
 
 

 
 

ASPIRADOR DE CINZAS 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo DB-730 
 

         

 

 
 

 
Antes de ligar o aparelho, por favor assegure-se que lê e entende todas as 
instruções que se aplicam ao mesmo, pois uma falha pode resultar em 
ferimentos próprios ou em outras pessoas, pode aumentar o risco de incêndio e 
choque elétrico. Por favor assegure-se que qualquer substituição de partes ou 
acessórios usados nestes produtos são corretamente e seguramente colocados 
antes do seu uso. 
 
Por favor armazene as instruções para referência constante. 



ATENÇÃO!! 
 
O equipamento cumpre com regulamentos de seguranças requeridas para 
equipamento eléctrico. 
Leia as instruções de utilização antes de ligar o aparelho. 
 
Uso impróprio pode levar a ferimentos e danos materiais. Utilizadores que não 
estão familiarizados com as instruções, não podem operar com o equipamento. 
Mantenha as instruções em segurança. 
 
Crianças não estão permitidas a funcionar com o equipamento. 
 

Informação de Segurança  
 
⚫ Não deixe o aspirador a funcionar sem supervisão. 
⚫ As potências devem ser as mesmas que aparecem nos detalhes do 

aparelho. 
⚫ Não puxe o aspirador pelo cabo. Apenas remova o cabo da fonte de energia 

ao puxar pela ficha. Proteja o cabo de óleo, calor e cantos afiados. Cabos 
danificados podem provocar choque elétrico. 

⚫ Assegure-se que o cabo não está danificado por ser pisado, esmagado, 
torcido, etc. 

⚫ A ficha deve ser retirada antes da limpeza ou manutenção do produto. 
⚫ Mantenha os bocais e filtros limpos e funcionais para assegurar que o 

aspirador funciona melhor e com mais segurança. 
⚫ Não use para aspirar água. 
⚫ Não deixe o aspirador à chuva. 
⚫ Não submersa em água para o limpar. 
⚫ Não use o aspirador para aspirar líquidos inflamáveis ou explosivos, poeira 

quente e ardente ou material prejudicial ao corpo humano. 
⚫ Assegure-se de que a temperatura da cinza não excede os 50ºC. 
⚫ Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante. 
⚫ Mantenha o aspirador numa divisão seca. 
⚫ Não aspire objetos, tais como: líquido inflamável ou explosivo, material 

perigoso, cinza perigosa e ardente, fósforos e cigarros. 
⚫ Se o cabo de ligação estiver danificado, este deverá ser substituído pelo 

fabricante ou pelo seu agente de serviço ou uma pessoa semelhantemente 
qualificada de forma a evitar acidentes. 

⚫ Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidade física, mental e sensorial reduzida, ou falta de experiência e 
conhecimento, a não ser que tenhas sido fornecida supervisão e instruções 
de utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança. 

⚫ Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com 
o aspirador. 

⚫ Não use o produto se o filtro não estiver instalado! Não use outros filtros 
exceto aqueles (filtro prevenção incêndio) que são aplicados pelo fabricante.  

 
 
 
 



Estrutura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruções utilização 

⚫ Encaixe o filtro HEPA por baixo da cobertura do recetáculo. O filtro deve ser retirado e 
limpo após uma utilização longa. 

⚫ Conecte a mangueira firmemente no depósito e o tubo de alumínio como na imagem 
acima. 

⚫ Coloque o tubo numa lareira ou salamandra para aspirar as cinzas. 
⚫ Conecte a ficha à tomada. 
⚫ Ligar: configure o botão (2) para “I”.  
⚫ Desligar: configure o botão para “O”.  
⚫ Mova o tubo de sucção com pressão ligeira e lentamente e uniformemente sobre o pó. 
⚫ Monte o filtro HEPA como as seguintes imagens ilustram, e vire o parafuso como o 

símbolo.  
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3. Boca Sucção 
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5. Tubo de alumínio 

6. Botão agitar pó 

7. Tampa de metal 

8. Clip metal 

9. Tanque aço inoxidável 

10. Botão HEPA 

11. Entrada de ar 

12. Base motor 

13. Filtro HEPA lavável 

14. Parafuso HEPA 
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Atenção!! A parte de borracha do filtro HEPA precisa de tocar o botão 
vermelho do filtro firmemente com o parafuso em baixo, senão o aspirador 
não irá funcionar.  

 
• Pressione o botão de agitar pó na tampa superior 5 vezes, como mostra a figura a 

seguir, se o filtro HEPA estiver bloqueado (sem potência de sucção ou baixa 
eficiência de trabalho).          

 

Cuidado e manutenção 
⚫ Pare o aspirador. 
⚫ Desconecte a ficha principal da fonte de energia. 
⚫ Desconecte a mangueira, tubo e tanque. 
⚫ Limpe a mangueira e tubo e mantenha-os desentupidos. 
⚫ Use um pano húmido para limpar as partes de plástico. 
⚫ Esvazie o tanque, toque nos depósitos para soltá-los e, se necessário, lave-os. 
⚫ Retire o pó do filtro de prevenção de incêndio e, se necessário, lave-o. 
⚫ Não utilize produtos de limpeza, solventes ou objetos afiados para este propósito. 

 

 



 
Função agitar pó  
Coloque o bocal de alumínio contra o botão de agitar o pó, e pressiona o botão até 5 vezes 
nestas situações: 

1. O poder de sucção ficar baixo. 
2. O filtro ficar bloqueado por cinza espessa.  

＊ Função agitar o pó é a única forma de fazer o poder de sucção recuperar em utilização. 

Por favor lembre-se de limpar o filtro depois de qualquer uso! 
 

Reparação  
Apenas utilize os acessório e peças recomendadas pelo fabricante. Se o equipamento falhar 
algum dia por causa dos nossos controlos de qualidade e a sua manutação, apenas repare-
o por um eletricista autorizado. 
 
 
 

INFORMAÇÃO DE GARANTIA 

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em 
que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao 
consumidor final. 
A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico. 
As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. 
Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de compra) 
deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a 
reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação. 
 
A garantia não se aplica nos seguintes casos: 

• Caso o aparelho esteja partido; 

• Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado 
de acessórios 

• Uso de força ou danos causados por forças exteriores 

• Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável 
ou em não conformidade com as instruções de instalação; 

• Desmontagem parcial ou completa do aparelho 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTÃO DE GARANTIA 

ATENÇÃO CARO CLIENTE: 

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO 

NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR 

QUALQUER DEFEITO DE FABRICO. 

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE 

AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO Á GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA 

NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO. 

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE 

PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, 

PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO 

CLIENTE. 

 

 
 

Modelo do aparelho: _________________________________________________ 

 

Nome de cliente: ____________________________________________________ 

 

Data de aquisição: _____/______/______ 

 

Local de compra: _________________________________________________ 

 


