
 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual do usuário
 

 DSU8/DSU10/DSU12/DSU15 

 8L/10L/12L/15L Aspirador de pó
 

   

CUIDADO: Leia o manual de instruções antes de usar o aparelho.



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.

Leia com atenção.
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Especificações do produto (F10)  

Modelo

No． 

Capacidade 

(L) 

Tensão 

(V) 

Frequencia 

(Hz) 

Potência 

(W) 

Vacuo  

(mmH2O) 

Fluxo  

(ltr/min) 

Ruído 

(dBA) 

Peso  

(Kg) 

Dimensões 

(CxLxA)mm  

ＤＳＵ８ 8 220～240 50/60 1000 2200 1834 65 5.0 340x325x325 

ＤＳＵ10  １０ 220～240 50/60 1000 2200 1834 65 5.2 340x325x340 

ＤＳＵ12  １２ 220～240 50/60 1200 2300 1834 65 5.4 371x357x355 

ＤＳＵ15  １５ 220～240 50/60 1200 2300 1834 65 5.6 371x357x370 

M
~

CHAVE

PRETO

PRETO

MARRON

AZUL

CABO DE FORÇA

220~240V
50/60Hz

M
~

CHAVE

PRETO

PRETO

MARRON

AZUL

CABO DE ENERGIA

220~240V
50/60Hz

ECO
PCBA

CHAVE ECO

             DSU8/DSU10
Diagrama elétrico

             DSU12/DSU15
Diagrama elétrico

F8

F9
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Instruções:
 Esta máquina é geralmente u�lizada em hotéis, escolas, supermercados, escritórios, hospitais, 
limpeza comercial e domés�ca, etc.
 Este manual deve ser lido na íntegra antes de ligar o equipamento.
 U�lize sempre os acessórios recomendados..

Antes de u�lizar o aspirador:
Cer�fique-se que todas as funções de segurança estão em boas condições, e que a tensão de 
operação está de acordo com o nível de tensão requerido.

Descriçãoe construção do aparelho. Para ver a imagem das peças, veja a image“F1” 
na página 1.
1. Cabo de alimentação 2. Suporte para cabo 3. Tranca 4. Roda traseira de 4.3 polegadas 5. Roda 
omni-direccional 6. Alça 7. Interruptor ECO 8. Interruptor de ligar/Desliga 9.LOGÓTIPO 10. E�queta 
de número de série 11. Grelha de exaustão 12. Filtro de esponja 13. Filtro HEPA 14. Coluna de 
armazenamento de peças acessórias 15. Posição de armazenamento das ferramentas de 
combinação 16. Montagem da cabeça da máquina 17. Pré-filtro do motor em algodão 18. Armação 
do filtro principal 19. Saco de pó HEPA 20. Montagem do depósito 21. Ligação da mangueira da 
máquina 22. Mangueira de aspiração 23. Regulação do ar 24. Regulador da força de aspiração 25. 
Interruptor de transferência do bocal 26. Ferramenta combinada 27. Tubo de ferro reto 28. 
Ferramenta de estofos 29. Escova para pó 30. Bocal estreito 
Observação: as peças ou acessórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Instruções de operação
1. Por favor u�lize o saco de pó recomendado e insira o anel de latéx do saco do pó no interior da 
entrada de ar. Por úl�mo, coloque o saco no interior do depósito..
2. Encaixe a armação do filtro principal no depósito juntamente com o saco do pó. 
(Nota: a armação do filtro principal tem uma determinada posição. O lado com a palavra "Back" 
(Atrás) deve ficar virado para a parte de trás da máquina). 
3. Coloque a cabeça da máquina e bloqueie as trancas de ambos os lados da cabeça da máquina.
4. Faça a ligação da mangueira flexível com a rosca do depósito de pó. 

5. Ligue o cabo de alimentação à tomada, pressione o interruptor vermelho para ligar a máquina. 

(Nota: DSU8/DSU10 só tem o interruptor vermelho; DSU12/DSU15 contém um interruptor 

vermelho e um interruptor de economia de energia ECO; o modo de economia de energia e o 

modo de energia máxima podem ser alterados pressionar o interruptor ECO).

6. Para desligar o equipamento, pressione o interruptor vermelho apenas uma vez.

7. O bocal estreito pode ser u�lizado para limpar áreas estreitas e di�ceis de alcançar; a escova de 

limpeza de pó e a ferramenta de estofados podem ser u�lizadas para limpar cor�nas e mobília com 

estofos. 

Garan�a 
Este produto foi desenhado para proporcionar um funcionamento sem problemas durante vários 
anos desde que seja feita a manutenção correcta. A máquina tem com garan�a de fabricante de 12 
meses contra defeitos de componentes. 
No caso improvável do seu produto VIPER ter algum defeito, contacte a loja onde realizou a compra 
ou o representante VIPER autorizado mais perto de si. 
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As seguintes condições anulam a garantia:

1. Operação incorreta ou inadequada do equipamento.
2. Peças danificadas por u�lização imprópria ou negligência.
3. Estrutura da máquina danificada por u�lização imprópria ou negligência.

Cuidado e Manutenção
1. Após a u�lização, coloque a máquina num local seco e bem ven�lado.
2. Antes de u�lizar este produto, verifique a condição do pré-filtro, saco do pó e filtro principal. 
Faça a subs�tuição sempre que necessário. 
Verifique o filtro regularmente pelo menos uma vez por mês, dependendo da u�lização. 
3. Re�re a mangueira de aspiração e verifique se esta tem alguma obstrução ou se está danificada;
4. Se durante a u�lização o equipamento sofrer uma perda súbita de potência de aspiração, 
verifique se o saco está cheio. Se não for este o caso, por favor verifique a armação do filtro 
principal, o pré-filtro do motor e o filtro. 
5. Após a u�lização, sacuda ou u�lize a escova para limpar a armação do filtro principal.

6. Após limpar a armação do filtro principal, este deve estar completamente seca antes da próxima 

u�lização.
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Como todos os equipamentos elétricos, é necessário ter cuidado e atenção durante a sua 
u�lização. Além disso, deve ser assegurada uma manutenção de ro�na e preven�va 
periodicamente, para uma operação segura. O não cumprimento da manutenção como necessário, 
incluindo a subs�tuição das peças por peças autorizadas, pode tornar a u�lização do equipamento 
menos segura e o fabricante não aceitará qualquer responsabilidade a esse respeito. 
u�Esta máquina não é adequada para materiais perigosos, como pó inflamável ou materiais 
explosivos. É da responsabilidade dos clientes realizarem uma avaliação de risco antes de u�lizar 
este produto. 
u�Não limpe materiais quentes, lareiras, torradeiras e semelhantes que contenham objetos 
quentes. 
u�Não aspire água, líquidos ou gases inflamáveis.
u�Se o cabo de alimentação ou o plugue não es�verem presentes, não u�lize o aparelho. Antes 
de u�lizar verifique se o cabo de alimentação e o plugue não estão danificados ou não mostram 
sinais de desgaste. Se encontrar danos, contate o centro de assistência autorizado mais próximo. 
u�Não toque no cabo de alimentação ou plugue quando �ver as mãos molhadas. Quando 
desejar desligar o plugue, segure pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação. Antes de realizar 
qualquer manutenção, desligue a máquina e desligue o plugue da tomada. 
u�Esta máquina só deve ser u�lizada por pessoas com capacidades para tal e após terem lido 
este manual. 

u�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.

Armazenamento
1. O modo de armazenamento dos acessórios do aspirador (bocal estreito, escova para pó e a 
ferramenta para estofados) pode ser consultado na imagem F3.
2. Os dois modos de armazenamento do cabo de alimentação podem ser consultados na imagem 
F2.
3. O armazenamento da máquina através de empilhamento pode ser consultado na F7.
4. A forma correta de transportar a máquina com os acessórios armazenados pode ser consultada 
na imagem F4e a forma incorreta de transportar pode ser consultada na imagem F5.
Imagem do circuito de ligação: 
A imagem do circuito de ligação do DSU8/DSU10 pode ser consultada na imagem F8.
A imagem do circuito de ligação do DSU12/DSU15 pode ser consultada na imagem F9.
Especificações técnicas do produto:

Para saber quais são as especificações técnicas do produto veja a imagem "F10

 

Aviso 
 

 



      
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  

Here with declare that the following machinery: 

Description of machinery 

Generic denomination: Dry Vacuum Cleaner 

Function: The machine is used for dry cleaning in commercial area.  

Model/s:DSU8/DSU10/DSU12/DSU15 

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: 2014-05-08
 

Identity and Signature:  
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