
MINI 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.

Mini Power Nozzle

USO DA POWER NOZZLE

[  ] 

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

2- Conecte o cabo da Mini Power 
Nozzle na ranhura do soquete duplo 
sob o braço do punho.

Mini Power nozzle é especialmente projetado para ser limpo 
colchões, cadeiras, sofás e superfícies estofadas.

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



 
 
  

  

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 Mini Power Nozzle tocando o botão       Pressionar o 
mesmo botão quando você quiser pará-la.
Quando você ativa o Mini 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 aparelho.

• Não use a Mini Mini Power Nozzle para aspirar água ou líquidos e não usá-la em 
superfícies molhadas.
• Não use a Mini 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.
• Antes de usar a Mini 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 Mini Power Nozzle pode causar danos nas superfí-
cies que não são adequadas para serem limpas com ela.
• Se a Mini 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.
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