao de alimentacao (14)para desligar o aspirador.



c) Selecao do modo
—>No modo AUTO,o aspirador ajusta automaticamente a velocidade e a potencia,

|detetando diferentes tipos de pavimento para maximizar a duracao da bateria.

No modo AUTO (por defeito):ECO
2 luzes acesas: Modo ECO

· 4 luzes acesas:Modo MID
BOOST MID · 6 luzes acesas:Modo BOOST·eee6e

No modo AUTO, prima o botao SPEED(2)para entrar no modoECO MANUAL.No modo MANUAL:oooo
·1 luz acesa: Modo ECO
|· 3 luzes acesas: Modo MID3O0ST MID

|eee0 · 5 luzes acesas: Modo BOOST
| No modo MANUAL, prima o botao SPEED(2)durante dois segunc
para entrar no modo AUTO.
O indicador do aviso de obstrucao oferece alertas de manutencao.智

|Lembra-lhe de limpar os fitros para um desempenho otimo e
 informa-o da existencia de quaisquer obstrucoes.

Indicador do nivel de potencia
Durante a utilizacao:
1000 000 000(
100uP%

Durante o carregamento:
0000 1000 I0010 

,100%0%%50u%
—> Recarregue a bateria quando o nivel de potencia for inferior a 25%.



7. Manutencao e limpeza
Antes de limpar o produto,desligue a alimentacao e retire a bateria.

  Nunca utilize detergentes agressivos,alcool ou outras solucoes quimicas, uma vez
estas poderao danificar o involucro ou causar avarias no produto.
Utilize um pano seco e que na liberte fios para limpar o produto.

a) Esvaziar o recipiente do lixo
Para esvaziar o recipiente do lixo,em primeiro lugar, desligue a alimentacao e
4） desassocie todos os acesst

1. Prima o botao para libertar o recipiente do 2. Puxe o recipiente do lixo(25)para o retirar
lixo(6) |do aspirador porta

ue o recipiente do lixo (25)sobre um 4.Desbloqueie o fecho do recipiente do
lixo(7) para abrir a tampa do recipientecaixote do lixi

o lixo. Se necessario, bata no lado ou na
parte superior do recipiente do lixo para
remover o excesso de lixo.

Il

 b) Filtros de limpeza
 ·Em primeiro lugar, retre o recipiente do lixo(25)do aspirador portatil e esvazie-0.

·Retire ofilro HEPA(22),o pré-filtro (23)e o filtro de malha(24) por ordem e lave-os sob agua
corrente.

  





8. Resolucao de problemas
 Para reduzir o risco de choque ou de funcionamento acidental, desligue a alimentaca

 retire a bateria antes da manutencao.
|Solucao possivelProblema Causa possivel

O aspirador nao recolh 1. Esvaziar o recipiente do1.O recipiente do lixo esta
cheioresiduos lixO

.Limpar os filtros2. Os fitros estao obstruidos
Ou sujos .Mudar os fitros usados
Os fitros nao estao a
funcionar

O rolo da escova nao gira O rolo com escova esta Limpe o rolo com escova
 entupido com cabelos, fibras,
etC.

Succao fraca 1.O recipiente do lixo . Voltar a colocar o
recipiente do lixo.nao esta devidamente
Certificar-se de que aencaixado
tampa esta completamente|. Os filtros estao obstruidos
fechadaou sujos
Limpar os fitrosO recipiente do lix 3Voltar a colocar onao esta instalado
recipiente do lixocorretamente

[4. Ca4.Bateria fraca 4.Carregar completamente a
bateria5.Bocal ou passagem ( 5.DesaDesassociar o bocal parasujidade entupida
 remover residuos
.Esvaziar o recipiente doO aspirador desliga-se . O recipiente do lixo esta

cheiosozinho de repente lixo
.Os filtros estao obstruidos 2. Limpar os fitros
Ou sujos 3.Deixe o aspirador arrefecer

|3.S Sobreaquecimento t e tente novamente
aspirador

.Carregar completamente aO aspirador nao liga nem . Bateria fra(
bateriacarrega  Sobreaquecimento do

2.Deixe o aspirador arrefecer]aspirador
e tente novamente

1.CBateria fraca Carregar completamente a |Curto tempo de
2.C |bateriafuncionamento 2. Os fitros estao obstruidos

Limpar os filtrosou sujos

—> No caso de qualquer outro problema ou se a solucao apresentada acima nao resolv
problema,contacte support@orfeldtech.com.
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9.Eliminacao
a)Produto

 Os dispositivos eletronicos sao residuos reciclaveis e nao devem ser eliminados
juntamente com os residuos domésticos. No final da sua vida util,elimine o produto de

| acordo com os regulamentos legais relevantes.
Retire qualquer bateria recarregavel inserida e elimine-a separadamente do produto.

|b) Bateria recarregàvel

 Enquanto utilizador final,e obrigado por lei(decreto relativo a baterias) a devolver todas
as baterias recarregaveis. E proibido elimind-las juntamente com residuos domesticos!

As baterias recarregàveis contaminadas sao marcadas com este simbolo para indicar
| que a eliminacao juntamente com residuos domésticos e proibida.As designacoes para
metais pesados envolvidos sao:Cd= cadmio,Hg= mercurio, Pb= chumbo(nome nas
baterias recarregàveis, por exemplo, abaixo do icone de lixo à esquerda).

 As baterias recarregaveis usadas podem ser devolvidas em pontos de recolha no seu
municipio, nas nossas lojas ou em qualquer local que venda baterias recarregàveis.
Assim, cumpre as obrigacoes legais e contribui para a protecao do ambiente.

10. Informacoes tecnicas

a) Aspirado1
⋯.25,9 VICCTensao de funcionamento.
220W|Potencia do motor.

40/20/10 min (modo ECO/MID/BOOST)Tempo de funcionament.⋯⋯⋯.
.aprox.4,5 horasTempo de carregamento
-20a+75°℃Temperatura de funcionamento.⋯
.-20a +45 "℃Temperatura de armazenamento...
-20a +50°℃Temperatura de carregamento⋯
250x1250x 250 mmDimensao (LXA× P)⋯⋯

⋯3,6 kgPeso(liquido)⋯⋯

b) Transformador
. 100-240 V/CA, 50/60 Hz Tensao de entrada.

Tensao de saida. 131V/CC
500 mACorrente de saida..



11. Garantia e limites de responsabilidade
Este produto esta garantido durante um periodo de 24 meses(definido pela legislaaolocal)
a partir da data de compra, contra qualquer falha resultante de um defeito de fabrico ou de

material.
Esta garantia nao abrange danos resultantes de uma ma instalaca0, de utilizacao incorreta ou

do desgaste normal do produto.
Mais precisamente,a garantia nao cobre:

 · Os danos ou problemas causados pela utilizacao incorreta,acidentes, alteracao ou ligaCi
eletrica com corrente ou tensao incorreta.

· Os produtos modificados, aqueles em que o selo de garantia ou o numero de serie foram
 danificados, alterados,eliminados ou oxidados.

· As baterias substituiveis e os acessorios sao garantidos durante um periodo de 6 meses.
|· A falha na bateria devido a um carregamento demasiado prolongado ou por desrespeito da
 instrucoes de seguranca explicadas no aviso.
· Os danos esteticos,incluindo riscos, saliencias ou qualquer outro elemento.

· Os danos causados por qualquer intervencao efetuada por qualquer pessoa nao autorizada.
· Os defeitos causados pelo desgaste normal ou devidos ao envelhecimento normal do produto.

· As atualizacoes do programa, devido a alteracoes nos parametros de rede.
 · As falhas no produto devido a utilizacao de programas de terceiros para modificar,alterar ot

adaptar o ja existente.
 · As falhas de produto devidos à utilizacao sem os acessorios homologados pelo fabricante.

· Os produtos oxidados.
Os produtos reparados ou substituidos podem incluir componentes e equipamentos novos e/ou
recondicionados.
Modalidades de acionamento da garantia:

Para obter uma assistencia em garantia, deve trazer o seu produto ao local de venda juntamente
com o comprovativo de compra(talao de caixa, fatura, etc.) do produto e os seus acessorios

fornecidos com a sua embalagem original.
E importante ter conhecimento da data de compra, o modelo e o numero de serie ou IMEl

 (estas informacoes aparecem habitualmente no produto, na embalagem ou no comprovativo de
compra).

A partida, deve trazer o produto com os acessorios necessarios para o seu correto
funcionamento (alimentacao, transformador,et.).

No caso da sua reclamacao se encontrar coberta pela garantia,o servico pos-venda poderà,
dentro dos limites da legislacao local:
|·Reparar ou substituir as pecas defeituosas.

· Trocar o produto entregue por um produto que tenha,pelo menos,as mesmas funcionalid
e que seja equivalente em termos de desempenho.

·Reembolsar o produto pelo preco de compra mencionado no comprovativo de compra.
 Se uma destas 3solucoes for utilizada, isso nao da direito a prolongamento ou renovacao do

periodo de garantia
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Made in China

Shenzhen Xiaosi Technology Co. Ltd.
5A17, Bldg B, WePark, Road 1,China South City,

|Pinghu, Longgang, Shenzhen, China

 http://www.orfeldtech.com
support@orfeldtech.com

回法 国宁保|回热格
Official website Facebook Instagram Twitter


