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Este documento

Antes de colocar o aparelho em 
operação é necessário ler este docu-
mento e tê-lo sempre à mão.

Apoio adicional 

Para outras questões queira contactar o ser-
viço de assistência ao cliente Mirka respon-
sável pelo seu país.
Ver o verso deste documento.

Importantes indicações de 
segurança

Marcação de indicações

PERIGO

Perigo imediato de ferimentos gra-
ves e irreversíveis ou até mesmo 
de morte.

PERIGO

Perigo de ferimentos graves ou até 
mesmo de morte.

CUIDADO

Perigo de ferimentos ligeiros ou 
danos materiais.

Explicação dos símbolos

As instruções estão divididas em 6 fases 
representadas por símbolos.

A Antes da tomada em 
funcionamento

auto

max.

min.

max.

min.

B Operação / Funcionamento

B Conectar o aparelho 
eléctrico

B Limpar o elemento filtrante

C Trocar o saco filtrante

C Trocar o elemento filtrante

O aparelho 
só pode ser utilizado por pessoas que 
foram instruídas no seu manejo e expressa-
mente encarregues da respectiva operação
só pode ser operado sob vigilância
não pode ser utilizado por crianças

1. Evitar qualquer modo de trabalho que 
possa ofercer riscos.

2. Nunca aspirar sem filtro.
3. Nas situações que se seguem desligar o 

aparelho e tirar a ficha de ligação à rede 
da tomada:
 - antes da limpeza e manutenção
 - antes de modificar o aparelho
 - antes de substituir peças
 - no caso de formação de espuma ou de 
saída de líquido

Ao utilizar aparelhos para eliminação de pó, 
é necessário haver uma taxa de ventilação 
suficiente no local quando o ar é evacuado do 
aparelho (observar as respectivas prescri-
ções nacionais em vigor).

A operação da máquina está condicionada às 
respectivas disposições nacionais.
Além do manual de instruções e das normas 
vinculativas de prevenção de acidentes, 
válidas no país onde a máquina é utilizada, 
devem ser observadas também as normas 
técnicas usuais para garantir um trabalhose-
guro e eficiente.

Emprego da máquina

O aparelho é adequado para aspirar pós e 
líquidos secos, não combustíveis.

Os aparelhos descritos nestas instruções de 
operação são adequados para

o uso industrial, por exemplo, em hotéis, 
escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritó-
rios e empresas de aluguer

Qualquer outro tipo de utilização será consi-
derada uma utilização inadequada. Danos daí 
resultantes não são de responsabilidade do 
fabricante.
A utilização adequada inclui também a 
observância e o cumprimento de condições 
de funcio-namento, manutenção e reparo 
estabelecidas e indicadas pelo fabricante.
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Transporte

1. Antes de transportar, fechar todos os tra-
vamentos do recipiente para sujidade.

2. Não inclinar o aparelho quando houver 
líquido no recipiente para sujidade.

3. Não levantar o aparelho com ganchos de 
guindaste.

Armazenamento

1. Armazenar o aparelho seco e de modo a 
estar protegido contra congelação.

Conexão eléctrica

1. É aconselhável o aspirador ser ligado a 
um disjuntor de corrente de defeito.

2. A ficha e os acoplamentos de cabos de 
conexão à rede e extensões têm que ser 
impermeáveis.

Extensões

1. Só utilizar como extensão o modelo indi-
cado pelo fabricante ou um de qualidade 
superior.

2. Utilizando um cabo de extensão, ter em 
consideração a secção mínima do cabo:

Comprimento do 
cabo

Secção

< 16 A < 25 A

até  20 m 1,5 mm2 / AWG 14 2,5 mm2 / AWG 12

20 a 50 m 2,5 mm2 / AWG 12 4,0 mm2 / AWG 10

Manutenção, limpeza e reparação

Para a manutenção e limpeza, o aparelho 
tem que ser tratado de maneira a que não 
represente qualquer perigo para o pessoal de 
manutenção e para outras pessoas.

Na área de manutenção
utilizar evacuação de ar fi ltrada obrigatória
usar vestuário de protecção
limpar a área de manutenção de maneira 
a que substâncias perigosas não passem 
para o ambiente

Fontes de perigo

Parte elétric

PERIGO

Choque eléctrico devido a cabo de 
conexão à rede defeituoso.

Tocar num cabo de conexão à 
rede defeituoso pode causar feri-
mentos graves ou mortais.

1. Não danificar o fio de cone-
xão à rede elétrica (por ex. 
passando por cima, puxando, 
amassando).

2. Verificar regularmente os fios 
de conexão à rede quanto a 
danificações e a desgaste por 
envelhecimento.

3. Antes de continuar a utilizar o 
aparelho encarregar o serviço 
de assistência ao cliente Mirka 
ou um técnico de electricidade 
de substituir cabos de conexão 
à rede defeituosos.

PERIGO

Peças condutoras de tensão na 
parte superior do aspirador.

O contacto com peças condutoras 
de tensão causa ferimentos graves 
ou mortais.

1. Nunca salpicar a parte superior 
do aspirador com água.

CUIDADO

Tomada do aparelho.

A tomada do aparelho foi concebi-
da apenas para os fins indicados 
nas instruções de operação. 

1. A conexão de outros aparelhos 
pode causar danos materiais.

2. Antes de conectar um aparelho 
desligar o aspirador e o apare-
lho a ser conectado.

3. Ler as instruções de operação 
do aparelho a ser conectado 
e as indicações de segurança 
nelas incluídas.
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CUIDADO

Danos devido a tensão de rede 
inadequada.

O aparelho pode sofrer danos ao 
ser conectado a uma tensão de 
rede inadequada.

1. Certificar-se de que a tensão 
indicada na placa de tipo 
corresponde à tensão da rede 
local. 

Aspirar líquidos

CUIDADO

Aspirar líquidos.

Líquidos combustíveis não devem 
ser aspirados.

1. Antes de se aspirar líquidos, o 
saco filtrante/saco de elimina-
ção tem que ser removido.

2. Limpar e verificar frequentemen-
te o flutuador montado ou a man-
gueira de nível para limitação 
do nível de água, de maneira a 
detectar eventuais danos.

3. Recomendamos utilizar um 
elemento filtrante ou peneira 
separado.

4. Se começar a surgir espuma, 
parar imediatamente o trabalho e 
esvaziar o recipiente.

Materiais perigosos

PERIGO

Materiais perigosos.

Aspirar materiais perigosos pode 
causar ferimentos graves ou 
mortais.

1. Os seguintes materiais não 
deverão ser aspirados:
 - pós perigosos para a saúde
 - materiais quentes (cigar-
ros incandescentes, cinza 
quente, etc.)

 - líquidos combustíveis, 
explosivos, agressivos (por 
exemplo: gasolina, solventes, 
ácidos, lixívias, etc.)

 - pós combustíveis, explosivos 
(por exemplo, pós de magné-
sio, de alumínio, etc.)

Esvaziar o recipiente para sujidade

CUIDADO

Materiais aspirados perigosos 
para o ambiente.

Materiais aspirados podem consti-
tuir um perigo para o ambiente.

1. Eliminar o material acumulado 
conforme as disposições legais.

 Peças sobressalentes e acessórios

CUIDADO

Peças sobressalentes e acessó-
rios.

A utilização de peças sobressa-
lentes e acessórios não originais 
pode afectar a segurança do 
aparelho.

1. Utilizar só peças sobressalen-
tes e acessórios da Mirka.

2. Utilizar apenas as escovas 
fornecidas com o aparelho ou 
estabelecidas nas instruções 
de operação.
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Eliminação de falhas

Falha Causa Eliminação

‡ O motor não funciona > O fusível da tomada de conexão 
à rede disparou.

Accionar o fusível de rede.

> A protecção contra sobrecarga 
foi activada.

Desligar o aspirador, deixá-lo 
arrefecer durante cerca de 5 
minutos. Se não for possível ligar 
novamente o aspirador, contactar 
o serviço de assistência técnica 
da Mirka.

> Motor defeituoso. Encarregar o serviço de 
assistência técnica da Mirka de 
substituir o motor.

‡ O motor não trabalha em modo 
de funcionamento automático

> Ferramenta eléctrica defeituosa 
ou mal encaixada.

Controlar o funcionamento da 
ferramenta eléctrica ou encaixar 
bem a ficha.

> A absorção de energia da 
ferramenta eléctrica é demasiado 
baixa.

Observar uma absorção de 
energia mínima de P >40 W.

‡ Potência de aspiração reduzida > A absorção de energia da 
ferramenta eléctrica é demasiado 
baixa

Ajustar a potência de aspiração 
conforme indicado no capítulo  
„Regulação da potência de 
aspiração“.

> Mangueira de aspiração/bocal 
entupido.

Limpar a mangueira de 
aspiração/o bocal.

> Recipiente, saco de eliminação 
ou saco filtrante cheio.

Vide capítulo “Esvaziar o 
recipiente" ou "Trocar o saco 
filtrante, saco de eliminação”.

> Elemento filtrante sujo. Vide capítulo „Limpar o elemento 
filtrante“ ou „Trocar o elemento 
filtrante“.

> Falta a vedação entre o 
recipiente e a parte superior do 
aspirador ou ela está defeituosa.

Substituir a vedação.

> Mecanismo de limpeza 
defeituoso.

Contactar o serviço de 
assistência técnica da Mirka.

‡ O aspirador desliga-se ao aspirar 
líquidos 

> Recipiente cheio. Desligar o aparelho. Esvaziar o 
recipiente.

‡ Flutuações de tensão > Impedância de alimentação de 
tensão demasiado alta.

Ligar o aparelho a outra tomada 
de corrente mais perto da caixa 
de fusíveis. Não é provável haver 
flutuações de tensão superiores 
a 7% se a impedância no ponto 
de alimentação for 0.15 

Levar a máquina à recicclagem

O aparelho gasto deve ser imediatamente 
inutilizado.
1. Tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
2. Cortar o cabo de conexão eléctrica.
3. Não juntar aparelhos eléctricos ao lixo 

doméstico!

1. Segundo a directiva europeia 
2002/96/CE sobre aparelhos 
eléctricos e electrónicos usa-
dos, estes têm que ser recolhi-
dos em separado e enviados 
para reciclagem ecológica.
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Garantia

Com relação à garantia são válidas e 
aplicáveis as nossa condições gerais de 
comércio.
O fabricante não se responsabiliza por 
danos resultantes de alterações arbitrá-
rias no aparelho, da utilização de peças 
sobressalentes e acessórios inadequados, 
assim como da utilização do aparelho não 
conforme com as disposições. 

Testes

Os testes electrotécnicos deverão ser 
realizados conforme as prescrições da 
prescrição de prevenção de acidentes 
(BGV A3) e conforme DIN VDE 0701 parte 
1 e parte 3. Estes testes são necessários 
em intervalos frequentes conforme DIN 
VDE 0702 e após duma reparação ou 
duma mudança.

 
Declaração de conformidade CE

KWH Mirka Ltd
FIN-66850 Jeppo

Produto: Aspirador para utilização a seco / húmido

Tipo: Mirka 915, Mirka 912

Descrição: 230-240 V~, 50/60 Hz
110-120 V~, 50/60 Hz

O tipo de construção 
do aparelho cumpre as 
seguintes disposições 
aplicáveis:

Directiva sobre máquinas da CE 
2006/42/CE
Directiva sobre baixa tensão da CE 
2006/95/CE
Directiva sobre compatibilidade 
electromagnética da CE 2004/108/CE

Normas harmonizadas 
aplicadas:

EN ISO 12100-1 (2004), 12100-2 (2004)
EN 60335-1 (2004), 60335-2-69(2004), 
50336/A1 (2006), 55014-1/A2 (2002), 
55014-2/A1 (2001), 61000-3-2 (2006), 
61000-3-3/A1 (2001), 61000-3-3/A2 
(2005)

Normas e especificações 
técnicas nacionais 
aplicadas:

DIN EN 60335-1 (2997)
DIN EN 60335-2-69 (2008)

Jeppo, 02.01.2009

Dados técnicos

Mirka 915 Mirka 915 GB Mirka 912 110V GB Mirka 912 US

EU GB 230/240 V GB 110 V US 120 V

Tensão de rede V 230 230/240 110 120

Frequência de rede Hz 50/60 60

Fusível de rede A 16 13 25 15

Potência de conexãoIEC
W 1200 1000 840

Potência de conexão da tomada de 
corrente do aparelho

W
2400 1800 1750 600

Potência de conexão total W 3600 3000 2750 1440

Débito de ar l/min 3700 3200 3600

Subpressão mbar 250 230

Nível de pressão sonora das 
superfícies de medição a intervalos 
de 1 m, EN 60704-1

dB(A)
62

Ruído de trabalho dB(A) 59

Cabo de conexão à rede: 
Comprimento

m
7,5

Cabo de conexão à rede:  Tipo H05RR-F 3G1,5 H07BQ-F 3G2,5 SJTW-A AWG 14/3

Classe de protecção I

Tipo de protecção IP X4

Grau de desparasitagem EN 55014-1

Volume do recipiente l 30

Largura mm 360

Profundidade mm 450

Altura mm 600

Peso kg 10

Acessórios

Designação Enc. nº.

Elemento filtrante 8999600411

Sacos filtrantes em feltro (5 unidades) 8999700211
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KWH Mirka Ltd
Finland
Tel. +358 20 760 2111
www.mirka.com
sales@mirka.com

Mirka Abrasives Ltd 
United Kingdom
Tel. +44 1908 375 533
sales.uk@mirka.com

Mirka Schleifmittel GmbH  
Germany
Tel. +49 6196 7616-0
info@mirka.de

Mirka Abrasives Inc.  
USA
Tel. +1 330 963 6421
www.mirka.com

Mirka Scandinavia  AB
Sweden, Norway, Denmark
Tel. +46 54 690 950
sales.se@mirka.com

Mirka Abrasifs s.a.r.l. 
France
Tel. +33 1 4305 4800
ventes.fr@mirka.com

Mirka Italia s.r.l.  
Italy
Tel. +39 0733 207511
info@mirkaitalia.com
www.mirkaitalia.com

KWH Mirka Ibérica S.A.U. 
Spain
Tel. +34 93 682 09 62
mirkaiberica@mirka.com

KWH Mirka Mexicana S.A. de C.V. 
México
Tel. +52 55-5148-3212
ventas.mx@mirka.com 

Mirka Brasil Ltda.  
Brasil
Tel. +55 11 5543 3639
vendas.br@mirka.com

Mirka Asia Paci"c Pte Ltd 
Singapore 
Tel. +65 6733 5422
sales.sg@mirka.com

KWH Mirka Ltd Eesti "liaal 
Estonia
Tel. +372 677 3699
sales.ee@mirka.com

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd  
China
Tel. +86 21 6390 0018
sales.cn@mirka.com

Mirka Rus LLC
Russia
Tel. +7 812 640 27 77
sales.ru@mirka.com 

Mirka Abrasives Canada Inc.
Canada
Tel. +1 330 963 6421

@mirka.com 

www.mirka.com


