
Robot Vacuum Cleaner 

BAAMBA · BAAMBA GYRO 4.0
MANUAL DE UTILIZADOR



2

AVISOS
  As instruções de utilização deverão ser disponibilizadas juntamente com o robot para que 
o aparelho possa ser utilizado em segurança.

 O robot aspirador inteligente deve ser desligado antes de realizar quaisquer operações de 
manutenção ou limpeza no aparelho.

 Este robot aspirador inteligente pode ser utilizado por crianças com menos de 8 anos de 
idade e por pessoas com incapacidade física, sensorial ou mental ou sem experiência 
ou conhecimento desde que tenham recebido formação ou instrução relativamente 
à utilização do robot aspirador inteligente de forma segura e com a compreensão dos 
perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o robot aspirador inteligente nem 
devem realizar operações de limpeza e manutenção sem supervisão.

  As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que as mesmas não brincam com 
o robot aspirador inteligente.

  Apenas pode ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o robot aspirador 
inteligente.

 Este robot aspirador inteligente foi concebido apenas para ser utilizado em espaços 
domésticos.
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BEM-VINDO! 
Neste guia poderá encontrar toda a informação necessária para aproveitar ao máximo o seu robot 
aspirador inteligente SPC Baamba e Baamba Gyro 4.0.

CRIE UMA CONTA SPC
Imensas vantagens grátis com apenas um clique.

Antes de continuar a ler este guia, recomendamos-lhe que visite www.spc-universe.com, CRIE UMA 
CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta forma, entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com descontos 
significativos, assim como promoções para melhorar ou renovar o seu equipamento SPC.  

Além disso, com esta conta poderá aceder gratuitamente a todos os serviços da SPC, como aplicações 
para tablets e smartphones e à nossa página de apoio técnico.

Isto é a SPC. Um universo de tecnologia.

SPC IoT: “Uma aplicação para os seus produtos Smart Home”
Na SPC acreditamos na funcionalidade e comodidade e, por isso, temos investido muito na criação 
de uma aplicação a partir da qual poderá controlar TODOS os seus dispositivos SPC IoT Smart Home. 

INTERAÇÃO ENTRE DIFERENTES  
DISPOSITIVOS E MAIS FUNCIONALIDADES

A partir da nossa aplicação SPC IOT poderá fazer 
com que os seus dispositivos SPC IOT interajam 
criando condicionantes. 

Quer que a luz da sua sala se acenda quando a 
sua câmara detetar movimento?

Quer que quando a temperatura do seu quarto 
suba o seu ar condicionado seja ativado?

Quer mudar de canal de televisão ao falar com a 
Alexa ou o Google Home?

Poderá encontrar como fazer isto e muito mais no 
manual detalhado da nossa aplicação SPC IOT. 

Aceda ao nosso separador de apoio técnico na 
nossa página web www.spc-universe.com y e 
descarregue-o!
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1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 Recomendações de utilização
Antes de utilizar o produto, tenha em atenção as seguintes precauções de segurança:

 Leia as instruções atentamente. Utilize o produto de acordo com os procedimentos de operação.

 Guarde as instruções num local seguro para as poder consultar no futuro.

 Se pretender dar o produto a terceiros, inclua igualmente as instruções.

 A má utilização irá conduzir a prejuízos pessoais sérios e danos no produto.

1.2 Precauções de Segurança
ATENÇÃO
 Utilize apenas o adaptador, a bateria e a base 
de carregamento originais. Caso contrário, irá 
danificar o robot aspirador inteligente e poderá 
provocar um incêndio devido às descargas 
elétricas e à alta voltagem.

 Se verificar que o corpo principal e acessórios 
estão danificados, não utilize o robot aspirador 
inteligente e contacte o serviço de pós-venda. É 
proibido desmontar, reparar ou voltar a montar 
o robot aspirador inteligente.

 O robot aspirador inteligente deve ser desligado 
antes de realizar quaisquer operações de 
manutenção.

 Não toque na tomada da bateria nem no 
robot aspirador inteligente se tiver as mãos 
molhadas. Caso contrário, poderá causar uma 
descarga elétrica.

 Se o cabo principal estiver danificado, por 
forma a evitar qualquer perigo, contacte-nos e 
aguarde a chegada de um profissional para o 
substituir.

 Para evitar que o aspirador caia acidentalmente 
ou cause lesões corporais, não utilize este 
produto sem a banda magnética de limitação 
nem deixe objetos que criem obstáculos nas 
escadas.
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 Não coloque o robot aspirador inteligente 
próximo de fontes de calor ou de materiais 
inflamáveis, explosivos e corrosivos.

 Para evitar lesões corporais, não coloque peças 
de roupa nem nenhuma parte do seu corpo 
(cabelo, dedos, etc.) na escova principal ou nas 
rodas.

ATENÇÃO

O robot inteligente serve apenas para 
utilização doméstica.   

Retire os objetos componentes no solo, 
que acidentalmente ficaram presos nas 
rodas ou escovas.

A base de carregamento e o isolador 
deverão estar posicionados contra a parede 
e numa superfície plana. Caso contrário, o 
funcionamento do aparelho será afetado.

Evite que a água, óleo ou outros líquidos 
entrem em o robot inteligente.

Limpe os cabos e outros frágeis.

Desligue o robot inteligente sempre que 
retirar a bateria.
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1.3 Segurança
  O robot inteligente não deve ser utilizado por 
crianças sem supervisão.

  Proíba as crianças de brincar com sacos de 
plástico, pois poderão provocar asfixia..

1.4 Informações sobre a bateria se debe usar con la batería original.

1. O robot inteligente deverá ser utilizado apenas com a bateria original.

2. Desligue o robot inteligente antes de retirar a bateria.

3. Deve retirar-se a bateria antes de descartar o robot inteligente.

4. Se desejar trocar a bateria, contacte o nosso serviço de pós-venda. Colocar uma bateria incorreta no 
robot inteligente poderá danificar o mesmo.

5. Caso a bateria tiver fugas, não toque no líquido. Absorva o líquido com um pano seco e coloque a 
bateria num recipiente de reciclagem ou ponto verde. Não a descarte num local que não seja adequado.

Desligue o robot inteligente se este 
não irá ser utilizado durante um longo 
período de tempo.

Não aspire objetos cortantes com o 
robot inteligente, como, por exemplo, 
vidros, pregos ou outros materiais para 
evitar danificar o produto.

Se a base de carregamento for removida 
durante a operação, irá impossibilitar que 
o robot inteligente possa carregar-se.

Não utilize este aspirador em ambientes 
húmidos, inflamáveis, explosivos ou 
corrosivos.

Perigo! Descarga elétrica.



7

PT

6. Separe a bateria/pilha usada das restantes partes (por exemplo, do comando à distância). A 
bateria/pilha contém substâncias perigosas. Recicle-a de acordo com as normas de proteção do meio 
ambiente original.

1.5 Áreas de utilização
ALCANCE APLICÁVEL

O aspirador pode ser utilizado nas seguintes superfícies:

1.6 Exceções
As seguintes circunstâncias verificadas no produto não se encontram no âmbito da reparação gratuita. 
A reparação terá um custo adicional nos seguintes casos:

A. A falha do produto foi provocada pela operação e armazenamento por parte do operador contra as 
indicações contidas no nosso manual de utilizador.

B. O robot inteligente e os componentes já não se encontram abrangidos pelo período de garantia.

C. A falha do produto foi provocada pela desmontagem por um técnico não indicado ou autorizado 
pela nossa empresa.

D. Não é apresentada qualquer fatura de compra válida.

E. O modelo no documento de garantia é inconsistente com o do produto a reparar ou foi alterado.

F. O dano no produto foi provocado por fatores de força maior como desastres naturais.

G. A falha do produto ou os danos provocados no mesmo são consequência de fatores acidentais ou 
humanos (por exemplo, mau funcionamento, contato com líquidos, má inserção ou extração, riscos, 
manipulação, golpes, entrada incorreta de tensão, etc.).

Madeira Mosaico Carpete
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2. COMPONENTES DO PRODUTO

2.1 Corpo Principal e Acessórios

NOTAS: Existem uma bateria, duas escovas laterais e um filtro montados no corpo principal, e mais duas escovas laterais e 
um filtro no interior.

Corpo principal

Adaptador

Escova lateral

Base de carregamento

Manual de instruções Filtro

Escova de limpeza

Bateria

Chave-de-fendas
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ZONA DE IMPACTO 
FRONTAL

RODA FRONTAL

RODA ESQUERDA

ESCOVA 
CENTRAL

BATERIA

COBERTURA SUPERIOR

2.2 Introdução aos Acessórios

Vista superior

Vista inferior

SINAL LUMINOSO

LIGADO/CARREGAMENTO

BOTÃO DO DEPÓSITO

ESCOVA 
LATERAL

RODA DIREITA

ESCOVA DE 
BORRACHA
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3. INSTALAÇÃO DO PRODUTO
Instalar a bateria antes de utilizar o aspirador.

1. Ligue a base da bateria ao robot aspirador inteligente. De seguida, empurre a bateria para baixo até 
ficar introduzida no espaço designado para a bateria.

2. Coloque a base de carregamento numa superfície plana no solo, contra a parede. Limpe o pó e retire 
qualquer objeto que se encontre nessa zona, fixe a base de carregamento ao solo. De seguida, insira o 
adaptador na tomada de alimentação.

CONSELHOS

Introdúcela en el robot inteligente 
durante la instalación.

Extráela en la dirección opuesta 
durante la desinstalación.

BASE DE CARREGAMENTO
TOMADA ADAPTADOR

1M

1M

3M

Perigo! Descarga elétrica
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1. Coloque a base de carregamento numa superfície plana no solo, contra a parede. Assegure-se de 
que não existem quaisquer obstáculos a uma distância de 3 metros à frente e 1 metro dos lados. Não 
coloque a base de carregamento em cima de uma carpete. Uma vez colocada a base de carregamento, 
recomenda-se que não a mova desse lugar.

2. Ligue o adaptador à base de carregamento.

4. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

4.1 Utilização do corpo principal 
INTRODUÇÃO AOS BOTÕES DE CONTROLO  

(Ref/SKU: 6401N BAAMBA)

(Ref/SKU: 6402S BAAMBA GYRO 4.0)

MODOS DE FUNCIONAMENTO

Modo Manual (Ref/SKU: 6401N BAAMBA)

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Pressione brevemente o botão “  “. Os indicadores irão acender-
se e o robot aspirador inteligente entrará em modo espera. De 
seguida, pressione o botão “ “ novamente e o robot aspirador 
inteligente começará a limpar automaticamente.

CLEAN

Botão de carregamento

Botão de ligar/desligar

INTRODUÇÃO AOS BOTÕES 

Botão Ligar/desligar

Botão de 
recarregamento

Pressionar 
brevemente

Em standby  
Duplo clique

INTRODUÇÃO AOS BOTÕES 
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CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o aspirador estiver em modo de espera, pressione 
duas vezes o botão “ “ e o indicador irá começar a piscar. Isto 
significa que o robot aspirador inteligente entrou no modo de 
carregamento automático.

Modo Manual (Ref/SKU: 6402S BAAMBA GYRO 4.0)

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Pressionar brevemente o botão “ CLEAN “. O indicador irá acender-se 
na cor vermelha (modo de espera). Ao pressionar novamente, o 
indicador voltará à cor verde e o aspirador irá começar a limpar 
automaticamente.

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o aspirador estiver em modo de espera, pressione duas 
vezes o botão “ CLEAN “. O indicador irá ficar verde e começará a 
piscar, indicando que o robot aspirador inteligente entrou no 
modo de carregamento automático.

GUIA DE FUNCIONAMENTO DOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6401N BAAMBA)

No. Estado Display Operação

1 Desligar
"POWER" e "HOME" 
Luz desligada

Pressionar "POWER" durante 4 
segundos para desligar o aparelho. 
2. Em modo suspensão, se o estado 
da bateria for baixo ou o tempo 
decorrido for maior do que 8 horas, o 
robot irá apagar-se. 

2 Ligar
"POWER" e "HOME" 
Luz ligada

Pressione "POWER" brevemente para 
entrar em modo espera.

3 Limpando "POWER" Luz ligada
Pressione "POWER" brevemente 
para entrar em modo Limpeza 
automática.

4 Recarregar
"HOME" Sinal 
intermitente azul

Pressione "HOME" brevemente para 
entrar em modo de carregamento.



13

PT

5 Carregando
"HOME" Sinal 
intermitente azul

6  

"HOME" e "POWER" 
Luzes intermitentes 
azuis ao mesmo 
tempo

7 Carregado totalmente
"HOME" Luz azul 
permanente e brilhante

8
Modo de 
emparelhamento

"HOME" luz 
intermitente azul

Pressione "HOME" durante 6 
segundos para entrar em modo 
ligação.

GUIA DE FUNCIONAMENTO DOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6402S BAAMBA GYRO 4.0)

No. Estado Display Operação

1 Desligar Luzes off

1. Em modo espera, passados 5 minutos, 
o robot entra em modo de suspensão. 
2. Em modo suspensão, se o estado da 
bateria for baixo ou o tempo decorrido 
for maior do que 8 horas, o robot irá 
apagar-se. 

2 Ligar Luz vermelha on
Pressione "CLEAN" brevemente e entra 
em modo espera.

3 Limpando Luz verde on    
Pressione "CLEAN" brevemente e entra 
em modo automático.

4 Recarregar
Luz verde 
intermitente

Duplo clique em "CLEAN" e entra em 
modo recarregar.

5 Carregando
Luz vermelha 
intermitente

6 Erro
Luz vermelha 
intermitente e sinal 
sonoro

7 Carregado totalmente Luzes off

8
Modo de 
emparelhamento

Luz laranja 
intermitente

Mantenha "CLEAN" pressionado durante 
5 segundos até que o indicador comece 
a piscar na cor laranja.
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4.2 Métodos de carregamento 
CARREGAMENTO MANUAL

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

1. Carregamento na base de carregamento:

Para iniciar, ligar o adaptador à base de 
carregamento. De seguida, ligá-lo à alimentação 
elétrica. Colocar o aspirador na base de 
carregamento para o carregamento. (O indicador 
azul do ícone que indica o carregamento irá 
piscar durante o carregamento. O indicador 
azul irá manter-se fixo quando o robot 
aspirador inteligente estiver carregado.)

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o robot aspirador inteligente tiver 
pouca bateria, o indicador irá começar a 
piscar e o robot aspirador inteligente irá 
entrar em modo de carregamento.

2. Na aplicação, clique em «CARREGAR». O 
aspirador irá procurar automaticamente a 
base de carregamento.

Perigo! Descarga elétrica
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4.3 Guia de utilização da aplicação móvel 

ATENÇÃO
Devido a atualizações de software ou por outros motivos, este guia não será atualizado 
regularmente. O presente guia serve apenas como orientação, exceto se prescrito de outra 
forma. Todas as declarações, informações e recomendações do presente documento não 
constituem nem implicam quaisquer garantias.

Instalação da aplicação SPC IoT
O seu dispositivo deve ter um sistema operativo Android 4.0 o IOS 7.0 ou superior. 

Procure no seu market a aplicação SPC IoT, descarregue-a e instale-a. Ou, se preferir, leia o seguinte 
código QR com o meio a partir do qual irá aceder à nossa página web onde encontrará a ligações 
correspondentes ao seu market. 

Descarregue a aplicação e instale-a.

Preparação
1. Pressione o botão “POWER” da unidade principal para entrar no modo de espera. 

2. Clique em «Definições» no seu telemóvel e estabeleça a ligação com a rede Wi-Fi. 

3. Irá encontrar esta aplicação na lista de aplicações. Clique para a abrir.  
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REGISTO E ACESSO

Quando abrir a aplicação irá aparecer o ecrã seguinte. Clique em 
«Ligação a uma conta existente» e poderá adicionar o número de conta 
registado (número de telefone ou endereço de correio eletrónico). De 
seguida, indique a sua palavra-passe para iniciar a sessão. Também 
poderá clicar em «Criar uma nova conta» para se registar.

Como ainda não está registado, é necessário registar-se. Indique o 
seu número de telefone ou endereço de correio eletrónico no ecrã 
que se apresenta de seguida e clique em «Seguinte».

Indique o código de verificação e a palavra-passe que pretenda 
para concluir o registo. Clique em «Confirmar» para aceder à página 
inicial.
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Se pretende utilizar uma conta existente, clique em «Ligação a 
uma conta existente» no ecrã que se apresenta de seguida. Para 
aceder à página é necessário que indique a sua palavra-passe. Se 
a sua palavra-passe estiver errada, clique em «Esqueceu-se da sua 
palavra-passe?» para recuperar a sua palavra-passe.

ESQUECI-ME DA PALAVRA-PASSE

Se se esqueceu da sua palavra-passe, clique em «Esqueceu-se da 
sua palavra-passe?» para a recuperar. No ecrã «Esqueceu-se da 
sua palavra-passe», indique o seu número de telefone ou endereço 
de correio eletrónico e clique em «Seguinte» para verificar a sua 
identidade.

No ecrã apresentado de seguida, indique o código de verificação 
e a nova palavra-passe. Clique em «Confirmar». Se não conseguir 
aceder, repita a operação. 
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ADICIONAR DISPOSITIVO

Clique em «Adicionar dispositivo»

Selecione o dispositivo que deseja ligar. Neste caso, robot aspirador.

Pressione o botão de ligar/desligar  durante 6 segundos até que a 
luz indicadora fique a piscar. Clique em «Confirmar».
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Indique a palavra-passe da sua rede Wi-Fi e clique em «Confirmar».

Aguarde até que o telemóvel se ligue à Internet (como apresentado 
de seguida).

Quando tiver adicionado o seu dispositivo com sucesso, clique em 
«Concluir» no ecrã apresentado de seguida:
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ECRÃ DE CONTROLO DE OPERAÇÕES

Aceda ao ecrã de controlo de operações apresentado de seguida:

No ecrã de controlo de operações clique em «Manual» para abrir o 
painel de controlo. O robot aspirador inteligente deixará de estar em 
modo espera. Clique em qualquer seta para que o robot aspirador 
entre em funcionamento.  

Clique na função «Temporizador» para ajustar a hora.
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Clique em «Temporizador». De seguida, clique em «Adicionar 
temporizador» para definir o horário de limpeza.

Indique as definições relacionadas com o horário de funcionamento 
do robot aspirador e clique em «Guardar» no ecrã apresentado de 
seguida:

Clique em «SPOT» para que o aspirador entre em modo limpeza tal 
como apresentado no ecrã seguinte:
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Clique em «CARREGAR» para que o robot aspirador inteligente 
procure a base de carregamento e inicie o carregamento 
automaticamente.

PARTILHAR DISPOSITIVO

Se deseja partilhar algum dos dispositivos SPC IoT com algum 
membro da sua família:

Aceda ao painel de controlo do dispositivo que deseja partilhar a 
partir do painel de dispositivos ligados.

Selecione a opção de mais definições e 
opções no canto superior direito do painel 
de controlo.

Selecione a funcionalidade “Partilhar 
dispositivo”.
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Introduza o número de telefone ou conta 
de correio eletrónico da pessoa com a qual 
deseja partilhar o dispositivo.

5. MANUTENÇÃO DO PRODUTO

5.1 Armazenamento Diário
Se não for utilizar o aspirador durante um período longo de 
tempo, carregue primeiro a bateria e armazene-o num lugar seco.

5.2 Limpeza dos contatos de carregamento
1. Antes de iniciar a tarefa, desligue o interruptor de ligar ou 
desligue a tomada.
2. Limpe os contatos de carregamento uma vez por mês com um 
pano seco. 
3. Não utilize óleo para limpar o robot aspirador inteligente.

Contactos de 
carregamento
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5.3 Limpeza do depósito de pó 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DEPÓSITO DE PÓ

Pressione o botão para desprender o depósito e mantenha-o pressionado para retirar o depósito.

LIMPEZA DO DEPÓSITO

1. Abra a tampa para esvaziar 
o depósito de pó. Recomenda-
se que limpe o depósito 
periodicamente.

3. Quando tiver retirado o filtro, 
limpe o pó com uma escova de 
limpeza. 

4.  O depósito de pó pode ser lavado. (Nota: o depósito 
de pó deve estar completamente seco antes de o voltar 
a introduzir.

2. Limpe o depósito de pó com uma escova de limpeza.

Ar: Frio
Quente
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5. Quando terminar a limpeza, volte a colocar o filtro no depósito de pó. De seguida, instale o 
depósito de pó no aspirador. 

5.4 Limpeza da escova principal 
DESMONTAGEM DA ESCOVA PRINCIPAL

LIMPEZA DA ESCOVA PRINCIPAL E DA ESCOVA DE BORRACHA

5.5 Limpeza das escovas laterais

1. Pressione e, de seguida, 
levante a tampa de bloqueio.

1. Limpe a escova principal e a escova de 
borracha regularmente com a escova de 
limpeza.

1. Desaperte os parafusos das escovas 
laterais com uma chave-de-fendas.

2. Retire as escovas laterais e retire pelos e 
restos de sujidade das escovas e do interior 
da cavidade.

2. Retire pelos e restos de sujidade da 
escova principal regularmente.

2. Segure e, de seguida, 
levante a escova principal.

3. Retire as escovas centrais 
e o raspador.
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5.6 Limpeza das rodas

5.7 Limpeza dos sensores

5.8 Uso do esfregão

Limpe as rodas (frontal, esquerda e direita) regularmente com 
uma escova de limpeza.

Uma vez terminada a limpeza dos componentes, utilize um 
pano seco de algodão para limpar a placa transparente e, desta 
forma, evitar que se acumule pó na placa, o que poderia afetar 
o funcionamento do produto.

Sensores 
de desnível

Sensor IR

Utilize apenas o esfregão com depósito de água no chão duro. Não o utilize no tapete. Remova e 
esvazie o reservatório de água quando terminar de limpar e durante o carregamento para evitar 
molhar onde está.

Tanque de água Esfregão

Lave o esfregão

Montar o esfregão com tanque de água
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6. PROBLEMAS COMUNS
Na referência 6401N (SPC Baamba) a luz indicadora de erro terá a cor azul ao passo que na referência 
6402S (SPC Baamba Gyro 4.0), a luz indicadora de erro terá a cor vermelha.

Indicador do 
problema

Problema Descrição do problema Solução

A luz indicadora irá 
piscar 2 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha na roda esquerda A roda esquerda está 
sobrecarregada e não 
vira.

Verifique se existem 
materiais estranhos na 
roda esquerda.

A luz indicadora irá 
piscar 3 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha na roda direita A roda direita está 
sobrecarregada e não 
vira.

Verifique se existem 
materiais estranhos na 
roda direita.

A luz indicadora irá 
piscar 4 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha na ligação do 
aparelho

O aparelho começa a 
funcionar e passado 1 
segundo para.

Coloque o aparelho 
novamente no chão. Não 
o mantenha suspenso.

A luz indicadora irá 
piscar 5 vezes e o 
aparelho emite um 
som 

Falha na roda frontal A roda frontal ficou 
presa e não vira.

Verifique se existem 
materiais extranhos na 
roda frontal.

A luz indicadora irá 
piscar 6 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha durante a 
inspeção do solo

Surgiu um problema 
durante a inspeção do 
solo.

Verifique se os sensores 
da parte inferior do 
aparelho estão tapados.

A luz indicadora irá 
piscar 7 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Bateria fraca O nível de bateria está 
muito baixo (ainda que 
não num nível crítico).

Leve o aparelho para a 
base de carregamento 
para carregar. 

A luz indicadora irá 
piscar 8 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha da zona de 
impacto

O impacto produz 
uma falha nas partes 
laterais do aparelho.

Verifique se o limite de 
impacto do aparelho 
está normal.

A luz indicadora irá 
piscar 9 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha da escova 
principal

A escova principal está 
sobrecarregada.

Verifique se existem 
materiais extranhos na 
escova principal.
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A luz indicadora irá 
piscar 10 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha da escova lateral A escova lateral está 
sobrecaregada.

Verifique se existem 
materiais extranhos na 
escova lateral.

A luz indicadora irá 
piscar 11 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha na inspeção da 
parede

Existe um problema na 
inspeção da parede.

Verifique se a parte 
transparente da 
parede está tapada ou 
obstruída por materiais 
extranhos.

A luz indicadora irá 
piscar 12 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Falha do ventilador O ventilador não 
trabalha.

Verifique se as pás do 
ventilador estão soltas 
ou obstruídas.

A luz indicadora irá 
piscar 14 vezes e o 
aparelho emite um 
som

Problema de 
carregamento

O aparelho não 
consegue carregar 
ou não é possível 
apresentar o estado da 
carga

Verifique se o aparelho 
está ligado à base de 
carregamento

Recomendação: se não conseguir solucionar o problema, contate o nosso serviço pós-venda.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações do corpo Especificações dos acessórios

Voltagem de 
funcionamento

14.8V CC Adaptador

Potência nominal 24 W Tensão de saída 19V CC

Bateria Bateria de lítio Corrente de saída 600mA CC

Capacidade da 
bateria

2600mAh

Tempo de 
carregamento

De 4-5 H Base de carregamento

Tempo de utilização 90-120 min Tensão de entrada 19V CC

Limites da 
temperatura de 
operação 

-20 °C ~ 50 °C
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Limites da humidade 
de operação

≤ 80%RH

Som ≤ 70dB

Peso bruto 4.6Kg

Medidas Φ326*79mm

Copyright © 2018 SPC 
www.spc-universe.com 
A informação contida neste guia não poderá em nenhuma circunstância ser 
transmitida, reproduzida ou difundida, independentemente do meio utilizado, sem a 
autorização por escrito da SPC. 

MARCAS COMERCIAIS  
SPC é uma marca registada de Smart Products Connection S.A.  

NOTA: A SPC reserva-se o direito de modificar a qualquer momento a informação deste guia, a qual 
foi elaborada com o maior cuidado, ainda que toda a informação e recomendações nele contidas 
não constituam qualquer tipo de garantia.
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