
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 2 

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS .................................................................... 3 

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ............................................................ 4 

4. MONTAGEM ............................................................................................. 6 

5. OPERAÇÃO ............................................................................................. 7 

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA .................................................................... 8 

7. TERMO DE GARANTIA LITH ............................................................................. 8 



2 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Agradecemos a preferência por adquirir um produto LITH! Nosso 
objetivo é fornecer produtos de alta qualidade que satisfaçam as 
expectativas de nossos clientes, principalmente em custo-benefício. 

 
Recomendamos a leitura deste manual para melhor conhecimento 
da estrutura, métodos para operação e demais detalhes para 
máximo aproveitamento e segurança. Proteja-se e a terceiros 
observando todas as diretivas de segurança do equipamento. O 
não cumprimento das instruções pode resultar em acidentes e 
danos permanentes à ferramenta. 

 

As informações a seguir não compõem parte de nenhum contrato. 
 

Os dados aqui expostos foram obtidos no processo de produção e 
uso do equipamento, bem como de outras fontes. Ademais, devido 
a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, 
reservamo-nos o direito de alterar especificações que constam 
neste manual sem aviso prévio. Portanto, cabe ao próprio usuário a 
responsabilidade de averiguar se o equipamento ou processo 
descrito é apropriado para a finalidade pretendida. 

 
Ao receber o produto verifique ao desembalar o produto se há 
partes danificadas em transporte. Em qualquer eventualidade, 
contate-nos em tempo hábil. 

 

Vide a última página desse manual para informações de garantia. 
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2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
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3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

• Para utilizar o equipamento, tenha certeza do domínio de cada 
função e os métodos de operação necessários. 

• Não deixe a ferramenta quando estiver conectada. Desconecte da 
tomada quando não estiver em uso e antes de realizar manutenção. 

• Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha à chuva. 
Guarde dentro de casa. Não use em superfícies molhadas. 

• Não permita que o soprador seja usado como um brinquedo. É 
necessária muita atenção quando usado por ou perto de crianças. 

• Use apenas conforme descrito no manual. Use apenas acessórios 
recomendados pelo fabricante. 

• Não use com cabo ou plugue danificado. Se a ferramenta não 
estiver funcionando como deveria, tiver caído, sido danificada, 
deixada ao ar livre ou caída na água, leve-a a um centro de serviço. 

• Não puxe ou carregue pelo cabo, não use o cabo como alça, não 
feche a porta com o cabo ou puxe o cabo ao redor de arestas ou 
cantos afiados. Não passe a ferramenta sobre o cabo. Mantenha o 
cabo afastado de superfícies aquecidas. 

•  Não desligue puxando pelo cabo. Para desconectar, segure pelo 
plugue, não pelo cabo. 

• Não manuseie o plugue ou ferramenta com as mãos molhadas. 

• Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use com 
nenhuma abertura bloqueada; mantenha-o livre de poeira, fiapos, 
cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar. 

• Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do 
corpo longe de aberturas e partes móveis. 

• Desligue todos os controles antes de desconectar. 

• Tenha cuidado extra ao limpar escadas. 

• Não use para coletar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como 
gasolina, ou use em áreas onde eles possam estar presentes. 

•  Mantenha as proteções no lugar e funcionando. 
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• Desconecte o soprador - desconecte o soprador da fonte de 
alimentação quando não estiver em uso, antes da manutenção, ao 
trocar acessórios, como tubos do soprador e semelhantes. 

• Fique alerta - observe o que você está fazendo. Use o senso 
comum. Não opere a ferramenta quando estiver cansado ou sob a 
influência de álcool, drogas ou medicamentos que causem 
sonolência. 

• Não se exceda - Mantenha os pés e o equilíbrio adequados em 
todos os momentos. 

• Não force o soprador - Ele fará o trabalho melhor e com menos 
probabilidade de um risco de lesão na taxa para a qual foi 
projetado. 

• Manuseie o cabo com cuidado - nunca carregue o soprador pelo 
cabo ou puxe-o para desconectar da fonte de alimentação. 
Mantenha o cabo longe de calor, óleo e pontas afiadas. 

• Evite partida não intencional - Não carregue o soprador conectado 
com o dedo na chave liga / desliga. Certifique-se de que a chave 
esteja desligada ao conectar.  
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4. MONTAGEM. 

 

• 1. Empurre o tubo inferior firmemente para dentro do tubo 
superior, até que os tubos “encaixem” no lugar. 

 

• 2. Empurre o tubo do soprador para frente até que as áreas 
entalhadas no alojamento do soprador travem nas ranhuras do 
tubo. 

 

 

NOTA: O tubo do soprador deve ser montado na carcaça do 
motor antes do uso. Nunca opere sem o tubo montado. 

 

 

• Fixe o conjunto do tubo do soprador na carcaça do motor. 

• Conecte o cabo de extensão na ferramenta e, em seguida, 
conecte-o à fonte de alimentação. 

• Segure o tubo do soprador aproximadamente 2 a 4 polegadas 
acima do solo, ligue o soprador e com um movimento de varredura 
de um lado para o outro, avance lentamente mantendo os detritos / 
folhas acumulados à sua frente. 



7 

 

 

 

5. OPERAÇÃO 
 
 

Esteja sempre ciente da força e direção do fluxo. Nunca direcione o 
fluxo ou descarga do soprador em direção a pessoas ou animais. 

 
 

 

 
 

O soprador é equipado com um interruptor de velocidade variável 
localizado na parte superior da carcaça do motor, abaixo da alça. 
Antes de usar o soprador, certifique-se de ler e compreender este 
manual do usuário. 
 

Certifique-se de estar usando roupas adequadas e também 
equipamentos de segurança, como óculos de segurança, proteção 
auricular e máscara, se necessário. Certifique-se de que os 
acessórios para o soprador estão instalados e ajustados 
corretamente. Esteja ciente de outras pessoas e animais na área 
onde você operará o soprador. 
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Para ligar/desligar o soprador. 
 

•  Conecte o cabo de alimentação a uma extensão elétrica 
aprovada e conecte-o à fonte de alimentação. 

• Para ligar a ferramenta e selecionar o nível de velocidade inferior, 
deslize o botão do interruptor para a posição “1”. 

• Para ligar a ferramenta e selecionar a alavanca de velocidade 
mais alta, deslize o botão do interruptor para a posição “2”. 

Para desligar o soprador 
 

• Para desligar a ferramenta, deslize o botão interruptor de volta 
para a posição «0». 
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6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
 

• Guarde a ferramenta, o manual do usuário e os acessórios em um 
local seguro e seco. Assim, você sempre terá as informações à 
mão. 

• Mantenha as aberturas de ventilação da ferramenta desobstruídas 
e limpas o tempo todo. 

• Remova a poeira e sujeira regularmente. A limpeza é feita melhor 
com um pano ou escova. 

• Nunca use agentes cáusticos para limpar peças de plástico. 

• Não use agentes de limpeza para limpar as peças de plástico da 
ferramenta. Recomenda-se um detergente neutro em um pano 
úmido. A água nunca deve entrar em contato com a ferramenta. 

• Limpe o tubo do soprador completamente antes de armazená-lo. 

• Guarde o soprador em um local seco e bem ventilado e 
inacessível para crianças. Guarde a ferramenta trancada para evitar 
o uso não autorizado ou danos. 
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7. TERMO DE GARANTIA LITH 

 
• O prazo de garantia é de 6 (seis) meses, sendo 03 (três) meses 

de garantia legal mais 03 (três) meses de garantia concedida pela 

LITH. O prazo de garantia inicia da data da compra pelo 

consumidor final, que deve ser comprovada mediante apresentação 

da nota fiscal de compra. 

 

• A garantia será concedida na forma acima descrita, somente nos postos 

de serviços autorizados. 

 

• A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto de 

quaisquer peças com defeito de fabricação, observando os termos 

da lei e deste manual. 

 

• A garantia só estará assegurada se as peças consideradas defeituosas 

forem substituídas pela Assistência Autorizada LITH, mediante 

análise que revele, satisfatoriamente para o fabricante, a existência 

do defeito de fabricação reclamado. 

 

• Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto 

que venha apresentar defeito decorrente de uso inadequado, 

negligência ou acidente, ou ainda, que tenha sido reparado ou 

alterado fora de uma Assistência Autorizada LITH. 

 

• Peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso não têm 

cobertura da garantia. 
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Reservamos o direito de alterar as especificações e/ou as 

ilustrações neste manual, assim como termo de garantia, sem aviso 

prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas 

modificações nas furadeiras anteriormente vendidos. 
 

Contato 

LITH: 

Cancelamento da 
Garantia 

 
Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo 

proprietário ou terceiro. 

Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

do

 fabricante. 

Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica LITH. 

Transporte e armazenamento inadequado. 


