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Caro Cliente,

Parabéns pela compra de um AURA ROBOCLEAN SPLUS.

Você tomou uma ótima decisão para a saúde de sua 
família.

Recomendamos que leia atentamente este Manual do 
Usuário e guarde-o para referência futura para usar seu 
produto com a maior eficácia possível.

Por possuir este produto:

• Você pode remover a poeira e ácaros de todos os cantos 
de sua casa, bem como mobiliário, como tapetes, sofás, 
camas e outros materiais e superfícies.

• Você pode refrescar sua casa com a seleção de 
fragrâncias da Aura,

• Você pode refrescar o ar dentro de sua casa com a 
função ionizante.
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• Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico. Não use ao ar livre e 
em superfícies molhadas.

• Verifique se a sua fonte de alimentação está em conformidade com a 
tensão indicada na etiqueta de informações técnicas antes de conectar seu 
aparelho.

• Use este aparelho apenas como descrito neste manual. Use somente os 
acessórios recomendados pelo fabricante.

• Este aparelho é fornecido com isolamento duplo. Use apenas peças de 
reposição idênticas. Consulte as instruções para manutenção de aparelhos 
de isolamento duplo.

• Este aparelho não precisa ser conectado à terra, ele pode ser usado com 
segurança em todas as tomadas.

• Verifique sempre se o aparelho ou o cabo de alimentação estão danificados 
antes de operar o aparelho. Se houver algum dano, não use seu aparelho e 
entre em contato com o Provedor de Serviços Autorizados mais próximo.

• Não deixe o aparelho conectado quando não estiver em uso. Desligue seu 
aparelho antes de desconectá-lo. Não puxe o cabo para desconectar a 
unidade, pois isso pode danificar a tomada e o plugue.

• Seu aparelho está equipado com um mecanismo de rebobinamento do cabo. 
Não empurre o cabo forçosamente, não use este mecanismo quando não é 
necessário e não permita que crianças brinquem com ele. Segure o plugue 
ao rebobinar no carretel do cabo. Mantenha o plugue rebobinando forçosa e 
incontrolavelmente segurando-o firmemente durante o rebobinamento.

• Não mova o aparelho puxando o cabo de alimentação. Certifique-se de que 
o cabo de alimentação não está preso por uma porta ou outros objetos e é 
mantido afastado de bordas afiadas e superfícies quentes.

• O cabo de alimentação deve ser monitorado regularmente. Um aparelho 
com cabo de alimentação danificado não deve ser usado. Se o cabo de 
alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um conjunto de 
cabo ou cordão especialmente preparado, pelo fabricante ou provedor 
de serviços autorizado. Esta operação deve ser sempre realizada por um 
provedor de serviços autorizado.

• Não permita que seja usado como um brinquedo. É necessária muita 
atenção quando usado por ou perto de crianças.

• Não manipule o plugue ou o aparelho com as mãos molhadas.
• Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use com nenhuma abertura 

bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos e qualquer coisa que possa 
reduzir o fluxo de ar.

• Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo, 
afastadas de aberturas e peças em movimento.

Por favor, leia todas as instruções antes de usar este aparelho.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de choque elétrico use apenas no 
interior.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico 
ou ferimentos, ao usar um aparelho elétrico, devem sempre ser 
seguidas precauções básicas Guarde estas instruções
Guarde Estas Instruções

Instruções de segurança 
importantes

4



• Tenha muito cuidado ao limpar em escadas.

• Não aspire objetos ardentes ou fumegantes, como cigarros, fósforos, 
brasas ou cinzas quentes. Não use seu aparelho para limpar líquidos 
inflamáveis ou combustíveis, como carburante ou usá-lo em qualquer 
lugar onde esses materiais podem estar presentes.

• Nunca use seu aparelho para limpar uma lareira, chaminé ou dentro 
de qualquer duto não limitado a aquelas como óleo, fuligem, pó 
cerâmico, limão, gesso, pó de chapa, etc.

• Nunca use seu aparelho para limpar substâncias voláteis ou tóxicas 
ou em qualquer lugar perto dessas substâncias.

• Sempre verifique se o separador no motor do seu aparelho está 
instalado corretamente em seu lugar depois de ser limpo. Nunca 
utilize seu aparelho sem o filtro separador, de água ou de pólen.

• Seu aparelho está equipado com um interruptor térmico de proteção 
do motor que evita o superaquecimento e danos do motor Power 
Nozzle. Esta função para e protege o motor quando um objeto é 
pego na escova Power Nozzle, a escova está excessivamente suja ou 
tensa. Não se preocupe se o aparelho parar de repente; desconecte o 
aparelho e remova os objetos que forçam o motor e continue usando 
o aparelho.

• Não use a Power Nozzle em superfícies molhadas e limpeza de água 
ou outros líquidos Use-a apenas para limpar superfícies e objetos 
secos.

• Desligue sempre este aparelho antes de conectar ou desconectar a 
mangueira ou a power nozzle.

• Desconecte sempre seu aparelho antes de limpar ou realizar 
manutenção nele. Desligue todos os controles antes de desconectar.

• A mangueira contém fios elétricos. Não use quando danificada, 
cortada ou perfurada. Evite pegar objetos afiados. Não permita que 
sua mangueira de vácuo entre em contato com a água, pois há uma 
corrente ativa passando por ela.

• “Este aparenho não se destina à utilização por pessoas ( inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho 
ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança.

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que 
elas não estejam brincando com o aparelho.”

• Não tente reparar seu aparelho em caso de desordem funcional ou 
se suspeitar de qualquer condição adversa. Contate um provedor de 
serviços autorizado para obter assistência.
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Potência do motor de Sucção  : 900 watts

Voltagem : 220-240V AC, 50-60 Hz 

Vazão de Sucção  : 200 m³/h

Pressão de Sucção                        :1900 mmSS (190 mbar) 

Capacidade bacia de água suja  : 1.8 L

Capacidade bacia de água limpa : 3.6 L 

Potência motor da Power Nozzle : 150 W

Classe de isolamento: : II

: 900 W (8,9 A)

: 110-127V AC, 50-60 Hz 

: 7100 ft³/h

: 2755 lbf/in2 

: 0,5 gallon

: 1 gallon 

: 150 W

: II

Recursos Premium de seu 
aparelho

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS Modelo 114K Modelo 114K1

1ª Posição  : 7.500 6ª Posição  : 15.000

2ª Posição  : 9.000 7ª Posição  : 16.500

3ª Posição  : 10.500 8ª Posição  : 18.000

4ª Posição  : 12.000 9ª Posição  : 19.000

5ª Posição  : 13.500

VELOCIDADE (rpm) 114K

1ª Posição  : 7.500 6ª Posição  : 14.500

2ª Posição  : 9.000 7ª Posição  : 15.500

3ª Posição  : 10.500 8ª Posição  : 16.500

4ª Posição  : 12.000 9ª Posição  : 18.000

5ª Posição  : 13.500

VELOCIDADE (rpm) 114K1

1	Livre	de	saco	de	pó,	sistema	de	filtração	de	água	que	retém	99,99%	de	poeira	
com	seu	separador	especialmente	projetado	e	bacia	de	água.

2	Potência	de	sucção	ininterrupta	com	seu	sistema	de	filtração	de	água	não	
bloqueadora.

3	Ferramenta	especial	de	limpeza	profunda	com	cilindro	helicoidal	escovado,	
operando	com	um	motor	elétrico	com	potência	de	150	Watts.

4	Variedade	abundante	de	ferramentas	projetadas	para	diferentes	funções	
adequadas	para	qualquer	tipo	de	limpeza.

5	Aparelho	4	em	1	com	as	seguintes	funções:	ionizador,	aromatizante,	aspirador	e	
limpador	em	profundidade.

6	Design	ergonômico.

7	Fácil	configuração	e	operação.
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1	 Painel	de	controle	da	tela	sensível	ao	
toque

2	 Botão	Ligar/Desligar

3	 Pega

4	 Tampa	saída	da	Power	Nozzle

5	 Tomada	de	energia	da	Power	Nozzle

6	 Porta	de	bocal	de	sucção

7	 Cabo	de	alimentação

8	 Tampa	do	painel	traseiro

9	 Canal	de	saída	de	íon

10	 Separador

11 Porca Separador

12	 Escova	de	limpeza	do	separador

13	 Filtro	de	pólen

14	 Mecanismo	de	comutação	de	segurança

15	 Travas	de	bloqueio

16	 Luzes	interiores

17	 Carrinho

18	 Bacia	de	água	limpa

19	 Bacia	de	água	suja

MONTAGEM DO CORPO
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1		Power	Nozzle

2		Junta	da	Power	Nozzle

3		Trava	de	fixação	de	juntas

4		Cabo	da	Power	Nozzle

5		Punho	de	manobra	e	mangueira

6		Punho

7		Painel	de	controle	do	punho

8		Trava	de	segurança	de	controle

9		Adaptador	de	tubo	telescópico

10	Adaptador	de	mangueira

11		Controle	Remoto

12		Bocal	de	tapete	e	piso	duro

13		Bocal	de	piso	duro	(Alternativa)

14		Braçadeira	de	retenção	de	cabo

15		Conjunto	de	fragrâncias

16		Saco	de	vácuo

17		Tubo	telescópico

18		Ferramenta	de	estofos

19	Ferramenta	de	Acesso	Fácil

20	Escova	circular

21	Ferramenta	de	inflar	e	aspirar

22	Ferramenta	de	fenda

MONTAGEM ACESSÓRIOS
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(  ) LIGAR/DESLIGAR: Você pode iniciar ou parar seu 
aparelho, tocando nesse símbolo por 1 segundo

Esse símbolo vai acender branco indicando sua posição de 
espera quando o aparelho está conectado e ficará vermelho 
durante a operação.

(  ) DESLIZANTE: Pode definir a potência de sucção em 9 
níveis diferentes, movendo o dedo para cima e para baixo no 
interruptor deslizante ou pode mudar para o nível desejado 
com um único toque.

(  )   POWER NOZZLE: Você pode ativar a função de 
limpeza profunda tocando neste símbolo.

(  )  IONIZADOR: Você pode ativar a função de ionização 
tocando neste símbolo.

PAINEL DE CONTROLE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE

Instalação e Operação 
do Roboclean



Você pode usar o controle remoto no conjunto do 
punho ou separado do conjunto do punho. O controle 
remoto deve ser removido puxando a trava de 
retenção do controle remoto em sua direção.

Quando quiser colocá-lo novamente em sua 
carcaça, deslize o lado frontal do controle remoto 
no compartimento do punho primeiro e pressione 
ligeiramente o lado traseiro

PAINEL DE CONTROLE REMOTO

LIGAR/DESLIGAR
Botões de nível de 
potência de sucção
Power Nozzle
Ionizador
Visor LCD

13





  ! ATENÇÃO
			Esta	mangueira	inclui	conexões	elétricas;

•	Não	deve	ser	usada	para	sugar	água	ou	outros	líquidos.

•	Não	deve	ser	imersa	em	água	para	limpeza.

•	A	mangueira	deve	ser	verificada	regularmente	e	não	deve	ser	
usada	se	estiver	danificada.

ENCHER A BACIA COM ÁGUA

CONECTAR A MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO 
AO CORPO

1 Libere as travas em ambos os lados do aparelho. Separe o 
corpo principal da bacia de água.

2 Encha a bacia de água suja com água limpa até o topo do 
poste de medição no centro. A quantidade de água a ser 
enchida é de cerca de 1,8 L. (Certifique-se de que a água não 
excede a altura do poste de medição).

! Não operar o aparelho sem água.

3 Coloque a bacia cheia de água, dentro da bacia de água 
limpa e coloque-a no carro.

4 Fixe o corpo ao carro com as travas de bloqueio.

5 Levante a tampa da saída no corpo para cima, conforme mostrado na 
figura.

6 Pressione o adaptador de mangueira na extremidade da mangueira de 
aspiração nas travas nos lados e fixe-o no corpo, empurrando-o para 
que as plugues e os bloqueios se encaixem um no outro. Certifique-se 
de que as guias estão bloqueadas puxando a mangueira ligeiramente.

7 Para separar a mangueira de aspiração do corpo, aperte os grampos 
em ambos os lados do adaptador de mangueira e puxe a mangueira 
em sua direção.

1 2 6

5
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3 Conecte o cabo da Power Nozzle 
na ranhura do soquete duplo sob 
o braço do punho.

2 Instale o outro lado do tubo 
telescópico na parte da junta da 
Power Nozzle, de modo que o 
pino de bloqueio fique engatado.

4 Instale os grampos de retenção do cabo no 
tubo telescópico a uma distância igual ent-
re si de modo a segurar o cabo da Power 
Nozzle. Para ajustar o comprimento do tubo 
telescópico, pressione o botão localizado no 
centro do tubo na direção da seta e ajuste o 
tubo para o comprimento desejado.

5 Antes de começar a aspirar, 
pressione a trava de retenção 
da junta na Power Nozzle para 
soltar o tubo da posição vertical.

1 Instale o tubo telescópico no 
adaptador do tubo na extremi-
dade da mangueira de aspiração 
para que o pino de bloqueio fique 
engatado.

Configurando a Power Nozzle
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 ! ATENÇÃO
•	Não	use	a	Power	Nozzle	para	aspirar	água	ou	líquidos	e	não	usá-la	em	superfícies	molhadas.

•	Não	use	a	Power	Nozzle	em	superfícies	de	couro,	tapetes	feitos	de	pele	animal,	pele	ou	cabelo,	tapetes	felpudos,	
tapetes	feitos	à	mão,	colchões	de	Aloé	Vera,	e	os	tapetes	feitos	com	fibras	macias.

•	Não	é	recomendado	usar	a	Power	Nozzle	para	limpar	colchões.	Recomenda-se	a	limpeza	de	colchões	com	a	
Power	Nozzle	pequena	do	Roboclean.

•	Antes	de	usar	a	Power	Nozzle	em	qualquer	tipo	de	superfície,	tais	como	carpetes,	tapetes,	estofos	e	colchões;	
leia	os	manuais	do	usuário	e	de	cuidados	do	proprietário	desses	produtos.	A	Power	Nozzle	pode	causar	danos	nas	
superfícies	que	não	são	adequadas	para	serem	limpas	com	ela.

•	Se	a	Power	Nozzle	fica	obstruído	por	cerdas,	fibras	e/ou	outros	materiais;	não	tente	usar	antes	de	remover	
qualquer	uma	dessas	obstruções.	Limpe	o	cilindro	e	retome	a	operação.

•	Certifique-se	de	desconectar	seu	Roboclean	antes	de	executar	qualquer	tipo	de	limpeza	ou	manutenção	nele.

•	Não	deixe	as	crianças	usar	o	seu	dispositivo	Roboclean	como	um	brinquedo	ou	operá-lo	sem	supervisão.

1 Desconecte o cabo de alimentação puxando-o para fora de sua caixa.

2 Depois de ajustar para o comprimento desejado e ouvir um clique, liberá-lo. Esta ação bloqueará o cabo e 
evita que ele seja puxado para trás em sua carcaça. A linha vermelha no cabo indica o fim do comprimento 
do cabo. Não puxe mais o cabo quando você vir este sinal.

3 Depois de todas as conexões serem realizadas, conecte o aparelho e coloque-o na posição de espera.

4 Se você deseja que o cordão seja puxado para trás para sua caixa, puxe levemente e solte-o. Segure o cabo 
na sua mão para garantir que ele seja puxado para trás para sua caixa de forma controlada.

5 Não deixe as crianças brincar com o cabo.

USO E REBOBINAGEM DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

USO DA POWER NOZZLE
a. Quando você quer operar o aparelho a partir do painel de controle do corpo;
 •	Ative	o	motor	de	sucção	tocando	o	símbolo		 [  ] LIGAR/DESLIGAR
 •	Ative	a	Power	Nozzle	tocando	o	símbolo	 [  ] Pressionar o mesmo botão quando  
    quiser pará-la.
b. Se você quer operar o aparelho a partir do painel de controle do punho;
 •	 Ligar	o	motor	de	sucção	premindo	o	botão	Ligar/Desligar.
 •	 Ative	a	Power	Nozzle	tocando	o	botão	[  ] Pressionar o mesmo botão quando você 
quiser pará-la.

Quando você ativa o Power Nozzle, seu aparelho começará operando automaticamente no 
nível máximo.

Depois de terminar de aspirar, pare o aparelho pressionando o botão Ligar/Desligar no 
Controle remoto ou tocando o símbolo  [  ] Ligar/Desligar no corpo e desconecte o aparel-
ho. Fixe o tubo telescópico empurrando-o para a frente para o colocar na posição vertical 
quando necessário.
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4 Escova de fenda
É usada para a limpeza de lugares 
que são difíceis de alcançar, tais 
como espaços entre os radiadores de 
aquecimento central e as bordas da 
janela.

3 Escova circular
É usada para operações de limpeza 
delicadas que serão realizadas em flores 
naturais, artificiais, cortinas, pinturas e 
vestidos etc.

2 Ferramenta de estofos
É usada para limpar superfícies estofadas, 
como assentos e sofás em particular. 
Graças a seu design especialmente 
ranhurado com aberturas, nunca desgasta 
suas superfícies estofadas.

1 Bocal de tapete e piso duro
Ele é usado para a varredura diária de 
carpetes, tapetes e pisos duros. Você 
pode ajustar o comprimento da escova 
pressionando a trava na parte superior 
da ferramenta.

Instalação e operação de 
doutros acessórios
Quando quiser usar qualquer um dos acessórios, prenda o 
acessório ao aparelho antes de conectá-lo.

a. Quando você quer operar o aparelho a partir do painel de 
controle do corpo;

• Ative o motor de sucção tocando o símbolo [  ] Ligar/
Desligar Você pode ajustar o poder de sucção em 9 níveis 
diferentes com o interruptor deslizante.

b. Se você quer operar o aparelho a partir do painel de 
controle do punho;

• Ligar o motor de sucção premindo o botão Ligar/Desligar. 
Você pode aumentar ou diminuir a potência de sucção com 
os botões (+) e (-).

Depois de terminar de aspirar, pare o aparelho pressionando o botão 
ligar/desligar no controle ou tocando no símbolo   [ ]  Ligar/Desligar no 
corpo e desconecte o aparelho.
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9 Saco de vácuo
Você pode realizar a limpeza necessária por aspiração 
por 3 a 4 minutos, colocando coisas como travesseiros, 
colchas, etc., cujas partes interiores não podem ser 
limpas, dentro deste saco especial. Assim, o interior de 
seus itens ficará livre de poeira e ácaros.
Além disso, você pode reduzir o volume de materiais 
volumosos, tais como edredons, roupas de cama etc., 
armazená-los em muito menos espaço por um tempo 
mais longo.

7 Ferramenta de inflar e aspirar
Você pode limpar teclados e eletrônicos, bem como 
inflar brinquedos com esta ferramenta especial.

8 Conjunto de Perfume
Coloque o perfume que deseja na porta do bocal de 
sucção na parte do corpo de seu aparelho, pulverize 
algumas vezes e depois retire o perfume. Ligue o 
motor e uma fragância excelente aromatizará o ar em 
toda sua sala..

6 Ferramenta de Acesso Fácil
É usada para a limpeza de lugares que são impossíveis 
de alcançar, tais como espaços atrás de armários, 
roupeiros e radiadores. Instale a cabeça do adaptador 
da ferramenta de inflar e aspirar (nº 21) no tubo 
telescópico para usar esta ferramenta.

5 Ferramenta de fenda
Esta ferramenta é especialmente projetada para a 
limpeza da moldura base ao longo das paredes e as 
juntas de poltronas e sofás.
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Para uma utilização mais eficaz, remova o painel
traseiro do ionizador e ligue o aparelho no 1º nível.
Para ativar a função de ionização pressione o botão
ION no painel de controle do aparelho ou no 
comando à distância.

• Os íons negativos atraem eletrostaticamente o 
pó carregado positivamente que formam grupos 
de íons no ar e faz com que eles se tornem mais 
pesados e caírem na superfície mais próxima.

• Isso ajuda a reduzir a presença de bactérias e 
fungos suspensos com seu efeito de oxidação.

• Diminuição da ocorrência de asma e doenças 
respiratórias.

• Alívio da fadiga, depressão, nervosismo e estresse;
• Aumento da clareza mental e da eficiência do 

trabalho;
• Alívio da enxaqueca e dores de cabeça;
• Melhoria no equilíbrio do pH do corpo;
• Respirando de forma mais eficaz,
• Melhoria da qualidade do sono.
• Alívio dos agentes causadores de ataques alérgicos 

e febre do feno.

ÍONS NEGATIVOS (-) E SUA IMPORTÂNCIA 
NA QUALIDADE DO AR FRESCO

Função de Ionização
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Não se esqueça de drenar a bacia de água e enxaguá-la completamente quando tiver 
concluído a limpeza para evitar a formação de odores desagradáveis.

Certifique-se de limpar a água restante da bacia antes de armazenar a máquina para 
evitar a corrosão dentro do motor.
Drene a água da bacia e limpe-a após cada uso. Para fazer isso, separe o corpo da bacia, 
soltando as travas laterais. Despeje a água suja. Remova a sujeira pesada dentro da bacia. 
Recomendamos que você substitua a água frequentemente durante a limpeza.

PROCEDIMENTO DE ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DA BACIA

Limpeza e manutenção do 
Roboclean
!	Desconecte	sempre	seu	aparelho	antes	da	limpeza	ou	
manutenção.

!	Não	operar	o	aparelho	sem	água.

22



É usada uma pilha CR123A no controle remoto colocado no mecanismo do gatilho de 
seu aparelho. O indicador de pilha (  ) fraca será mostrado no visor do controle 
remoto quando a pilha estiver esgotada. Você pode adquirir uma nova pilha do nosso 
Provedor de Serviços Autorizado.

Em aparelhos de isolamento duplo, são fornecidos dois sistemas de isolamento em vez de 
aterramento. Nenhum meio de aterramento é fornecido em um aparelho de isolamento 
duplo, nem deve ser adicionado ao aparelho um meio para aterramento. A manutenção de 
um aparelho de isolamento duplo requer cuidados extremos e conhecimento do sistema, e 
deve ser feito apenas por pessoal qualificado do serviço Roboclean. As peças de reposição 
para um aparelho de isolamento duplo devem ser idênticas às peças que substituíram.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA DO CONTROLE REMOTO

MANUTENÇÃO DO APARELHO DUPLAMENTE ISOLADO

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO PÓLEN

Substitua o filtro de pólen no seu aparelho pelo filtro de pólen auxiliar fornecido com o 
produto depois de usá-lo por 5-6 meses. Para mudar o filtro, puxe a guia sobre a tampa 
do filtro e retire a tampa. Substitua o filtro antigo pelo novo e feche a tampa do filtro. 
Você deve substituir este novo filtro de pólen, em média, uma vez por ano.

!	Nunca	opere	seu	aparelho	sem	o	separador.

Remova sempre e limpe o separador a cada duas a três utilizações. Remova a 
escova de limpeza do separador da respetiva ranhura no corpo. Remova a porca do 
separador com a chave na escova. Remova o separador e limpe o interior e o exterior 
do separador com água com sabão usando a escova de limpeza do separador. Volte 
a colocar no lugar colocando-o em sua caixa após a secagem. Coloque a porca no 
separador e aperte com a chave inglesa. Não se esqueça de reinstalar a escova do 
separador depois de concluir esta operação.

LIMPEZA DO SEPARADOR

!	Nunca	opere	seu	aparelho	sem	o	filtro	de	pólen.
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Solução de problemas
PROBLEMAS SOLUÇÃO	RECOMENDADASCAUSAS

Contate	um	provedor	de	serviços	autorizado	se	o	problema	persistir	mesmo	depois	de	ter	aplicado	as	soluções	descritas	acima.

• O aparelho não liga. • Conecte o cabo de alimentação cuidadosamente na tomada 
elétrica.

• Abra as travas e coloque novamente o corpo principal na bacia.
• Contate um Provedor de Serviços Autorizado.

• A sucção não é adequada. • Substitua por um novo.
• Verifique a linha de sucção e remova quaisquer obstruções.
• Limpe o separador.

• A mangueira de aspiração pode estar rasgada ou 
perfurada.

• A linha de sucção pode estar bloqueada.
• O separador pode estar sujo

• Emite poeira e partículas • Limpe o separador e assegure-se de que esteja instalado 
corretamente.

• Encha com água a bacia de água suja até a parte superior do 
poste de medição.

• Substitua a água dentro da bacia de água suja.
• Substitua o filtro de pólen.

• O separador pode estar bloqueado ou não instalado 
corretamente.

• Sem água ou nível de água muito baixo dentro da bacia 
de água suja.

• A água dentro da bacia de água suja pode ter ficado 
muito suja.

• O filtro de pólen pode ter se tornado muito sujo.

• Som, ruído ou vibração 
anormais.

• Limpe o separador e assegure-se de que esteja instalado 
corretamente.

• Verifique o nível da água dentro da bacia. Drenar a água até ficar 
abaixo do ponto superior do poste de medição se o nível da água 
estiver muito alto.

• O separador pode estar bloqueado ou não instalado 
firmemente.

• O nível da água dentro da bacia de água suja pode estar 
muito alto.

• O Power Nozzle não 
funciona.

• Verifique se a mangueira de aspiração está conectada ao 
corpo e se a Power Nozzle está conectada à tomada sob o 
gatilho.

• As conexões da Power Nozzle podem ser 
colocadas incorretamente.

• A escova não gira, embora 
o motor da Power Nozzle 
funcione.

• Limpe as escovas e os compartimentos da entrada de ar.• Um objeto estranho pode estar bloqueando a 
escova.

• O aparelho parou 
abruptamente durante a 
operação.

• Verifique a extremidade da escova e remova quaisquer 
objetos estranhos.

• Em seguida, desligue o aparelho do painel de controle de 
toque no corpo e reinicie a máquina.

• A escova da Power Nozzle pode estar excessivamente 
suja ou um objeto estranho, como corda, nylon, etc., 
pode estar preso na extremidade da escova. Neste 
caso, o aparelho irá parar para proteger o sistema, 
ou seja, o sistema de fusíveis térmicos será ativado o 
que para o motor.

• O controle remoto não 
funciona.

• Substitua a pilha por uma nova.• A pilha pode estar fraca.

• A fonte de alimentação não está disponível ou o 
aparelho está desconectado.

• O interruptor de segurança do motor não está ligado.
• O cabo, a ficha ou o motor podem estar com defeito.



CERTIFICADO	DE	
GARANTIA



PROPRIETÁRIO	DO	AURA	ROBOCLEAN
Nome Completo : ...............................................................................................................................................................................................................................

Número de telefone : ...........................................................................................................................................................................................................................

Endereço : ..............................................................................................................................................................................................................................

Data da compra : ..............................................................................................................................................................................................................................

ROBOCLEAN	DA	AURA
Número de série do aparelho : ..............................................................................................................................................................................................................................

Número de série da Power Nozzle: .......................................................................................................................................................................................................................

Data da Fatura : ..............................................................................................................................................................................................................................

Nº da Fatura : ..............................................................................................................................................................................................................................

DISTRIBUIDOR	DO	AURA	ROBOCLEAN
Nome da Empresa : Luciano Bezerra Com. de Eletrodomésticos

Endereço : Rua Tavares Vivela, 170 - Jd. Trussardi - Butantã - São Paulo – SP

Número de telefone : 11 9 4023 - 6109

Outra informação : ..............................................................................................................................................................................................................................

REPRESENTANTE	DE	VENDAS	DA	AURA	ROBOCLEAN
Nome, Apelido : ..............................................................................................................................................................................................................................

Número de telefone : ..............................................................................................................................................................................................................................

Assinatura : ..............................................................................................................................................................................................................................

Certificado de Garantia

Condições	de	Garantia
Este produto é fabricado para distribuição e vendas globais.
Uma vez que as condições e os períodos de garantia deste tipo de produto variam de país para país, entre em contato com seu distribuidor ou vendedor regional 
para obter informações sobre as políticas de garantia e serviço aplicáveis. Certifique-se de que compreende claramente as políticas e os procedimentos 
relativos à garantia. É exclusivamente responsabilidade do distribuidor configurar uma política de garantia de acordo com as leis e regulamentos locais. Por 
favor, apresente seus comentários e reclamações ao distribuidor ou ao fabricante e refira sua satisfação e felicidade a seus amigos como recomendação 
para eles saberem mais sobre a excelência do Aura Roboclean.



Este símbolo no produto ou embalagem indica que o aparelho não deve ser descartado com o lixo doméstico usu-
al. Deve ser entregue aos pontos de coleta para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos. Você contribu-
irá para a proteção da natureza e da saúde humana quando você descarta este produto corretamente. A elimi-
nação inadequada pode prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. Você pode obter mais informações sobre 
a reciclagem deste produto de seu município, serviço de coleta de lixo ou a loja onde você comprou este produto.
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Servicio al cliente : 11 9 4023-6109


