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MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO  
DELLA LUCIDATRICE

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l’acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri 
che Lei apprezzerà la qualità e l’affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto 
mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d’istruzioni è stato 
redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

 ATTENZIONE! 
 Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le istruzioni 
per l’uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi 
a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida 
illustrativa, per l’intera durata di vita dell’apparecchio, a scopo 
di consultazione. In caso di cessione dell’apparecchio a terzi, 
consegnare anche l’intera documentazione.

 NOTA: se nella lettura di questo libretto di istruzioni d’uso alcune parti risultassero 
di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto 
contattare l’azienda all’indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA PAG. 1
LEGENDA SIMBOLI PAG. 3
DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI PAG. 3
MONTAGGIO PAG. 4
ACCESSORI PAG. 4
IMPIEGO PAG. 4
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ASSISTENZA E GARANZIA PAG. 7
GUIDA ILLUSTRATIVA I-II-III
DATI TECNICI III

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
• Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare l’integrità 

della fornitura in base al disegno e l’eventuale presenza di danni da 
trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al 
servizio di assistenza autorizzato.

• Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere 
il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di 
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soffocamento!
• Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati tecnici (21) 

corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di 
identificazione (21) si trovano sull’apparecchio e sull’alimentatore/
caricabatterie (se presente).

• Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo 
per cui è stato progettato, ovvero come lucidatrice per uso domestico. 
Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età da 8 anni 
in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali 
oppure con mancanza di esperienza o conoscenza se hanno ricevuto 
supervisione o istruzioni circa l’utilizzo dell’apparecchio in modo sicuro 
e hanno compreso i rischi implicati. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione effettuata dall’utilizzatore non 
devono essere fatte dai bambini senza sorveglianza.

•  NON utilizzare lucidatrice per aspirare:
• ceneri accese, mozziconi di sigarette o simili;
• liquidi, come ad es. detergenti per tappeti;
• oggetti appuntiti o duri come ad es. chiodi, grosse schegge di vetro;
• polvere fine, come ad es. cemento;
• polveri da toner (per stampanti laser, copiatrici, ecc.).

•  NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
•  NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per staccare 

la spina dalla presa di corrente.
•  NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici 

(pioggia, sole).
• Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della pulizia 

o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio.
• In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo 

e non manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad 
un centro di assistenza tecnica autorizzato.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da 
un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni 
rischio.

• E’ pericoloso passare l’apparecchio sopra il cavo di alimentazione con le 
spazzole rotanti.

•  NON tirare o sollevare mai l’apparecchio per il cavo.
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•  NON immergere mai l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.
• Usare sempre l’apparecchio con il filtro protettivo del motore per evitare 

danni al motore stesso e all’apparecchio.
• Svolgere sempre il cavo di alimentazione completamente, per evitare un 

pericoloso surriscaldamento.

ATTENZIONE! Parti rotanti in movimento. Pericolo di intrappolamento.

LEGENDA SIMBOLI

classe di protezione II divieto

avvertenza O Interruttore oFF

I Funzione lucidatrice II Funzione lucidatrice e raccolta polvere

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI (Fig. A)
consultare la Figura [a] della guida illustrativa per verificare la dotazione del vostro 
apparecchio. tutte le figure si trovano sulle pagine di copertina di queste istruzioni per l’uso.

1. Impugnatura
1a. Gancio tendi cavo 

2. Manico telescopico
3. pulsante di regolazione del manico 

telescopico
4. tasto di fissaggio manico telescopico
5. Interruttore on/oFF a tre posizioni 
6. Ganci avvolgi cavo (superiore ruotabile) 
7. cavo di alimentazione con spina
8. tasto di sgancio del sistema raccogli 

polvere
9. sistema raccolta polvere

9a. Filtro ciclonico

9B. coperchio contenitore polvere
9c. tasto apertura coperchio inferiore

10. tasto di sgancio testa lucidante
11. testa lucidante
12. set spazzole

12a. spazzole in feltro
12B. spazzole morbide 
12c. spazzole con setole dure
12d. spazzole in feltro di lana

13. Filtro pre-motore
13a. Filtro di spugna
13B. supporto del fi ltro (con filtro per
tessuti non tessuti integrato)
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MONTAGGIO
•	 Fissare il manico telescopico (2) al corpo motore come mostrato nell’immagine [Fig. B1]. 

regolare l’altezza del manico telescopico premendo il tasto di regolazione del suddetto 
manico (3) [Fig. B2].

Montaggio della testa lucidante (11)
•	 scegliere le spazzole (12) più adatte e montarle sulla testa lucidante (11) [Fig. B3].
•	 spingere le spazzole nel proprio alloggiamento; sarà possibile udire un clic quando si fi 

ssano in posizione.
•	 attaccare il corpo motore alla testa lucidante (11) facendo attenzione a far scattare la 

molla presente nel tasto di sgancio della testa lucidante (10). [Fig. B4].

ACCESSORI
Il Suo apparecchio è dotato dei seguenti accessori:
set da 4 spazzole (12) per l’utilizzo con testa lucidante:
•	 spazzole in feltro (12a): da utilizzarsi alla fi ne per rendere brillanti i pavimenti.
•	 spazzole morbide (12B): da utilizzarsi per lucidare dopo aver passato le spazzole con 

setole dure.
•	 spazzole con setole dure (12c): da utilizzare all’inizio della lucidatura, per distribuire la cera.
•	 spazzole in feltro di lana (12d): da utilizzarsi alla fi ne per rendere brillanti i pavimenti in legno.

NOTA: 
•	 prima di lucidare, stendere con parsimonia la cera sul pavimento, in base alle istruzioni 

del produttore della cera stessa.
•	 prima di lucidare, attendere che la cera sia asciutta.
•	 si consiglia di non utilizzare le spazzole con setole dure (12c) sui pavimenti delicati.

IMPIEGO
•	 svolgere completamente il cavo di alimentazione (7) girando il gancio avvolgicavo superiore 

ruotabile (6) in senso antiorario [Fig. d1], e inserire la spina nella presa di corrente.
•	 per maggiore comodità di utilizzo, agganciare il cavo di alimentazione (7) al gancio tendi 

cavo (1a) posto alla base dell’impugnatura [Fig. d2].
•	 Impostare l’interruttore on/oFF (5) in posizione 1 o 2 per accendere l’apparecchio [Fig. 

e1]; o in posizione 0 per spegnerlo.
Funzione di lucidatura
attivare la funzione di lucidatura impostando l’interruttore on/oFF (5) in posizione I [Fig. 
e1]. per disattivare la funzione, impostare l’interruttore on/oFF (5) in posizione 0.
Funzione di lucidatura e raccolta polvere.
attivare la funzione di lucidature e raccolta polvere impostando l’interruttore on/oFF (5) 
in posizione II [Fig. e1]. per disattivare la funzione, impostare l’interruttore on/oFF (5) in 
posizione 0.

dopo aver utilizzato l’apparecchio, spegnerlo impostando l’interruttore on/oFF (5) in 
posizione 0 e staccare la spina dalla presa di corrente.
riavvolgere il cavo di alimentazione (7) sui ganci avvolgicavo (6).
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MANUTENZIONE
ATTENZIONE!
Prima di aprire il sitema di raccolta polvere, spegnere l’apparecchio e
staccare la spina dalla presa di corrente!
Prima di riutilizzare l’apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a
umido siano completamente asciutte!

PULIZIA DELL’APPARECCHIO
all’occorrenza, pulire l’apparecchio con un panno inumidito.

ATTENZIONE!
 NON UTILIZZARE SOLVENTI O ALTRI DETERGENTI AGGRESSIVI 

O ABRASIVI. IN CASO CONTRARIO, SI RISCHIA DI DANNEGGIARE LA 
SUPERFICIE.

PULIzIA DeL SeT DI SPAzzoLe (12):
È possibile lavare il set di spazzole (12) con acqua calda utilizzando un detergente 
neutro. le spazzole in feltro (12a) e di lana (12d) possono essere pulite strofi nandole 
delicatamente con un panno umido. Fare asciugare perfettamente il set di spazzole (12) 
facendo attenzione a lasciarle in posizione orizzontale. 

ATTENZIONE! SVUOTARE IL SISTEMA DI RACCOLTA POLVERE (9) E 
PULIRE I FILTRI DOPO OGNI UTILIZZO.

pulire il sistema di raccolta polvere (9) in base alle seguenti istruzioni e prestando attenzione 
alle figure della guida illustrativa.

PULIzIA DeL SISTemA DI RAccoLTA PoLVeRe (9)
•	 premere il tasto di sgancio del sistema di raccolta polvere (8) [Fig. F1] e rimuovere tale 

sistema (9) dall’apparecchio [Fig. F2].
•	 premere il tasto di apertura del coperchio superiore (9c) per aprire il coperchio 

contenitore di polvere (9B) [Fig. F2], e svuotarlo.
•	 all’occorrenza, sciacquare il contenitore e lasciarlo asciugare completamente per 

almeno 24 ore (tenerlo comunque lontano da fonti di calore).

PULIzIA DeL fILTRo cIcLone (9A):
•	 premere il tasto di sgancio del sistema di raccolta polvere (8) [Fig. F1] e rimuovere tale 

sistema (9) dall’apparecchio [Fig. F2].
•	 premere il tasto di apertura del coperchio superiore (9c) per aprire il coperchio 

contenitore di polvere (9B) [Fig. F3].
•	 estrarre il fi ltro ciclone (9a) impugnandolo dalle apposite fessure e tirandolo [Fig. F4].
•	 se il filtro ciclone (9a) è ostruito dalla polvere lavarlo cautamente con acqua fredda. 

ATTENZIONE! Far asciugare il filtro per almeno 24 ore, dopo il lavaggio. 
Non rimontare il filtro se umido!
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•	 per il montaggio collocare il fi ltro ciclone (9a) sul supporto in modo tale che il dente 
(freccia) sul lato inferiore del fi ltro si collochi nell’intaglio del supporto del fi ltro [Fig. F5].

•	 chiudere il coperchio superiore (9c) e reinserire il sistema di raccolta polvere (9) 
nell’apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

PULIZIA DEL FILTRO DI SCARICO (16)
•	 premere sull’interblocco della griglia del filtro di scarico (7) ed estrarre il filtro di scarico 

(16) [Fig. G4].
•	 se il filtro di scarico (16) è ostruito dalla polvere, lavarlo cautamente con acqua fredda. 

Fare attenzione a non danneggiarlo e farlo asciugare completamente.
•	 reinserire il filtro di scarico (16) nell’apparecchio [Fig. G4].
•	 reinserire la griglia del filtro di scarico (7) e far scattare in posizione l’interblocco.

ATTENZIONE!
Far asciugare i filtri per almeno 24 ore, dopo il lavaggio. Non rimontare il 
filtro se umido!

PULIzIA DeL fI LTRo PRe-moToRe (13)
•	 premere il tasto di sgancio del sistema di raccolta polvere (8) [Fig. F1] e rimuovere tale 

sistema (9) dall’apparecchio [Fig. F2].
•	 rimuovere il supporto fi ltri (13B) agendo sull’impugnatura posta al centro [Fig. F6].
•	 separare il fi ltro di spugna (13a) dal supporto fi ltri (13B) e pulirli delicatamente con 

un panno.
•	 una volta puliti riposizionare i fi ltri nell’alloggiamento in modo da far scattare il sistema 

di interblocco (13).
•	 reinserire il sistema raccolta polvere (9) nell’apparecchio prima di rimetterlo in 

funzione.

NOTA: 
•	 sostituire il filtro se danneggiato o impossibile da pulire accuratamente.
•	 sostituire il filtro almeno una volta all’anno.
•	 l’inosservanza delle operazioni di pulizia o di sostituzione del filtro fanno decadere il 

diritto alla garanzia del produttore.

CONSERVAZIONE E CURA DEL PRODOTTO
In caso di mancato utilizzo dell’apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente e 
conservare l’apparecchio in un luogo asciutto e protetto dalla polvere.

SMALTIMENTO
l’imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. smaltirlo in conformità 
alle norme di tutela ambientale.
ai sensi della norma europea 2002/96/ce, l’apparecchio in disuso deve essere 
smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell’apparecchio vengono 
recuperati,	al	fine	di	evitare	il	degrado	ambientale.	Per	maggiori	informazioni,	rivolgersi	
all’ente di smaltimento locale o al rivenditore dell’apparecchio.
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ASSISTENZA E GARANZIA
per le riparazioni o l’acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai 
clienti IMetec contattando il numero verde sotto riportato o consultando il sito internet.
l’apparecchio è coperto da garanzia del produttore. per i dettagli, consultare il foglio 
garanzia allegato.

l’inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l’utilizzo, la cura e la 
manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

www. imetec.com
Tenacta Group S.p.A.   Via Piemonte 5/11   24052 Azzano S. Paolo (BG)   ITALY

Tel. +39.035.688.111   Fax +39.035.320.149
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YY)
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MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USO DA 
ENCERADORA

Prezado cliente, IMETEC deseja agradecer-lhe por ter comprado este produto. Temos 
certeza que irá apreciar a qualidade e a confiabilidade deste aparelho, projetado e fabricado 
tendo em vista, em primeiro lugar, a satisfação do cliente. O presente manual de instruções 
foi redigido em conformidade com a norma europeia EN 62079.

 ATENÇÃO! 
 Instruções e avisos para um emprego seguro

Antes de utilizar o aparelho, ler atentamente as instruções para 
o uso, em particular os avisos sobre a segurança, e respeitá-los. 
Conservar o presente manual, juntamente com o guia ilustrado, por 
toda a duração de vida do aparelho para fins de consulta. No caso de 
ceder o aparelho a terceiros entregar também toda a documentação.

 NOTA: Se ao ler este manual de instruções de uso algumas partes resultarem 
difíceis de entender, ou no caso de surgirem dúvidas, antes de utilizar o produto 
contactar a empresa junto à morada indicada na última página.

ÍNDICE
AVISOS SOBRE A SEGURANÇA PáG. 8
LEGENDA DOS SÍMBOLOS  PáG. 10
DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS PáG. 10
MONTAGEM PáG. 11
ACESSÓRIOS PáG. 11
EMPREGO PáG. 11
MANUTENÇÃO PáG. 12
CONSERVAÇÃO E CUIDADO COM O PRODUTO PáG. 13
ELIMINAÇÃO PáG. 13
ASSISTÊNCIA E GARANTIA PáG. 14
GUIA ILUSTRADo I-II-III
DADOS TÉCNICOS III

AVISOS SOBRE A SEGURANÇA
• Após retirar o aparelho da sua embalagem controlar a integridade do 

fornecimento, na base do desenho, e verificar a eventual presença de 
danos imputáveis ao transporte. No caso de dúvida não utilizar o aparelho 
e consultar o serviço de assistência autorizado.

• O material da embalagem não é um brinquedo para crianças! Manter o 
invólucro plástico longe do alcance das crianças; perigo de asfixia!

• Antes de conectar o aparelho, controlar se os dados técnicos (21) 
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correspondem aos valores indicados na rede elétrica disponível. Os 
dados técnicos de identificação (21) encontram-se no aparelho e no 
alimentador/carregador de bateria (se houver).

• Este aparelho deve ser utilizado somente para os fins para os quais foi 
projetado, ou seja, como enceradora para uso doméstico. Qualquer outro 
emprego será considerado não conforme e, portanto, perigoso.

• Este aparelho poderá ser utilizado por crianças com mais de 8 anos, por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
por pessoas inexperientes se forem supervisionadas ou previamente 
instruídas sobre o uso do aparelho com segurança e sobre os respetivos 
perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção realizadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças 
sem supervisão.

•	  NÃO utilizar a enceradora para aspirar:
• cinzas acesas, pontas de cigarro ou semelhantes;
• líquidos como, por exemplo, detergentes para tapetes;
• objetos pontiagudos ou duros como, por exemplo, cacos graúdos de 
vidro;
• pós finos como, por exemplo, cimento;
• pós de toner (para impressoras laser, copiadoras, etc.);

•	  NÃO utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou com os pés húmidos 
e descalços.

•	  NÃO puxar o cabo de alimentação do aparelho para tirar a ficha da 
tomada de corrente.

•	  NÃO expor o aparelho à humidade ou à influência de agentes 
atmosféricos (chuva, sol).

• Retirar sempre a ficha da tomada de alimentação eléctrica antes da 
efectuar a limpeza ou a manutenção e quando não se está a utilizar o o 
aparelho.

• No caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho cabe apagá-lo 
sem o violar. Para uma eventual reparação dirigir-se exclusivamente ao 
centro de assistência técnica autorizado.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído junto a 
um centro de assistência técnica autorizado, de modo a prevenir qualquer 
risco.

• É perigoso passar o aparelho sobre o cabo de alimentação com as 
escovas rotatórias.
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•	  NÃO puxar ou levantar o aparelho pelo cabo.
•	  NUNCA mergulhar o aparelho na água ou em qualquer tipo de líquido.
• Usar sempre o aparelho com o filtro de proteção do motor para evitar 

danos ao motor e ao próprio aparelho.
• Desenrolar totalmente o cabo de alimentação para evitar um perigoso 

sobreaquecimento.

ATENÇÃO! Partes rotatórias em movimento Perigo de aprisionamento.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

classe de proteção II proibição

aviso O Interruptor oFF

I Função polidora II Função polidora e recolha de pó

DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS (Fig. A)
consultar a figura [a] do guia ilustrado para controlar o fornecimento de seu aparelho. 
todas as figuras encontram-se nas páginas da capa destas instruções para o uso.

1. empunhadura
1a. Gancho tensor do cabo 

2. cabo telescópico
3. Botão de regulação do cabo telescópico
4. tecla de fixação do cabo telescópico
5. Interruptor on/oFF de três posições 
6. Ganchos enroladores do cabo (superior 

giratório) 
7. cabo de alimentação elétrica com ficha
8. tecla de desengate do sistema de recolha 

de pó
9. sistema de recolha de pó

9a. Filtro ciclónico

9B. tampa do contentor de pó
9c. tecla de abertura da tampa inferior

10. tecla de desengate da cabeça polidora
11. cabeça polidora
12. conjunto de escovas

12a. escovas em feltro
12B. escovas macias 
12c. escovas com cerdas duras
12d. escovas em feltro de lã

13. Filtro pré-motor
13a. Filtro de esponja
13B. suporte do filtro (com filtro para
tecidos não tecidos integrado)
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MONTAGEM
•	 Fixar o cabo telescópico (2) ao corpo do motor como ilustrado na imagem [Fig. B1]. 

regular a altura do cabo telescópico pressionando a tecla de regulação situada neste 
mesmo cabo (3) [Fig. B2].

Montagem da cabeça polidora(11)
•	 escolher as escovas (12) mais adequadas e montá-las na cabeça polidora (11) [Fig. 

B3].
•	 empurrar as escovas para o próprio alojamento até ouvir o respetivo sinal de encaixe 

(clic), o que comprova que estão fixadas em posição.
•	 engatar o corpo do motor na cabeça polidora (11) fazendo com que a mola presente 

na tecla de desengate desta mesma cabeça polidora salte (10). [Fig. B4].

ACESSÓRIOS
O seu aparelho está equipado com os seguintes acessórios:
conjunto de 4 escovas (12) para utilizar com a cabeça polidora:
•	 escovas em feltro (12a): a utilizar no final para dar brilho ao pavimento.
•	 escovas macias (12B): a utilizar para polir após passar as escovas com cerdas duras.
•	 escovas com cerdas duras (12c): a utilizar no início do polimento para distribuir a cera.
•	 escovas em feltro de lã (12d): a utilizar no final para dar brilho ao pavimento de madeira.

NOTA: 
•	 antes de polir, espalhar com parcimónia a cera no pavimento de acordo com as 

instruções do produtor do produto.
•	 antes de polir, aguardar que a cera esteja seca.
•	 aconselha-se não utilizar escovas com cerdas duras (12c) em pavimentos delicados.

EMPREGO
•	 enrolar completamente o cabo de alimentação (7) girando o gancho enrolador de cabo 

superior giratório (6) em sentido anti-horário [Fig. d1] e inserir a ficha na tomada de 
energia elétrica.

•	 para maior comodidade de uso, enganchar o cabo de alimentação (7) ao gancho 
tensor do cabo (1a) situado na base da empunhadura [Fig. d2].

•	 colocar o interruptor on/oFF (5) na posição 1 ou 2 para ligar o aparelho [Fig. e1] ou 
na posição 0 para desligá-lo.

Função de polimento
ativar a função de polimento colocando o interruptor on/oFF (5) na posição I [Fig. e1]. 
para desativar a função, colocar o interruptor on/oFF (5) na posição 0.
Função de polimento e recolha de pó
ativar a função de polimento e recolha de pó colocando o interruptor on/oFF (5) na posição 
II [Fig. e1]. para desativar a função, colocar o interruptor em on/oFF (5) na posição 0.

após utilizar o aparelho, desligá-lo mediante o interruptor on/oFF (5) na posição 0 e retirar 
a ficha da tomada elétrica.
enrolar o cabo de alimentação (7) nos ganchos do enrolador de cabo (6).
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MANUTENÇÃO
ATENÇÃO!
Antes de abrir o sistema de recolha de pó, desligar o aparelho e
tirar a ficha da tomada elétrica.
Antes de reutilizar o aparelho, certificar-se de que todas as peças limpas 
com pano húmido estejam completamente secas!

LIMPEZA DO APARELHO
Quando necessário, limpar o aparelho com um pano húmido.

ATENÇÃO!
 NÃO UTILIZAR SOLVENTES OU OUTROS DETERGENTES AGRESSIVOS 

OU ABRASIVOS. CASO CONTRáRIO, EXISTE O RISCO DE DANIFICAR A 
SUPERFÍCIE.

LImPezA Do conjUnTo De eScoVAS (12):
É possível lavar o conjunto de escovas (12) com água quente utilizando detergente neutro. 
esfregar delicadamente as escovas em feltro (12a) e lã (12d) com um pano húmido 
para limpá-las. deixar o conjunto de escovas secar completamente (12), colocando-o na 
posição horizontal. 

ATENÇÃO! ESVAZIE O SISTEMA DE RECOLHA DE PÓ (9) E LIMPE OS 
FILTROS APÓS O USO.

limpar o sistema de recolha de poeira (9) de acordo com as seguintes instruções e prestar 
atenção às figuras do guia ilustrado.

LImPezA Do SISTemA De RecoLhA De Pó (9)
•	 pressionar a tecla de desengate do sistema de recolha de pó (8) [Fig. F1] para removê-

lo do aparelho (9) [Fig. F2].
•	 pressionar a tecla de abertura da tampa superior (9c) para abrir a tampa do contentor 

de pó (9B) [Fig. F2] e esvaziá-lo.
•	 Quando necessário, enxaguar o contentor e deixar secar completamente por 24 horas, 

pelo menos (mantê-lo afastado de fontes de calor).

LImPezA Do fILTRo cIcLone (15D)
•	 pressionar a tecla de desengate do sistema de recolha de pó (8) [Fig. F1] para removê-

lo do aparelho (9) [Fig. F2].
•	 pressionar a tecla de abertura da tampa superior (9c) para abrir a tampa do contentor 

de pó (9B) [Fig. F3].
•	 extrair o filtro ciclone (9a) segurando-o pelas respetivas fissuras e puxá-lo [Fig. F4].
•	 se o filtro ciclone (9a) estiver obstruído pelo pó, lave-o cuidadosamente com água fria. 

ATENÇÃO! Deixe secar o filtro por pelo menos 24 horas após a lavagem. 
Não montar novamente o filtro se estiver húmido!
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•	 para a montagem, colocar o filtro ciclone (9a) no suporte de modo que este dente (seta) 
presente no lado inferior do filtro esteja colocado no entalhe do suporte do filtro [Fig. F5].

•	 Fechar a tampa superior (9c) e inserir novamente o sistema de recolha de pó (9) no 
aparelho antes de ligá-lo.

LIMPEZA DO FILTRO DE DESCARGA (16)
•	 pressionar o interbloqueio da grade do filtro de descarga (7) e extrair o filtro de 

descarga (16), [Fig. G4].
•	 se o filtro de descarga (16) estiver obstruído pelo pó, lavá-lo cuidadosamente com 

água fria. prestar atenção para não danificá-lo e deixá-lo secar completamente.
•	 Inserir novamente o filtro de descarga (16) no aparelho [Fig. G4].
•	 reinserir a grade do filtro Hepa (7) e fazer engatar na posição de interbloqueio.

ATENÇÃO!
Deixar secar os filtros por pelo menos 24 horas após a lavagem. Não 
montar novamente o filtro se estiver húmido!

LImPezA Do fILTRo PRé-moToR (13)
•	 pressionar a tecla de desengate do sistema de recolha de pó (8) [Fig. F1] para removê-

lo do aparelho (9) [Fig. F2].
•	 remover o suporte dos filtros (13B) atuando na empunhadura situada ao centro [Fig. F6].
•	 separar o filtro de esponja (13a) do suporte filtros (13B) e limpá-los delicadamente 

com um pano.
•	 Quando estiverem secos, colocar novamente os filtros no alojamento de modo que 

dispare o sistema de interbloqueio (13).
•	 Inserir o sistema de recolha do pó (9) antes de colocar novamente o aparelho em 

funcionamento.

NOTA: 
•	 substitua o filtro se estiver danificado ou se for impossível limpá-lo cuidadosamente.
•	 substitua o filtro uma vez por ano, pelo menos.
•	 a inobservância das operações de limpeza ou de substituição do filtro declina o direito 

de garantia do produtor.

CONSERVAÇÃO E CUIDADO COM O PRODUTO
Em	 caso	 de	 inutilização	 do	 aparelho,	 retirar	 a	 ficha	 da	 tomada	 de	 corrente	 elétrica	 e	
conservá-lo em local seco e protegido do pó.

ELIMINAÇÃO
a embalagem do produto é constituída por materiais recicláveis. eliminá-la em 
conformidade com as normas de tutela ambiental.
o aparelho em desuso deve ser eliminado em conformidade com os termos da 
norma europeia 2002/96/ce. os materiais recicláveis contidos no aparelho devem 
ser recuperados para evitar a degradação ambiental. para ulteriores informações, 
dirigir-se ao órgão de eliminação local ou ao revendedor do aparelho.
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ASSISTÊNCIA E GARANTIA
para as reparações ou a compra de peças sobressalentes, dirigir-se ao serviço autorizado 
de assistência aos clientes IMetec, contactando o número gratuito abaixo referido ou 
consultando o sítio na internet.
o aparelho é coberto pela garantia do fabricante. para os detalhes, consultar a folha de 
garantia anexada.

a inobservância das instruções contidas neste manual para o uso, os cuidados e a 
manutenção do produto anula a garantia do fabricante.

www. imetec.com
Tenacta Group S.p.A.   Via Piemonte 5/11   24052 Azzano S. Paolo (BG)   ITALY

Tel. +39.035.688.111   Fax +39.035.320.149
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