manual de instruções

WAPORE CLEAN

Leia este manual com muita atenção antes de usar a máquina. Guarde com cuidado.
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apresentação do produto

Você acaba de conquistar um
produto criado para facilitar a sua
vida. A marca Wap é sinônimo de
potência, durabilidade, design e,
principalmente, de soluções que
funcionam de verdade, na prática,
no seu dia a dia, todos os benefícios
de um legítimo produto Wap, em
todos os detalhes.
Para utilizar tudo o que ele é capaz
de oferecer, siga as recomendações
deste manual. Faça tudo com
melhor desempenho e com menor
esforço. Dê as boas-vindas a esse
verdadeiro profissional da sua casa.
Com certeza será um longo e
proveitoso convívio. E tenha mais
tempo para você e sua família.
A WAPORE CLEAN é uma maquina
de limpeza a vapor. Foi projetada
para aplicações no lar em geral.
Acompanha vários acessórios para
limpeza de vidros, janelas, cantos e
frestas.

Em nosso site é possível assistir
um vídeo com instruções de uso
da WAPORE CLEAN, para isto
acesse:
www.wap.ind.br
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aparência do produto

COMPONENTES
Jarra escalonada
Pistola de vapor

Funil

Mangueira de
vapor
Hastes extensoras
Pano para escova de piso

Alça para
transporte
Pano para escova de tecidos

Escova para piso
Chassi

aparência do produto
ACESSÓRIOS

Mangueira de vapor

Hastes extensoras

A

Adaptadores

Escova para piso

B

A - Escovas Multi uso
B - Bicos para cantos e frestas

A

B

A - Escova para materiais têxteis
B - Rodo limpa vidros
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segurança

A sua Wapore Clean foi projetada de
forma a garantir sua segurança.
Mas, para ficar 100% seguro, uma
parte depende de você: usar
corretamente a máquina, sempre
seguindo rigidamente as instruções.
A seguir veja alguns procedimentos
vitais de segurança, assim, você
garante uma convivência feita
apenas de bons momentos.

Proteção de Segurança:
1. Termostato
O termostato mantém a temperatura
em um valor especificado
controlando o fornecimento de
energia quando o tanque estiver
com pouca água, ou quando atingir
uma determinada temperatura
Caso o termostato esteja danificado
ou venha a falhar, ocorrerá o corte
da energia da máquina.

ATENÇÃO!

l Antes de instalar e operar a
máquina leia todo o conteúdo deste
manual com muita atenção.
l Antes de usar seu produto
verifique se a tensão da máquina é
a mesma que a da rede elétrica.
l Nunca limpe a máquina com
álcool, solventes ou outros produtos
agressivos de limpeza. Utilize
somente um pano levemente
umedecido em água e detergente
neutro.
l Não utilize o produto com o cabo
elétrico, o plugue ou outros
componentes com qualquer tipo de
dano.
l Não retire o plugue da tomada
puxando-o pelo cabo elétrico ou
tocando no plugue com as mãos
molhadas e/ou pés descalços.
Nunca puxe a máquina pelo cabo
elétrico.
l Os trabalhos de reparo e

manutenção devem ser realizados
apenas na rede de Assistência
Técnica Autorizada Wap.
l Nunca se afaste da máquina
enquanto ligada.
l Nunca direcione o vapor a
pessoas ou animais, pois isto pode
causar queimaduras.
l Nunca opere esta máquina em
locais de risco de incêndio ou
explosão, em poças de água ou
outros líquidos.
l Após o uso ou antes de realizar
qualquer serviço de limpeza e
manutenção, retire o plugue da
tomada.
l Sempre desenrole o cabo elétrico
por completo antes da utilização da
máquina. Evite compartilhar a
mesma tomada com outros
eletrodomésticos com alto consumo
de energia.

segurança

l Evite desgaste do cabo elétrico
causados por calor, cantos vivos ou
cortantes e superfícies ásperas. Não
danifique, nem conserte de forma
imprópria o cabo elétrico.
l Somente encaixe e desencaixe os
acessórios na maquina quando não
houver vapor e as peças estiverem
frias.
l Não deixe que crianças ou
pessoas que desconhecem as
instruções de uso utilizem este
produto.
l Nunca direcione o vapor a
equipamentos contendo
componentes elétricos, tais como o
interior de fornos.
l Use a máquina somente para os
propósitos descritos neste manual,
é vedado o uso para outras
finalidades.
l Não coloque produtos químicos
no tanque, como: detergente ou
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removedores de manchas.
l Coloque no tanque de água
somente água fria, se esta estiver
quente pode fazer com que o
tanque se deforme.
l Complete o tanque com água
antes de iniciar a operação e
acompanhe o nível periodicamente.
Acrescente água toda vez que o
nível cair abaixo do recomendado.
l Antes de operar, encaixe todos os
acessórios necessários, encha o
tanque de água e depois acione o
interruptor liga/desliga. Siga o passo
a passo de instalação e operação da
maquina descrito nas páginas
seguintes.
l Nunca coloque a máquina
diretamente sob uma torneira para
completar o tanque.
l Durante a operação, mantenha as
escovas e bicos longe de pessoas,
animais ou eletrodomésticos.

l Para operação a máquina deve
ser colocada em superfície plana e
estável.
l Quando a máquina não estiver em
uso, desligue-a e coloque a haste
em seu suporte para evitar que o
vapor machuque pessoas ou
danifique objetos.
l Durante a operação, nunca toque
a saída de vapor, pois pode causar
queimaduras.
l Estique totalmente o duto de
vapor para garantir que o mesmo
esteja desobstruído e sem dobras e
possa operar bem sua função.
l Não torça o duto de vapor, pois
isto pode causar acidentes quando o
fluxo de vapor for interrompido.
l Para movimentar a máquina, use
a alça de transporte.
l Nunca puxe com força o duto de
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segurança

vapor ou use-o para movimentar a
máquina, isto pode danificá-lo e
causar vazamento de vapor.

SEMPRE SIGA AS
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA

l Não encaixe ou desencaixe o duto
de vapor com a máquina ainda
quente. Espere até que a máquina
esfrie o suficiente para não causar
queimaduras.

Insira completamente o
plugue na tomada elétrica,
para evitar acidentes
graves.

l Antes de drenar a água da
caldeira ou de reabastecê-la
desligue a máquina e retire o plugue
da tomada.

Não molhe: perigo de
choque elétrico e curto
circuito.
Não use pinos soltos,
plugues ou tomadas
danificados por perigo de
choque elétrico, curto
circuito e incêndio.

Não insira ou remova o
plugue da tomada com a
mão molhada por perigo
de choque elétrico.

Não insira agulha de
metal no orifício de saída
do vapor perigo de
choque elétrico.

Não imergir o produto em
água ou deixar em
ambiente úmido ou próximo
a outras fontes de calor.

Para retirar o cabo elétrico
da tomada segure sempre
no plugue.

Usar tomada separada
de outros aparelhos
elétricos, evitando assim
a possibilidade de fogo
devido ao excesso de
calor.

segurança

Quando o produto não
estiver em uso, retirar o
cabo elétrico da tomada
para evitar acidentes.

Nunca se afaste da
máquina enquanto estiver
ligada.

Manter o aparelho longe de
crianças e outras pessoas
sem condições de operá-lo.

Importante:
A Fresnomaq não se
responsabiliza por danos
pessoais ou materiais
ocasionados pela utilização
indevida deste aparelho.
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instalação

1

Retire a máquina e todos
os componentes e
acessórios de dentro da
embalagem.

3
2

Desenrole o cabo elétrico
por completo.

Pegue as três hastes
extensoras e para
montagem das mesmas,
siga os passos seguintes.

4

Encaixe as hastes
extensoras, pressionando
o botão mostrado acima.

instalação

6
5

Encaixe as hastes
extensoras na pistola de
vapor, pressione a hastes
até ouvir um clic.

Retire o corpo principal do
equipamento,
pressionando a trava
existente na parte traseira
do chassi.

7

11

Escolha o acessório de
sua preferência de acordo
com sua necessidade.
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instalação

9
8

Para utilizar a escova para
piso, pegue o adaptador
escova para piso, conecteo na escova para piso,
encaixando a ponta
redonda na escova, de
modo que o mesmo fique
apontado para baixo.

Pressione até que
encaixe totalmente e
então gire-o para a
posição de uso,
(apontando para cima).

10

encaixe a escova com o
adaptador nas hastes
extensoras, pressione o
adaptador até ouvir um
clique.

instalação

11

Para utilizar a escova
piso com pano, basta
dobrar o pano formando
uma aba, pressione o
prendedor da escova e
coloque a aba do pano
em baixo do prendedor.
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Para utilizar os outros
acessórios, pegue o
adaptador para hastes
extensoras e conecte
no bico adaptador para
acessórios girando-o
meia volta no sentido
da seta. Pode se usar
os acessórios nas
hastes extensoras ou
direto na pistola de
vapor.
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13

Para conectar o bico
para cantos e fretas,
escovas e a escova
para materiais têxteis,
basta segurar o bico
adaptador para
acessórios no sentido
da seta indicadora e
pressionar o acessório
escolhido contra o bico
até sua total
penetração.
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instalação

Para utilizar a escova
para materiais têxteis
com o pano para
escova de tecido, vista
o pano na escova.

15

Para utilizar a escova
para materiais têxteis
com o rodo limpa
vidros, conecte as as
travas traseiras do rodo
na escova e pressione
a parte da frente do
rodo até ouvir um
clique.
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Para conectar a
mangueira de vapor,
abra a tampa do bocal
da maquina, direcione
os guias existente tanto
na mangueira de vapor
quanto no bocal da
maquina, pressione até
ouvir um clique

operação

17

Para abastecer com
água, retire a tampa de
segurança da caldeira
girando-a no sentido
anti-horário.

18

Abasteça a caldeira
com no máximo 2 litros
de água potável,
usando a jarra
escalonada e o funil.

19

15

Coloque a tampa de
segurança girando-a no
sentido horário até
travar.
Não ligar o aparelho sem
antes colocar a tampa de
segurança, risco de
acidente.
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operação

Interruptor
liga/desliga
LED
liga/desliga

20

Conecte o plugue na
tomada elétrica e ligue
a máquina acionando o
interruptor liga/desliga.

Verifique se a tensão do
equipamento é a mesma
da rede elétrica.

21

LED indicador
de vapor

Ao acionar o interruptor
acenderá o LED
liga/desliga.
Deixe a máquina
aquecer por
aproximadamente 10
minutos, o LED
indicador de vapor
acenderá.

Regulador de
vazão de vapor
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Gire o regulador de
vapor no sentido de da
seta, para obter mais
vazão de vapor.

operação

Pronto, agora você pode
escolher o acessório de sua
preferência de acordo com a
sua necessidade de mais um
produto Wap.

17

O Wapore clean é um
produto de uso doméstico o
uso fora desta
características
descaracterizara a garantia
do produto.
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manutenção

ARMAZENAMENTO
Desligue o aparelho, retire o
plugue da tomada e
aguarde a máquina esfriar.

1

Manter a máquina em
local seco, fresco e
ventilado e longe de
objetos inflamáveis e
explosivos.

2

Guarde sempre os
bicos no porta
acessório para não
perde-los.

3

Coloque o corpo da
máquina sobre o chassi
e pressione até ouvir um
clique.

manutenção
ARMAZENAMENTO

A

4

O Wapore clean pode
ser guardado em duas
posição.
A - Vertical.
B - Horizontal.

B
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manutenção

IDENTIFICAÇÃO DAS FALHAS
Problema

A máquina não funciona ou o LED
liga/desligua não acende.

O LED indicador de vapor
está aceso
mas não há vapor.

Causa

Solução

Interruptor liga/desliga desligado.

Ligar interruptor.

Tomada com problema.

Verificar se a tomada está operando
normalmente.

Plugue está fora da tomada ou
incorretamente inserido.

Coloque o plugue na tomada e
certifique-se que está totalmente
inserido.

Gatilho da pistola de vapor não
está acionado.

Apertar o gatilho de vapor da pistola.

A água na caldeira não está no nível
adequado.

Completar com água a caldeira.

Dobra ou amassamento do duto
condutor de vapor.

Esticar o duto de vapor.

manutenção
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IDENTIFICAÇÃO DAS FALHAS
Problema
Pistola de vapor esguicha água

Tampa de segurança não solta.

Baixo volume de vapor

Causa

Solução

Máquina não está atingindo
temperatura de operação.

Esperar o LED indicador de vapor
acender antes de iniciar a operação

Caldeira com vapor

Desligue o equipamento e aguarde
.até que esteja totalmente sem vapor.

O regulador de vazão de vapor na
posição de baixa vazão.
O LED de vapor esta apagado.

Gire o regulador na posição de mais
vapor.
Interrompa o uso e aguarde o LED
de vapor acender novamente.

* Se estas ações não resolverem os problemas acima descritos, contatar uma Assistência Técnica Autorizada WAP.
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garantia

TERMO DE GARANTIA
A) Os prazos de Garantia
O fabricante garante o aparelho
identificado na Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor Final nas condições
e prazos listados a seguir:
1) O prazo de garantia do produto se
compõe de:
Garantia Legal: 3 meses
Garantia Contratual: 9 meses
Garantia Total: 12 meses
1.1) Garantia Legal:
Os componentes: acessórios, duto
de vapor, gatilhos, recipientes,
tubos, extensões, vedações, anéis
o'rings, partes e peças plásticas
externas, são garantidos contra
defeitos e insuficiências do
equipamento que
comprovadamente, se devem a
defeitos de material ou de
fabricação, pelo prazo legal de 90
(noventa) dias, contados a partir da
data de entrega do produto ao
consumidor, tendo como base a
Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor final.

1.2) Garantia Contratual:
O fabricante garante o aparelho
devidamente identificado na Nota
Fiscal de Venda ao Consumidor
Final, contra qualquer defeito de
fabricação que se apresentar no
período de 270 (duzentos e setenta)
dias, prazo que será contado a partir
do término da garantia legal,
devidamente comprovados, tendo
como base a data de venda
constante na Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor final.
B) Condições Gerais da Garantia
1) A garantia abrange a remoção de
todos os defeitos ou insuficiências
que se devem a defeitos de material
ou de fabricação, sendo que todo e
qualquer defeito deverá ser
comunicado imediatamente a um de
nossos Postos Autorizados de
Assistência Técnica.
2) As garantias serão prestadas sem
qualquer ônus para o consumidor e
não causam uma prorrogação nem

um reinício do tempo de garantia. As
partes e peças substituídas passam
a ser de propriedade da Fresnomaq
Ind. de Máquinas S/A.
3) O local da prestação do serviço
gratuito de garantia é qualquer um
de nossos Postos Autorizados de
Assistência Técnica. Nas demais
localidades, onde o fabricante não
mantiver Postos de Assistência, os
defeitos deverão ser comunicados
imediatamente ao revendedor do
produto, sendo que nestes casos, as
despesas decorrentes de transporte
do aparelho, bem como de viagem e
estadia de um técnico (quando for o
caso), correrão por conta e custo do
consumidor final seja qual for a
época ou natureza do serviço.
4) A Fresnomaq Ind. de Máquinas
S/A. somente assumirá a garantia se
o equipamento estiver
acompanhado da devida
documentação e dentro dos prazos
acima especificados. Em casos de
garantia, o equipamento deverá ser

garantia

entregue a um de nossos Postos
Autorizados. Ao remeter o
equipamento para a Assistência
Técnica Wap, deve-se observar que
o equipamento esteja bem
empacotado e na embalagem
original, com indicação completa do
remetente e, se possível,
acompanhada de uma breve
descrição do defeito. Pedimos a
gentileza de verificar o endereço da
Assistência Técnica Wap mais
próxima.
5) A Fresnomaq Ind. de Máquinas
S/A. não se responsabiliza por
qualquer dano pessoal ou material
oriundo da utilização imprópria do
equipamento. Não nos
responsabilizamos por danos
causados a pisos, superfícies e
outros objetos que tenham sido
tratados de forma diferente à
indicada no manual de instruções. A
garantia cessa também em casos de
danificação do aparelho por
utilização de produtos químicos não
apropriados, de ligações e
instalações contrárias às instruções,

manuseio inadequado, bem como a
não observância das instruções de
funcionamento, vazão e pressão,
rompimento de lacres, trabalho do
equipamento insuficientemente
abastecido de água, trabalho com o
equipamento sem água, ausência de
aterramento na ligação elétrica,
tensões e correntes superiores ou
inferiores aos valores indicados e
recomendados para cada
equipamento, utilização de água
suja ou impura, filtros de água sujos
ou obstruídos, ausência dos filtros,
mistura de produtos químicos não
permitidos (espumantes, inflamáveis
ou agressivos à saúde e à
natureza), danificação de cabos
elétricos e mangueiras, utilização de
extensões inadequadas do cabo
elétrico, utilização de peças e
componentes que não sejam
recomendados pelo fabricante (e
devidamente marcados e
identificados), dos filtros,
mangueiras e demais dutos, a não
regularidade do enxágüe do
sistema, a exposição e estocagem
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dos equipamentos de forma
diferente à indicada.
6) A garantia também cessará
automaticamente quando da
verificação de defeitos causados por
serviços de reparo e manutenção
executados por pessoas não
instruídas ou autorizadas para tal.
7) Expirado o prazo de vigência
desta garantia, cessará toda a
responsabilidade do fabricante,
quanto à validade dos termos e
condições aqui descritos.

Conheça e utilize toda a

Linha de Produtos WAP
Lavadoras Domésticas e Profissionais
Aspiradores
Ferramentas elétricas
Extratora de carpetes
Vaporizadores
Ventiladores

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200 | São José dos Pinhais - PR
wap.ind.br

