MANUAL DO NVA 216
ASPIRADOR AUTOMOTIVO DA NAVEG

OBS: Leia com atenção este manual antes do uso, para evitar danos materiais
Segurança:
- O Aspirador Automotivo da Naveg é de uso exclusivo para aspirar partículas de sujeira secas e não
deve ser usado para aspirar partículas úmidas ou líquidos, que podem bloquear o filtro e afetar a sucção.






Lembre-se de esvaziar o reservatório de pó após cada uso.
Limpe regularmente o filtro com água limpa e segue antes de recolocar.
Nunca utilize o seu Aspirador Automotivo Naveg sem o filtro, isto pode danificar o motor.
Nunca aspire líquidos, brasas ou pontas de cigarros acessas.
Quando não estiver em uso, guarde-o em local seco, fresco e fora do alcance de crianças.

Operação:






Verifique para que o cabo de força esteja completamente desenrolado.
A ignição do veiculo deve estar ligada antes de plugar o Aspirador Automotivo Naveg no
acendedor de cigarros.
Para ligar, use o interruptor LIGA/DESLIGA localizado no topo do seu Aspirador Automotivo
Naveg.
Para limpar pequenos espaços, cantos e frestas, utilize o bocal. O bocal é facilmente encaixado na
frente do Aspirador Automotivo Naveg.
Para esvaziar o reservatório de pó: segure o Aspirador Automotivo Naveg em ângulo
descendente (com o reservatório voltado para baixo, para que o abrir a sujeira não caia no chão) e
aperte firmemente com o dedo polegar o botão de encaixe. O reservatório se separara do corpo e
poderá ser esvaziado facilmente.

Solucionando Problemas:
O Aspirador Automotivo Naveg não liga:
1. Verifique se o acendedor de cigarros não esta sujo ou contem material estranho, se
necessário, limpe com objeto não condutivo. Não utilize objetos metálicos para limpar.
Antes de limpar, desligue a ignição do veiculo.
2. Empurre o plugue firmemente no acendedor de cigarros e gire para obter um melhor
contato.
3. Confira se o cabo de força não esta torcido ou dobrado.
4. Ligue a ignição do veiculo.
O Aspirador Automotivo Naveg tem pouca sucção:
1. Confira se o filtro esta limpo e se não há sujeira bloqueando-o.
2. Verifique se o local não esta bloqueado com alguma sujeira.
3. Confira se o reservatório de pó não esta cheio.

4.

O filtro pode ser lavado periodicamente com água morna. Segue antes de recolocar.
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