Parabéns por ter adquirido a Vassoura Elétrica sem fio
LOGIC, a vassoura de escovas rotativas mais rápida e
leve que lhe permite limpar a sujeira mais rapidamente e
com maior facilidade que as outras vassouras de
escovas rotativas sem fio. O segredo: A Vassoura Elétrica LOGIC combina a potência
de limpeza da tecnologia Quad Brush - as potentes escovas de limpeza rotativas
seguram a sujeira nos quatro cantos da cabeça da vassoura
vassour - com uma rotação de
360° para manobrar facilmente ao redor dos móveis e de outros objetos. A Vassoura
Elétrica LOGIC, desliza sem esforço em quatro direções enquanto o seu baixo perfil
permite-lhe
lhe varrer debaixo de sofás, camas e outros móveis pois possui
poss um cabo
extensível muito leve. O recipiente de lixo sai facilmente para uma rápida eliminação
da sujeira.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS DESTE MANUAL E DO CARREGADOR
DA BATERIA ANTES DE UTILIZAR A SUA VASSOURA ELÉTRICA LOGIC.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
• Verifique se a Vassoura Elétrica LOGIC está bem montada antes da utilização.
• A Vassoura Elétrica LOGIC não está concebida para ser utilizada por crianças.
• Nunca utilizar a Vassoura Elétrica LOGIC para limpar líquidos ou restos úmidos,

especialmente líquidos combustíveis ou inflamáveis.

• A Vassoura Elétrica LOGIC utiliza uma bateria recarregável de 7,2V Ni-Mh
Ni
(Níquel-

metal híbrido), na necessidade de troca, procure um centro de coleta para descartar a
mesma.

• Manter as roupas, dedos, cabelo ou qualquer outra parte do corpo afastados das

escovas de limpeza rotativas.

• NÃO utilizar a Vassoura Elétrica LOGIC para limpar nenhum lixo incandescente ou

com chama, como por exemplo: cigarros, fósforos e cinzas.
• NÃO utilizar em superfícies de cimento bruto.

• A Vassoura Elétrica LOGIC não contém no seu interior peças que possam ser

reparadas pelo utilizador. Contactar um técnico especializado para qualquer reparo.

• Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está desligada e que a bateria foi retirada,

antes de limpar as escovas rotativas, como por exemplo: cabelo, restos de linhas etc.
• NÃO manipular nem carregar a bateria com as mãos molhadas.

• Utilizar unicamente o carregador fornecido para carregar a bateria da Vassoura

Elétrica LOGIC.

Guardar a Vassoura Elétrica LOGIC em lugar seco e seguro.
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Componentes
Elétrica LOGIC

da

Vassoura

1.Cabo Superior
2. Cabo em alumínio muito resistente
3. Bateria recarregável de 7.2V
4. Compartimento da bateria
5. Interruptor On/Off (ligar/desligar)
6. Base do cabo
7. Tampa
8. Base
9. Fechos de fixação da tampa
10. Fechos de fixação do recipiente de lixo
11.
Recipiente
de lixo
12.
Escovas de limpeza rotativas.
13. Carregador da bateria.
14. Ferramenta para limpeza das escovas
e tampa de armazenamento.
15. Imã.
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Para montar a Vassoura Elétrica LOGIC:
Retirar a Vassoura Elétrica LOGIC e todas as peças da embalagem.
IMPORTANTE: Eliminar corretamente o
material de embalagem. Manter longe do
alcance das crianças.
Passo 1) Encaixar as três partes do cabo
umas nas outras até ficarem presas (VER
FIG. 1)
Passo 2) Apontar a seta da extremidade
inferior do cabo no sentido da seta da
extremidade superior da base do cabo.
Agora, utilizando o dedo polegar e
indicador, fazer pressão simultaneamente
em ambos os botões laterais do conector de plástico situados na parte superior da
base do cabo e, com a outra mão, deslizar o cabo para baixo até ficar encaixado no
lugar.

CARREGAMENTO DA BATERIA:
Passo 1) Ligar o carregador da bateria a uma tomada elétrica.
Padrão: 127V ou 220V (Bivolt)
Passo 2) Apontar a seta da bateria recarregável no sentido da
seta do carregador da bateria. Depois, inserir a bateria
recarregável no carregador. (VER FIG. 3).
NOTA: A luz piloto vermelha na parte frontal do carregador da
bateria deve estar acesa para indicar que a bateria está em
carga.

IMPORTANTE: Para carregar a bateria pela primeira vez, deixar a bateria carregar
durante um mínimo de 8 horas. O tempo de carregamento pode variar dependendo da
carga que ficar na bateria depois da última utilização.
O tempo de carregamento recomendado para a bateria depois de descarregada
completamente é de 6-8 horas. A bateria pode ficar dentro do carregador durante
longos períodos de tempo, mas NÃO exceder às 24 horas consecutivas. Fazer isto
pode diminuir a vida útil da bateria. Não é necessário esperar até que a bateria esteja
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totalmente descarregada para voltar a carregar.

Utilização da Vassoura Elétrica LOGIC:
Passo 1) Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está desligada. (NOTA: o
interruptor On/Off encontra-se na parte frontal do compartimento da bateria)
Passo 2) Verificar que o recipiente de lixo está vazio (ver as instruções no capítulo
"Esvaziamento do recipiente de lixo")
Passo 3) Inserir a bateria recarregável no
compartimento da bateria que se encontra
na parte frontal do cabo até que fique
encaixada no lugar (VER FIG. 4).
Passo 4) Ligar a Vassoura Elétrica LOGIC
para começar a limpeza.
Passo 5) Depois de terminar a limpeza, desligar a Vassoura Elétrica “LOGIC
LS1200”, remover o recipiente e jogar fora o lixo acumulado.
(Ver as instruções seguintes para esvaziar o recipiente de lixo). Recarregar a bateria
se fôr necessário.

Esvaziamento do recipiente de lixo:
Passo 1) Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está desligada.
Passo 2) Colocar a base da Vassoura Elétrica LOGIC no chão ou em cima de
qualquer outra superfície plana, como por exemplo, uma bancada de cozinha. Fazer
pressão e segurar os fechos de fixação do recipiente de lixo com uma mão e levantar
a Vassoura Elétrica LOGIC pelo cabo de alumínio com a outra mão, para soltar a
recipiente de lixo (VER FIG. 5)

Cabo Extensor
Regulável
para chegar
debaixo dos
móveis

Recipiente fácil
de esvaziar,
sem
necessidade de
tocá-lo.
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Passo 3) Jogar fora o lixo acumulado.
Passo 4) Depois, voltar a colocar o recipiente de lixo no
chão ou em cima de outra superfície plana. Levantar e
apontar a base da Vassoura Elétrica LOGIC em direção ao
recipiente de lixo. Se estiver corretamente apontada, o logo
da Vassoura Elétrica LOGIC na parte frontal da base da
unidade deve ficar na mesma direção que a parte frontal do
recipiente de lixo. Fixar a base com o respectivo fecho (VER
FIG. 6).

IMPORTANTE: Se a recipiente de lixo não voltar a encaixar na

base, verificar se há algum resíduo de metal pequeno (como
por exemplo: um clip de papel, um grampo de grampeador e
etc.) ficou preso no motor da Vassoura Elétrica LOGIC que
se encontra debaixo da base.

MANUTENÇAO DA SUA VASSOURA ELÉTRICA LOGIC:
Recomendamos a limpeza frequente das escovas rotativas,
utilizando a ferramenta para a limpeza das escovas
fornecida.
Passo 1) Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está
desligada e remover a bateria para evitar que a unidade não
se liga acidentalmente.
Passo 2) Abrir a tampa deslizando os dois fechos de fixação
da tampa para dentro em direção ao cabo (VER FIG. 7)
Passo 3) Depois, puxar a tampa para cima e por cima do
cabo de alumínio para a retirar. Agora tem acesso às quatro escovas rotativas (VER
FIG. 8)
Atenção: A ferramenta para a limpeza das escovas tem uma ponta afiada e uma
lâmina cortante. Evitar o contacto com a ponta e a lâmina.
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Passo 4) Utilizar a ferramenta para a limpeza das escovas
para retirar o lixo agarrado. Basta deslocar a lâmina ao longo
do eixo das escovas de limpeza
rotativas (VER FIG. 9). Jogar fora os
resíduos soltos.
Passo 5) Voltar a colocar a tampa e
fixá-la, deslizando os fechos de
fixação para fora, afastando-os do
cabo (VER FIG. 10).
Limpar regularmente a Vassoura Elétrica LOGIC com um pano seco. Não utilizar
água, produtos de limpeza, nem materiais abrasivos para limpar a Vassoura Elétrica
LOGIC.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
1. A Vassoura Elétrica LOGIC move-se lentamente ou não funciona:
Verificar se a bateria está totalmente carregada e corretamente inserida no
compartimento da bateria e certificar-se que a secção do cabo com o compartimento
da bateria esteja firmemente conectada à base do cabo.
2.

A bateria não carrega:

Verificar que a bateria está totalmente inserida no carregador da bateria. Verificar
também se a luz piloto vermelha do carregador da bateria se acende quando está em
carga.
3.

A Vassoura Elétrica LOGIC funciona, mas não retira o lixo:

Uma das razões pode ser que o recipiente de lixo esteja cheio. Esvaziá-lo se for
necessário (ver as instruções para esvaziar o recipiente de lixo na pág. 5). Outro
motivo pode ser que exista algum resto de resíduos demasiadamente
comprido/pesado para que a vassoura o apanhe. Verificar que o recipiente de lixo está
bem colocado.
4.

Sai sujeira da Vassoura Elétrica LOGIC durante a limpeza:

Verificar se o recipiente de lixo está vazio e corretamente inserido na vassoura.
Verificar também se há sujeira como, por exemplo, cabelo, papel, etc. preso entre as
escovas de limpeza rotativas. Se for necessário, limpá-las com a ferramenta para a
limpeza das escovas.
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GARANTIA
A garantia deste produto é de 6 (seis) meses. A Sigma Brasil, distribuidora do produto
adquirido por V.S.a; se compromete a prestar Assistência Técnica ao referido produto,
nos termos da legislação pertinente, Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, e nos
limites estabelecidos.

•
•

•

A Sigma Brasil assegura ao comprador, a garantia acima descrita, a partir da
data de emissão da Nota Fiscal de compra.
Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças
que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela Sigma Brasil,
apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a
apresentação da Nota Fiscal de compra. É imprescindível, para o atendimento
gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
Para exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente no
Posto Autorizado, cuja indicação será feita através do telefone (11) 2097-9877
para São Paulo Capital e 0800-772-9877 para demais localidades, de segunda
a sexta-feira das 08hs às 18hs, ficando a cargo do comprador /consumidor as
despesas de transporte do envio do produto ao Posto Autorizado.

ATENÇÃO
Para que o aparelho seja coberto pela garantia, guarde sua respectiva Nota
Fiscal/Cupom Fiscal, durante o prazo de garantia. Para seu conforto e
segurança consulte nossa Central de Assistência Técnica, você terá todas as
informações necessárias para melhor utilizar seu produto.

Atendimento ao Cliente - SAC
Tel.: (11)2097-9877 - SP – 0800 772 9877 Demais Localidades
E-mail: sac@sigmabrasil.com - Site: www.sigmabrasil.com
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