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AVISOS GERAIS: PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DE SEGURANÇA

• Leia atentamente este Guia do Usuário antes de instalar, ligar e utilizar 
o equipamento.

• Sua utilização não o isenta do uso de máscara e óculos de proteção (EPI)
• Antes de conectá-lo a tomadas, verifique a tensão local (127 ou 220 V).
• Verificar compatibilidade de tensões entre o micromotor e o comando

elétrico do aspirador.
• Comandos principais: siga corretamente as instruções e os

procedimentos de operação.
• Não sugar líquidos ou substâncias úmidas. 
• Não utilize o equipamento para uso doméstico. 
• Não dobre excessivamente a mangueira de sucção. 
• Manutenção: efetue limpeza periódica do saco do aspirador e do filtro

do motor. 
• Para fazer a troca do saco coletor, desligue o equipamento da tomada e

espere esfriar. 
• Esvazie o saco do aspirador com mais frequência quanto maior for o

volume de trabalho.
• Quanto mais frequente a manutenção, maior a vida útil do aparelho. 
• Limpeza geral: pano seco ou levemente úmido. 

MANTENHA ESTE MANUAL EM SEGURANÇA PARA FUTURAS 
CONSULTAS www.kotaimp.com.br

INSTALAÇÃO | CONEXÃO | UTILIZAÇÃO | MANUTENÇÃOGuia do usuário

INTERRUPTOR liga/desliga.

ÓXIDO: potência de 
sucção mais baixa por 
ser um material fino. 
GESSO: potência de 
sucção mais alta por 
ser um material grosso.

ACIONAMENTO

AUTOMÁTICO: para a utilização das tomadas traseiras, 
sincronizar com micromotores ou jateadoras de óxido. 
MANUAL: sincronização com o recortador RecortaFIEL.

POTÊNCIA

Utilização
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• Antes de abrir o GABINETE, desligue o equipamento da tomada e espere
até ele esfriar, se necessário.

• Jamais utilize o aspirador sem o SACO COLETOR, para não danificar o
aparelho ou causar acidentes. 

• Faça a limpeza do SACO COLETOR periodicamente, de acordo com o
volume de trabalho. 

• Troque o SACO COLETOR e o FILTRO DO MOTOR quando estes
apresentarem desgastes.

Limpeza e manutenção

   

 
 

ASPIRA 

Multi  

GESSO E 

ÓXIDO

AUTO

GESSO

ÓXIDO

MANUAL

Bico
de Ar

GABINETE DE ASPIRAÇÃO SACO COLETOR FILTRO DO MOTOR

Abrir GABINETE: *Desconectado  e frio 
Retirar MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO 
Soltar PRESILHAS DE SEGURANÇA 
Retirar o TAMPO PROTETOR

Retirar o SACO COLETOR (manusear 
sempre pelo bocal plástico). Limpar o 
SACO e os detritos depositados no 
fundo do gabinete. Reutilizar o saco 
caso não apresente desgastes

Limpar FILTRO: utilizar jato de ar. 
Reposicionar o TAMPO PROTETOR, 
travar as PRESILHAS DE SEGURANÇA. 
Conectar a MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO 
e a TOMADA para utilizá-lo novamente

• Dimensões (largura X altura X profundidade) 440 X 760 X 510 mm 
• Alimentação elétrica: 

110/127 ou 220 V | fusível 5 A | consumo elétrico médio: 500 W.

Especificações técnicas

TROCA DOS FUSÍVEIS: atrás do gabinete, ao lado do cabo de 
alimentação, existem dois porta fusíveis , um geral e outro para os 
motores. Em cada um deles há dois fusíveis, um de contato outro reserva. 
Caso o equipamento pare de funcionar, desligue-o da rede elétrica, aguarde 
alguns minutos e abra o porta fusível . Caso seja necessário, substitua-o. 
Utilize sempre fusíveis dentro das especificações, 127 V/10 A e 220 V/7 A. 
LIMPEZA GERAL: utilize somente pano úmido e sabão neutro para 
remover poeira, sujeira ou manchas.
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Aspirador não funciona. 
Verifique fusíveis no painel traseiro da UNIDADE DE ASPIRAÇÃO. 

Aspirador não suga.
Verifique Sincronização / MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO / Manutenção 
GABINETE e BOCAL.

Caso ainda haja problemas após a verificação minuciosa dos itens acima, 
entre em contato com a assistência técnica do fabricante.
sac@kotaimp.com.br 
CENTRAL DE ATENDIMENTO : 55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763

Possíveis problemas e soluções
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Visão geral

BOTÃO
DE AJUSTE 
DE SUCÇÃO
óxido / gesso

INTERRUPTOR
liga / desliga

TAMPO
PROTETOR
acesso 
interno

ALÇA
transporte
e retirada
da tampa

PRESILHAS
DE SEGURANÇA
abertura 
do tampo

SELETOR
automático / manual
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ÓXIDO
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FRONTAL
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ALIMENTAÇÃO AUXILIAR
tripolar

ATENÇÃO: Não inverter o 
fusível das tomadas com fusível 
da alimentação principal. 

*Motor de sucção interno.

PORTA 
FUSÍVEL
1X12A

SELETOR 
DE TENSÃO
(110/127V - 220V)

CABO DE 
ALIMENTAÇÃO
tomada tripolar 20A

CONTROLE DE
SENSIBILIDADE

SAÍDA 
DE AR

ENTRADA
DA MANGUEIRA
DE ASPIRAÇÃO

220V

8

  
13

7

10

12

ATENÇÃO

11

9

Troca dos 
fusíveis
principais

TRASEIRA

ATENÇÃO: para a montagem deste produto, leia com atenção as 
instruções contidas neste Guia de Instalação. O procedimento inadequado 
na instalação, montagem ou o uso incorreto do equipamento é de inteira 
responsabilidade do usuário. 

1 COMPONENTES
 
Este produto é acondicionado em uma caixa que o protege 
adequadamente para o transporte.
Ao abrir a caixa, verifique se não há sinal de violação. 
Na presença de qualquer irregularidade, entre imediatamente em contato 
com o fornecedor. 
Verifique o conteúdo da embalagem segundo os componentes ilustrados 
abaixo.

////////////////////////// ////// / /// /// / // / //// /// // / // / // / // / /// / // / // // // /// /// /// /// /// /// // // // / // //// /// // // // // /// // // // // //// // /// //////

ASPIRA Multi  GESSO E ÓXIDO

AUTOGESSO

ÓXIDO

MANUAL

Já instalados internamente 

UNIDADE
DE ASPIRAÇÃO
gabinete | saco Coletor 
filtro | motor 

MANGUEIRA 
DE ASPIRAÇÃO
32mm X 1,5m

FILTRO DO MOTOR 
2 unidades 

SACO COLETOR 
1 unidade

Instalação 

FUSÍVEL
ADICIONAL
2A
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1.1 ACESSÓRIOS 

SACO COLETOR: este acessório tem como função reter todo resíduo 
sugado pelo aspirador, tendo alta capacidade para armazenagem de 
resíduos desde que efetuada sua colocação conforme orientação de 
fábrica. 
FILTRO DO MOTOR: a utilização deste filtro está diretamente ligada à vida 
útil do seu aspirador, pois ele evita que resíduos cheguem ao motor, o que 
pode ocasionar sua queima. Por isso, faça a correta manutenção e limpeza, 
as quais variam de acordo com a frequência de uso do equipamento. 
Este filtro é permanente, porém, quando após a limpeza o sistema 
não apresentar aumento de sucção, ou quando a estrutura física está 
danificada, faz-se necessária a substituição.
ATENÇÃO: use sempre peças e componentes originais, do contrário, 
a KOTA reserva-se o direito de invalidar os termos de garantia. Solicite 
acessórios adicionais com o seu fornecedor ou entre em contato direto 
com a KOTA.

2 ASPIRADOR

Verifique a tensão local e selecione a tensão correta: 127V ou 220V. 
Conecte a MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO na        ENTRADA DA 
MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO e entrada do Recortador. Encaixe o 
conector macho do cabo de força do aspirador ao conector fêmea do 
recortador. Ao ligar o recortador, o aspirador entra em funcionamento 
automaticamente. Para isso, o mesmo deverá estar com a chave na 
posição ligado. Para maiores detalhes verifique UTILIZAÇÃO.

3 REGULAGEM DE SUCÇÃO

 O botão de regulagem de sucção pode ser ajustado de acordo com a 
necessidade.

CUIDADOS IMPORTANTES* 

Não utilize para aplicações domésticas. Não aspire líquidos ou substâncias 
úmidas. Troque o saco decantador regularmente para que ele não fure, 
danificando assim o motor ou diminuindo o poder de sucção.

6
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A KOTA Equipamentos garante o produto e seus acessórios contra 
defeitos de material e mão de obra, desde que operados de acordo com as 
condições de uso especificadas no Manual do Usuário.

O prazo desta garantia é de um ano contado por 12 (doze) meses a partir 
da data em que o equipamento foi adquirido, sendo 3 (três) meses de 
garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual.

Para reparar um equipamento dentro da garantia, entre em contato com 
a KOTA Equipamentos acompanhado desta garantia e da respectiva nota 
fiscal de compra ou do número de série do produto.

As peças, acessórios ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo 
restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da 
data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que 
ocorrer por último. Todas as peças, acessórios, placas ou
equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da KOTA 
Equipamentos.

Condições de garantia

A KOTA Equipamentos não será, em nenhuma hipótese, responsável por 
qualquer equipamento que não for de seu fornecimento, bem como não 
será responsável pelo mau funcionamento ou pelos acessórios acessórios 
usados com peças que não sejam originais da KOTA Equipamentos.

Itens excluídos desta garantia

Esta garantia não cobre:
• Defeitos ou danos resultantes do uso do produto de outro modo que não 
especificado no Manual do Usuário.
• Defeitos por danos decorrentes de teste, instalação, alteração ou 
qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências 
técnicas não autorizadas pela KOTA Equipamentos.
• Produtos que têm o número de série removido ou ilegível, bem como 
danos causados por derramamento de substâncias agressivas ao produto.

Haverá perda automática da garantia em caso da não utilização da 
assistência técnica autorizada KOTA durante a vigência da garantia.

Garantia
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KOTA Equipamentos
kotaimp.com.br
Rua Íris Memberg, 140
Vila Jovina - Cotia, SP I CEP 06705 150 | Brasil
55 11 4615 9200

CONSULTOR TÉCNICO
consultoria.lab@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 4798 5458

SAC
sac@kotaimp.com.br        
55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763
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