
Manual de Instruções do Usuário
LSU135 / LSU135P

Aspirador de líquidos e detritos

CUIDADO: Leia o manual de instruções antes de usar o aparelho
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Ÿ Este aparelho não se des�na à u�lização por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades �sicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 

experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à 

u�lização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 

segurança.

Ÿ Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 

brincando com o aparelho.

Ÿ CUIDADO: Este aparelho deve ser u�lizado somente em condições secas e não deve ser 

u�lizado ou armazenado ao ar livre em condições úmidas.

Ÿ Este aparelho é apropriado para u�lização comercial, por exemplo em hotéis, escolas, 

hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguel.

Ÿ ReguLarmente examine o cordão de alimentação para procurar por danos, como 

rachaduras ou envelhecimento. Se algum dano for encontrado, subs�tua o cordão antes 

de nova u�lização;

Ÿ Somente subs�tua o cordão de alimentação pelo �po de cordão especificado no manual 

de instruções;

Ÿ CUIDADO: Se espuma ou líquido escapar do aparelho, desligue imediatamente.

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser subs�tuído pelo fabricante ou 

agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Leia com atenção.
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DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DA MÁQUINA LSU135 / 135P

F1

1. Cabo de Alimentação 

2. Alça de transporte

3. Chave liga/desliga

4. Montagem da Cabeça da Máquina 

5. Copo Flutuante 

6. Conjunto de Filtro de Absorção

7. Ponta de aspiração em fenda

8. Ponta de aspiração com escova

9. Tubo flexível

10. Tomada de Tubo de aspiração

11. Base de Tubo de aspiração

12. Alça do tanque

13. Extensão em metal

14. Tanque 

15. Base de Fundo do Tanque 

16. Rodízio 

17. Base deslizante

18. Ferramenta de aspiração a seco

19. Ferramenta de aspiração de líquidos

20. Suporte do cabo de alimentação
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Diagrama elétrico LSU135 e LSU135P (fig. 7)

4

Manual do Usuário Aspirador de líquidos e detritos - LSU

AZUL

PRETO

PRETO

MARROM

Especificações

LSU135  35 220~240V 50/60 1000 1840 1869 74 

LSU135P 35 220~240V 50/60 1000 1840 1869 74 

Modelo
Tensão
(volts)

Frequencia
(Hz)

Potência
(w)

Vácuo
(mmH O2

Fluxo
(l/min)

Ruído
(dBA)

Capacidade

L
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INTRODUÇÃO 

Este manual vai ajudálo a obter o máximo do aspirador de líquidos e detritos VIPER. 

Leia cuidadosamente antes de operar a máquina. 

Este equipamento é um aspirador de líquidos e detritos, usado para aspiração de água e de 

pó sobre o piso. 

É recomendado para uso comercial. 

Instruções de Operação de Secagem 

Deve ser usado o conjunto do filtro de sujeira e o saco de coleta do pó. Sempre se assegure 

de que o recipiente esteja sem qualquer líquido antes de usar para aspirar a seco e que o 

filtro de pano esteja limpo e seco. Quando a força de sucção da máquina reduz ou o barulho  

aumenta desligue o equipamento e remova a tomada do cabo de alimentação, afrouxe a 

alça nos lados do tanque, abaixe o conjunto da cabeça da máquina. Sacuda e limpe o 

conjunto do filtro de absorção. Isto deve ser feito enquanto a mangueira ainda está 

conectada para evitar que o pó saia da conexão aberta do recipiente de sujeira. 

Tendo sacudido o filtro, aguarde para o pó assentar, re�re o conjunto do filtro de absorção 

de pó da máquina e esvazie o tanque de recolhimento. Se a super�cie do filtro parece estar 

excessivamente contaminada é aconselhável escovar o material do filtro e limpar com uma 

escova domés�ca macia. Isto assegura o máximo desempenho na aspiração. Tendo 

esvaziado o recipiente, subs�tua o conjunto do filtro de pó, coloque o conjunto da cabeça da 

máquina e bloqueie a tomada do tanque. Você está agora pronto para recomeçar. Se as 

ações acima não resolverem os problemas de sucção, verifique se a mangueira

Aspiração de líquidos

Antes da operação de aspiração de líquidos remover ves�gios de pó, para a operação de 

aspiração de líquidos u�lizar a ferramenta de aspiração de líquidos com lâminas de 

borracha. 

Tirar o saco de pó e filtro de absorção de sujeira, se houver muita quan�dade de água, a 

sugestão é usar a ferramenta para absorção de líquidos e detritos, prevenindo a entrada de  

de água no motor de aspiração. 

Quando o tanque da água es�ver completamente cheio, a máquina não terá sucção 

sa�sfatória e o barulho aumentará, quando isto ocorrer,  desligue o equipamento. Re�re o 

conjunto de cabeça e o conjunto de válvula de bóia e esgote o tanque de recolhimento. 

MANUTENÇÃO 

A manutenção deve ser realizada com peças originais e feita pela assistência técnica 

autorizada, casa contrário invalidará a garan�a caso ainda vigore, também invalidará a 
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garan�a quando se constate uso inadequado do equipamento.

O equipamento perderá a garan�a de fábrica, caso se constate: 

1. Operação imprópria 

2. Subs�tuição de peças paralelas. 

3. Vandalismo 

Atenção!!! Antes de executar qualquer limpeza e manutenção no aspirador, cer�fique-se de 

que o equipamento se encontra desconectado da alimentação. 

• Assegure-se de que o cabo não esteja cortado nem danificado. 

• Limpe o tanque, não o deixe parado por um tempo longo com pó nem com água 

suja. 

• O saco de pano para o pó pode ser lavado e deve ser secado antes de novo uso.

• O motor é construído para não precisar de manutenção e de nenhum serviço 

par�cular. As escovas de carbono podem necessitar subs�tuição pelo gasto devido 

ao uso normal do aspirador no decorrer do tempo, e elas podem ser subs�tuídas 

por nossos técnicos nos centros autorizados de serviço. 

AVISO 

Como todo equipamento elétrico cuidado e atenção durante seu uso, além de assegurar das 

manutenções de ro�na e preven�va sejam executados para assegurar sua operação segura. 

Falha ao executar a manutenção, inclusive a subs�tuição de peças por peças não originais, 

pode tornar este equipamento perigoso e o fabricante não terá nenhuma responsabilidade. 

AVISO 

Os seguintes materiais não devem ser aspirados pelo aspirador:  pó perigoso, materiais 

quentes (cigarros acesos, ,etc.), cinza inflamável, explosivo, líquidos agressivos (e. g. 

Combus�vel, solvente, ácidos, álcalis ,etc.), pó explosivo inflamável (e. g. magnésio ou pó de 

alumínio,etc.) 

AVISO

Se o cordão de alimentação es�ver danificado, ele deve ser subs�tuído pelo fabricante ou 

agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE: 

O fabricante reserva o direito de modificar a máquina e os acessórios sem aviso prévio. 



Viper Cleaning Equipment Co., Ltd

EC Declaration of Conformity

The undersigned, representing the following:

Manufacturer and
the authorised representative established within the
European Economic Area:

Company name:
Viper Cleaning Equipment Co., Ltd
Address:
Liang Bian village, Liao Bu town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Viper EUROPE
Nilfisk-Advance A/S

Business name: Viper Cleaning Equipment Co., Ltd

Name and address of person/Company authorised to compile the technical file established in the EU
Community:Viper EUROPE/Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 BrØndby,Denmark

herewith declare that the following machinery:

Description of machinery

Generic denomination: Wet &amp;  Dr y Va cu um Cl eaner

Function:The machine is used for wet and dry vacuum application in commercial area.

Model/s:LSU135/LSU135P/LUS155/LSU155P/LUS255/LSU255P/LUS275/LSU275P/LUS375/LSU295/LSU395

Fulfill the relevant provisions of European Directive 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD). The harmonized
standards used in order to obtain compliance to 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD) are the following:

EN 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances

EN 60335-2-67 Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and
commercial use

Place: Dongguan,China
Date: 2012-08-13
Identity and Signature:
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