Manual do Usuário

Uso Residencial
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.
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TERMO DE GARANTIA

Código – XKPO

A Intech Machine oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pelo
revendedor o prazo total de 12 (doze) meses, já incluindo o prazo de garantia Legal de 3 (três) meses e contratual 9
de (nove) 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.º 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.
GARANTIA CONTRATUAL será regida pelas seguintes condições:
A Intech Machine confiando na qualidade de seus produtos, concede além da garantia Legal de 3 meses (90 dias),
uma cobertura complementar de 9 meses (270 dias), atingindo no total 1 ano de garantia (12 meses), a partir da data
de emissão da nota fiscal de aquisição do produto.
Para efeito de cobertura da garantia complementar (De 9 meses – 270 dias, CONTADOS A PARTIR DO 3° MÊS DA DATA
DA COMPRA ATÉ O 12° MÊS) Não se constituem defeitos:
- Danos na pistola, mangueira, vedação da tampa (o’ring), interruptor, extensores, adaptadores, bicos, escovas,
rodo, jarra, funil, pano, tampa visor e rodas.
– Demais itens considerados de desgaste natural pelo fabricante.
REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:
01. O consumidor final deve obedecer rigorosamente ás instruções contidas no manual fornecido pela Intech Machine,
com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva,
condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
02. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Intech Machine.
03. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do
reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinicio de tempo de garantia. As partes e peças substituídas
passam a ser de propriedade da Intech Machine. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante
apresentação da 1ª via da nota fiscal.
04. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;
Ficam Excluídos da Garantia:
- Defeitos causados por sobrecarga; Falta de fase de proteção (chave de partida com contador e relé de sobrecarga);
Variações e distúrbios da rede elétrica; Tensão elétrica diferente da especificada;
- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
- Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou
qualquer outra pessoa não autorizada pela Intech Machine; Violação ou adulteração dos lacres existentes no
aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
- Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;
- Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional indevido, que ocasione contato do equipamento
com agentes químicos agressivos, e ou áreas inadequadas onde o produto fique exposto ao tempo (chuva, sol etc);
O equipamento foi desenvolvido para uso residencial e restrito naquele descrito no manual de instrução e não para
atender propósitos específicos do consumidor.
As garantias acima especificadas são limitadas ás 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.
OBSERVAÇÃO: A Intech Machine reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem
aviso prévio, devido as constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que
necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Intech Machine pelo telefone (11) 4634-8855. Acesse
também nosso site: www.intechmachine.com.br
Observação: Nossa rede de assistências técnicas credenciadas disponíveis está em nosso website: www.
intechmachine.com.br. Se preferir ligue para o telefone (11) 4634-8855.
Nome do Comprador:____________________________________________________________________________________
Nº da Nota Fiscal: ________________________________________________________________ Data_____/_____/______
Assinatura e Carimbo do Revendedor:_____________________________________________________________________
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Antes de utilizar o produto, recomendamos a leitura deste manual, e a observação
de determinadas medidas básicas de segurança, a ﬁm de se evitar choques elétricos,
acidentes pessoais, riscos de incêndio, bem como danos ao produto.

APLICAÇÃO
Seu Vaporizador de Alta Pressão VAPORCLEAN foi projetado para a limpeza e higienizaçãode superfícies de pedra, de madeira, de metal, de vidro,de materiais plásticos e
tecidos. Uso estritamente residencial.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
INTERRUPTOR

PISTOLA

TRAVA DE
SEGURANCA

PORTA ACESSÓRIOS

BICO RODO

BICO PARA
DESAMASSAR ROUPAS

ADAPTADOR
RODO

BICO ESCOVA

EXTENSORES

FUNIL

JARRA

PANO

BICO
CONCENTRADO

ESCOVAS REDONDAS
“A” E “B”

ADAPTADORES
“A” E “B”
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Colocando a máquina em Funcionamento

01

Abra a tampa de segurança
pressionando para baixo e
virando para a esquerda.
Certifique-se que o aparelho
esteja desconectado da tomada.

o plugue elétrico a
04 Conecte
tomada de sua rede elétrica
de acordo com a tensão da
máquina.

02

Use o copo medidas e o funil e
encha o tanque com até 1500
ml de água. Feche a tampa
de segurança virando para a
direita e fixando firmemente.

o botão de
05 Pressione
acionamento para ligar o

o acessório a ser
03 Encaixe
utilizado.

a luz laranja se apagar
06 Quando
o aparelho estará pronto para
o uso. Isso pode levar cerca de
10 minutos.

aparelho. A luz laranja indica
que o aparelho esta fazendo
vapor.

Utilização dos acessórios
BICO ESCOVA

o adaptador ao Bico
07 Encaixe
Escova pressione e gire meia
volta até fixar.
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08

Aperte o botão na parte
superior da pistola, encaixe
o EXTENSOR e pressione
até fixar.

EXTENSOR

09

Aperte o botão na parte superior do extensor, encaixe no
Bico Escova com o adaptador
e pressione até fixar.

Utilização dos acessórios
PANO

ADAPTADORES

o pano sobre as cerdas 11
10 Envolva
e prenda as pontas nas presi lhas do Bico Escova.

Encaixe o Adaptador A com o
Adaptador B pressione e gire
para direita até travar.

o botão na parte
12 Aperte
superior da pistola e encaixe
os Adaptadores e pressione
até fixar.

BICO RODO

BICO PARA DESAMASSAR ROUPAS

o Bico Rodo no adap 13 Encaixe
tador e pressione até fixar.

a trava do Bico Rodo 15 Encaixe o Bico Concentrado
14 Pressione
e puxe para baixo até soltar
no adaptador e pressione
totalemnte o rodo.

BICO ESCOVA REDONDA “A” e “B”

16

Encaixe o Bico Escova Redonda A no adaptador e pressione
até fixar.

BICO CONCENTRADO

até fixar.

TRAVA DE SEGURANÇA

17

Pressione o gatilho e aperte
o botão de segurança
da pistola para ter vapor
continuo. Ou solte o gatilho e
aperte a botão de segurança
para travar a pistola.

o termino da tarefa,
18 Após
desligue o aparelho no
interruptor.Retire o plug da
tomada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
VOLTAGEM
TEMPO APROXIMADO DE AQUECIMENTO
POTÊNCIA DO MOTOR
PRESSÃO DO VAPOR
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA

VAPOR CLEAN
127V ou 220V~60Hz
10 minutos
1500 Watts
3 BAR IP 24
1500 ml

TIPO DE PROTEÇÃO
TIPO DE ISOLAÇÃO
PESO APROXIMADO

IP 25
Classe I
6 Kg
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
O vaporizador de alta pressão não deve ser usados por crianças ou por pessoas inexperientes.
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a
menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Não direcione a pessoas, animais e aparelhos
elétricos.
- Não opere o aparelho com o tanque vazio.
- Não permita que o aparelho funcione sozinho a
qualquer momento
- É necessária a supervisão direta quando este aparelho
estiver sendo usado perto de crianças.
- Não permita que seja usado como brinquedo.
- O aparelho é destinado somente ao uso doméstico.
- Não exponha a chuvas.
- A capacidade do tanque é de 1500 ml, não
sobrecarregue. O excesso de água pode causar danos
ou ferimentos.
- Nunca vire o aparelho ou incline mais do que 45º
quando estiver ligado ou se estiver produzindo vapor.
- Nunca use este aparelho para limpar dispositivos
eletrônicos ou instalações elétricas.
- Não vaporize por mais de 1 hora de cada vez.
- Não permita a imersão do aparelho , cabo e do plugue
em água ou qualquer outro líquido.
- Não opere com o cabo danificado, neste caso deve ser

reparado por um eletricista apenas.
- Mantenha o cabelo, roupas folgadas, pés e todas as partes
do corpo longe do jato de vapor.
- Não opere o aparelho com os pés descalços ou quando usar
calçados abertos ou sandálias.
- Não puxe ou carregue pelo cabo, não use como alça, não
bata no cabo ou puxe sobre bordas afiadas ou cantos.
- Não abrir a tampa de segurança enquanto o aparelho
estiver em uso.
Instruções para Reabastecer:
- Desligar o equipamento,
- Aguardar o resfriamento por 15 min.
- Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Desconcecte da tomada quando não for usar. Desligue
todos os controles antes de desconectar da tomada.
- Não desconecte puxando o cabo. Sempre segure no
plugue, não o cabo. Nunca manuseie o plugue ou aparelho
com as mãos molhadas.
- Guarde em um local seco. Não exponha o aparelho a
temperaturas congelantes.

AVISO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
- Não ligue o aparelho ou tente usar sem água no tanque.
- NUNCA opere sem a tampa de segurança firmemente fechada no lugar.
Leia as instruções de segurança atentamente antes de prosseguir.
CUIDADO!
VAPORES: Risco de queimaduras.
LIMPANDO TECIDOS:
Alguns tecidos não são apropriados para serem limpos por este vaporizador. Não use em couros,
nos móveis lustrados com cera, em assoalhos ou tecidos sintéticos, em veludo, outros tecidos
delicados e materiais sensíveis ao vapor.
LIMPANDO VIDROS E ESPELHOS:
O choque térmico pode quebrar o vidro. Antes de limpar superfícies de vidro, cuidadosamente
aqueça a superfície direcionando o jato de vapor no vidro a uma distância não inferior a 15 cm.
RECOMENDÁVEL:
Testar em uma área escondida antes de limpar tecidos sensíves e coloridos. Se a cor ou a aparência for afetada, NÃO prossiga com a limpeza a vapor.
MEIO AMBIENTE
Não descartar peças ou parte deste equipamento em lixo doméstico.
Preserve o meio ambiente.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- A limpeza e manutenção devem ser realizadas com o aparelho desconectado da tomada.
- Deixe o aparelho esfriar completamente antes de guardar ou limpar.
- Limpe o aparelho e acessórios apenas com um pano levemente umedecido.
- Nunca use produtos de limpeza ou detergente.
- Para assegurar que seu aparelho funcionará corretamente por um longo período, enxague o
tanque de água uma vez por mês para remover depósitos de calcário. Nunca use vinagre ou
removedores de calcário.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Sai água do bocal.

O vaporizador cria uma grande quantidade
de vapor que condensa como água ou
gotas d’água na mangueira ou bocal e são
expelidas quando usado após um período de
resfriamento. Isto é normal e não é motivo
de preocupação.

Não sai vapor.

Veriﬁque se a mangueira não está torcida ou
obstruída. Veriﬁque também a fonte de
alimentação e o nível de água.

Não consigo tirar a tampa de pressão.

O aparelho não está totalmente resfriado.
Deixe-o desligado resfriando por, pelo menos,
15 minutos.

O vapor ﬂui errado. Às vezes funciona bem
outras não.

Se você não usou água limpa poderá criar
um pequeno bloqueio dentro do vaporizador.

Eu uso água mineral, uso água fervida na
caldeira e deixo água no tanque do aparelho e
meu vaporizador não funciona.

Em locais em que há grande concentração de
calcário na água, recomenda-se a utilização de
água destilada. Deixar água no reservatório por
longo período sem uso ou utilizar água fervida
criará cristais de calcários, que irão obstruir a
saída de vapor.
Sempre esvazie o tanque após o uso.
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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
sac@intechmachine.com.br
www.intechmachine.com.br
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