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1. Produto 
Parabéns. Você acaba de adquirir um equipamento com garantia de qualidade e durabilidade. Por favor, 

siga as orientações desse manual para obter os melhores resultados de seu aspirador. 

A- Guarde a caixa e espumas originais. Se no futuro precisar enviar o produto para realizar 

manutenção ou consertos, o envio e retorno será feito livre de danos ao produto. 

B- Sempre utilize o equipamento em tomadas com aterramento. 

C- Não utilize adaptadores. 

D- Utilize apenas filtros originais. 

E- Sempre desconecte o equipamento da energia antes de realizar quando troca de filtro ou 

manutenção. 

F- Em caso de utilização contínua por mais de 3 horas, o equipamento pode esquentar. Caso utilize o 

equipamento durante muitas horas, deixe-o esfriar por 1 hora entre as operações. 

Dados técnicos 

Voltagem 220V 

Poder de sucção 3720L/Min 

Potência 1.200W 

Filtragem 99,9% das impurezas 

Nível de ruído 55dbA 

Medidas 38x33x28cm 13kg 

Motor Infinity Até 3000 horas de 

vida útil 

 

2. Instalação 
A- Retire o equipamento da caixa com as 2 mãos. Se necessário, peça ajuda de outra pessoa. 

B- Mantenha o aspirador em um local limpo, seco e arejado. 

C- Ligue a mangueira fornecida ao equipamento a ser aspirado. Se necessário, utilize a conexão “T” 

para conectar a 2 equipamentos simultaneamente.  

D- Ligue cabo de energia no equipamento, e posteriormente na tomada 220V. 

E- Ligue o botão ON/OFF do equipamento. A velocidade da sucção pode ser controlada no 

equipamento, pela manopla (Caso tenha interesse, também pode ser adquirido como acessório 

opcional um “controle-remoto” ou um pedal para acionar o equipamento. 

3. Manutenção 
A- Filtro do aspirador: O Jet Stream vem equipado com um filtro Antimicróbico que acumula a poeira 

o material aspirado. Quando notar uma redução significante no poder de sucção, indicamos a 



MANUAL ASPIRADOR JET STREAM ATUALIZADO EM:20/08/2014 

  
 

 

2 

substituição do filtro (não tente limpar o filtro, pois isso pode rasga-lo, e com o uso queimar o 

motor). 

B- Para substituir o filtro do aspirador Jet Stream: (1) Abra as 2 tarraxas pretas na lateral do 

equipamento. (2) Remova a porta. (3) Deslize a entrada do filtro do cano, para facilitar incline para 

frente levemente. (4) Antes de instalar o novo filtro, limpe a poeira de dentro do equipamento para 

aumentar a vida útil do motor. (5) Insira o novo filtro, com cuidado para não danificar o filtro HEPA. 

(6) Certifique-se que o filtro está bem instalado antes de fechar a porta lateral. ANVISO: NÃO 

UTILIZE O ASPIRADOR SEM UM FILTRO NO LUGAR CORRETO. ISSO PODE QUEIMAR O MOTOR. 

C- Filtro HEPA: Se mesmo com um filtro novo, você ainda notar uma sucção menor, talvez seja a hora 

de trocar o filtro HEPA. Geralmente essa troca é necessária a cada 2 anos. Para remover o filtro 

HEPA, remova o Filtro normal pela portal lateral, e remova os parafusos de plástico segurando o 

filtro HEPA na parede do Aspirador. Você pode prolongar o uso do filtro HEPA, com o seguinte 

procedimento: (1) Remova-o do aspirador. (2) Contra uma parede ou superfície dura, bata com 

cuidado, de modo que as partículas se desgrudem e limpe o filtro. (3) Instale novamente no 

aspirador. 

D- Troca de motor Infinity: (1) Abra a porta lateral do motor, removendo 6 parafusos. (2) Retire o 

motor usado e substitua pelo novo com cuidado para que todas as partes sejam conectadas 

corretamente. 

 

Instale corretamente o cabo da foto, isso é muito importante para os motores Infinity. 

E- Guia de problemas e soluções: 

Sintoma Possível Causa Sugestão de solução 

O aspirador não liga  Problema na energia 

 “Circuit Breaker” para 

fora 

 Motor queimado 

 Utilizando adaptador 

 Cheque o fusível 

“Circuit Breaker” 

 Resete o Circuit Breaker 

 Troque o motor 

 Retire o adaptador 

Barulho excessivo  O motor está 

encostando no 

equipamento 

 Troque o motor ou 

ajuste sua posição 

Sucção insuficiente  Obstrução no sistema 

 Filtro entupido 

 Remova a obstrução 

 Troque o filtro 

O motor desliga  Amperagem de entrada 

muito alta 

 Motor está queimado 

 Certifique-se que o 

filtro está no lugar 

 Troque o motor 

Sucção excessiva  Filtro não está no lugar  Instale o filtro 

corretamente 
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A sucção varia entre as 

bancadas ou equipamentos 

 O tamanho das 

mangueiras de sucção 

varia entre as bancadas 

 Ajuste as mangueiras 

 

4. Acessórios e reposições 
A- Reposições 

01-700 | Filtro do aspirador Jet Stream com 5 unidades 

01-701 | Filtro HEPA Jet Stream 

01-721 | Motor do aspirador Jet Stream  

B- Acessórios 

01-713 | Pedal para acionamento 

01-714 | Controle remoto ON/OFF 

5. Garantia 
O equipamento possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, quando comprovados pelo setor 

responsável. A garantia deverá cobrir reparos e manutenção pertinentes, sem a obrigação de trocar o 

produto. O transporte para eventuais manutenções será pago pela OdontoMega dentro do período de 

garantia legal de 3 meses. Em caso de manutenção ou garantia no período da garantia estendida (9 meses 

restantes) o transporte deverá ser pago pelo Consumidor. 

A garantia NÃO cobre: 

1- Mau uso. 

2- Manutenção realizada por pessoal não autorizado. 

3- Manutenção ou uso feita em desacordo com as instruções deste manual. 

4- Motivos de força maior, como descargas elétricas, incêndios, etc. 

5- Partes de desgaste natural como carvões, filtros, motor. 

 

Para maiores informações contate a OdontoMega. 

 

OdontoMega import 

Rua Rui Barbosa, 640 Ribeirão Preto – SP 

CEP 14015-120 

Tel.: +55 16 3610 9636 

odontomega@odontomega.com.br 

www.odontomega.com.br 




