
Manual do usuário

Aspirador de pó

GD 111

VP300/VC300

CUIDADO: Leia o manual de instruções antes de usar o aparelho.



Ÿ Este aparelho não se des�na à u�lização por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades �sicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 

experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à 

u�lização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 

segurança.

Ÿ Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 

brincando com o aparelho.

Ÿ CUIDADO: Este aparelho deve ser u�lizado somente em condições secas e não deve ser 

u�lizado ou armazenado ao ar livre em condições úmidas.

Ÿ Este aparelho é apropriado para u�lização comercial, por exemplo em hotéis, escolas, 

hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguel.

Ÿ ReguLarmente examine o cordão de alimentação para procurar por danos, como 

rachaduras ou envelhecimento. Se algum dano for encontrado, subs�tua o cordão antes 

de nova u�lização;

Ÿ Somente subs�tua o cordão de alimentação pelo �po de cordão especificado no manual 

de instruções;

Ÿ CUIDADO: Se espuma ou líquido escapar do aparelho, desligue imediatamente.

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser subs�tuído pelo fabricante ou 

agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
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Operações básicas

EmpurrarEmpurrarEmpurrar

GirarGirarGirar

1.1 1.2

Suction 
regulation

2 3 4

Cabo de força
5.1 5.2

Enrolar o caboEnrolar o cabo
iniciando dainiciando da
máquinamáquina

Enrolar o cabo
iniciando da
máquina

Ligar /DesligarLigar /DesligarLigar /Desligar

Regulagem daRegulagem da
sucçãosucção
Regulagem da
sucção
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LiftLift

7.3 7.4 7.5

5.3 6.1 6.2

Troca do saco coletor 7.1 7.2

PuxarPuxarPuxar

PuxarPuxarPuxar

PuxarPuxarPuxar

LevantarLevantarLevantar

GirarGirarGirar
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Substituição do saco de pó

7.6 7.7

EmpurrarEmpurrarEmpurrar

7.8 7.9 7.10

Retirando o filtro 8.1 8.2

FecharFecharFechar

Empurrar eEmpurrar e
girargirar
Empurrar e
girar

EmpurrarEmpurrarEmpurrar
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8.3 8.4 8.5

9.3 9.4 9.5

Filtro do motor 9.1 9.2

LevantarLevantarLevantar

LevantarLevantarLevantar

EmpurrarEmpurrarEmpurrar

EmpurrarEmpurrarEmpurrar

1: Girar1: Girar1: Girar

2: Levantar2: Levantar2: Levantar
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Instruções de uso
Antes de ligar o aspirador, certifique-se que a 
tensão indicada na placa existente no fundo 
do aparelho corresponde com a tensão da 
tomada onde o vai ligar.

Avisos importantes

Ÿ O aspirador nunca deve ser usado para 
aspirar materiais perigosos - poeiras 
tóxicas, combustível ou materiais 
explosivos, nem deve ser usado numa 
atmosfera explosiva.

Ÿ O aspirador não deve, em circunstância 
alguma, aspirar material quente. Em 
particular, lareiras abertas ou fechadas, 
fornos ou similares que contenham 
cinzas quentes ou incandescentes.

Ÿ O aspirador não deve ser usado na 
recolha de água, líquidos ou gases 
inflamáveis.

Ÿ O aspirador nunca deve ser utilizado 
quando o cabo ou a tomada apresentam 
quaisquer danos. Por isso inspecione-os 
regularmente.

Ÿ Caso haja danos, a reparação deve ser 
efetuada apenas por um técnico Nilfisk ou 
um agente autorizado.

Ÿ Não segure o cabo ou a tomada com as 
mãos molhadas.

Ÿ  Não desligue o aspirador puxando pelo 
cabo. O plugue deve ser desligada da 
tomada antes de iniciar qualquer 
reparação da máquina ou do cabo.

Ÿ Não se devem alterar as modalidades 
mecânicas, elétricas ou de refrigeração.

Ÿ Este aparelho não foi concebido para ser 
utilizado por crianças ou pessoas cujas 
capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais sejam reduzidas ou que não 
p o s s u a m  o s  c o n h e c i m e n t o s  e 
experiência necessários, exceto se forem 
vigiadas e instruídas acerca da utilização 
do aparelho.

Ÿ As crianças devem ser vigiadas para 
garantir que não brinquem com o 
aparelho.

O aparelho deve ser desligado da fonte de 
a l imen tação  duran te  a  l impeza  ou 
manutenção. 
Este equipamento está em conformidade 

com o EC Diretiva 2004/108/EC, 2006/95/ 
EC.

O aspirador está protegido contra 
sobreaquecimento do motor. Se o 
aparelho parar, deverá descansar 5 a 10 
minutos.
Entretanto, aproveite para desligá-lo, 
retirar o plugue da tomada e verificar o 
saco, os filtros e se algo está obstruindo a 
corrente de ar no aspirador.

Manutenção

Mantenha a máquina em local seco. A 
máquina é construída para trabalho duro e 
continuo, mas depois de um determinado 
tempo – dependendo do número de horas de 
trabalho – as escovas de carvão e os filtros de 
poeira terão de ser renovados.
Limpe o recipiente com um pano seco, de 
preferência com um pouco de spray para dar 
brilho. Para detalhes de assistência após 
venda, contate diretamente a Nilfisk.

Símbolo         no produto ou na embalagem 
indica que esse produto não deve ser tratado 
como um resíduo doméstico. Ao contrário, 
deve ser levado ao local de descarte 
a d e q u a d o  p a r a  a  r e c i c l a g e m  d e 
equipamentos eletroeletrônicos. Ao se 
assegurar que o uso e manutenção deste 
equipamento foi adequada, estará ajudando 
a prevenir consequëncias potenciais ao meio 
ambiente e à saúde humana que poderiam 
ser causadas pelo manuseio inapropriado do 
produto. Para mais informações sobre a 
reciclagem deste produto, entre em contato 
com as autoridades locais, com o órgão 
responsável pela recolha de lixo ou a loja 
onde o produto foi adquirido.

Especificações

Potência sucção, 
com mangueira + tubo (W)
Potência acústica, máximo 
IEC 60 704, dB(A)
BS 5415, dB(A)

200

72
54

Especficações e detalhes estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio.

6



Fone:  +55(11) 3959-0300
Fax: +55(11) 3959-0306

Vendas: 11-9-7452-7006 
Peças / Pós vendas: 11-9-9909-5069

www.nilfisk-advance.com.br


