
Os acessórios, anéis o’rings, gaxetas, anéis raspadores, mangueiras, anéis par-back, vedações, bicos de alta pressão, serpentina de
aquecimento, escovas do motor e partes plásticas externas são garantidos contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 90 dias,
contando a partir da data de entrega do produto final ao consumidor, tendo como base o recibo de entrega constante na Nota Fiscal
ao Consumidor Final.

Garantia Legal

Prazos de Garantia

Legal...........03 mesesContratual...........09 meses Total...........12 meses

Certificado de Garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de venda ao Consumidor contra qualquer defeito de fabricação ou de
material que se apresentar no período estabelecido abaixo, o qual será contado a partir da data de sua entrega, tendo como base o
recibo de entrega constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

Garantia Contratual

Recipiente cheio (bóia bloqueando o canal de
sucção).

Mangueira danificada (furada).

Esvaziar o recipiente para continuar a operação.

Trocar a mangueira.

A10 Smart

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontrará toda informação necessária para usar e manter seu
aspirador. A Electrolux S/A se reserva o direito de modificar os produtos, características e/ou componentes sem prévio aviso.

Descrição do Produto
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Alça de transporte

Tampa

Botão Liga/Desliga

Fecho Lateral

Recipiente 10 Litros

Bocal de conexão da mangueira

1

2
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Acessórios

Mangueira

Tubos prolongadores

Bocal para piso

Bocal para cantos e frestas

Saco descartável

Filtro permanente de espuma

8

9

10

11

12

7

11
12

Cuidados para a Segurança
*Verifique a tensão do seu aspirador antes de ligá-lo;

*Não permita que seu aspirador seja manuseado por crianças ou pessoas incapacitadas;

*Nunca aspire sólidos sem o saco descartável e o filtro permanente de espuma. Isso pode causar a queima do motor. Quando aspirar
líquidos retire o saco descartável, mas mantenha o filtro permanente;

*Este produto é de uso exclusivo doméstico;

*Não molhe, nem utilize seu aspirador com as mãos molhadas;

*Não aspire líquidos ou gases inflamáveis, como: gasolina, thinner, álcool, etc, devido ao perigo de explosão;

*Nunca aspire brasas ou pontas de cigarro acesas.

*Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico;

Redução na capacidade
de sucção de líquidos

Condições desta Garantia
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- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado imediatamente ao Serviço Autorizado Electrolux que
consta na relação oferecida pelo Fabricante.

- Esta garantia abrange a troca gratuita no período especificado para o produto, conforme indicado acima, das partes, peças e
componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no serviço respectivo.

- Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente nos Serviços Autorizados Electrolux. Nas demais
localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados ao revendedor, sendo que
neste caso as despesas decorrentes de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado, seguro, bem como despesas de viagem e
estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e custo do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

- Esta garantia perderá totalmente a validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas:
- se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no Manual de Instruções;
- se o produto for consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante;
- se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da indicada no produto;
- se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros ou estranhos ao fabricante, por acidentes ou em decorrência do
mau uso do produto.

- A execução de um serviço ou troca de peça em garantia não causa uma prorrogação ou reinício do prazo de garantia, e o
fabricante não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto à garantia
deste produto.

- Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra e quando os lacres existentes não estiverem
danificados ou adulterados, em qualquer caso de reclamação.
Expirando o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante, quanto à validade dos termos
estipulados neste Certificado.

www.electrolux.com.br

Brasil:
Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho 1321
CEP 81310-000 - Curitiba -PR - Brasil.
www.electrolux.com.br
SAC 0800 788778
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Para aumentar a vida útil do seu aspirador, siga alguns cuidados básicos de
limpeza e manutenção.

Limpeza e Manutenção

- Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido, deixando-as secar antes de guardá-
las.
- O saco descartável protege o motor e mantém a parte interna do aspirador sempre limpa quando se aspiram

substâncias secas.
- Quando o saco descartável estiver cheio deve ser substituído.

Limpeza do filtro

Para limpar o Filtro Permanente retire a tampa do recipiente.

Retire e lave o filtro em água corrente, deixando-o secar antes de recolocá-lo no aparelho

O motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:

- O aspirador for ligado sem a bóia ou o filtro permanente.

- A sucção de líquidos for realizada com o aparelho deitado ou desequilibrado.

- For utilizado em tensão inadequada.

- Quando aspirar sólidos for usado sem o saco descartável.

Não use álcool, saponáceos, água quente, esponjas ou solventes para limpeza.

Caso o filtro permanente esteja danificado, deverá ser substituído.!

Ícone

1 2

3

4

Aspirandosólidos:
Paramelhorhigieneeconservaçãodoaspirador, existeo filtro permanentedeespuma eo
sacodescartável (papel) .Ambosdevemserusadossimultaneamente.

(1)
(2)

Acessórios

1 Tubos prolongadores:
Projetados para aumentar o alcance do aspirador em pisos, tetos e cortinas. Os tubos prolongadores devem ser
conectados aos bocais.

3 Bocal para pisos:
Pode ser usado em carpetes e tapetes, ou em pisos frios como madeira, cerâmica, lajota e outros. Na parte
inferior do bocal existe uma tira de borracha que cria uma barreira para o pó e melhora a performance de
sucção

2 Mangueira:
Mangueira flexível com extensão curva.

Filtropermanente:
O aspirador nunca poderá funcionar sem este acessório, cuja finalidade é proteger o motor de impurezas
aspiradas.A ausênciado filtro causará sérios danosao produto.

6

Saco descartável (papel):
Seu objetivo é reter e armazenar o pó e resíduos sólidos, mantendo a parte interna do aspirador sempre
limpa. Quando aspirar líquidos, retirar saco descartável.

5

Características e Especificações Técnicas
Produto

Potência Máxima (W)
Vácuo (mBar)

Peso Líquido sem Acessórios (Kg)

Frequência (Hz)

Dimensões (CxLxA - mm)
Tensão (V)

A10 Smart

1200
170 / 160

5,7
355 x 335 x 500

127 ou 220
50 / 60

Modelo A10S

Como Utilizar o Aspirador
*Não abra a tampa do aspirador com o plugue ligado na tomada;
*Encaixe a mangueira na conexão existente no barril do aspirador;
* Na outra extremidade da mangueira, encaixe os tubos prolongadores;
* Encaixe o bocal para limpeza do piso.!

Troca do Saco Descartável

02 Com os dedos polegares sobre o bocal do saco, pressione em sentido contrário ao de encaixe para retirar o saco cheio (Fig. 2).

Encaixe o bocal do novo saco descartável no bocal de conexão da mangueira (Fig. 3).03

Acondicione-o de forma que haja o aproveitamento total de seu volume (Fig. 4) e recoloque a tampa e trave os fechos laterais.04

2 3 4

!
Utilize somente sacos descartáveis de pó originais Electrolux. O saco de pó descartável Electrolux possui duplo poder de
filtragem.

1

01 Solte os fechos laterais e levante a tampa (Fig.1).

!

Aspirando líquidos:
Para aspirar líquidos, retire o filtro de papel. Use o próprio recipiente como depósito .
A aspiração é feita normalmente. Assim que o nível d’água atinje seu limite, o aspirador interrompe o processo de
sucção.
Assim que a sucção se interromper, retire a tampa e esvazie o recipiente .

(3)

(4)
Após a aspiração, retire a mangueira e faça a limpeza em água corrente. Deixe secar o filtro permanente de
espuma e encaixe-o no local, cuidando para não deixar frestas por onde possam entrar poeira ou líquido.
Recoloque o saco descartável para a próxima aspiração de sólidos.

Soluções para Problemas

Possíveis Causas Correções

Não há tensão na tomada.
Cabo elétrico interrompido.
Interruptor com defeito.
Terminais soltos.
Motor elétrico com defeito.
Queda de energia elétrica.

Alimentar a tomada.
Chame o Serviço Autorizado.
Chame o Serviço Autorizado.
Chame o Serviço Autorizado.
Chame o Serviço Autorizado.
Aguarde o retorno da energia.

Mangueira de sucção bloqueada.

Bocal bloqueado.
Saco descartável cheio.
Filtro permanente sujo.
Conexões quebradas.
Mangueira danificada (furada).

Desobstrua a mangueira sacudindo-a, ou com
um arame com a ponta dobrada.
Limpe o bocal.
Substituir o saco descartável.
Limpar ou trocar o filtro.
Substituir as conexões.
Trocar a mangueira.

Redução na capacidade
de sucção de sólidos

O aspirador não liga

Sintomas

Deixe secar o filtro antes de recolocá-lo no aparelho.

4 Bocal para cantos e frestas:
Projetado para aspirar locais de difícil acesso, tais como frestas, cantos de sofás, estofamentos e outros. Para
guardar o bocal, encaixe-o no porta acessórios, na parte inferior do produto.



Os acessórios, anéis o’rings, gaxetas, anéis raspadores, mangueiras, anéis par-back, vedações, bicos de alta pressão, serpentina de
aquecimento, escovas do motor e partes plásticas externas são garantidos contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 90 dias,
contando a partir da data de entrega do produto final ao consumidor, tendo como base o recibo de entrega constante na Nota Fiscal
ao Consumidor Final.

Garantia Legal

Prazos de Garantia

Legal...........03 mesesContratual...........09 meses Total...........12 meses

Certificado de Garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de venda ao Consumidor contra qualquer defeito de fabricação ou de
material que se apresentar no período estabelecido abaixo, o qual será contado a partir da data de sua entrega, tendo como base o
recibo de entrega constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

Garantia Contratual

Recipiente cheio (bóia bloqueando o canal de
sucção).

Mangueira danificada (furada).

Esvaziar o recipiente para continuar a operação.

Trocar a mangueira.

A10 Smart

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontrará toda informação necessária para usar e manter seu
aspirador. A Electrolux S/A se reserva o direito de modificar os produtos, características e/ou componentes sem prévio aviso.

Descrição do Produto
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Fecho Lateral
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Acessórios

Mangueira

Tubos prolongadores

Bocal para piso

Bocal para cantos e frestas
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Cuidados para a Segurança
*Verifique a tensão do seu aspirador antes de ligá-lo;

*Não permita que seu aspirador seja manuseado por crianças ou pessoas incapacitadas;

*Nunca aspire sólidos sem o saco descartável e o filtro permanente de espuma. Isso pode causar a queima do motor. Quando aspirar
líquidos retire o saco descartável, mas mantenha o filtro permanente;

*Este produto é de uso exclusivo doméstico;

*Não molhe, nem utilize seu aspirador com as mãos molhadas;

*Não aspire líquidos ou gases inflamáveis, como: gasolina, thinner, álcool, etc, devido ao perigo de explosão;

*Nunca aspire brasas ou pontas de cigarro acesas.

*Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico;

Redução na capacidade
de sucção de líquidos

Condições desta Garantia
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- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado imediatamente ao Serviço Autorizado Electrolux que
consta na relação oferecida pelo Fabricante.

- Esta garantia abrange a troca gratuita no período especificado para o produto, conforme indicado acima, das partes, peças e
componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no serviço respectivo.

- Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente nos Serviços Autorizados Electrolux. Nas demais
localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados ao revendedor, sendo que
neste caso as despesas decorrentes de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado, seguro, bem como despesas de viagem e
estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e custo do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

- Esta garantia perderá totalmente a validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas:
- se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no Manual de Instruções;
- se o produto for consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante;
- se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da indicada no produto;
- se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros ou estranhos ao fabricante, por acidentes ou em decorrência do
mau uso do produto.

- A execução de um serviço ou troca de peça em garantia não causa uma prorrogação ou reinício do prazo de garantia, e o
fabricante não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto à garantia
deste produto.

- Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra e quando os lacres existentes não estiverem
danificados ou adulterados, em qualquer caso de reclamação.
Expirando o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante, quanto à validade dos termos
estipulados neste Certificado.

www.electrolux.com.br

Brasil:
Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho 1321
CEP 81310-000 - Curitiba -PR - Brasil.
www.electrolux.com.br
SAC 0800 788778
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Para aumentar a vida útil do seu aspirador, siga alguns cuidados básicos de
limpeza e manutenção.

Limpeza e Manutenção

- Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido, deixando-as secar antes de guardá-
las.
- O saco descartável protege o motor e mantém a parte interna do aspirador sempre limpa quando se aspiram

substâncias secas.
- Quando o saco descartável estiver cheio deve ser substituído.

Limpeza do filtro

Para limpar o Filtro Permanente retire a tampa do recipiente.

Retire e lave o filtro em água corrente, deixando-o secar antes de recolocá-lo no aparelho

O motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:

- O aspirador for ligado sem a bóia ou o filtro permanente.

- A sucção de líquidos for realizada com o aparelho deitado ou desequilibrado.

- For utilizado em tensão inadequada.

- Quando aspirar sólidos for usado sem o saco descartável.

Não use álcool, saponáceos, água quente, esponjas ou solventes para limpeza.

Caso o filtro permanente esteja danificado, deverá ser substituído.!

Ícone

1 2

3

4

Aspirandosólidos:
Paramelhorhigieneeconservaçãodoaspirador, existeo filtro permanentedeespuma eo
sacodescartável (papel) .Ambosdevemserusadossimultaneamente.

(1)
(2)

Acessórios

1 Tubos prolongadores:
Projetados para aumentar o alcance do aspirador em pisos, tetos e cortinas. Os tubos prolongadores devem ser
conectados aos bocais.

3 Bocal para pisos:
Pode ser usado em carpetes e tapetes, ou em pisos frios como madeira, cerâmica, lajota e outros. Na parte
inferior do bocal existe uma tira de borracha que cria uma barreira para o pó e melhora a performance de
sucção

2 Mangueira:
Mangueira flexível com extensão curva.

Filtropermanente:
O aspirador nunca poderá funcionar sem este acessório, cuja finalidade é proteger o motor de impurezas
aspiradas.A ausênciado filtro causará sérios danosao produto.

6

Saco descartável (papel):
Seu objetivo é reter e armazenar o pó e resíduos sólidos, mantendo a parte interna do aspirador sempre
limpa. Quando aspirar líquidos, retirar saco descartável.

5

Características e Especificações Técnicas
Produto

Potência Máxima (W)
Vácuo (mBar)

Peso Líquido sem Acessórios (Kg)

Frequência (Hz)

Dimensões (CxLxA - mm)
Tensão (V)

A10 Smart

1200
170 / 160

5,7
355 x 335 x 500

127 ou 220
50 / 60

Modelo A10S

Como Utilizar o Aspirador
*Não abra a tampa do aspirador com o plugue ligado na tomada;
*Encaixe a mangueira na conexão existente no barril do aspirador;
* Na outra extremidade da mangueira, encaixe os tubos prolongadores;
* Encaixe o bocal para limpeza do piso.!

Troca do Saco Descartável

02 Com os dedos polegares sobre o bocal do saco, pressione em sentido contrário ao de encaixe para retirar o saco cheio (Fig. 2).

Encaixe o bocal do novo saco descartável no bocal de conexão da mangueira (Fig. 3).03

Acondicione-o de forma que haja o aproveitamento total de seu volume (Fig. 4) e recoloque a tampa e trave os fechos laterais.04

2 3 4

!
Utilize somente sacos descartáveis de pó originais Electrolux. O saco de pó descartável Electrolux possui duplo poder de
filtragem.

1

01 Solte os fechos laterais e levante a tampa (Fig.1).

!

Aspirando líquidos:
Para aspirar líquidos, retire o filtro de papel. Use o próprio recipiente como depósito .
A aspiração é feita normalmente. Assim que o nível d’água atinje seu limite, o aspirador interrompe o processo de
sucção.
Assim que a sucção se interromper, retire a tampa e esvazie o recipiente .

(3)

(4)
Após a aspiração, retire a mangueira e faça a limpeza em água corrente. Deixe secar o filtro permanente de
espuma e encaixe-o no local, cuidando para não deixar frestas por onde possam entrar poeira ou líquido.
Recoloque o saco descartável para a próxima aspiração de sólidos.

Soluções para Problemas

Possíveis Causas Correções

Não há tensão na tomada.
Cabo elétrico interrompido.
Interruptor com defeito.
Terminais soltos.
Motor elétrico com defeito.
Queda de energia elétrica.

Alimentar a tomada.
Chame o Serviço Autorizado.
Chame o Serviço Autorizado.
Chame o Serviço Autorizado.
Chame o Serviço Autorizado.
Aguarde o retorno da energia.

Mangueira de sucção bloqueada.

Bocal bloqueado.
Saco descartável cheio.
Filtro permanente sujo.
Conexões quebradas.
Mangueira danificada (furada).

Desobstrua a mangueira sacudindo-a, ou com
um arame com a ponta dobrada.
Limpe o bocal.
Substituir o saco descartável.
Limpar ou trocar o filtro.
Substituir as conexões.
Trocar a mangueira.

Redução na capacidade
de sucção de sólidos

O aspirador não liga

Sintomas

Deixe secar o filtro antes de recolocá-lo no aparelho.

4 Bocal para cantos e frestas:
Projetado para aspirar locais de difícil acesso, tais como frestas, cantos de sofás, estofamentos e outros. Para
guardar o bocal, encaixe-o no porta acessórios, na parte inferior do produto.


