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PROBLEMA CAUSAS O QUE FAZER

COMO MONTAR O SEU ASPIRADOR

Acessórios obstruídos.

O coletor está cheio.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha 
dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso 

possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC (11) 2060-9777 
ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

Neste sentido, fazemos algumas recomendações:

a) Para limpeza do corpo do produto: utilize somente um pano ou �anela 
levemente umedecido com água ou água e sabão neutro.

 NÃO UTILIZE NENHUM TIPO DE PRODUTO QUÍMICO, DETERGENTE 
OU ÁLCOOL.

b) Para trocar o coletor de papel: quando o coletor estiver cheio, a potência 
de sucção do aparelho será reduzida, sendo necessário a sua substituição. 
Abra as presilhas e retire a tampa/bloco motor. Retire o bocal de entrada 
da mangueira e, em seguida, retire o coletor de pó puxando-o para cima 
(com cuidado para não dobrá-lo e deixar sair o conteúdo de seu interior). 
Coloque o novo coletor descartável no lugar, monte novamente o 
aparelho e estará pronto para uso.

c) Para esvaziar o coletor de pano: seguindo o mesmo procedimento do 
coletor de papel, retire o coletor de pano. Escove o tecido pelo avesso e 
monte novamente.

IMPORTANTE: nunca lave o coletor de pano, para não prejudicar suas 
qualidades �ltrantes.

• Para limpar o �ltro de espuma serve para proteção do motor e deverá ser 
limpo periodicamente. Para isto, basta retirá-lo e lavá-lo com água 
morna e um detergente neutro. Enxágue, seque e recoloque-o na 
posição. Nunca utilize o aparelho sem o filtro de proteção. Caso 
esteja rasgado, deverá ser substituído.

• Desligue o aparelho antes de retirar o plugue 
da tomada;

• Enrole o cordão elétrico no local apropriado 
(Fig. 11).

Aconselhamos a limpeza periódica do aspirador, 
visto que o acúmulo de sujeira depositada 
poderá afetar o desempenho do produto.

 1. Alça para transporte

 2. Interruptor Liga/Desliga

 3. Alojamento do cordão elétrico

 4. Presilha de �xação da tampa

 5. Tampa / Bloco Motor

 6. Filtro de espuma para proteção  
do motor

 7. Reservatório de água              
(12 litros úteis)

 8. Entrada do bocal (item 12)

 9. 5 rodízios removíveis

10. Coletor de pano (vendido 
separadamente)

11. Coletor de papel descartável  
(10 litros)

12. Bocal de entrada da mangueira
13. Mangueira com regulador de 

sucção
14. Bocal de dupla função (tapetes 

e carpetes/pisos e frestas)
15. Bocal de cantos e festas
16. Bocal de móveis e estofados
17. 2 tubos prolongadores
18. Cordão elétrico

ASPIRADOR DE PÓ AGUAPÓ - H3PO

Você acaba de adquirir um produto ARNO da 
mais alta tecnologia e qualidade. Para melhor 
entender e aproveitar todas as funções deste 
aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, leia 
atentamente as recomendações a seguir e as 
instruções de uso do produto. Não jogue fora 
este Manual de Instruções. Guarde-o para 
eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O
MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e  preocupa-se 
com a segurança pessoal dos seus consumidores.
Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente 
as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito 
funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a  voltagem 
é compátivel com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a 
voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e 
prejudicar a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso 
doméstico. O uso comercial e/ou pro�ssional provocará uma sobrecarga 
e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas 
condições acarretará perda de garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em 
água ou qualquer outro líquido, a �m de evitar choques elétricos e danos 
ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o 
usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se 
contra choques.

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

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto 
ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, 
ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer 
tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos 
internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua 
segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser 
examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, 
a �m de evitar acidentes, como choque elétrico, curtocircuito, queimadura 
ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do 
cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por 
terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a 
garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes, para não 
dani�car a isolação do �o e causar problemas técnicos e acidentes.

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o 
plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom 
funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que 
não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, 
causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de 
implicar na perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os 
seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para 
evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto 
estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde 
houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de 
benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causariam 
danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

ASPIRADOR DE PÓ AGUAPÓ - H3PO

INSTRUÇÕES DE USO

Rodas Giratória
Abra as presilhas levemente (apenas para 
desclinar) e tire a tampa/bloco motor pela alça, 
puxando-a para cima (Fig. 1). Tire todos os 
acessórios de dentro do reservatório e vire-o. 
Coloque as rodas giratórias diretamente sobre a 
base do reservatório (Fig. 2).

Coletor de pó descartável
Utilizado para aspirar pó e materiais secos.
Nunca utilizá-lo para aspirar líquidos. Para 
colocá-lo, basta dobrar ligeiramente as partes 
laterais do papelão, e depois encaixar inserindo-o 
nas cavidades do suporte até o �nal (Fig. 3).

Coletor de pó de pano (vendido separadamente)
Este acessórios opcional pode ser utilizado em 
substituição ao coletor de papel, para aspirar pó 
e materiais secos. Nunca utilizá-lo para líquidos. 
Para colocá-lo ou retirá-lo, proceda da mesma 
forma indicada para o coletor descartável. O 
coletor de pano pode ser limpo através de 
escovação com uma escova seca.

Filtro de proteção
Nunca utilize o aparelho sem o �ltro de proteção, 
com risco de prejudicar seu funcionamento (Fig. 4).

Para recolocar a tampa
Para recolocar a tampa / bloco motor, certi�que-se 
que as presilhas laterais sejam clicadas no lugar 
correto, de forma que o botão liga/desliga 
esteja alinhado com o bocal de entrada da 
mangueira (Fig. 5). Posições diferentes da 
indicada, impossibilitarão o fechamento do 
produto e o perfeito funcionamento do mesmo.

Bocal de entrada da mangueira
Introduza o bocal em sua entrada correspondente 
(item 8) e vire-o no sentido horário até travar. 
Para retirá-lo, aperte a lingueta e gire-o no 
sentido anti-horário (Fig. 6).

Mangueira
Insira a mangueira no bocal de entrada.
Todos os acessórios podem ser adaptados
à extremidade da mangueira.

Aspirar líquidos
Abra as presilhas da tampa, remova a parte superior do produto e retire o 
coletor de pó (vide item ‘’b’’ em Conservação e Limpeza).
Monte novamente o aparelho sem o coletor. Escolha o acessório adequado 
ao seu trabalho. Quando o nível máximo do líquido for atingido no 
reservatório, a bóia de segurança corta automaticamente a aspiração e o 
ruído do motor se modi�ca. Se o aparelho balançar durante a utilização, a 
aspiração também será interrompida.

IMPORTANTE: após a utilização na aspiração de líquidos, secar bem o 
reservatório, o �ltro de proteção e todos os acessórios antes de utilizar 
novamente o aparelho.

• Nunca aspire substâncias quentes (brasas por exemplo), objetos 
cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e 
substâncias inflamáveis (produtos a base de gasolina, solventes ou 
álcool).

• Desligue sempre o aparelho e remova o plugue da tomada antes de 
cada interrupção momentânea de utilização; imediatamente depois 
de terminada sua utilização; para adaptar acessórios e antes de cada 
limpeza do produto.

• Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e 
acessórios de aspiração, para se proteger contra acidentes.

ATENÇÃO

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a um Serviço de Assistência Autorizada, veri�que 
se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA
     1. O produto abaixo identi�cado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do  

Brasil), pelo prazo de um ano (12 meses), contando a partir da data de sua aquisição 
pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses 
de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.

    2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de 
Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1 via da nota �scal de compra, ou outro 
documento �scal equivalente, desde que identi�que o produto.

    Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto 
desde Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA
   1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identi�cado, exclusivamente contra 

eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros 
vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

     2.  Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.
III - EXCLUSÃO DE GARANTIA
     A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:
   a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, 

maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
    b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para �nalidades 

diversas das especi�cadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou 
incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA
     1.  Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, 

devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, 
se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço 
executado.

    2. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independente do 
motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora 
de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA 
    1. Não con�e o conserto do produto abaixo identi�cado a curiosos, pessoas ou o�cinas 

não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).
    2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
   3. O produto abaixo identi�cado foi projetado para funcionamento em uso doméstico,  

única e exclusivamente.
    A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a 

cessação imediata da garantia.
VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
    1.  Antes de colocar o produto em funcionamento, leia atentamente as instruções de uso 

e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual 
respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.

    2. Certi�que-se de que a tensão elétrica (vontagem) a ser utilizada é a mesma indicada no 
aparelho (127V ou 220V). Veri�que se a instalação elétrica do local está correta e perfeita 
como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está 
sendo utilizado.

    3.  Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido 
das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

    4.  Não introduza quaisquer objetos estranhos à função próprio do produto, principalmente 
quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR
    SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
    Av. Arno, 146, Moóca - São Paulo - Capital, CNPJ: 61.077.830/0010-00

O produto não
funciona

O produto está
com ruído
anormal e/ou
está com
sucção reduzida.

Não há energia
elétrica na tomada.

Ligue o aparelho em
outra tomada da
mesma voltagem para
comprovar o fato.

Desobstrua a
mangueira, os tubos
prolongadores ou os
acessórios.

Remova o coletor
descartável e
substitua-o. Caso
esteja com o coletor
de pano, limpe-o.

2720010606-JUL/15

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os 
reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso

Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Departamento de Assistência Técnica

(11) 2060 9777

Tubos prolongadores
O aparelho pode ser utilizado com 1,2 ou mesmo 
sem os tubos prolongadores. Para utilizá-los, 
basta encaixá-los �rmemente e conectá-los à 
mangueira. Todos os acessórios podem ser 
adaptados aos tubos prolongadores.
Bocal de dupla função
Para pisos lisos ou para tapetes e carpetes (Fig. 7).
Bocal de móveis e estofados
Para aspiração de sofás, cabeceiras de cama, 
colchões, cortinas, etc (Fig. 8).
Bocal de cantos e frestas
Para aspirar cantos, fendas e outros pontos de 
difícil acesso (Fig. 9).
UTILIZAÇÃO
Desenrole completamente o cordão elétrico e 
ligue na tomada adequada à voltagem do 
produto (127V ou 220V). Escolha o acessório 
adequado ao seu tipo de trabalho e ligue o 
interruptor Liga/Desliga.
Regulador de sucção (saída de ar)
Abra a tampa para diminuir a potência de 
aspiração (Fig. 10).

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL


