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Descrição geral
1� Conteúdo da embalagem

Corpo principal do dispositivo (x1) Manípulo (x1)

Base de carregamento (x1) Adaptador de alimentação (x1) Filtro de partículas de ar de alta 
eficiência (HEPA) (x1)

Escova redonda (x1) Escova de limpeza (x1) Prateleira HEPA (x1)

 

Prateleira da escova de limpeza/
escova redonda (x1) Solução de limpeza (x1) Guia de Início Rápido (x1)

 

Manual do utilizador (x1)
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2� Apresentação
Aspirador

 

Anel indicador de LED

Manípulo principal

Escova redonda

Tubo de alumínio

Manípulo

Ecrã

Botão de Limpeza automática

Botão Modo

Botão de alimentação

Recipiente de água limpa

Recipiente de água suja

Botão de libertação da 
escova redonda

Botão para remover o 
recipiente de água limpa

Botão para remover o 
recipiente de água suja

Nome Descrição

Botão de 
alimentação

• Manter premido durante 3 segundos para ligar.
• Premir uma vez para desligar.

Botão Modo

• Durante a limpeza, premir o botão Modo para alternar entre o modo Automático/
modo Padrão/modo Potente.

• Durante o carregamento, premir o botão Modo para ligar/desligar o modo de 
limpeza a seco com a escova redonda.

• Durante o carregamento, manter premido o botão Modo durante 3 segundos para 
aceder ao modo de alteração do idioma. Premir uma vez para alterar para outro 
idioma. Manter premido o botão Modo durante 3 segundos para sair.
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Nome Descrição

Botão de Limpeza 
automática

• Durante o carregamento, premir o botão de Limpeza automática para ativar/
desativar o modo de Limpeza automática. Todo o progresso demora 2 minutos. 
É altamente recomendado limpar o recipiente de água suja depois de terminar a 
limpeza automática.

• Manter premido durante 3 segundos o botão de Limpeza automática para ativar/
desativar o modo de voz.

Anel indicador de 
LED

Grau de limpeza do chão:
• Roxo: muito sujo
• Amarelo: um pouco sujo
• Azul: normal
• Vermelho: o sensor do nível de sujidade poderá estar sujo

Base de carregamento

Prateleira 
HEPA

Interface do 
adaptador de 

energia

Prateleira da escova 
de limpeza/escova 

redonda

Base de 
carregamento

Ecrã
Modo Automático

Modo Padrão

Barra de bateria

Modo Potente

Armazenamento da bateria

Secagem por ar da escova redonda 

Alarme de recipiente de água suja cheio

Modo de Limpeza automática

Alarme de falta de água limpa
Erro da escova redonda
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Guia rápido de utilização
1� Instalar o manípulo
Insira verticalmente a ponta do manípulo na porta do dispositivo até ouvir um som de estalido. Certifique-se 
de que o manípulo está bem fixo e firme para que a instalação seja bem-sucedida.

2� Carregamento
Antes de utilizar, ligue a interface e a base de carregamento ao adaptador de energia e, em seguida, coloque 
o dispositivo na base de carregamento para o carregar. Certifique-se de que o dispositivo está totalmente 
carregado antes de o utilizar.

• Guarde a base de carregamento quando não estiver a carregar.
• Durante o carregamento, mantenha o dispositivo na posição vertical no canto para evitar a queda ou 

outros problemas.
• Demora cerca de 4±0,5 horas para carregar totalmente. 
• O ecrã de apresentação irá mostrar o nível de bateria e ouvirá uma indicação vocal quando o 

dispositivo estiver totalmente carregado.
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3� Alterar o idioma
Durante o carregamento do dispositivo, mantenha premido o botão Modo durante 3 segundos para aceder 
ao modo de alteração do idioma (ordem dos idiomas: inglês, francês, alemão, italiano). Prima o Botão Modo 
para mudar para outro idioma e mantenha premido o Botão Modo durante 3 segundos para sair.
O idioma predefinido é inglês.

Botão Modo

4� Adicionar água limpa
Retire o recipiente de água limpa e abra a tampa do recipiente, em seguida, adicione água limpa e meia 
tampa de solução de limpeza (cerca de 3,5 ml) e feche a tampa do recipiente. Depois, volte a colocar o 
recipiente no dispositivo.

A temperatura da água deve ser inferior a 60 °C. 

1. Retire o recipiente de água limpa e encha-o com 
água limpa e meia tampa de solução de limpeza 
(cerca de 3,5 ml).

2. Volte a colocar o recipiente no dispositivo até 
ouvir um clique. Certifique-se de que a tampa está 
bem fechada.

5� Iniciar a limpeza
Retire o dispositivo da barra de carregamento e pise gentilmente as cabeças da escova depois de o colocar 
no chão. Em seguida, incline o dispositivo para trás, prima o botão de Ligar/Desligar durante 3 segundos 
para ligar o dispositivo.

O modo de funcionamento predefinido é o Modo automático. Prima o botão de Ligar/Desligar para desligar.

Não limpe álcool, sabonete líquido, etc. com o dispositivo.

AVISO:
• Não utilizar em líquido com espuma. O modo Potente é recomendado a 

ser utilizado em ambientes bastante sujos.
• Este aparelho vem com um interruptor vertical. Durante o funcionamento, 

incline-o antes de o utilizar. O ângulo de inclinação não pode exceder 
140 graus para evitar a fuga de água.
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Botão de alimentação

6� Mudar o modo
Durante o funcionamento, prima o Botão Modo para mudar para o modo Padrão ou Potente. Prima o botão 
de Ligar/Desligar para concluir a limpeza.

Modo Automático

Modo PotenteModo Padrão
Botão de alimentação

Botão Modo

7� Limpeza automática
• Retire a água suja do recipiente de água suja antes de realizar a limpeza automática ou depois de 

terminar a limpeza automática. Se ainda existirem marcas de sujidade na base de carregamento, 
limpe-as atempadamente. 

• Mantenha premido o Botão de Limpeza automática durante mais de 3 segundos para ativar/desativar 
a função de voz.

• Tenha atenção à limpeza da base depois de ser realizada a limpeza automática da escova redonda. 

• Volte a colocar o dispositivo na base de carregamento assim que o utilizar. Pode ativar a função de 
limpeza automática de acordo com o grau de sujidade da escova redonda.

• Quando precisar de limpar o seu dispositivo, prima o botão de Limpeza automática na parte de trás do 
manípulo para iniciar a limpeza automática.

• Depois de terminar a limpeza automática, o dispositivo entrará no estado de carregamento.

Botão de Limpeza 
automática
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8� Esvaziar a água suja
Retire o recipiente de água suja e abra a tampa do recipiente para retirar o separador de sujidade de dentro 
do recipiente e, em seguida, esvazie a água suja e limpe as marcas de sujidade. Por último, volte a instalar o 
recipiente no dispositivo.

• Se o HEPA precisar de ser limpo, instale e utilize-o depois de o lavar e secar. Caso contrário, o 
desempenho poderá ficar afetado.

• Segure sempre o recipiente. Se apenas segurar na tampa, o corpo poderá cair.

1. Retire o recipiente de água suja. 2. Segure o recipiente e retire a 
tampa.

3. Retire o separador de 
sujidade.

4. Limpe a tampa, o separador de 
sujidade e o recipiente.

5. Volte a instalar tudo e a colocar o 
recipiente no dispositivo até ouvir um 
clique.

9� Introdução à secagem por ar da escova redonda
• Durante o carregamento, o modo de secagem por ar da escova redonda está automaticamente ligado.
• Para garantir que a escova redonda é seca por ar de forma uniforme e total, a escova redonda roda a cada  

3 minutos durante este processo.
• Este modo irá funcionar de forma contínua durante 2 horas.

Secagem por ar da 
escova redonda

Botão Modo

Desmontar o produto
1� Desmontar o manípulo
a. Utilize ferramentas, tais como pinças, para retirar a borracha macia da parte de trás do dispositivo. 
b. Com outra ferramenta estreita, tal como uma chave de parafusos, prima-a contra o orifício e puxe 
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o manípulo para cima em simultâneo.

2� Como eliminar a bateria usada
• A bateria instalada no dispositivo contém substâncias perigosas para o ambiente. Antes de eliminar o 

dispositivo, deverá retirar a bateria do dispositivo. Antes de a retirar, deve desligar o dispositivo.
• Lide corretamente e de forma segura com as baterias usadas, não as coloque no fogo, na água ou na 

terra.
• Se ocorrer o contacto da sua pele ou roupa com o líquido da bateria usada, lave com água limpa para 

evitar uma irritação da pele e, em seguida, dirija-se imediatamente ao hospital para tratamento rápido.

1. Retire o recipiente de água suja. 2. Retire as peças decorativas com 
uma pinça.

3. Desaperte dois parafusos 
por baixo da tampa com a 
chave de fendas (não precisa 
de os retirar).

4. Retire dois parafusos da parte de 
trás do dispositivo com a chave de 
fendas.

5. Retire estes quatro parafusos 
com a chave de fendas.

6. Abra a tampa traseira com 
firmeza, utilizando a pinça.

7. Calce luvas e borracha e retire a 
bateria.
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Manutenção de rotina
De modo a não afetar o desempenho do dispositivo, é recomendado que realize uma manutenção regular 
aos componentes.

1� Manutenção do dispositivo - limpar o corpo principal do dispositivo
a. Antes de limpar, pare o funcionamento do dispositivo.
b. Limpe e lave com água e detergente neutro, certificando-se de que torce o pano de limpeza antes de 

limpar o dispositivo. (Evite a entrada de água no interior dos elementos elétricos do dispositivo.)

Botão de alimentação

2� Limpar o sensor do nível de sujidade
a. O sensor do nível de sujidade poderá estar sujo quando não existir sujidade óbvia no chã e o anel 

indicador LED estiver vermelho sólido ou piscar a vermelho.
b. Antes da utilização, retire o recipiente de água suja e limpe o sensor do nível de sujidade no canal com 

um pano molhado ou limpe a sujidade no canal com as ferramentas de limpeza fornecidas.

        

3� Limpar	a	tampa	superior	do	recipiente	de	água	suja/flutuador/separador	de	
sujidade

• O dispositivo irá parar de funcionar automaticamente e lembrá-lo-á através do ecrã de apresentação e de 
uma indicação vocal quando o recipiente de água suja estiver cheio.

• Limpe diretamente a marca de sujidade com uma ferramenta de limpeza pequena quando existirem 
marcas de sujidade persistentes na parede interior do recipiente de água suja.

• Segure sempre o recipiente. Se apenas segurar na tampa, o corpo poderá cair.
• Depois de terminar a limpeza, feche a tampa do recipiente de água suja e volte a colocá-lo no corpo do 

dispositivo. A instalação é bem-sucedida quando ouvir um som de estalido.
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1. Retire o recipiente de água suja. 2. Segure o recipiente e retire a 
tampa.

3. Retire o separador de 
sujidade.

4. Limpe a tampa, o separador de 
sujidade e o recipiente.

5. Volte a instalar tudo e a colocar o 
recipiente no dispositivo até ouvir um 
clique.

4� Limpar o HEPA

1. Retire o HEPA da parte superior do 
recipiente de água suja.

2. Limpe o HEPA com água limpa e, 
em seguida,seque-o.

3. Seque bem o HEPA e volte a 
instalá-lo no recipiente de água 
suja.

• Seque bem o HEPA e volte a colocá-lo no recipiente de água suja, caso contrário o desempenho do 
dispositivo poderá ficar afetado.

• É recomendado substituir o HEPA a cada 2~3 meses.

5� Ligar a Escova redonda
Se quiser limpar as manchas residuais no bocal de sucção, limpe-o com um pano molhado. Não deve passar 
o bocal por água corrente.
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1. Prima o botão no lado esquerdo 
do dispositivo e retire a escova 
redonda.

2. Pode retirar os cabelos ou o 
aglomerado nas cabeças da escova 
com a escova de limpeza.

3. Lave a escova redonda.

4. Limpe o canal de pulverização 
de água e o bocal de sucção com a 
escova de limpeza.

5. Limpe o canal de pulverização de 
água e o bocal de sucção com um 
pano molhado.

6. Volte a colocar a escova 
redonda.

• Se existir uma fuga de água ou não sair água da escova redonda, verifique o canal de pulverização de 
água e o bocal de sucção e, em seguida, limpe a sujidade e as marcas de sujidade.

• É recomendado substituir a escova redonda a cada 2~3 meses.
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Perguntas frequentes
Problema Causa Solução

Barra da bateria a 
piscar.

Funcionamento anómalo do 
motor.

Reinicie o dispositivo depois de limpar o bloqueio 
nos tubos do recipiente de água suja.

O dispositivo não 
funciona.

Sem alimentação ou bateria 
fraca.

Carregue totalmente o dispositivo antes da 
utilização.

As escovas redondas não 
rodam devido a cabelos 
presos.

Limpe a escova redonda.

Enfraquecimento da 
potência de sucção.

A água suja no recipiente 
de água suja alcançou a 
capacidade máxima.

Retire o recipiente de água suja e esvazie a água 
suja.

Erro de instalação da escova 
redonda e do recipiente de 
água suja.

Volte a instalar.

As escovas redondas não 
rodam devido a cabelos 
presos.

Limpe a escova redonda.

Bocal de sucção bloqueado. Limpe os objetos estranhos no bocal de sucção.

O filtro na parte superior do 
separador de sujidade está 
bloqueado.

Limpe o filtro antes da utilização.

Bateria do dispositivo fraca. Carregue totalmente o dispositivo antes de o 
utilizar.

O HEPA está sujo. Limpe o HEPA e seque-o bem antes da utilização.

Som anómalo no 
motor.

Bocal de sucção bloqueado. Limpe os objetos estranhos no bocal de sucção.

A água suja no recipiente 
de água suja alcançou a 
capacidade máxima.

Retire o recipiente de água suja e esvazie a água 
suja.

O HEPA está sujo. Limpe o HEPA e seque-o bem antes da utilização.

Falha ao carregar.

O corpo principal do 
dispositivo e a interface de 
carregamento não estão bem 
ligados.

Verifique e ligue-os corretamente.

Não sai água da escova 
redonda.

O recipiente de água limpa 
não tem água. Encha o recipiente de água limpa com água.

O recipiente de água limpa 
não está bem instalado. Volte a instalar o recipiente de água limpa.

Fuga de água da saída 
de ar.

O HEPA não está instalado. Instale corretamente o HEPA.

O separador de sujidade não 
está instalado. Instale o separador de sujidade.

O HEPA não foi seco depois 
de ser lavado e utilizado.

Antes de o reutilizar, seque bem o HEPA depois 
de o lavar e utilizar.

A água suja no recipiente 
de água suja alcançou a 
capacidade máxima.

Retire o recipiente de água suja e esvazie a água 
suja.

Para informação adicional acerca do dispositivo, visite www.ezviz.com/eu.
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