Aspirador Biónico Multifuncional

MANUAL DO UTILIZADOR

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Devem ser sempre seguidas precauções básicas aquando da utilização de um aparelho elétrico, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

ANTES DE UTILIZAR (ESTE APARELHO)

ADVERTÊNCIA - Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões

a) Para reduzir o risco de incêndio devido a danos em componentes internos, apenas utilize líquido de limpeza HIZERO para utilização com
o aparelho. Consulte a secção do Líquido de Limpeza do presente manual. Para reduzir o risco de incêndio, não utilize líquido inﬂamável ou
combustível para limpar o piso.
b) Apenas para uso doméstico. Não utilize no exterior.

c) Não permita que o aparelho seja utilizado como brinquedo. É necessário ter muita atenção quando utilizado por ou perto de crianças.
d) Apenas utilize o aparelho conforme descrito no presente manual. Apenas utilize acessórios recomendados pelo fabricante.

e) Não utilize com uma ﬁcha ou um cabo daniﬁcado. Se o aparelho não estiver a funcionar como devia, tiver caído, estiver daniﬁcado, for
deixado no exterior ou tiver caído em água, envie-o para o centro de assistência.

f) Não puxe ou transporte pelo cabo, utilize o cabo como uma alça, feche uma porta no cabo, ou puxe o cabo em torno de
cantos ou extremidades aﬁadas. Não passe o aparelho por cima do cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
g) Não desligue a ﬁcha ao puxar pelo cabo. Para desligar a ﬁcha, agarre pela ﬁcha e não pelo cabo.
h) Não manuseie a ﬁcha ou o aparelho com as mãos molhadas.

i) Não coloque qualquer objeto nas aberturas. Não utilize se houver alguma abertura bloqueada; mantenha as aberturas sem poeira, ﬁos,
cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o ﬂuxo de ar.
j) Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo afastados das aberturas e peças móveis.
k) Desligue todos os controlos antes de desligar a ﬁcha.

l) Tenha um cuidado extra aquando da limpeza de escadas.

m) Não utilize para recolher líquidos combustíveis ou inﬂamáveis, tal como gasolina, nem utilize em áreas onde estes possam estar presentes.
n) Não permita que o aparelho seja ligado involuntariamente. Certiﬁque-se de que o interruptor se encontra na posição de desligado antes
de ligar a bateria, pegar no aparelho ou levar o aparelho. Levar o aparelho com o seu dedo no interruptor ou energizar um aparelho com o
interruptor ligado faz com que possam ocorrer acidentes.

o) Desligue a bateria do aparelho antes de realizar quaisquer ajustes, trocar acessórios ou armazenar o aparelho. Essas medidas de segurança
reduzem o risco de ligar acidentalmente o aparelho.
p) Apenas carregue a bateria com o carregador especiﬁcado pelo fabricante. Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria
poderá criar um risco de incêndio quando for utilizado com outra bateria.

q) Apenas utilize aparelhos com baterias especiﬁcamente designadas para os mesmos. A utilização de qualquer outra bateria poderá criar um
risco de lesão e incêndio.
r) Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objetos metálicos, como clipes de papel, moedas, chaves,
pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos, que possam criar uma ligação entre um terminal e outro. Provocar curto-circuito
ao mesmo tempo nos terminais da bateria poderá provocar queimaduras ou um incêndio.

s) Em condições abusivas, poderá ser ejetado líquido da bateria; evite o contacto. Se ocorrer um contacto acidental, lave com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, deve consultar também um médico. O líquido ejetado da bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
t) Não utilize uma bateria ou um aparelho que se encontre daniﬁcado ou modiﬁcado. As baterias daniﬁcadas ou modiﬁcadas poderão
exibir um comportamento imprevisível que resulte em incêndio, explosão ou risco de lesões.

u) Não exponha a bateria ou o aparelho ao fogo ou temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a ��� °C
poderão provocar uma explosão. A temperatura de ��� °C poderá ser substituída pela temperatura de ��� °F.

v) Siga todas as instruções de carga e não carregue a bateria ou o aparelho fora do intervalo de temperatura especiﬁcado nas instruções.
Um carregamento inadequado ou com temperaturas fora do intervalo especiﬁcado poderá daniﬁcar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
w) Os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa de reparação qualiﬁcada que apenas utilize peças de substituição
idênticas. Isto garantirá que a segurança do produto é mantida.

x) Não modiﬁque nem tente reparar o aparelho ou a bateria (conforme aplicável), salvo conforme indicado nas instruções de utilização e cuidados.

Guia de Início Rápido
Montagem

�

➀ Sature o rolo de limpeza até
ﬁcar húmido e suave

�

➄ Instale o depósito de resíduos

�

➁ Instale a bateria (pré-instalada)

�

➂ Ligue o manípulo

�

➅ Armazene os acessórios

�

➆ Carregue � horas

Modo de Utilização
�

➀ Encha o depósito de água limpa

�

➃ Mova para limpar

�

➁ Desbloqueie o aparelho

�

�

➂ Pressione para iniciar

�

➅ Armazene na base

�

➃ Instale o rolo de limpeza

Limpeza
1

➀ Remover resíduos sólidos

2

➁ Remover a água suja

5

3

➂ Limpar o rolo de escova

4

Lavar o ﬁltro do pente (verde)

6

➄ Retirar a grelha e lavar

➅ Instalar a grelha

Armazenamento
1

➀ Armazenamento diário

2

➁ Armazenamento de longo prazo

Advertência
No caso de o rolo de limpeza entrar em contacto com
estes líquidos, remova-o e passe-o por água limpa.

�. Álcool altamente concentrado, tal como licor, whisky, etc.
�. Ácidos fortes, tal como vinagre.

�. Alta concentração de oxidantes, tal como desinfetante
��, lixívia, etc.

�. Substâncias alcalinas fortes, tal como detergente em pó.

�. Outros produtos desengordurantes, tal como produto de
limpeza sanitário, solução de limpeza de lubriﬁcante, etc.

Carregue, utilize e armazene o produto num ambiente com um intervalo
de temperatura de ��-�� °C.
Apenas para utilização com a bateria F�Z-BTA��.

Apenas para utilização com o carregador K��V������U.
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Obrigado por escolher o Aspirador Biónico Multifuncional HIZERO e parabéns por tomar a escolha correta para que
os seus pisos ﬁquem o mais limpos possíveis com menos esforço! Com o aproveitamento da inovadora tecnologia

biónica patenteada, o seu Hizero integra as funções de varrer, esfregar e secar pavimentos duros de pedra, madeira,
cortiça e laminados. O seu aspirador possui uma bateria recarregável incorporada para lhe proporcionar todos os

benefícios de liberdade de movimento da limpeza sem ﬁos, enquanto o rolo de limpeza de polímero de autolimpeza
separa a sujidade sólida e líquida em bandejas separadas. Agora, pode desfrutar da alta eﬁciência de limpeza,

funcionamento simples e fácil manutenção. O presente manual do utilizador também lhe proporciona sugestões

úteis sobre como tirar o máximo proveito do seu aspirador Hizero para ter um estilo de vida mais limpo, saudável e
fácil, sendo que sugerimos que o leia com atenção e o mantenha à mão para referência futura.

�. Instruções de Segurança

· Nunca armazene o produto a uma temperatura inferior a � °C/�� °F.

�.� Advertência

· Apenas utilize água limpa, com ou sem solução de limpeza Hizero, no
depósito de água limpa.

Para efeitos de carregamento da bateria, apenas utilize
a unidade de abastecimento amovível fornecida com este
aparelho.

· Não coloque nada ácido (p. ex., vinagre) nem detergentes que não sejam

· Cabos elétricos
·Partes do corpo humano
·Objetos sólidos grandes

· Apenas utilize baterias autorizadas pela HIZERO!

autorizados pela Hizero nos depósitos de água. Tanto no depósito de água

limpa como de água suja.
· Não utilize cera, óleo ou produtos de manutenção do solo no depósito de água limpa.

Não passe o Hizero por cima do seguinte:

· Apenas carregue com a estação ﬁxa Hizero.

· A bateria apenas pode ser utilizada com o Aspirador Biónico Hizero, não é
intercambiável com outros produtos. Não exponha a bateria ao calor (��
°C/��� °F), à água ou ao exterior.

· Não permita que os terminais da bateria entrem em contacto com

quaisquer objetos metálicos. De modo a evitar qualquer efeito térmico,

fumo, fogo ou mesmo uma explosão.
· No caso de haver uma fuga na bateria, interrompa imediatamente a utilização
e entre em contacto com um centro de assistência autorizado da Hizero.

· As baterias devem ser substituídas por técnicos habilitados.

· Elimine as baterias que não funcionem de acordo com a regulamentação
do seu país de origem.

· Apenas utilize uma solução de limpeza especiﬁcada pela HIZERO para impedir

�.� Cuidado

que ocorram danos nos componentes internos.

· Remova o produto da estação ﬁxa antes de o operar ou efetuar a sua manutenção. · Não limpe o rolo de limpeza com objetos aﬁados. Uma vez que isso
· Desligue sempre antes de remover os depósitos de água ou abrir a cabeça

provocará danos no mesmo e reduzirá o desempenho de limpeza.

de limpeza.

· Quando houver água em ambos os depósitos de água, nunca coloque

· Para evitar que ocorram danos: não utilize para limpar vidros partidos
ou objetos aﬁados.

o produto de lado ou ao contrário de modo a impedir que ocorram fugas.

· Esvazie o depósito de água suja depois de utilizar para evitar
a acumulação de bactérias e cheiros.

· Não mergulhe ou lave o corpo debaixo de água. Uma vez que isso provocará
danos irreparáveis.
· Nunca utilize o produto para limpar líquidos inﬂamáveis ou combustíveis

· Não é adequado para lava-louças.

· Este produto apenas se destina a ser utilizado em espaços interiores
(não deve ser utilizado em espaços exteriores).

e não coloque líquidos inﬂamáveis ou combustíveis no depósito de água
limpa/suja.

· Efetue uma manutenção regular do produto e leve-o a um centro de
assistência adequado se estiver daniﬁcado.

· Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos � anos
e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta
de experiência e conhecimentos se tiverem supervisão ou receberem
instruções em relação à utilização do aparelho de uma forma segura
e entenderem os perigos envolvidos.

· As crianças não devem brincar com o aparelho.

· A limpeza e manutenção pelo utilizador não deverá ser realizada por
crianças sem supervisão.
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PT
�.� Conformidade

: unidade de abastecimento amovível

Este produto cumpre os regulamentos de segurança e especiﬁcações técnicas

: leia o manual do operador

de produtos elétricos atualmente reconhecidos. É seguro utilizar o produto se
o utilizador seguir as instruções deste manual do utilizador.

: Esta identiﬁcação indica que este produto não deve ser
eliminado com outro lixo doméstico na UE. Para evitar
a possibilidade de prejudicar o ambiente ou a saúde pública
devido a uma eliminação descontrolada de resíduos, efetue
a sua reciclagem de forma responsável para promover
a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver
o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e
recolha ou entre em contacto com o distribuidor onde foi
adquirido o produto. Os distribuidores podem realizar uma
reciclagem deste produto segura para o ambiente.

�.� Sistema de Autoproteção

Se um objeto grande ﬁcar preso no rolo de limpeza, este produto irá parar
automaticamente.

�.� Utilização Prevista

Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida,
incluindo interferências que possam provocar uma operação
indesejada.

Este produto foi concebido para ser utilizado num pavimento rígido à prova

de água (p. ex., azulejos/madeira/cimento/mármore). Não deve ser utilizado

Tenha em consideração que, se forem realizadas alterações ou
modiﬁcações neste produto que não estejam expressamente
aprovadas pela parte responsável pela conformidade, a
autoridade do utilizador para operar o equipamento poderia
ser anulada.

em tapetes ou quaisquer revestimentos para pavimento que absorvam água.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em
conformidade com os limites de um dispositivo digital de
Classe B, de acordo com a Parte �� das Normas da FCC. Estes
limites foram concebidos para proporcionar uma proteção
razoável contra uma interferência prejudicial numa instalação
residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar
energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado
em conformidade com as instruções, poderá provocar uma
interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No
entanto, não há qualquer garantia de que não ocorra uma
interferência numa instalação especíﬁca.

�.� Melhores Resultados

Se este equipamento provocar interferências prejudiciais na
receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao
desligar e ligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador
tente corrigir a interferência através de uma ou mais das
seguintes medidas:

Utilize este guia de utilização e cuidados em conjunto com quaisquer manuais
que possa ter em relação ao seu solo para obter o melhor resultado. A Hizero

-- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.

apenas recomenda a nossa solução de limpeza para melhorar o seu resultado.

-- Reoriente ou desloque a antena recetora.
-- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito
diferente daquele a que está ligado o recetor.

-- Consulte o distribuidor ou um técnico de rádio/TV
experiente para obter ajuda.
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�.
. Componentes na caixa
Parafuso de Montagem Rápida x �
Bateria x � (instalada)
Depósito de Água Limpa x �
Depósito de Água Suja x �

Parte Superior
do Corpo x �

Rolo de Limpeza x �
Depósito de Resíduos x �
Rolo de Escova x �
Base x �
Adaptador de Energia x �

Parte Inferior
do Corpo x �

Filtro do Pente
Montado x �
Peça de Substituição x �
Escova de Limpeza x �
Manual do Utilizador x �

H IZ ER O

��

Solução de Limpeza HIZERO x �
(Opcional)
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�. Painel de controlo

Intermitente: A tampa da cabeça de limpeza não está corretamente
fechada.
Azul Contínuo: Modo de funcionamento normal.

Vermelho Contínuo: Erro. Veriﬁque o painel de controlo para

Botão de alimentação

obter mais informações.

Botão de modo

Indicador de "Depósito de água suja cheio"

Indicador de "Depósito de água limpa vazio"
Modo � (ﬂuxo de água normal)

�. Montagem

Indicador do estado do rolo de escova

Indicador do estado do rolo de limpeza

Modo � (ﬂuxo de água elevado)

➀ Antes de instalar, mergulhe o rolo de limpeza em água até ﬁcar suave;

Indicador da bateria

certiﬁque-se de que a água não supera os �� °C (consulte as imagens abaixo).
Assim que estiver suave, remova qualquer excesso de água e instale.

�.�
. A carregar

� min.

Vermelho Intermitente: O produto está a carregar.

Azul Contínuo: O produto está totalmente carregado.

�.� Em Utilização

��°C

Vermelho: Nível de bateria baixo. O produto desligar-se-á
automaticamente quando a bateria acabar.

Azul: Alimentação suﬁciente

� min.

MÁX.
��° C

��°C

➁ Abra a cobertura ao pressionar o botão prateado que se encontra na

Modo �: O aparelho utilizará menos água no modo normal. Um depósito
de água limpa cheio (��� ml) pode durar aproximadamente � a ��
minutos (deve ser utilizado para uma limpeza regular).

parte superior. Depois de abrir, remova o depósito de resíduos verde.

A
C

Modo �: O aparelho utilizará mais água no modo de ﬂuxo de água elevado.

Um depósito de água limpa cheio (��� ml) pode durar
aproximadamente � minutos (metade do tempo).

B

Intermitente: O ﬂuxo de água no depósito de água limpa é baixo.

➂ Feche a cobertura superior e deite o Hizero de lado, certiﬁcando-se de que

O produto deixará de funcionar e desligar-se-á automaticamente

o botão de desbloqueio do rolo de limpeza se encontra virado para cima.

após �� segundos

Vermelho Contínuo: Entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente.
Intermitente: A. O depósito de água suja está cheio.

B. O depósito de água suja não está corretamente montado.

Vermelho Contínuo:Entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente.

Intermitente: Entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente.

��

PT
➆ Retire o manípulo e remova primeiro o parafuso de montagem rápida do

➃ Introduza o rolo de limpeza no motor de acionamento (nota: o ângulo

corpo. Depois, introduza suavemente o manípulo na parte inferior do corpo

de abertura máximo do motor de acionamento é de ��°), empurre e ﬁxe

e certiﬁque-se de que o manípulo e a parte inferior do corpo do aparelho

suavemente o mesmo na cabeça de limpeza até o botão de desbloqueio

estão devidamente ligados.

estar no respetivo sítio.

➇ Uma vez que o manípulo esteja inserido, introduza o parafuso e aperte
no sentido dos ponteiros do relógio (de acordo com a imagem �).

➄ Coloque a parte inferior do corpo na posição vertical, abra a tampa da
cabeça de limpeza, introduza o depósito e pressione-o para encaixar
no respetivo sítio. Feche a tampa até ouvir um clique de modo a

➈ · Introduza a bateria na primeira abertura do corpo principal.

garantir que a tampa se encontra corretamente fechada.

· Aperte o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio (de acordo com a imagem �).
A bateria está instalada. Não remova a bateria, salvo se for necessário.

➅ Empurre ligeiramente a parte inferior do corpo para a frente até ouvir um

clique que signiﬁca que o produto se encontra bloqueado na posição vertical.

Nota: Se o aparelho não funcionar após a ligação, volte a tentar introduzir
o manípulo na parte inferior do corpo e reinicie o aparelho.

��
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�. Preparação para utilizar

➁ Para encher o depósito de água limpa, basta girar a tampa no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio. Apenas encha com água fria ou

�.� Carregamento

quente (máximo de �� °C); a capacidade é de ��� ml. Também poderá ser

adicionada solução de limpeza Hizero (consulte a secção �.� Manutenção

Conecte o adaptador de energia à porta de carga do produto.

do Chão).

Nota: Apenas utilize soluções de limpeza Hizero.

➂ Gire a tampa no sentido dos ponteiros do relógio até ﬁcar apertada e volte a

�.� Remover Objetos Grandes do Chão

instalar. (De acordo com as imagens � e �.) Se a instalação não for realizada
corretamente, não irá funcionar.

Antes de utilizar o produto, remova objetos grandes como brinquedos,
cabos elétricos e sapatos do chão para a limpeza.

�.� Encher o Depósito de Água Limpa
Encha o depósito de água limpa antes de cada utilização.

➀ Pressione o botão de desbloqueio para remover o depósito. Para

impedir a queda do produto, segure-o na vertical com uma mão e
retire o depósito de água limpa com a outra mão.

Nota: Para evitar que o depósito de água saia do respetivo sítio durante a
limpeza, certiﬁque-se de que está bloqueado ao ouvir um clique.

�.� Bloqueio do Corpo

Segure no manípulo do produto, empurre-o ligeiramente para a frente até
ouvir um clique, o que signiﬁca que o produto está bloqueado na vertical.
Não empurre mais, ou o produto será daniﬁcado.

��
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�. Funcionamento

➂ Para remover manchas persistentes, mova repetidamente o produto para
trás e para a frente.
➃ Não coloque o produto deitado na horizontal.

�.� Ligar o Produto

Levante da base, enquanto segura o manípulo e a cabeça de limpeza.

Coloque um pé na cabeça de limpeza quando estiver fora da base e no
pavimento sólido. Depois, puxe suavemente o manípulo para o
desbloquear da respetiva posição de bloqueio.

➄ Se o rolo de limpeza estiver bloqueado por objetos estranhos, pressione
o botão de alimentação para desligar imediatamente o produto.

Nota: Durante o bloqueio ou desbloqueio, é normal que haja um som de cliques.

�.�Iniciar Limpeza

�.� Indicação do depósito de água

➀ O indicador irá cintilar em vermelho quando o depósito de água suja estiver

vazio. Desligue o produto e encha o depósito de água limpa (consulte a Secção
�.� Encher o Depósito de Água Limpa). A seguir, volte a ligar o produto.

➀ Para uma máxima eﬁcácia da limpeza, recomenda-se a remoção de

quaisquer derrames sólidos signiﬁcativos e permitir que o Hizero se desloque
para a frente para limpar, através do seu rolo de limpeza motorizado.

➁ O indicador irá cintilar em vermelho e o produto deixará de funcionar quando o
depósito de água suja estiver cheio. Esvazie o depósito de água suja (consulte a
Secção �.� Esvaziar o Depósito de Água Suja) e volte a ligar o produto.
➁ Para evitar uma limpeza ineﬁciente, recomenda-se o caminho de
limpeza exibido nas seguintes imagens.
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�.� Esvaziar o Depósito de Água Suja

�.� Esvaziar o Depósito

➀ Pressione o botão de desbloqueio relativo ao depósito de água suja e

Abra a tampa da cabeça de limpeza. Retire o depósito de resíduos e utilize

retire-o. Para impedir a queda do produto, segure-o na vertical com uma

a escova de limpeza para varrer o lixo para um caixote do lixo.

mão e retire o depósito de água suja com a outra mão.

➁ Para remover facilmente a tampa do depósito de água suja, segure na tampa e

levante-a cuidadosamente do lado arredondado conforme ilustrado na imagem
abaixo. Verta lentamente a água suja pelo ralo. Se verter demasiado rápido
pode provocar um derrame.

�.� Sistema de Proteção Automática

O sistema de proteção automática desligar-se-á automaticamente e
indicará se algo correu mal com a cor vermelha.

Para repor automaticamente e continuar a limpeza, efetue o seguinte:
➀ Abra a cabeça de limpeza e remova o objeto bloqueado no rolo.

➁ Se isto não o resolver, remova o rolo para uma inspeção adicional.
➂ Depois de remover a obstrução, reinstale todos os componentes
removidos (de acordo com a secção �).

➂ Lave o depósito de água suja vazio e a respetiva tampa com água da torneira.
Depois, volte a instalar o depósito no produto. Para impedir a queda do

produto, segure-o na vertical com uma mão e instale o depósito de água suja
com a outra mão.

Nota: �. Para evitar que o depósito de água saia do respetivo sítio durante a

limpeza, certiﬁque-se de que está corretamente instalado e bloqueado.
�. Despeje sempre a água suja depois de cada limpeza para evitar a
acumulação de bactérias e cheiros.

�. O volume de advertência de água residual é de aproximadamente ��� ml.
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�. Manutenção e Limpeza

➃ Coloque o rolo de escova no suporte da base para secar.

Nota: O adaptador de energia deve ser removido e o produto
deve ser desligado antes da limpeza ou manutenção

�.� Manutenção

➀ Limpe regularmente a parte exterior do produto com um pano suave

húmido. Não utilize detergentes cáusticos ou materiais como palha de aço,
uma vez que isto provocará danos no corpo externo.

➁ Para evitar que ocorram danos, não mergulhe o produto em água ou

�.� Limpeza do rolo de limpeza

➂ Veriﬁque regularmente o rolo de limpeza e o rolo de escova.

➀ Encha o depósito de água limpa e esvazie o depósito de água suja (adicione

qualquer outro líquido, nem o lave com água da torneira.

Método �: Autolimpeza Automática.

alguma solução de limpeza Hizero no depósito de água limpa) e instale-os

➃ Veriﬁque regularmente o adaptador de energia para garantir que o cabo de
alimentação está intacto e pode ser utilizado em segurança.

novamente. Agora, na posição de bloqueio vertical, remova o Hizero da
base ﬁxa e incline e pouse o mesmo conforme indicado abaixo.

➁ Ligue o produto e mude para o Modo �. Deixe o produto a funcionar até
o depósito de água limpa ﬁcar vazio.

➂ Para obter um melhor resultado, recomendamos que utilize sempre
Soluções de Limpeza Hizero.

�.� Limpar os Depósitos de Água

Recomendamos vivamente que esvazie os depósitos antes de armazenar o produto.

Nota: O depósito de água limpa e suja deve ser esvaziado após cada
utilização para evitar a acumulação de bactérias e cheiros.

Método �: Limpeza manual

Consulte a secção �.� Remover o rolo de limpeza e lave suavemente
com água da torneira.

Para remover e instalar o depósito de água limpa, consulte a Secção �.�

Encher o Depósito de Água Limpa. Para remover e instalar o depósito de
água suja, consulte a Secção �.� Esvaziar o Depósito de Água Suja.

A tampa do depósito de água limpa/suja pode ser lavada com água da torneira.

Nota: O depósito de água limpa e suja deve ser esvaziado após cada
utilização para evitar a acumulação de bactérias e cheiros.

�.�
. Limpar o Rolo de Escova

➀ Para remover e instalar o rolo de escova, consulte a Secção �.�

Nota: O depósito de água limpa e suja deve ser esvaziado após cada

Substituir o Rolo de Escova.

utilização para evitar a acumulação de bactérias e cheiros.

➁ Corte itens enredados, tal como cabelo, do rolo de escova.

Se estiver previsto que o seu Hizero não seja utilizado durante mais de � meses,

➂ Limpe o rolo de escova com água limpa (recomenda-se a mistura

recomenda-se que remova o rolo de limpeza e o coloque na base. Isto ajudará

com alguma solução de limpeza).

a manter a sua forma e remover o cheiro.
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�.� Limpar o Depósito de Resíduos

�.� Limpar a Grelha

Remova o depósito (imagem �), esvazie-o e, em seguida, lave-o com

➀ Abra a tampa exterior, remova o depósito de resíduos vendido (verde),

água da torneira. (Salvo se tiver os nossos coletores com saco de lixo

remova o ﬁltro do pente (verde pequeno) e remova o rolo de limpeza

Hizero, os quais apenas tem de colocar no caixote do lixo)

(consulte a Secção �.� Substituir o rolo de limpeza).

➁ Introduza o cabo da escova no local do ﬁltro do pente e empurre para

�.� Limpeza da Cabeça da Escova

remover a grelha (aço inoxidável colorido)

➀ Abra a tampa exterior ao pressionar o botão prateado. Depois, pressione

o botão de desbloqueio e puxe a cabeça da escova para si para a libertar.

➂ Limpe a grelha e o ﬁltro do pente com água e, se necessário, utilize detergente.
➁ Limpe o interior com um lenço ou pano húmido. Remova o cabelo que
se encontre na escova com umas tesouras.

3

4

➃ Reinstale a grelha e o ﬁltro do pente conforme ilustrado abaixo.
Certiﬁque-se de que as setas de alinhamento coincidem.

➂ Reinstale o rolo de escova na tampa e volte a instalar a tampa na
cabeça de limpeza.

5

6

➄ Efetue os restantes passos de instalação.
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�.� Limpar/Substituir o Filtro do Pente

�.� Movimentação

➀ Certiﬁque-se de que o produto está desligado e bloqueado na posição vertical.

➀ Remova o ﬁltro do pente verde.

➁ Para mover o produto, incline o produto para trás para utilizar as rodas traseiras.

➁ Substitua ou limpe de acordo com a sua condição.
limpeza

ou

Nota: Se houver areia ou outros objetos aﬁados no chão, não mova

substituir

o produto com as rodas para evitar possíveis arranhões.

�. Substituição dos Rolos

�.� Substituição do Rolo de Escova

Para obter o melhor resultado de limpeza, recomenda-se que monitorize a

condição do rolo de escova. Quando as cerdas se começarem a deformar ou a

ﬁcar soltas, substitua o rolo de escova. Recomendamos que apenas utilize rolos

➂ Volte a colocar o ﬁltro do pente.

de substituição Hizero.

➀ Desligue o produto e bloqueie-o na posição vertical.

➁ Abra a tampa da cabeça de limpeza e pressione o botão quadrado no lado
direito para remover o rolo de escova. (O ângulo de abertura máximo do
motor de acionamento é de ��°. Proceda com cuidado para evitar que
ocorram danos.)

�. Armazenamento e Movimentação

�.� Armazenamento

➀ Antes do armazenamento, desligue o produto, bloqueie o corpo e
coloque-o na base.

➁ Limpe o interior da cabeça de limpeza antes do armazenamento.
➂ Antes do armazenamento, certiﬁque-se de que os depósitos de água estão vazios.
➃ Se estiver previsto que o produto não seja utilizado durante mais de uma
semana, desligue o cabo de alimentação e retire o rolo de limpeza para o
secar antes de guardar o produto.
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➂ Introduza o rolo da cabeça da escova até encaixar no respetivo sítio.

��. Proteção do Ambiente

Depois, pressione-o no corpo do Hizero; estará corretamente instalado
quando ouvir um clique. Se o Hizero cintilar a vermelho durante a

operação, conﬁrme que a cabeça da escova se encontra corretamente
instalada no respetivo sítio.

Quando o produto atingir a sua vida útil, recomenda-se amplamente que

leve o produto à estação de reciclagem local para ajudar com a preservação
do ambiente.

Nota: O ângulo de abertura máximo do motor de

acionamento é de ��°. Proceda com cuidado.

�.� Substituir o Rolo de Limpeza

��. Especiﬁcações

Para obter melhores resultados, recomenda-se que o rolo de limpeza seja
substituído a cada � meses. Para determinar se um rolo precisa de ser

substituído, veriﬁque se o seu aspeto está gasto ou inconsistente. Se for

necessária uma substituição, entre em contacto com o seu Centro de Assistência
Hizero para solicitar um novo (são aplicadas taxas).

Entrada do Adaptador de Energia ���-��� V ~ ��/�� Hz �,� A

➀ Desligue o produto, esvazie ou remova os depósitos de água, e remova o
depósito de resíduos.

Saída do Adaptador de Energia

➁ Coloque o produto de lado numa superfície plana com o botão quadrado
virado para cima. Pressione o botão quadrado lateral para remover o
rolo de limpeza.

ﬁxe o mesmo na cabeça de limpeza até o botão lateral estar no respetivo

sítio. Para instalar um novo rolo de limpeza, consulte a Secção � Montagem.

Nota: �. O ângulo de abertura máximo do motor de acionamento é de ��°; proceda com cuidado.
�. O rolo de escova/limpeza utilizado tem a classiﬁcação de resíduos plásticos;
de limpeza utilizado.

�,� A ��,� W

Classiﬁcação Elétrica do Aparelho Veriﬁque a placa de identiﬁcação

➂ Introduza um novo rolo de limpeza no motor de acionamento, empurre e

consulte os regulamentos de proteção ambiental locais antes de eliminar o rolo

��,� V

��

Tensão Operacional

��,�� VDC

Bateria

Iões de lítio ���� mAh

Volume do Depósito de Água

Depósito de água limpa: ��� ml

Peso Líquido

�,� kg

Depósito de água suja: ��� ml
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��. Garantia e Pós-venda
Para obter informações detalhadas sobre a garantia e o serviço de pós-venda, visite o nosso website: www.hizero.com ou entre em contacto com o Serviço de Apoio
ao Cliente HIZERO no seu país/região.

O seu Aspirador Biónico foi concebido e desenvolvido com o máximo cuidado possível. No caso infeliz de que o produto precise de ser reparado, o Serviço de Apoio
ao Cliente do seu país/região irá ajudá-lo com a organização de quaisquer reparações necessárias no prazo mais curto possível com a máxima conveniência.

A Hizero Appliances Corporation não será responsável por quaisquer danos que resultem da utilização ou desmontagem
inadequada por parte dos clientes.
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��. Resolução de Problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode encontrar quando utilizar o produto. Se não conseguir resolver o problema com as seguintes
informações, entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente do seu país/região ou visite a nossa página de FAQ em www.hizero.com.

Problemas

Há uma fuga de água no produto

Não é possível ligar o produto.

O indicador de estado do rolo de
escova cintila em vermelho.

O indicador do depósito de água

suja cintila em vermelho enquanto
não houver líquido no mesmo.
Não é possível ligar o produto
para autolimpeza enquanto o
produto estiver na base.

Há espuma no depósito de
resíduos.

Possíveis Causas

Soluções

A. O rolo de limpeza não está
completamente suave.

Consulte a Secção � Montagem quanto às instruções sobre a imersão e

B. O rolo de limpeza está deformado ou

Veriﬁque o rolo de limpeza e o seu botão lateral para ver se há alguma

suavização do rolo de limpeza. Nota: esprema o excesso de água antes
de instalar.

incorretamente instalado.

colocação incorreta ou deformação. Se for assim, reinstale ou substitua
o rolo de limpeza.

C. O ﬁltro do pente está obstruído.

Limpe ou substitua o ﬁltro do pente. Consulte a Secção �.�

D. A grelha está obstruída.

Remova e limpe. Consulte a Secção �.� Limpar a Grelha.

A. A bateria acabou.

Carregue o produto e volte a tentar.

do corpo do aparelho não estão

Volte a montar a parte superior do corpo e a parte inferior do corpo do
produto e volte a tentar.

C. A bateria não foi introduzida corretamente.

Volte a introduzir a bateria.

A tampa da cabeça de limpeza não está

Veriﬁque se a tampa da cabeça de limpeza está aberta e, se for o caso,

O depósito de água suja não está

Reinstale o depósito de água suja.

O adaptador de energia não está

Desligue a ﬁcha do adaptador de energia uma vez que o produto não se ligará

Foi utilizado outro detergente além da

APENAS está recomendada a utilização da solução de limpeza original
.
HIZERO

adicionada demasiada solução de limpeza

danos no produto. Observe a dosagem recomendada de solução de

Limpar/Substituir o Filtro do Pente.

B. A parte superior do corpo e a parte inferior
corretamente montadas.

feche-a bem.

completamente fechada.

corretamente montado.

durante o carregamento.

desligado.

solução de limpeza original HIZERO ou foi
HIZERO.

Hizero Appliances Corporation

NÃO utilize detergentes de terceiros para evitar que ocorram possíveis
limpeza nas instruções da solução de limpeza.

Endereço: ����-����, Keenstar Building, Chuangye �nd Rd., Baoan District, Shenzhen, China, ������
Hizero Inc.

�E Valley Blvd, STE ���, Alhambra, CA ����� EUA

��

www.hizero.com
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