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Aspirador de Pó AP-08

Fig. 5

LIMPEZA DOS FILTROS 

• Para desencaixar o filtro permanente e o hepa, siga as recomendações abaixo.
Desencaixe o coletor de pó pressionando as travas laterais (fig 1).
Pressione o botão “Push” para abrir o coletor.
Gire o filtro em sentido horário ( fig 5) conforme indicação na própria peça e 
remova os filtros   (       fechar           abrir).
Para desencaixar o filtro hepa, gire-o para direta até que as travas se 
desencaixem.
Para encaixa-los novamente no produto, encaixe o filtro hepa dentro do filtro 
permante e vire até que as travas estejam devidamente encaixadas, em seguida, 
posicione o filtro na base conforme a seta indicativa na base da peça (     ) e gire-o 
sentido horário.
Após lavar o filtro Hepa, deixa-lo secando em ambiente arejado,  porém não 
diretamente ao sol isso poderá diminuir a vida útil do filtro.
Os filtros deverão estar secos antes de serem  encaixados novamente ao produto 
antes do uso.
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COMO LIMPAR SEU ASPIRADOR DE PÓ MAX DUO FILTER 1800

• Verifique se o produto está desligado da tomada.
• Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio 

para não riscar a superfície.
• Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de 

limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
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“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,

para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,

ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a

supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem
com o aparelho.”



Parabéns, agora você possui o Aspirador de Pó Mondial Max Duo Filter 1800 que 
possui alto padrão de eficiência e qualidade.
Seu design e funcionalidade irão garantir-lhe satisfação durante o seu uso.
Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o 
bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial 
acarretará na perda a garantia contratual.

• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é 
compatível com a da rede elétrica local.

• Jamais aspire substâncias quentes (brasas por ex.) objetos cortantes (vidros), 
substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (gasolina, 
solventes, álcool, etc) ou outros líquidos.

• Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e entradas de ar 
quando o aparelho estiver em funcionamento.

• Não introduzir objetos dentro do aparelho.
• Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não 

molhe o aparelho e nem o mergulhe em água ou outros líquidos.
• Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou 

sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem 
a presença de um responsável por sua segurança.

• Nunca permita que o cabo plugue encoste-se em superfícies quentes.
• Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
• Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o 

produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica 
Autorizada Mondial.

• Guarde o aspirador em local fresco e longe da umidade.
• Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao 

usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, 
caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de um responsável.
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

COMO MONTAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

• Encaixe a mangueira flexível no bocal apropriado até ouvir o clique.
• O aparelho pode ser utilizado com 1 ou 2 tubos prolongadores. Basta 

encaixá-los firmemente e conectá-los na mangueira.
• Escolha o acessório adequado dentre os 3 bocais disponíveis, e encaixe:

- Bocal cantos e frestas  para aspirar locais de difícil acesso
- Bocal para pisos, tapetes e carpetes  com pedal para acionamento das 

cerdas, conforme necessidade de uso. (sem cerdas -> para pisos / com 
cerdas  -> para tapetes e carpetes.

- Bocal para aspirar estofados em geral.
• Verifique se os filtros e o compartimento para pó estão corretamente encaixados. 

Este produto funciona sem saco coletor.

COMO UTILIZAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

• Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local 
antes de ligar o plugue na tomada.

• Verifique se o Filtro Hepa e o Coletor de Pó estão corretamente encaixados.
• Encaixe a Mangueira Flexível e os demais acessórios conforme a necessidade.
• Conecte o plugue na tomada.
• Acione o botão on/off localizado na lateral do produto.
• Você pode controlar a sucção do seu aparelho utilizando-se da abertura que 

fica na mangueira  basta  puxá-la para trás.
• Toda sujeira ficará acumulado no compartimento transparente de seu aspirador.
• O seu Aspirador de Pó possui o filtro Hepa que garante 

uma limpeza eficaz do ambiente filtrando todo o ar aspirado e devolvendo ar puro 
e livre de bactérias e partículas de sujeira.

• Após o uso desligue o aparelho acionando o botão on/ff
• Remova o plugue da tomada.

Nota: desligue completamente o aparelho para efetuar trocas de acessórios ou 
remover o coletor de pó.

MAX DUO FILTER 1800 

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES  DO PRODUTO
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LIMPEZA DO COLETOR DE PÓ

• O coletor de pó transparente permite visualizar a quantidade de pó aspirada e 
consequentemente a necessidade de limpá-lo.

• Para remover o coletor de pó, (fig. 1) basta pressionar ao mesmo tempo as 2 travas 
laterais localizadas próximas a alça de transporte (fig.1). Pressione e suspenda-o 
para cima (fig. 2).

• Pressione o botão para abertura do coletor (fig. 3) e descarte a sujeira no lixo (fig. 4).
• Lavar o coletor de pó com água corrente e sabão neutro e enxugá-lo muito bem 

antes de montá-lo novamente no produto.
• Caso necessário, lave o filtro hepa utilizando uma escovinha e sabão neutro em 

água corrente.
• Antes de utilizá-lo deverá estar totalmente seco.
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