Problemas
Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes
de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para
não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o
plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo
Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações
de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as
mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto
na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação
ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do
alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para
evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Nunca utilize o aspirador sem o filtro.
Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do
aspirador.
Nunca aspire: quaisquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de qualquer
natureza, pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como
toner, gesso, cimento, entre outros: esses resíduos podem ir para o motor, uma
vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro.
Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel,
revestimento de maço de cigarro, entre outros: eles podem obstruir a
passagem de ar pela mangueira.
Objetos cortantes ou perfurantes, como vidro, navalha, grampos, alfinetes,
agulhas, entre outros: eles podem danificar a mangueira e o filtro.
Função sopro para auxiliar o acendimento de churrasqueira manter a uma
distância mínima de 1 metro do fogo.
Função sopro para auxiliar no enchimento de balões e colchões utilize o
bocal extralongo
Para auxiliar no desentupimento de ralo é possível utilizar o tubo extensor.
Aproxime-o do ralo e ligue a função sopro. ATENÇÃO: NÃO RECOMENDAMOS
O USO EM TUBULAÇÕES DE PIAS COM SIFÃO FLEXIVEL.
Quando utilizar a função sopro, nunca direcione a mangueira para seu corpo
ou de outra pessoa. Partículas no interior do barril ou mangueira poderão ser
arremessadas com muita velocidade causando acidentes.
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Produto
Potência Máxima (W)
Tensão (V~)

GTCAR
1300 W
127

220

Frequência (Hz)

60

Vácuo (mBar)

150

Peso líquido sem acessórios (kg)

3,7

Comprimento da mangueira (m)

2,0

Capacidade de armazenamento de líquido (Litros) com sucção contínua

20
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