
ASPIRADOR 12V

 DUST60

Parabéns,
Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade Intech Machine, 
empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus 
usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para 
obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.
ATENÇÃO!   Não use o aparelho sem ler o manual de instruções.





TERMO DE GARANTIA

MANUAL DE INSTRUÇÃO DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRINCIPAIS PARÂMETROS TÉCNICOS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PEÇAS DO ASPIRADOR

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

DESCARTE

 5

5 

5 

6 

6 

7 

7 

SUMÁRIO



4

TERMO DE GARANTIA 

A Intech Machine oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pelo 

revendedor o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a Intech Machine garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que 

ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.° 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que 

será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final. 

A garantia Intech Machine não cobre:

- Defeitos decorrentes de:

* Mau uso ou uso indevido;

* Queda do produto ou transporte inadequado;

* Conserto do produto por pessoas não autorizadas pela Intech Machine;

* Adição de peças adquiridas de outro fornecedor;

* Falta de manutenção preventiva do equipamento;

* Desgaste natural de peças do produto.

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender 

propósitos específicos do consumidor. 

As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano 

decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais 

e/ou pessoais.

Obs.: A Intech Machine reserva-se no direito de alterar os produtos sem prévio aviso, devido as constantes 

inovações e desenvolvimentos tecnológicos. 

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 4634-8855, ou 

acessar o site: www.intechmachine.com.br 

Nome do Comprador:_____________________________________________________________________

Nº da Nota Fiscal:_________________________________________Data________/________/_________

Assinatura e Carimbo do Revendedor:______________________________________________________
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1. MANUAL DE INSTRUÇÃO DO USUÁRIO - ASPIRADOR 12V DUST60

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A.  Retirando da Embalagem
Retire o produto da embalagem, certificando-se de desenrolar o cabo de energia com plug 12V, confira os 
acessórios que acompanham o produto.

B. Primeiro USO
Ignição do veículo deve estar ligada antes de conectar o aspirador de pó/líquido no acendedor de cigarros 12V do 
seu veículo.

C.  Funcionamento
Deslizar o botão LIGA/DESLIGA localizado na parte superior da alça, para acionar a função de aspirador de pó/
líquido.

D.  Utilização
Ao utilizar o aspirador de pó/líquido para limpar espaços pequenos, tais como entre as almofadas dos assentos, 
recomenda-se o uso do bocal de canto (imagem 16). O bico adaptador é facilmente inserido na frente do aspirador 
de pó/líquidos, se o local for de difícil acesso conecte o extensor flexível (imagem 14), e se a sujeira for mais severa 
utilize o adaptador escova (imagem 15). 

E.  Limpeza
Antes de limpar se certifique se o aspirador está desconectado. Para esvaziar o reservatório de pó/líquido, 
mantenha em um ângulo para baixo e pressione o botão de plástico (que conecta o reservatório à alça) 
firmemente com o polegar. O reservatório de pó/líquido será então separado da alça e poderá ser esvaziado 
facilmente. 
(Levantar o aspirador com líquidos e poeira no compartimento pode causar mal funcionamento do produto).

F. Alimentação
Seu aspirador de pó/líquidos somente funciona com alimentação de 12V.

3. PRINCIPAIS PARÂMETROS TÉCNICOS

Tensão: 

Potência: 

Peso: 

Capacidade:

DC12V

60W

0,45KG

0,7 l

• Sucção potente;
• Fácil de transportar (pequeno, conveniente e versátil, cabe no porta-luvas);
• É conectado ao acendedor de cigarro 12V;
• Contém bicos de extensão adicionais (bocal, bico escova, extensor flexível).
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4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Adequado para aspiração de pó e superfícies úmidas;
• Lembre-se de esvaziar o reservatório de pó após cada utilização;
• Certifique-se de limpar o filtro regularmente enxaguá-lo com água limpa e deixá-lo para secar;
• Quando não estiver em uso, armazene-o em local fresco e seco, fora do alcance de crianças;
• Iluminação de emergência: equipamento equipado com uma lanterna de Led;
• Mantenha-se longe de circunstâncias de alta temperatura.

5. PEÇAS DO ASPIRADOR

Peça

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Quant.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Descrição

Filtro

Suporte do filtro

Ventoinha

Suporte de motor

Motor

Tampa da lâmpada

Trava de lâmpada

Refletor

Lâmpada LED

Peça

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Quant.

01

01

02

01

01

01

01

01

01

Descrição

Interruptor

Tampa do interruptor

Empunhadura

Reservatório de pó

Mangueira

Bocal com escova

Bocal de canto

Cabo

Plugue
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6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

7. DESCARTE

• O descarte inadequado desse produto é contra lei e um risco à saúde e ao meio ambiente. 
• Não descarte peças e partes do produto no lixo comum, procure separar e encaminhar para a
coleta seletiva. 
• Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva.

PROBLEMA

1. Sujeira no conector
2. Cabo com mal contato
3. Dobras no cabo
4. Ignição desligada

1. Sujeira no filtro 
2. Reservatório cheio
3. Sujeira/bloqueio no
bocal de canto

CAUSA

1. Verifique a presença de sujeira ou materiais estranhos
no conector do acendedor de cigarros. Se necessário,
limpe a entrada com um objeto não-condutor. Não
utilize objetos metálicos. 
2. Insira o cabo de força no conector do acendedor de
cigarros e torça-o para um melhor contato. 
3. Verifique a presença de torções ou dobras no cabo.
4. Verifique se a ignição está ligada.

1. Verifique se o filtro no aspirador de pó está limpo e
não está bloqueado com partículas de poeiras. O filtro
pode ser lavado periodicamente em água morna e
deixado para secar. 
2. Verifique se o reservatório de pó não está cheio.
3. Caso esteja utilizando o bocal de canto, verifique se
este está limpo e não haja bloqueios.

SOLUÇÃO

O aspirador de pó/
líquidos não funciona

O aspirador de pó/
líquidos possui baixa 

sucção
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Rua Norberto Aristides Moreira, 170   |   Vila Varela
08558-440   |  Poá  |  SP

Tel.: 11 4634-8855
e-mail: assistenciatecnica@intechmachine.com.br

www.intechmachine.com.br




