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MANUTENÇÃO:
- Antes da manutenção o soprador deve ser desligado da fonte de
alimentação.
- Verique as escovas de carvão periodicamente. Elas devem ser
substituídas por escovas novas quando estiverem menor que 6mm. Remova
as tampas das escovas e as escovas com uma chave de fenda e em seguida
coloque novas escovas e rode a tampa da escova para apertar.
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CHAVE DE FENDA
TAMPÃO DA ESCOVA PARA APERTAR
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Esta unidade pode ser utilizada para a limpeza de diferentes tipos de
equipamentos.

- Não utilize o equipamento em locais que existam líquidos ou gases
inamáveis.

COMO USAR O SOPRADOR DE AR:
1-Quando usar para soprar: Conecte o bocal à saída do vento e gire-o
para encaixar.
2-Quando usar para sucção: Conecte o bocal à porta de sucção e o saco
de poeira à saída do vento.
3-Quando o saco de sujeira estiver cheio remova o saco e abra a saída do
mesmo e em seguida remova a poeira para um lixo.
4-Ao pressionar o botão interruptor o funcionamento é iniciado. Ao soltar
o mesmo botão o funcionamento é interrompido. Quando o botão da
trava é pressionado após o funcionamento ter sido iniciado a unidade
pode operar continuamente e será interrompida somente ao pressionar o
botão novamente.
LIGA/DESLIGA
BOTÃO DE BLOQUEIO

BOCAL

- Antes de conectar o aparelho a tomada verique na etiqueta se a
voltagem indicada é a mesma da fonte de energia local. Caso contrário o
equipamento pode ser danicado.

BOLSA

- Não faça a sucção de pontas de cigarro queimado e fragmentos de metal.
- Não dirija o bocal para perto de ninguém.
- Para evitar que o ventilador que danicado devido à velocidade do motor
ser diminuída não obstrua a porta de secção e a saída do vento
- Não retire o cabo de alimentação para desligar a unidade da tomada
principal ou para a deslocar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de substâncias de alta
temperatura tal como um fragmentos de metal ou graxa.

CARACTERÍSTICAS:
- Fácil de operar por um longo período, pois é pequeno e leve.
-Motor poderoso que produz grande pressão de vento e volume para
dobrar o trabalho.

SAÍDA
Sucção

- Isolamento duplo para maior segurança e conveniência.
PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA:
- Quando a unidade não for utilizada guarde-a em um local fresco e
arejado. Nunca deixa exposto a chuva.
- Para usar o produto o operador deve utilizar óculos de proteção e
cobrir a boca.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Modelo: Q1F-30/30A | Potência: 600W |Voltagem / frequência:
110V~60Hz | Velocidade sem carga: 13000/0~13000/min |Pressão
do vento: 8000Pa |Fluxo de ar: 2.3m³/min
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