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ATENÇÃO! Antes de operar qualquer ferramenta elétrica, leia atentamente todas as instruções de segurança descritas neste manual 
a fim de reduzir os riscos de fogo, choques elétricos e ferimentos ao operador. Após a leitura, guarde-o para consultas futuras.
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1. Reservatório de poeira
2. Botão trava para o reservatório de poeira
3. Botão liga/desliga
4. Estrutura da ferramenta
5. Cordão elétrico e pluge para tomada 12 V
6. Bocal tipo escova
7. Bocal reto

Aplicação

O Aspirador de Pó para Carro da Tramontina foi projetado para limpezas leves em automóveis, 
caminhões, barcos e trailers, compacto, ele possui plugue para conexão adequada ao acendedor de 
cigarro do veículo. O produto vem acompanhado de uma escova e um bocal prolongador.

Dados Técnicos

Modelo 42350/070
Tensão (V): 12
Potência (W): 70
Corrente (A): 5
Capacidade do 
reservatório (L): 0,5

Peso (kg): 0,75
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1. Com o botão Liga/Desliga voltado para 
a posição 0, ou seja, desligado, engate o 
plugue do aspirador na tomada do seu veículo 
(acendedor de cigarros).
2. Encaixe o bocal desejado na conexão frontal 
do aspirador e ligue-o. Para ligá-lo basta 
mudar a posição do botão Liga/Desliga para a 
posição l, ou seja, ligado.
3. Utilizar o aspirador conforme as instruções e 
precauções citadas neste manual.
4. Inspecionar constantemente de forma visual 
o reservatório de poeira, a fim de não deixá-lo 
encher demasiadamente e afetar o rendimento, 
vida útil e poder de sucção do aspirador. 
5. Para esvaziar o reservatório de poeira, 
aperte o botão trava do reservatório, retire 
o filtro da parte transparente do aspirador, 
descarte a poeira armazenada no res ervatório 
e no filtro. Se necessário, lave-os com água. 
Recoloque o filtro e encaixe o reservatório 
novamente no aspirador.

NOTAS:
• Alguns veículos necessitam estar com a 
chave na ignição posicionada pouco antes de 
dar a partida no motor (posição pós-chave). 
Isto libera a circulação de energia no veículo 
e conseqüentemente, na tomada (acendedor 
de cigarros).
• Não utilizar o aspirador por mais de 30 
minutos contínuos para evitar o 
superaquecimento do mesmo. Caso precise 
exceder esse tempo de utilização, a cada 30 
minutos em uso, deixe-o desligado por 10 
minutos.

Instruções de Uso

Quando utilizamos um aparelho elétrico, 
algumas precauções básicas devem ser 
seguidas. Para reduzir os riscos de incêndio, 
choques ou lesões, as seguintes medidas 
devem ser seguidas:

1. O aspirador somente deve ser utilizado 
na tomada 12 V (acendedor de cigarros) 
localizada no interior do seu veículo. O uso 
incorreto pode causar danos ao equipamento 
e ao usuário, bem como um possível prejuízo 
para o mesmo.

2. Desligue o aparelho antes de desconectá-lo 
da tomada 12 V de seu veículo.

3. Quando o aparelho não estiver em uso, ou 
antes de fazer alguma manutenção/limpeza, 
retire-o da tomada.

4. Use o aspirador somente em lugares secos.

5. Quando o aparelho não estiver em uso, ou 
antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, 
retire-o da tomada.

6. 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 pela sua segurança.

7. Recomenda-se que as crianças sejam 
vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.

Instruções de Segurança



42350/070 - Aspirador 12 V 5

Manual de Instruções

Precauções

8. Utilize o aspirador apenas com os 
acessórios que acompanham o produto.

9. Não use o aparelho com o cabo ou 
plugue danificado. Se o aparelho não 
estiver funcionando corretamente, sofrer 
quedas, entrar em contato com água ou for 
danificado, entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente Tramontina (SAT).

10. Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico 
como alça. Não puxe o cabo em torno de 
arrestas cortantes ou cantos vivos.

11. Mantenha o cabo longe de superfícies 
aquecidas.

12. Não desligue o aparelho puxando pelo 
cabo. Faça isso removendo o plugue da 
tomada.

13. Não manuseie o aparelho com as mãos 
molhadas.

14. Não coloque nenhum objeto nas aberturas. 
Não use o aspirador com a abertura bloqueada 
e mantenha ela livre de poeira, fibras, cabelos 
e tudo o que possa reduzir o poder de sucção.

15. Mantenha o cabelo, roupas, dedos e todas 
as partes do corpo longe das aberturas e 
partes móveis.

16. Não utilize o aparelho para aspirar cigarros, 
papéis em brasa, poeira úmida e líquidos.

17. Não use o aspirador para sugar líquidos 
como gasolina, querosene ou outros 
elementos inflamáveis, pois estes podem gerar 
explosões.

18. Não use o aspirador com o filtro 

e o reservatório de poeira montados 
incorretamente.

19. Armazene o aparelho em lugares secos e 
arejados. Coloque o produto em local seguro 
para garantir que ele não vá provocar nenhum 
acidente.

20. Mantenha todas as aberturas do aparelho 
longe do seu rosto e corpo.

21. Não utilizar o aspirador para outros fins 
que não os descritos neste manual.

22. Nunca substitua o plugue do aspirador.

1. Se a abertura de sucção/bocal estiver 
bloqueada, deve-se desligar o aspirador, retirar 
a substância que está bloqueando a abertura, 
e só então ligar novamente o aspirador.

2. Não opere o aspirador de pó perto de 
equipamentos que emitam calor.

3. Quando for necessário desconectar o 
aspirador de pó da tomada, faça isso puxando 
o plugue, e não o cabo.

4. Remova do veículo todos os objetos 
grandes ou pontiagudos antes de começar a 
usar o aspirador de pó, a fim de evitar danos 
ao filtro do aspirador.

5. Não utilize o aspirador de pó quando o 
poder de sucção se tornar fraco. Quando 
isto acontecer, verifique se o filtro não está 
sujo. Finalmente verifique se o bocal está 
com alguma parte obstruída. Se o problema 
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persistir, entre em contato com o SAT 
Tramontina.

Termo de Garantia

Este produto possui garantia pelo período total 
de 12 (doze) meses, sendo 9 (nove) meses 
de garantia contratual e 90 (noventa) dias de 
garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 
do Código de Defesa do Consumidor.
O prazo de contagem da garantia inicia-se 
com a emissão da Nota Fiscal de venda do 
equipamento, que deverá ser anexada ao 
presente termo, sendo que a garantia somente 
será válida mediante apresentação da nota 
fiscal de compra.
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