
REGISTRE SEU RITELLO: www.ritello.com

O MAIS NOVO SISTEMA DE LIMPEZA

F E I T O  N A  A L E M A N H A



RITELLO É CERTIFICADO
PELO CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA

NA ALEMANHA

Caro Usuário Ritello,
OBRIGADO por comprar o Purificador Doméstico Ritello!
A Librex, orgulhosa fabricante do sistema Ritello, tem 30 anos de experiência
em sistemas de purificação de água. Sua última invenção é a série Ritello R2 
“Premium Edition”, atualmente o sistema de limpeza mais avançado no mercado.
O novo sistema é adequado para uso doméstico ou empresarial. A unidade Ritello 
R2 inspira-se no conceito da mãe natureza, mas em sentido inverso.
Utilizando somente água, ela acumula a poeira e a sujeira em seu recipiente 
para água e areja a sua casa ou escritório com o ar fresco e purificado com água, 
para que você possa ter um ambiente saudável e limpo. Seu ECRÃ colorido permite 
ao utilizador escolher a velocidade desejada para as diferentes tarefas de limpeza.
A nova série Ritello R2 “Premium Edition” é produzida com precisão pela 
Librex na ALEMANHA, para lhe fornecer a qualidade e inovação que você precisa.

GARANTIA (Registre sua unidade Ritello no site www.librex.com)

A Librex fornece aos seus Revendedores Autorizados uma garantia escrita de 
3 ANOS para o Sistema Ritello com seus acessórios relacionados. A garantia não 
cobre o neutralizador HEPA ou o desgaste normal resultante do uso dos produtos.
Além disso, a Librex exige que cada Revendedor Autorizado transmita ao cliente 
(utilizador final) uma garantia escrita igual à recebida da Librex, para que o cliente 
possa se beneficiar da garantia para o produto Ritello.

Leia atentamente todas as instruções de instalação e as medidas de precaução 
antes de utilizar a máquina. A manutenção periódica é necessária para que a 
unidade funcione de forma eficaz.

O sistema Ritello® é um produto LIBREX. É vendido pela Librex a seus REVENDEDORES 
AUTORIZADOS RITELLO® para revenda por esses REVENDEDORES e seus AGENTES 
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE DEMONSTRAÇÕES PARA OS UTILIZADORES FINAIS.
Os produtos comprados em outros canais de venda não são cobertos pela garantia
do fabricante ou do revendedor autorizado..

A Ritello® utiliza a água, a “Maneira da Mãe Natureza”,
para reter a poeira e a sujeira indesejável em sua casa.
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Mensagem da Librex & Garantia escrita
Número de identificação do cliente Ritello
Medidas de segurança importantes
Identificação das peças Ritello
Utilizando seu Ritello (série R2)
Dicas operacionais
Familiarize-se com as ferramentas Ritello
Dicas de cuidado e limpeza
Dicas de cuidado e limpeza
Solução de problemas da unidade principal
Descrição da Powerbrush
Powerbrush - Instruções de segurança importantes
Powerbrush - Instruções de segurança importantes
Montagem & utilização da Powerbrush
Limpeza com a Powerbrush
Guia de solução de problemas da Powerbrush
Outros acessórios opcionais Ritello®

Aviso aos Proprietários da Ritello

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE RITELLO
Após o controle de qualidade do Ritello na fábrica, ele recebe seu número de série 
para os seguintes propósitos:
. Identi�icação do PROPRIETÁRIO
. Identi�icação da GARANTIA para o revendedor
. GARANTIA que passou no controle de qualidade e que é um produto Librex genuíno.

Todas as novas unidades Ritello devem ser vendidas com um número de série 
no sítio mostrado no diagrama em anexo. Em ausência do número, a Librex não 
faz nenhuma reivindicação quanto à origem, idade ou condição da unidade. Caso 
não seja possível encontrar o número de série, entre em contato com nosso 
Departamento de Atendimento ao Cliente por:

Tel:  (00961) 1 87 87 24          Email: info@librex.com

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE RITELLO p2

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DO UTILIZADOR
Este manual contém informações úteis sobre como manter seu Ritello em sua melhor 

condição de trabalho.

DICAS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Será possível solucionar os problemas mais comuns seguindo as instruções simples 

na seção “Solução de problemas”.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Caso não consiga encontrar as respostas na seção “Solução de problemas”, entre 
em contato com o revendedor local onde você comprou o seu Ritello. Informações 
de contato podem ser encontradas na contracapa deste manual. Ou entre em 
contato com nossas sedes acessando o site www.ritello.com ou enviando um 

e-mail para info@librex.com

O NÚMERO DE SÉRIE é composto por 7 dígitos iniciando com a letra “R”.



MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ligue a unidade a uma tomada com tensão nominal correspondente.

Não puxe ou carregue pelo cabo. Utilize somente em ambientes fechados. 
Mantenha o cabo elétrico longe de bordas afiadas e superfícies aquecidas.

Se a unidade estiver danificada, não funcionar corretamente, tiver caído, 
sido deixada ao ar livre ou caído na água, devolva-a ao seu revendedor 
para verificação.

A unidade Ritello está equipada com um sistema de enrolamento do cabo. 
Não tente empurrar o cabo à força. Puxe gentilmente o cabo para inseri-lo 
novamente no compartimento inferior.

Não limpe materiais incandescentes ou fumegantes, como cigarros, cinzas 
ou fósforos quentes. Não limpe a máquina com líquidos inflamáveis, como 
combustível, e não a utilize em sítios onde esses materiais estão presentes. 
Além disso, não utilize a máquina com as mãos molhadas.

A unidade Ritello está equipada com um botão de segurança para impedir 
o funcionamento se o recipiente não estiver devidamente instalado. NÃO 
TENTE DESATIVAR ESTE RECURSO DE SEGURANÇA.

Desligue a máquina antes do processo de manutenção e limpeza.

Desligue a unidade Ritello quando não estiver sendo utilizada. Desligue o 
interruptor principal. Para prevenir danos ao cabo, segure o plugue para 
desligá-lo da tomada. Não puxe ou carregue pelo cabo - Não utilize o cabo 
como pega - Não feche uma porta contra o cabo. Não passe o aparelho por 
cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas. Não utilize 
a unidade Ritello ou seus acessórios para desligar os drenos. Se o gás de 
esgoto entrar na unidade Ritello, isso pode causar danos.

Nunca toque uma pia de metal, tubo de água quente ou fria com uma mão 
enquanto toca nas partes metálicas de qualquer aparelho elétrico. Seu corpo 
pode atuar como um circuito elétrico de aterramento. Não manipule tomadas 
ou aparelhos com as mãos molhadas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LEIA ATENTAMENTE as seguintes precauções antes de utilizar o sistema 
Ritello. Utilize apenas PEÇAS GENUÍNAS Ritello. Somente para utilização 
em AMBIENTES FECHADOS. CUIDADO

Os acessórios do aspirador de pó, como a mangueira de transporte de 
corrente com cabeçote de limpeza motorizado e a unidade de pulverização 
com bomba, contêm conexões elétricas e não são partes úteis.

Este dispositivo não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) sem 
capacidades físicas, sensoriais e mentais, experiência e conhecimento, a 
menos que supervisionadas por pessoas responsáveis pela sua segurança, 
e que tenham recebido o monitoramento e as instruções sobre a utilização 
da máquina. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem 
com a máquina.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, somente o fabricante, o agente 
de manutenção ou uma pessoa com qualificação similar deve substituí-lo 
para prevenir perigos.

A mangueira Ritello contém conexões elétricas!
. Não a limpe com água
. A mangueira deve ser verificada regularmente e não deve ser utilizada se estiver danificada
. Não mergulhe a alça no líquido de limpeza. Use a mangueira electrificada apenas com
  acessórios Ritello ou em carpetes humedecidas pelo processo de limpeza Ritello.
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    Baixe uma cópia digital deste Manual do utilizador do site www.ritello.com
    ou solicite sua cópia através do e-mail customerserv@librex.com.

. “Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e 
   pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência 
   e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do 
   aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvido.”
. “A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem
   supervisão.”

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos 
domésticos em toda a UE. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou à 
saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, recicle-os 
de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.
Para devolver o dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre 
em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem efetuar
a reciclagem ambientalmente segura deste produto.

Eliminação correta deste produto



Unidade principal
Enrolador do cabo
Respiradouro
Ferramenta Caddy
Ecrã
Pega
Interruptor +/-
Plugue elétrico do bocal de potência
Porta deslizante de entrada de ar
Fechos do recipiente para água
Recipiente para água
Dolly

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
8.
9. 
10. 
11.
12.

13.
14. 
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 
22.
23.

Pedal Dolly
Mini PowerBrush
Ventoinha
Vara em espiral
Escova para piso e parede
Tubos elétricos embutidos
Boquilha
Escova para pó
Escova para estofamentos
Saco do aspirador
Mangueira elétrica
(Pega em forma de pistola)
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• NÃO utilize a máquina sem água.

• Respeite o nível da água, conforme 
   indicado no recipiente para água.

• NÃO ENCHA ATÉ TRANSBORDAR

1

2

3

4

5

A

B

A

B

Coloque a unidade na sua base com rodas (dolly) inclinando a extremidade dianteira 
levemente para cima, de modo que a borda na parte traseira da unidade deslize 
sob a borda na parte traseira e, em seguida, empurre a extremidade dianteira 
para baixo para travar.

Coloque o corpo principal sobre o recipiente, alinhando a entrada de ar de ambos. 
Em seguida, trave os fechos de ambos os lados para garantir uma correta instalação.

A UNIDADE PRINCIPAL NÃO FUNCIONARÁ SEM QUE O RECIPIENTE PARA ÁGUA 
ESTEJA CORRETAMENTE CONECTADO À MESMA.

ENCHIMENTO DO RECIPIENTE PARA ÁGUA
Encha o recipiente com água fria até o nível mín./máx. indicado. Nunca encha 
acima da linha de nível máx. Quando a água ficar espessa com fiapos e sujeira, 
esvazie o recipiente para água e encha-o novamente com água limpa. Adicione 
2 tampas de perfume Ritello para perfumar o ambiente durante a limpeza.

CONEXÃO DO CABO ELÉTRICO À TOMADA
a. Puxe o cabo de alimentação do slot e conecte-o à tomada, certificando-se de 
   que ele corresponda à classificação de voltagem. Aperte o botão (I) para ligar a 
   unidade e depois o botão (+) para aumentar a velocidade ou (-) para reduzi-la. 
   É possível escolher a velocidade necessária da tarefa desejada no ecrã.
b. Para retrair o cabo, puxe-o levemente em sua direção enquanto segura sua 
   extremidade para evitar a queda de objetos.

CONEXÃO/REMOÇÃO DA MANGUEIRA
Conecte a mangueira na entrada de ar até ouvir um clique. Verifique o bloqueio 
puxando a mangueira ligeiramente. Para remover, aperte as duas presilhas e puxe
a mangueira da máquina.

A. PRESSIONE O PEDAL PARA REMOVER A UNIDADE
B. ANEXAR A UNIDADE PRINCIPAL NO CARRINHOT

A. PARA REMOVER A UNIDADE DA BACIA DE ÁGUA, DESBLOQUEIE VOLTANDO AS FECHADURAS
B. CONEXÃO DO CORPO PRINCIPAL AO RECIPIENTE PARA ÁGUA

Operando sua RITELLO (R2 series)
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OPERAÇÃO DE DICAS

Inicie apertando o botão (I), depois aumente a velocidade 
de acordo com a tarefa desejada, apertando o botão (+), 
e/ou a diminua apertando (-).

1. LIMPEZA DO AR
Escolha a velocidade mais lenta “AR”. Em caso de aumento de poluição (especificamente em ambientes fechados), é essencial lavar 
o ar interno com água. Encha o recipiente para água até o nível Mín./Máx. e permita que o Ritello purifique o ar ambiente para você 
e sua família.

2. HUMIDIFICAR & AROMATIZAR
Durante alguns períodos do ano, o ar interior torna-se seco e desagradável. Ligue a unidade Ritello quando utilizar apenas a unidade 
principal sem ferramentas ou mangueira, acrescente algumas gotas de perfume Ritello no recipiente para água e sinta imediatamente 
um ar fresco. (Acrescente apenas fragrâncias Ritello genuínas no recipiente para água).

3. CRONÓMETRO DE LAVAGEM DO AR
Para ativar o cronómetro AirWash do Ritello, aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os primeiros triângulos piscarem.
Quando os dois primeiros triângulos estiverem piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello funcionará sozinho por 30 minutos.

Para aumentar o tempo de 60 minutos
Aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os dois primeiros triângulos piscarem, depois aperte imediatamente 
o botão “+” (Foto b) para que o segundo 2-Trapézio pisque. Quando estiver piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello 
funcionará sozinho por 60 minutos. (Não aumente a velocidade - O cronómetro só funciona no modo Ar)

Para aumentar o tempo de 90 minutos
Aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os dois primeiros triângulos piscarem, depois aperte imediatamente o 
botão “+” (Foto b) para que o terceiro 2-Trapézio pisque. Quando estiver piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello funcionará 
sozinho por 90 minutos.

Para aumentar o tempo de 120 minutos
Aperte e segure o botão “ON” (Foto a) por seis segundos até os primeiros triângulos piscarem, depois aperte imediatamente o botão 
“+” (Foto b) para que o quarto triângulo pisque. Quando estiver piscando, aguarde mais seis segundos e o Ritello funcionará sozinho 
por 120 minutos.

4. CONEXÃO DO CADDY
Para manter os acessórios do Ritello à mão, deslize o Caddy de Acessório na parte traseira do Ritello nos 2 slides localizados
em ambos os lados.



ESCOVA PARA PISO & PAREDE
Utilizar para limpar pisos de madeira, azulejos ou paredes. 
Conecte-a aos tubos de limpeza. Aumente a velocidade 
para uma melhor limpeza de carpetes.

ESCOVA PARA PÓ
Ideal para limpar lâmpadas, cortinas, tela de TV, rodapés, 
sistemas de som, plantas artificiais e molduras. Conecte-a 
na pequena extensão metálica da mangueira ou nos tubos 
de limpeza.

ESCOVA PARA ESTOFAMENTOS
Para limpar estofamentos, poltronas, reposteiros, escadas
 atapetadas, travesseiros, cobertores e a maioria das 
superfícies de tecido.

BOQUILHA
A boquilha passa pelas almofadas dos móveis, sob e entre 
os radiadores, e os sítios de difícil acesso, como as bordas 
das janelas.

PERFUMES
Uma seleção de 4 aromas diferentes utilizados para aromatizar 
sua casa/escritório durante as tarefas de limpeza. Coloque 
algumas gotas no recipiente para água, ligue a unidade e 
sinta o cheiro de um jardim no seu ambiente.

TUBOS DE LIMPEZA
Conecte os tubos na pequena extremidade metálica da 
mangueira.

VENTOINHA
Ideal para encher balões (festas de aniversário), bolas de 
praia, brinquedos infláveis e colchões de ar. Ao colocar a 
mangueira no exaustor (localizado na lateral traseira do 
corpo da unidade principal), o ar também pode servir para 
expelir a poeira de áreas difíceis de limpar, como o teclado, 
etc.

VARA EM ESPIRAL
O dispositivo de limpeza em espiral pode alcançar áreas 
como bobinas de geladeira, entre e sob aparelhos, armários 
ou móveis. Além disso, ela pode ser utilizada nos modos 
sucção ou sopro. Para utilizar no modo sopro, abra a saída 
de ventilação na parte traseira da unidade. Conecte a 
mangueira à abertura de exaustão. Conecte a bobina na 
ventoinha e depois ambas as peças na extensão metálica 
da mangueira.

MINI POWERBRUSH (MPB) Opcional
O MPB é ideal para escadas e estofamentos, até mesmo 
em colchões para remover as células mortas da pele e 
reduzir os ácaros. Ele tem uma escova elétrica rotativa. 
Para um melhor desempenho, utilize-o com a velocidade 
ideal para carpetes.

SACO DO ASPIRADOR
O tamanho deste saco com fecho é ideal para seus 
travesseiros grades. Ao colocar itens dentro do saco, 
é possível aspirar a poeira das partes internas dos 
travesseiros. Para encher seu travesseiro com ar lavado 
com água limpa, conecte a mangueira à saída de ar.

FAMILIARIZE-SE COM AS FERRAMENTAS RITELLO p7
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MANUTENÇÃO DA UNIDADE HEPA
a. Remova a tampa traseira
b. Utilize uma chave de fenda para remover os dois parafusos
c. Remova o invólucro da unidade Hepa
d. Lave a unidade Hepa com água corrente fresca e limpa
    (Não utilize sabão ou detergentes)
e. Agite a unidade Hepa vigorosamente com a face aberta voltada para baixo 
   (Não bata em bordas afiadas) para remover o excesso de sujeira ou água
f. Instale novamente a unidade Hepa e a tampa traseira seguindo os passos na 
   ordem inversa
   (Não utilize a unidade sem ter colocado o neutralizador Hepa em seu lugar)

A UNIDADE HEPA NÃO É UM ITEM PADRÃO EM TODAS AS UNIDADES RITELLO.

CUIDADO
Desligue a unidade antes de realizar a manutenção da unidade Hepa.

LIMPEZA DA MANGUEIRA EM CASO DE OBSTRUÇÃO
Ao observar uma perda do fluxo de ar durante a utilização da mangueira, é possível 
que um objeto em seu interior a esteja obstruindo. Para remover a obstrução, 
conecte o acoplamento da mangueira no lado traseiro da abertura de exaustão, 
certificando-se de que os dois fechos estejam travados. Ao mesmo tempo, coloque 
o tubo da mangueira na abertura de admissão de ar na parte dianteiro da unidade 
Ritello. Ligue a unidade e agite a mangueira para que sujeiras presas na mangueira 
se movam e fiquem presas dentro do recipiente para água da unidade Ritello.

A cada 200 horas de utilização, a unidade Ritello 
mostrará em seu ecrã a mensagem “Substitua a 
unidade Hepa”.

Esta mensagem é apenas para lembrá-lo de 
inspecionar o Neutralizador HEPA, de preferência 
por um Centro de Serviço Autorizado Ritello, para 
garantir um ótimo desempenho. 

Para cancelar a mensagem “Substitua a unidade 
Hepa” do ecrã, aperte/segure simultaneamente 
com os dedos os botões (+) & (-) por seis segundos, 
depois disso a mensagem desaparecerá.

REPLACE HEPA



SEMPRE ESVAZIE E LIMPE O RECIPIENTE PARA ÁGUA
Não limpe por muito tempo com apenas um enchimento de água. Verifique sempre 
a água durante a limpeza para prevenir o acúmulo de odores, germes e bactérias. 
Lave e seque bem o recipiente para água. Recomenda-se mudar a água com 
frequência durante uma limpeza geral da casa ou do escritório.

LAVE A PARTE INTERNA DO RECIPIENTE PARA ÁGUA E SEQUE-A 
BEM COM UM PANO MACIO.
Após a limpeza com o Ritello, remova o recipiente para água e elimine a água suja 
antes de guardar a unidade.

REMOVA & LIMPE O SEPARADOR
Quando o “ícone Limpar o separador” piscar no ecrã, remova o separador e limpe-o 
utilizando a escova pequena (lave e escove com água fria). Se necessário, utilize 
uma chave para soltar a porca do separador.

LIMPE & SEQUE A FLANGE SOB O SEPARADOR
Após a limpeza, coloque imediatamente o separador de volta na unidade principal 
(aperte com as mãos) para que a unidade funcione corretamente.

Não force o separador no eixo roscado.
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CUIDADO
Não retenha substâncias como óleo, graxa, poeira, fuligem, cerâmica, poeira seca 
da parede e materiais tóxicos.

NUNCA UTILIZE A UNIDADE RITELLO SEM ÁGUA NO 
RECIPIENTE PARA ÁGUA (MÍN. 2 L).

Para cancelar a mensagem “Limpar o separador”, 
segure o botão (-) por seis segundos.

LIMPAR O SEPARADOR



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA UNIDADE PRINCIPAL p10

Todos os aparelhos Ritello foram cuidadosamente inspecionados. Em caso de problemas, 
siga as dicas para solução de problemas abaixo que podem ajudá-lo a identificar e corrigir 
o problema. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com um Revendedor 
Ritello para obter manutenção. Procedimentos de manutenção não listados abaixo devem 
ser feitos por um Revendedor Ritello Autorizado ou pelo Centro de Serviços.

A unidade principal Ritello não
está funcionando

Fluxo de ar Insu�iciente

Filtração Insu�iciente

Espuma pesada no recipiente
para água

Mau Cheiro

Superaquecimento da máquina
ou cheiro de queimado

Som ou vibração diferente

A entrada de ar pode estar obstruída com resíduos.
A unidade não foi montada corretamente.
A unidade Ritello não está devidamente conectada 
ao recipiente para água.
Cabo, interruptor ou máquina com defeito.
O recipiente para água não está no lugar.

A máquina não está montada corretamente
Acessórios, varinha, mangueira ou escova elétrica conectados
Unidade funcionando a baixa velocidade
O neutralizador Hepa requer limpeza ou substituição
O separador está sujo

Nível de água baixo no recipiente para água
Água muito suja no recipiente
Neutralizador Hepa avariado

Contaminante de sabão no recipiente
Recipiente para água transbordando

Limpeza incorreta do recipiente para água
Separador obstruído ou sujo
Neutralizador Hepa húmido

Varinha, mangueira ou escova elétrica conectadas
Unidade não corretamente conectada ao recipiente para água

Separador obstruído ou sujo
Recipiente transbordando

Remova cuidadosamente os detritos
Inspecione todas as peças e conecte corretamente ambos os fechos
Certifique-se que a unidade esteja corretamente posicionada no lugar

Entre em contato com o revendedor local Ritello ou o centro de serviços
Assegure-se que todas as peças estejam em seus lugares

Assegure-se que a unidade esteja corretamente encaixada e ligada
Remova os detritos da área obstruída
Aumente a velocidade da unidade para a tarefa desejada
Remova, limpe ou substitua o invólucro da unidade Hepa
Remova o separador e escove/lave com água fria

Encha o recipiente para água ao nível indicado
Troque a água com frequência durante limpezas longas
Entre em contato com o revendedor local Ritello ou o centro de serviços

Troque a água e limpe o recipiente para água
Conforme indicado, encha o recipiente para água para corrigir o nível

Limpe o recipiente para água e utilize os perfumes da Ritello durante a limpeza
Remova e limpe
Consulte a seção de manutenção do Neutralizador Hepa na página 8

Remova os detritos da área obstruída
Certifique-se que a unidade esteja adequadamente encaixada e bem presa 
pelos fechos

Remova e limpe
Esvazie e encha novamente ao nível indicado

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO



INDICADOR
DE AJUSTE
DA ALTURA

LENTE
COM
LED

TUBO DE DESCONEXÃO 
RÁPIDA DO PEDAL

BOTÃO DE DESBLOQUEIO

        AJUSTE DA ALTURA
       DO PEDAL
5 

A POWERBRUSH só está disponível como acessório OPCIONAL.
Para obter mais informações, entre em contato com um Revendedor Autorizado Ritello.
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Ao utilizar um aparelho elétrico, respeite sempre as precauções básicas de 
segurança, incluindo as seguintes:
 
UTILIZAÇÃO PRETENDIDA
. A Powerbrush é um acessório motorizado projetado especialmente para a Ritello.

. A Powerbrush só deve ser utilizada em ambientes internos para aspirar e escovar superfícies secas do piso. Não 
   utilize em pessoas ou animais.

. A Powerbrush não deve ser utilizada por pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
   que não saibam utilizar a máquina. O indivíduo não deve utilizá-la sem a supervisão ou instrução de uma pessoa 
   responsável.

. Antes de utilizar a Powerbrush, a mangueira e os tubos elétricos, verifique se há danos visíveis externamente. 
   Nunca utilize peças danificadas.

. Qualquer trabalho de reparação deve ser feito por um técnico qualificado, de acordo com os regulamentos de 
   segurança nacionais e locais.

. Não molhe o aspirador de pó ou a Powerbrush. Limpe apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido. Os 
   conectores não devem entrar em contato com a água.

CRIANÇAS
O aspirador de pó não deve ser utilizado como brinquedo. Atenção especial é necessária quando utilizado perto 
de crianças.
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UTILIZAÇÃO
. Para evitar o risco de ferimentos durante a aspiração, não atinja a escova rotativa em movimento enquanto a 
   Powerbrush estiver funcionando. Perigo de ferimentos.

. Mantenha itens soltos, como cortinas, lenços e outras roupas longe da Powerbrush. Eles podem ser sugados pela 
   Powerbrush e enrolados na escova rotativa.

. Não aspire itens pesados, duros ou com bordas afiadas. Eles podem obstruir e danificar a Powerbrush.

. Não aspire nada que esteja queimando ou com fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes. O aspirador 
   pode se incendiar.

. Não utilize a unidade Ritello para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, ou a utilize em áreas 
   onde eles possam estar presentes.

. Não utilize a PowerBrush para aspirar líquidos ou sujeiras húmidas. Isso pode prejudicar a segurança elétrica. 
   Aguarde que os carpetes recém-lavados sequem.

ATENÇÃO: Para evitar choques elétricos, NUNCA aspire água ou outros fluidos com a PowerBrush.

CUIDADO: Utilize a PowerBrush apenas para aspirar itens secos. Não utilize em ambientes externos ou 

                    superfícies húmidas.

CUIDADO: Nunca aspire objetos duros ou afiados com a PowerBrush Ritello. Itens como pinos, grampos 

                    para cabelo, tachas, lápis de cera e canhotos de lápis podem danificar o rolo ou a correia da escova.

CUIDADO: Certifique-se sempre que a unidade Ritello esteja desconectada antes de conectar a PowerBrush.

CUIDADO: Durante a manutenção, sempre desconecte a unidade da alimentação.
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MONTAGEM
Coloque a parte inferior do tubo em aço inoxidável com a extremidade macho 
no pivô de abertura da PowerBrush. Empurre o tubo para baixo até o botão 
bloquear. Conecte a mangueira elétrica na abertura da parte superior do tubo.

AJUSTE DA ALTURA
É possível escolher uma das cinco distâncias da escova em relação ao piso. 
A definição escolhida será exibida.

Definição 1 - Mais perto do piso

Definição 5 - Maior distância em relação ao piso

UTILIZAÇÃO
a.  Ligue a unidade Ritello.

b.  Gire o interruptor da unidade Ritello para o modo “Carpete”.

c.  Para desbloquear a PowerBrush, com o pé esquerdo faça pressão sobre o pedal de liberação. Em seguida, 
     puxe o tubo para trás.

d.  Aperte o gatilho na pega da mangueira da pistola para ativar a PowerBrush. Solte o gatilho para desligar a energia.

e.  Deslize lentamente a PowerBrush para frente e para trás sobre a carpete e veja a sujeira desaparecer.

f.  Para travar a PowerBrush na posição vertical, segure o tubo e empurre-o para frente até que ele e o pivô estejam 
    travados no corpo da PowerBrush.

g. Para desconectar a PowerBrush do tubo, com os pés faça pressão no pedal e puxe o tubo.

a b c f gd e
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LIMPEZA COM A POWERBRUSH p15

INTERRUPTOR ON/OFF NA PEGA
A mangueira elétrica está equipada com um interruptor em sua pistola tipo pega, 
possibilitando que a Powerbrush seja ligada e desligada separadamente.

UTILIZAÇÃO DA POWERBRUSH
Para melhores resultados, mova lentamente a Powerbrush para frente e para 
trás sobre a carpete. Franjas de carpetes podem ser escovadas se você deslizar 
cuidadosamente a Powerbrush na direção correta (da carpete em direção ao piso).

LIMPEZA DE CARPETES E GRANDES TAPETES
Utilize a PowerBrush. Esta escova para serviço pesado remove a sujeira mais difícil dos carpetes e grandes 
tapetes. A PowerBrush Ritello tem cinco posições de ajuste da altura e atende a qualquer necessidade para 
a limpeza de carpetes. Para fios curtos/lisos, comece na posição 1 e aumente para o nível 5 para carpetes/
tapetes felpudos.
* A PowerBrush é um ACESSÓRIO OPCIONAL.
Para obter mais informações, entre em contato com um Revendedor Autorizado Ritello.

LIMPEZA DA CAMA
Colchões e travesseiros podem ser limpos com o sistema de limpeza Ritello. Com a unidade Ritello
A PowerBrush, cabelos, pele morta, ácaros, migalhas e outras partículas podem ser completamente removidos.

* Limpe cuidadosamente os lençóis �inos e a roupa de cama macia - eles podem sofrer danos.



O motor da PowerBrush não
está funcionando

O motor da PowerBrush está 
funcionando, mas o rolo da 
escova não gira

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

O rolo da PowerBrush não pode 
ser girado manualmente

A PowerBrush não aspira bem

O gatilho/interruptor de manuseio não está ativado
Tubos não conectados
Conexões dos tubos não presentes
A reinicialização automática do protetor do motor foi inicializada

A correia está avariada

Objeto preso no compartimento do rolo da escova

Rolamento desgastado

Entrada de ar obstruída
Tubos ou mangueira obstruídos

As cerdas não entram em contato com a carpete

Aperte o gatilho na mangueira elétrica
Certifique-se que os tubos estejam corretamente conectados
Certifique-se que os tubos estejam corretamente encaixados
Desligue a unidade Ritello e aguarde 30 segundos, depois ligue-a novamente

Entre em contato com um Revendedor Ritello Autorizado ou um Centro de
Serviços para substituir a correia

Desligue a alimentação; Remova o objeto estranho; Certifique-se que a escova 
gira livremente
Entre em contato com um Revendedor Ritello Autorizado ou um Centro de 
Serviços para substituir o rolo da escova

Desligue a alimentação; Limpe toda a área da entrada de ar
Desligue a alimentação; Limpe-a; Conecte novamente a unidade Ritello e 
assegure que o ar flua livremente através da mangueira
Certifique-se de ajustar a posição da PowerBrush de acordo com o comprimento 
das fibras da carpete
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Para mais informações sobre esses produtos, entre em contato com o Distribuidor Autorizado Ritello.

OUTROS ACESSÓRIOS OPCIONAIS RITELLO® p17

AQUAJET 

O limpador de carpete AquaJet pode ajudar a 
remover manchas difíceis. Utilize a solução para 
limpeza de carpetes Ritello com o AquaJet para 
obter melhores resultados de limpeza.

RODO

O rodo (escova dura/macia) é outro acessório 
opcional que pode ser conectado ao corpo do 
AquaJet para limpar e esfregar pisos. Vire a 
esponja e utilize a lâmina de borracha do rodo 
para secar os pisos.

MINI POWERBRUSH

A Mini PowerBrush é uma escova elétrica leve 
feita especialmente para limpar superfícies pequenas, 
como estofamentos, escadas e interiores de carros.

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO E ESPUMA

Encha o recipiente da pistola de pulverização com 
água, conecte-a à mangueira, depois conecte a 
mangueira no exaustor da unidade principal e ligue 
a unidade Ritello. Conecte o dispensor de espuma 
na pistola de pulverização e encha-o com o shampoo 
líquido Ritello (70% de água e 30% de shampoo), 
para criar espuma seca, em seguida, esfregue o 
estofamento, substitua a mangueira na entrada da 
unidade principal para aspirar o shampoo pulverizado.

AQUABRUSH

Para lavar o estofamento ou as escadas atapetadas, 
conecte o AquaBrush ao tubo do AquaJet, pulverize 
o shampoo, esfregue e ligue a unidade Ritello 
para remover manchas.

PURELLO

O Purello garante ar fresco em seus ambientes. 
Coloque algumas gotas da fragrância Ritello no 
recipiente para água Purello e sinta o cheiro de 
um jardim no seu ambiente.
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- Use apenas fragrâncias Ritello originais e champô Ritello.
- O uso de outras fórmulas pode criar reacção química
  e dani�icar o plástico da bacia de água.
- Nunca utilize o Ritello sem água.

CERTIFICADO PARA SUA PROTECÇÃO.

AVISO PRÉVIO

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DA RITELLO®
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info@librex.com
www.ritello.com
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