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SPEEDFIGHT 25.6V LITHIUM
Estimado Cliente,
Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.
Além de apresentar um design exclusivo, inovações e tecnologia, todos os produtos Mallory 
são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e 
grande satisfação durante o uso.
A MALLORY participa ativamente da preservação do meio ambiente e informa que os materiais 
utilizados nas embalagens são recicláveis. Se você desejar descartá-los, poderá utilizar os 
coletores públicos destinados para cada tipo de material.
 

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto
• Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
• Aparelho disponível em tensão bivolt automático.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 
1. Cabo do aspirador
2. Botão liga/desliga
3. Indicador luminoso de carregamento
4. Corpo
5. Botão ejetor do aspirador de mão
6. Botão para dobrar
7. Depósito de pó
8. Botão liga/desliga do aspirador de pó mão
9. Botão de abertura do depósito de pó
10. Filtro HEPA lavável 
11. Suporte do filtro
12. Rodas grandes
13. Escovas rotativas 
14. Rodas pequenas
15. Estação para carregamento horizontal
16. Estação para carregamento vertical
17. Suporte carregamento e base para guardar 
acessórios 
18. Carregador 
19. Bocal 
20. Escova 
21. Grade de ventilação 
22. Conector do carregador 
23. Transmissor de carregamento de bateria
24. Base vertical 
25. Contato do aspirador com a base
26. Cabo do aspirador de mão
27. Base das escovas rotativas
28. Tampa de abertura para acesso às escovas 
rotativas
29. Fita de limpeza 
30. Botão ejetor da base das escovas rotativas
31. Pino de fixação do aspirador IM
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ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ 
• Coloque o aspirador em uma superfície plana e seca.
• Retire o aspirador e acessórios da embalagem.
• Confira todos os acessórios, pois o uso dos acessórios são indispensáveis para seu resultado 
satisfatório. 
• Escolha um local de trabalho adequado com superfície plana e seca, próximo de uma tomada 
de rede elétrica.

COMO MONTAR SEU ASPIRADOR?
Seu aspirador de pó precisa de três passos para ser montado.
1 • Posicione para cima o cabo do aspirador (item 1) que vem dobrado. 
2 • Ao posicionar o cabo para cima, pressione até encaixar completamente.
3 • Inserir a base das escovas rotativas (item 27) ao aspirador de pó.

MONTAGEM DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO 
1 • Coloque o suporte carregamento e base para guardar acessórios (item 17) em uma superfície 
plana.
2 • Encaixe a estação de carregamento vertical (item 16) sobre o suporte carregamento e base 
para guardar acessórios (item 17).
3 • Encaixe a estação de carregamento horizontal (item 15) sobre o suporte carregamento e 
base para guardar acessórios (item 17). 
4 • Após finalizar a montagem, coloque o aspirador sobre a estação de carregamento montada.
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5 • Encaixe, com cuidado, o transmissor de carregamento de bateria (item 23) no pino de 
fi xação do aspirador (item 31) da estação de carregamento vertical (item 16).
6 • Insira o conector do carregador (item 22) na estação de carregamento vertical, na parte 
traseira. Plugue o carregador de bateria na tomada elétrica e deixe carregar pela primeira vez 
por 6 horas seguidas. A autonomia do produto ligado é de 40 minutos.

• Para retirar o aspirador da base de carregamento, evite puxá-lo na horizontal, levante-o na 
vertical e certifi que-se de que o aspirador desconectou-se completamente da base. 

CARREGAMENTO DA BATERIA 
Uma bateria nova não vem com a carga completa, devendo ser carregada ao máximo antes 
de usar o aparelho pela primeira vez.
• Deixe carregar a bateria em temperatura ambiente, entre 4 e 40º C. 
• O tempo necessário para o carregamento completo é de, aproximadamente, 4 a 6 horas. 
• Após a primeira carga completa nunca sobrecarregue as baterias.
• Durante o carregamento da bateria, o piloto fi ca iluminado, o que indica que o carregador 
está carregando a bateria. 
• Uma vez fi nalizado o carregamento, retirar o carregador da rede elétrica. 
• O plugue do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Não utilizar adaptadores.
• Usar o aparelho apenas com a base, carregador modelo YLS0241A-E320050, cabos elétricos 

específi cos e fornecidos com o aparelho.
Nota: não utilizar o aparelho enquanto ele estiver ligado ao carregador.

UTILIZANDO OS ACESSÓRIOS
O aspirador de pó pode ser utilizado para limpeza de carpetes, pisos lisos 
e como aspirador de mão para limpeza de carros, sofás, entre outros.
O cabo gira em 180C°, facilitando a limpeza do dia a dia sem maiores 
esforços. Para utilizar seu aspirador de pó como aspirador de pó de mão, 
siga os passos abaixo: 

1 • Pressione o botão ejetor para destravar o aspirador de mão (item 5), 
e puxe-o para frente.
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2 • Após remover o aspirador da base, selecione o acessório e encaixe-o.
Para obter um melhor resultado na limpeza de sofás, você pode utilizar os dois acessórios, 
intercalando o uso entre a escova (item 20) e o bocal (item 19).
3 • Para montar seu aspirador novamente na base vertical, remova o acessório do aspirador 
de mão.
4 • Posicione a parte de baixo do aspirador de mão na base vertical para encaixá-lo (item 24).

INSTRUÇÕES DE USO
Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas 
futuras. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
• Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
• O aparelho é bivolt e funciona com carregamento. 
• Não guardar o aparelho em ambientes cuja temperatura seja superior a 40º C.
• Nunca aspirar objetos incandescentes ou cortantes (pontas de cigarro, cinzas, pregos, etc).

PARA DOBRAR O CABO DO PRODUTO
1 • Pressione o botão para dobrar (item 6). 
2 • Em seguida, dobre para baixo o cabo do aspirador de pó.
Esta posição permite ocupar menos espaço para guardar. Para colocar em posição de uso 
novamente, levante o cabo e em seguida pressione até encaixar completamente. 

• O aspirador de pó possui duas velocidades que podem ser controladas através do botão 
liga e desliga.
• Após o aspirador de pó estar com a bateria carregada e acessórios escolhidos para o uso, 
pressione o botão liga/desliga (item 2). O aspirador de pó irá funcionar na velocidade máxima.
• Para utilizar na velocidade baixa, pressione mais uma vez o botão liga/desliga (item 2).
• Para desligar o aspirador de pó, pressione mais uma vez o botão liga/desliga (item 2).
• Para o aspirador de pó de mão, pressione o botão liga/desliga (item 8) para ligá-lo e para 
alternar entre as velocidades alta e baixa.

LIMPEZA
• Desligue o carregador da rede elétrica e deixe-o esfriar antes de começar qualquer operação de limpeza.
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• Limpe o aparelho com um pano úmido com algumas gotas de detergente e seque em seguida.
• Não utilizar solventes, nem produtos com PH ácido ou básico, e nem produtos abrasivos 
para limpar seu aparelho.
• Não submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido e nem colocá-lo sob torneira.

ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO DE PÓ
1 • Pressione o botão ejetor do aspirador de mão (item 5) para retirar o aspirador da base.
2 • Pressionar o botão de abertura do depósito de pó (item 9).
3 • Dentro do depósito de pó (item 7), encontra-se o filtro lavável (item 10). Remova o filtro 
do depósito de pó. 
4 • Remova o suporte do filtro (item 11).
• O filtro lavável (item 10) pode ser lavado em água corrente. Deixe-o secar bem antes de 
montá-lo novamente.
• O filtro lavável (item 10) não pode ser lavado na máquina de lavar.

• O suporte do filtro (item 11) pode ser lavado com auxílio de uma esponja macia e água corrente. 
Em seguida, deixe-o secar bem antes de montá-lo novamente.
• Esvazie o depósito de pó (item 7) quando verificar que o mesmo estiver cheio ou quando 
produzir uma redução importante da potência de aspiração do aparelho.
• Despeje o conteúdo do depósito de pó em um coletor de lixo apropriado.
• Verifique o estado dos filtros antes de montá-los novamente.

MONTAGEM DO ASPIRADOR DE MÃO
Certifique-se que o filtro, o suporte e o depósito de pó estão secos.
1 • Encaixe o filtro lavável (item 10) dentro do suporte o filtro e pressione-o para baixo para 
encaixar.
2 • Segure o depósito de pó (item 7) em posição de uso, encaixe o suporte do filtro (item 11) e 

pressione-o para baixo para encaixar.
3 • Em seguida, encaixe o depósito de pó (item 7) na peça do cabo do aspirador de mão.
4 • Pressione o botão de abertura do depósito de pó (item 9) para travar o depósito de pó (item 
7) no aspirador de pó de mão.
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5 • Posicione a parte de baixo do aspirador de mão na base vertical para encaixá-lo (item 24).
6 • Após a utilização do aspirador de pó, você poderá guardar os acessórios no suporte 
carregamento e base para guardar acessórios (item 17).
LIMPEZA DAS ESCOVAS ROTATIVAS

Para remover as escovas rotativas da base, siga o procedimento abaixo:
1 • Coloque o aspirador de pó na posição de uso.
2 • Pressione continuamente o botão ejetor da base das escovas rotativas (item 30) e puxe o 
aspirador até desencaixá-lo completamente da base das escovas.

3 • Coloque a base das escovas rotativas (item 27) em uma superfície 

plana na posição contrária. 
4 • Com o auxílio de uma chave de fendas, gire no sentido anti-horário a tampa de abertura 
para acesso às escovas rotativas (item 28).
5 • Retire a tampa de abertura para acesso às escovas rotativas (item 28).
6 • Retire as escovas rotativas (item 13) da base.

As escovas rotativas podem ser limpas com uma escova de dentes macia ou lavadas em água 
corrente.
Seque bem as escovas rotativas antes de montar novamente a base.

7 • A fi ta de limpeza (item 29) não pode ser lavada. Para limpá-la, utilize 
uma escova de cerdas macia sem pressioná-la. As rodas pequenas (item 14) 
podem ser limpas com uma escova úmida de cerdas macias e um pano seco.
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MONTAGEM DA BASE DAS ESCOVAS ROTATIVAS
1 • Para encaixar as escovas rotativas em sua base, note que as escovas têm um encaixe no 
formato de um triângulo. Encaixe-o na abertura triangular da base, em seguida, encaixe o 
outro lado da escova na outra extremidade da base.
2 • Coloque novamente a tampa de abertura para acesso às escovas rotativas (item 28), 
encaixando primeiro a parte de baixo.
3 • Em seguida, gire a chave da tampa no sentido horário com auxílio de uma chave de fenda.
4 • Com a base das escovas rotativas montada, insira novamente o aspirador na base, 
pressionando para baixo até encaixar completamente.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, COMO RESOLVER?

PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES

O aspirador não liga ou 
parou de funcionar.

Produto com carga baixa 
na bateria.

Recarregue a bateria completamente 
de acordo com as instruções de 
carga.

Tomada elétrica sem 
energia.

Testar o produto em outra tomada 
elétrica.

Botão liga/desliga com 
defeito.

Ligue para o nosso SAC:
0800 704 0848.

Depósito de pó cheio ou 
acessórios bloqueados.

Efetue a limpeza do depósito de pó 
ou acessórios.

Filtro sujo.
Efetue a limpeza do filtro de acordo 
com as instruções de limpeza.

Carregador não está 
funcionando perfeitamente 
ou está mal conectado à 
tomada elétrica.

Verifique o encaixe do carregador na 
estação de carregamento. Verifique 
se a luz de carregamento acende ao 
conectar o carregador na tomada.

Redução de sucção.
Deposito de pó cheio.

Efetue a limpeza do depósito de pó 
ou acessórios.

Filtro sujo.
Efetue a limpeza do filtro de acordo 
com as instruções de limpeza.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do 
número 0800 704 0848 ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. 
Consulte os postos de atendimento em nosso site: www.mallory.com.br.
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Consumíveis
• Os consumíveis (filtros, etc) para o seu modelo de aparelho poderão ser adquiridos através 
do SAC e nos estabelecimentos autorizados.
Substituição dos Filtros
• O filtro do depósito deve ser lavado manualmente e substituído anualmente.
Anomalias e Reparação
• Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Se a 
ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída e deve agir-se como em caso de avaria.
Ecologia e reciclabilidade do produto
• Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema 
de recolha, classificação e reciclagem.
• O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas 
para o ambiente. 

Este símbolo significa que, para desfazer-se do produto depois de terminada 
a sua vida útil, você deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado 
de um gestor de resíduos autorizado para a recolha seletiva de Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Este símbolo significa que o produto 
pode conter pilhas ou baterias no seu interior, que devem ser retiradas antes de 
se desfazer do produto.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
• Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para 
futuras consultas.
• Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de 
funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada 
durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
• Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
• Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
• Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira.)
• Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
• Não use o aparelho ao ar livre.
• Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
• Não tracione o cabo de alimentação com o plugue do aparelho.
• Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
• O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
• Não abrir a(s) bateria(s) em nenhuma situação.
• Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser 
perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
• Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
• Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 



com o aparelho.
• Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
• Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
• Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo 
à tomada.
• Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de conexão.
• Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
• Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como 
cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, 
hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

IMPORTANTE
Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, 
estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para 
o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO
Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído 
somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve 
o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma 
coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
• A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos 
do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de 
consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
• Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

Atenção
Para fins de recarga da bateria, utilize apenas a fonte de alimentação destacável fornecida 
com este aparelho.
O símbolo    significa que o produto deve ser utilizado somente com o adaptador fornecido, 
modelo YL50241A-E320050. 
 
TERMO DE GARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.
1 • Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano1, a contar da data 

1 • Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional 
oferecida pela Mallory.



da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes 
da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as 
condições aqui especificadas. 
2 • A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser 
apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor 
transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre 
contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3 • Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência 
técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4 • As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de 
responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5 • A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução 
do problema.
6 • Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não 
terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
A garantia não abrange os casos de:
1 • Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em 
consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações 
do seu manual.
2 • Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de 
segurança.
3 • Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas 
não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo esteja faltando ou seja 
caracterizado como não original.
4 • Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, 
ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5 • Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6 • Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados 
ou manipulados de alguma forma.
7 • Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.
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PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS 
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

OU LIGUE:

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil 
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58


