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EFA Brasil

Telefone: 0800 606 5456
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Tipo doméstico
ISOLAMENTO DUPLO 

Estimado cliente EFA!

Queremos parabenizá-lo pela escolha do Sistema de Puri�cação do Ar e 
Higienização de Ambientes EFA SYSTEM. Você adquiriu um produto 
que combina perfeição, técnica, funcionalidade com alto conforto de 
utilização e um design moderno.
Higieniza e descontamina colchões e sofás de dentro pra fora, aumen-
tando sua durabilidade em ate 3 x mais tempo que o normal. 
Trabalha somente com �uxo de ar e água. 

As instruções contidas neste manual devem ser lidas atentamente para 
que você possa desfrutar por muito tempo do Sistema de Puri�cação do 
Ar e Higienização dos Ambientes EFA  SYSTEM.

Registre aqui o número de série da sua 
EFA SYSTEM que localiza-se numa 
etiqueta abaixo da alça da máquina.

Rodovia SC 401, 7126 – Casa 2 
Bairro: Santo Antônio de Lisboa
CEP: 88.050-000 – Florianópolis/SCSystem 1250 w
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APRESENTAÇÃO DO SISTEMA EFA SYSTEM

Lexan com Pet ( Mesmo de janela de avião )
Desenvolvida com ABS

Reservatorio
Turbina

DADOS TÉCNICOS

Kevlar ( Mesmo material de coletes a prova de bala )
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EFA SYSTEM
127V - 60Hz (para modelo de 127V)

Máx. 1250 Watts regulável
38 x 35 x 45cm (comprimento x largura x altura)

Modelo
Tensão

Potência
Dimensões

220V - 60Hz (para modelo de 220V)

Separador
Limpeza do ar 25m cúbicos a cada 2 minutos

Consumo Modo de limpeza - 500 watts,  5 kw hora



Suporte com rodas

Tampa removível
da entrada de ar

Tanque de água

Alça para transporte

Tomada para
acessórios elétricos

Trava do tanque de água

Trava lateral

Botão on/off

Controle de velocidade

Grelha localizada
na parte de atrás

Encaixe para a tampa
removível da entrada
de ar

SISTEMA BASE
EFA SYSTEM
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o ter adquirido o seu sistema EFA SYSTEM, você está dando um Apasso importante para ter uma vida mais confortável e saudável. 
Irá notar como reduz substancialmente o pó de sua casa ao 

utilizar sua EFA SYSTEM habitualmente. Mais ainda, a sua decisão em ter 
comprado uma EFA SYSTEM vai ajudar a promover, este fantástico 
sistema de �ltração do pó através da água.

Muitas pessoas que conhecem ainda não estão familiarizadas com este 
conceito de limpeza de ar e casa. Como tal, a sua recomendação é 
fundamental, pois vai dar a possibilidade à sua família e amigos de 
poderem usufruir desde sistema exclusivo.

Somos uma empresa reconhecida mundialmente e queremos o melhor 
para os nossos clientes.

Estamos sempre atentos à inovação, fazendo pesquisas de mercado e 
acompanhando o avanço das novas tecnologias.

A tecnologia avançada EFA SYSTEM, única pela sua patente do separa-
dor é de elevada qualidade, segurança e apresenta  especial atenção às 
questões do meio ambiente.

Muito obrigado pela con�ança.

PARABÉNS!
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O sistema EFA SYSTEM já se encontra no mercado, em todo o mundo, 
há mais de uma década. Sempre houve uma preocupação do homem 
em encontrar métodos e�cazes de limpeza que deixem sua casa 
realmente limpa. Ao ter adquirido o sistema EFA SYSTEM você 
tornou-se membro desta família maravilhosa que é a família EFA 
SYSTEM.

O nosso principal objetivo é que os nossos clientes �quem totalmen-
te satisfeitos com este sistema único.

Sabemos que prestar um excelente serviço é fundamental, por isso, 
não hesite em contactar-nos caso surja alguma questão relacionada 
com a EFA SYSTEM.

Use e abuse da sua EFA SYSTEM!

 

BEM-VINDOS À FAMÍLIA EFA SYSTEM!
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Ouvimos, todos os dias, notícias perturbadoras sobre o nosso meio 
ambiente. Florestas devastadas, poluição, nuvens tóxicas e buracos da 
camada de ozônio são alguns dos muitos problemas ecológicos.

Consequência de tudo isso é o aumento de várias doenças que afetam, 
particularmente, as nossas crianças. As alergias e asma já não são, 
infelizmente, doenças raras. Hoje uma em cada três crianças é afetada 
por problemas respiratórios. Nem mesmo os adultos podem estar certos 
que o seu sistema imunológico resiste a todos estes problemas ecológi-
cos.

Estamos preocupados com todas estas alterações ecológicas e quere-
mos proporcionar a nós mesmos e às nossas crianças o melhor que 
temos.

Como membro da família EFA SYSTEM você tem agora a oportunidade 
de contribuir para esta causa, dentro de sua casa.

 

Com EFA SYSTEM respire saúde! 

A NATUREZA EM SUA CASA!
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A limpeza é essencial para todos os clientes EFA. 

Respirar ar puro e limpo dentro de sua casa é sinônimo de qualidade de 
vida. 

Aproveite o dia e desfrute cada momento da natureza!

Você merece!

QUALIDADE DE VIDA!
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Todos nós temos objetivos na vida.

Para conseguir cada um de nós segue um caminho diferente.

Ao ter escolhido a EFA SYSTEM demonstra que con�a em um produto 
único e inovador, bem como na nossa empresa. Este é, provavelmente, o 
primeiro passo de uma grande caminhada.

A EFA SYSTEM vai ajudá-lo a alcançar os seus objetivos e a realizar os seus 
desejos.

Para obter mais informações sobre o seu sistema EFA SYSTEM contate, 
por favor, seu representante.

Com EFA SYSTEM respire saúde! 

OBJETIVOS
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Dentre as mais de 30 funções,
suas principais são:
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Puri�car o ar

Eliminar ácaros 

Eliminar fungos

Eliminar bactérias

Limpar colchões

Limpar tapetes

Limpar cortinas

Aromatizar o ar

Limpar janelas

Limpar pisos

Aspirar líquidos

Lavar estofados

e muito mais!



O SEPARADOR

O separador é o coração da EFA SYSTEM!

A disposição diferenciada das lâminas criam uma grande turbulên-
cia na água, absorvendo as partículas de pó com muita rapidez e 
e�ciência.

ALTA TECNOLOGIA
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Função e design moderno integrados!

O controle central da EFA SYSTEM destaca-se pelo seu design 
diferenciado e funcional.

O grande diferencial está na regulagem contínua da potência que, de 
forma simples, pode ser ajustada no botão rotativo. 

A potência do aparelho é de 300 watts no modo “puri�cação”, 500 watts 
no modo “clean” e de 1250 watts no modo “wet”. Quando utilizada com a 
Escova Elétrica (acessório opcional) sua potência sobe para 1450 watts.

CONTROLE CENTRAL
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Nunca mais será necessário gastar com �ltros de aspirador de pó, a 
EFA SYSTEM funciona apenas com água!

Os odores e as partículas de pó do ar são absorvidos e recolhidos pelo 
�ltro de água, fazendo com o que a sujeira retida não volte para o 
ambiente como no aspirador de pó tradicional.

Uma ideia inovadora é a “Função Dry-Lock”. A alça do depósito de água 
da EFA SYSTEM permite um transporte fácil e uma secagem ideal do 
tanque de água.

O DEPÓSITO DE ÁGUA
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Mobilidade e praticidade!

As rodas na base da EFA SYSTEM permitem, de modo prático e e�ciente, 
a mobilidade e o manuseio.

A BASE
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ACESSÓRIOS PADRÃO

Tubo Telescópico
de aço inoxidável

Chave para liberação

Adaptador para ralos

Suporte de acessórios

do separador

Bocal de aspiração
localizada

mangueira de sucção
de 2,5mm

Escova de pó

Escova comutável
Saco a vácuo
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Gaita para tecidoBocal de sopro e aspiração



PREPARAÇÃO PARA USO DA EFA SYSTEM

AVISO: A entrada de ar (parte interna) deve
estar ligeiramente coberta pela água!

2,5 - 3 litros  de água

2. Certi�que-se que o separador esteja �xado de maneira correta. 

3. Encaixe o compartimento do motor sob o tanque de água 
�xando-o com os fechos laterais.

4. Ao utilizar essências aromáticas, coloque-as diretamente na 
água que encontra-se no tanque. Util ize exclusivamente 
essências aromáticas fornecida pelo fabricante. 

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados 
pela adição de outros produtos.
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A EFA SYSTEM exige esta quantidade 
de água para todas as funções 
(exceto quando for aspirar líquidos).

1. Encha o tanque com água fria até 
cobrir ligeiramente a entrada de ar
(parte interna).



FUNÇÕES BÁSICAS DA EFA SYSTEM

Escova comutável
É especialmente indicada para uma limpeza cuidadosa 
e e�caz de supefícies planas, carpetes e tapetes.

Escova para pó

Gaita para tecido

Bocal para aspiração localizada
Facilita a limpeza de lugares de difícil acesso.

Chave para liberação e limpeza do separador
É usada para liberar o separador e para a  limpeza do
mesmo através da escova acoplada na extremidade.

Purificação do ar

Coloque a EFA SYSTEM no cômodo desejado e deixe-a funcionando 
por alguns minutos, logo perceberá que as partículas de pó e odores 
aspirados são retidos pela água.

O ar recém puri�cado retorna ao ambiente pela saída de ar. Se 
desejar adicione algumas gotas de essência EFA na água do tanque e 
pouco tempo depois sinta o agradável aroma no ambiente.

É adequada para a limpeza de plantas e outros objetos 
delicados. Encaixe a escova para pó diretamente no 
pegador e abra o regulador de ar possibilitando uma 
aspiração especialmente cuidadosa.

Acessório para superfícies macias, pode ser usado 
delicadamente para limpar cortinas, sofás, colchões, 
travesseiros e etc.

22

LIMPEZA COM OS ACESSÓRIOS PADRÃO



OUTRAS FUNÇÕES

Função de sopro

Função de desentupir pias/ralos

Aspiração molhada

ATENÇÃO:  Não aspirar líquidos com a Escova 
Elétrica e nem com a mangueira elétrica!

Ao aspirar líquidos comece com o tanque de água 
vazio e aspire a água com a mangueira de aspiração 
EFA SYSTEM. Tome cuidado para não encher demais 
o tanque de água. Após cada aspiração de líquidos, 
limpe e seque a mangueira. Para isso, aspire água 
limpa e depois coloque a mangueira na saída de ar e 
encaixe o pegador na entrada de ar.

Para a secagem da mangueira, deixe a EFA SYSTEM 
funcionando na função sopro de 2 a 3 minutos.

Em seguida a mangueira já pode ser utilizada para 
outros trabalhos.
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Posição do controle de velocidade do motor 
recomendada para aspiração molhada com 
a EFA SYSTEM é “WET”

Ideal para secar objetos e in�ar colchões, boias, 
balões e a�ns. Para utilizar abra a grade de saída de ar 
e encaixe a mangueira de aspiração.

Encaixe na entrada de aspiração o adaptador de 
ralos. Use no modo “wet” para ter mais potência. 
Após o uso, limpe a mangueira.



Aspiração a vácuo

CUIDADOS (Por favor, siga estas instruções após cada utilização)

IMPORTANTE: Na aspiração a vácuo a
EFA SYSTEM não pode ser desligada antes de
desconectar a mangueira!

OUTRAS FUNÇÕES

Coloque na embalagem plástica para vácuo os objetos a serem limpos como 
almofadas, edredons, travesseiros, brinquedos de pelúcia, entre outros e 
encaixe a escova para pó, ligue a EFA SYSTEM e aspire completamente o ar.

Depois retire a mangueira e, sem desligar o equipamento, encaixe-a na saída de 
ar (função sopro). Agora sopre ar fresco e aromatizado para dentro da 
embalagem plástica para vácuo e tudo volta a cheirar como recém-lavado!

1. Primeiro retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Esvazie a água suja do tanque de água, limpe-o e seque-o.
3. Limpe a base do compartimento do motor com um pano úmido e seque-o.
4. Libere o separador, limpe-o minuciosamente e coloque-o novamente no
lugar. Encaixe o separador no entalhe guia e �xe-o com a porca.
5. Não guarde o sistema molhado ou com água. Deixe as travas laterais
desencaixadas. Posicione a alça para transporte na posição de secagem.
Assim o ar seco circulará pelo tanque de água e em poucos minutos estará
perfeitamente seco.
6. Encaixe o compartimento do motor no tanque de água. Ao ouvir o “click” o
sistema já estará pronto para uso .
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ACESSÓRIOS ESPECIAIS

Bocal turbo manual (acionamento a ar)
Ideal para limpeza rápida de estofados,
inclusive de carros, pois com a rotação
de suas cerdas consegue absorver toda
a sujeira.

Bocal turbo elétrico (acionamento elétrico)
Mais potente através de acionamento elétrico. 
Ideal para uma limpeza fácil e e�caz de
estofados, interiores de veículos, etc.

Limpa-chão
O mais adequado para pavimentos duros e 
ladrilhados. Aspiração e limpeza úmida em
um só processo.
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Escova de cerdas naturais
É indicada para limpeza de pisos frios, 
pisos de madeira e paredes.



Rodo com aspiração
Ideal para limpeza úmida de superfícies planas 
como ladrilhos, pisos de PVC, etc. (Necessita ter
o KIT de Limpeza SEK para funcionar o spray).

Limpa-janelas
Limpeza e�caz de todo tipo de superfícies de 
janelas, sem a necessidade de produtos de 
limpeza. (Necessita do Kit de Limpeza SEK).

Bocal turbo para o chão
O bocal turbo para o chão possibilita uma 
limpeza fácil e e�caz de todas as superfícies
lisas e de tapetes.

ACESSÓRIOS ESPECIAIS
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ESSÊNCIAS AROMÁTICAS

Chegar em casa e ser envolvido por um perfume agradável pode ser 
extremamente prazeroso, sobretudo após um dia cansativo. A�nal, as 
fragrâncias são capazes de mexer com as emoções, seja promovendo a 
tranquilidade ou recuperando o ânimo.

Com as essências pode-se aromatizar o ambiente utilizando o 
renovador de ar EFINHA ou o puri�cador de ar.
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ACESSÓRIO OPCIONAL
LAVADORA



KIT DE LIMPEZA POR PULVERIZAÇÃO - SEK

A SEK é um acessório exclusivo para limpeza úmida e aspiração 
simultaneamente!

Com o kit, você consegue obter um alto grau de limpeza em estofados 
ou carpetes com manchas.

O agente de limpeza é pulverizado sob pressão junto com a água 
sobre os estofados ou carpetes e retém a sujeira.

A grande quantidade de ar em circulação absorve a umidade 
juntamente com a sujeira. A maioria das manchas difíceis e a sujeira 
acumulada podem, desta forma, serem soltas e removidas.

Você consegue fazer
as seguintes funções:

– Lavar sofás
– Lavar colchões
– Lavar tapetes
– Limpar janelas
– Limpar pisos
– Remover manchas
…e muito mais!
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KIT DE LIMPEZA POR PULVERIZAÇÃO - SEK

aprox. 3,5 litros
4 bar

Tanque de água limpa
Pressão máxima

Bomba

DADOS TÉCNICOS

127V - 60Hz (para modelo de 127V)
220V - 60Hz (para modelo de 220V)

Bocal grande
para tapetes

Tubo Telescópico
de aço inoxidável

Pegador

Bocal pequeno
para estofados
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Mangueira para
extração

Mangueira de
conexão da bomba

Reservatório
de água limpa



FUNÇÕES BÁSICAS DO KIT DE LIMPEZA POR 
PULVERIZAÇÃO - SEK

IMPORTANTE: Não coloque água no tanque quando utilizar o Kit
SEK! Apenas use a água do reservatório de água limpa do Kit SEK.

Com este Kit de Limpeza por Pulverização
SEK, através da aplicação de um spray com 
detergente biodegradável EFA, obtém-se 
um alto grau de limpeza em estofados, 
tapetes e carpetes extremamente sujos.

O detergente é pulverizado sob pressão 
sobre o estofado ou tapete �xando-se na 
sujeira. A seguir a grande quantidade de ar 
em circulação absorve o detergente. Desta 
forma a maioria das manchas difíceis e da 
sujeira incrustada são dissolvidas e 
retiradas.

Posição do controle de velocidade do 
motor recomendada para utilização do Kit 
de Limpeza por pulverização SEK: “WET”.

31



FUNÇÕES BÁSICAS DO KIT DE LIMPEZA POR 
PULVERIZAÇÃO - SEK

1. Encha com água o reservatório de água limpa e 
a d i c i o n e  a  q u a n t i d a d e  d e  d e t e r g e n t e 
recomendada em embalagem. (Atenção: teste a 
�rmeza das cores do estofado ou tapete em uma
parte não aparente, para certi�car-se de que não
irá desbotar).

2. Posicione o reservatório de água limpa no 
suporte com rodas e em seguida encaixe o 
sistema central EFA SYSTEM.

3. Encaixe o cabo elétrico na tomada para 
acessórios elétricos e posicione o controle de 
velocidade do motor para a posição: "WET’'

4. Pressione �rmemente a mangueira de conexão 
da bomba na contra-peça do reservatório de água 
limpa. Ligue e inicie a limpeza profunda. A sujeira 
incrustada será dissolvida e retirada.
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ACESSÓRIO OPCIONAL
ESCOVA ELÉTRICA
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ACESSÓRIO OPCIONAL
ESCOVA ELÉTRICA

Tensão
Tensão

Potência

DADOS TÉCNICOS

127V - 60Hz (para modelo de 127V)
220V - 60Hz (para modelo de 220V)
150 Watts

Posição do controle de velocidade do motor 
recomendada para aspiração com a Escova 
Elétrica: ”CLEAN”.

IMPORTANTE: Utilize a escova e a mangueira elétrica somente 
para aspiração a seco! A mangueira contém ligações elétricas. 
Não aspire e nem mergulhe em água e nunca tente consertar 
uma mangueira dani�cada.

Tubo telescópico para Escova Elétrica
(aço inoxidável).

Mangueira elétrica
EFA System
(somente aspiração a seco)

 Escova Elétrica
 (somente aspiração a seco)
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FUNÇÕES BÁSICAS DA ESCOVA ELÉTRICA

CUIDADOS COM A ESCOVA ELÉTRICA: Retire a escova da tomada.
Retire com o bocal de aspiração localizada eventuais pêlos presos.!!!

É especialmente adequada para cuidado de tapetes e carpetes muito
desgastados, bem como para estofados e colchões. Também pode ser
usada para aspirar pavimentos duros.

Utilização da Escova Elétrica
Ÿ Desligue a EFA SYSTEM e encaixe o cabo da mangueira elétrica na 

tomada para acessórios elétricos.
Ÿ Ligue a EFA SYSTEM.
Ÿ Acione o mecanismo de desbloqueio e mova o tubo telescópico 

para a posição inclinada.
Ÿ O motor da Escova Elétrica liga automaticamente. Se voltar o tubo 

telescópico à posição vertical, o motor desliga automaticamente.

Proteção contra sobrecarga da Escova Elétrica
Para sua segurança a Escova Elétrica possui uma proteção contra 
sobrecargas que, desliga automaticamente o motor em casos de 
bloqueio do escovador pela aspiração de corpos estranhos ou franjas 
de tapetes.  

Em caso de uma sobrecarga, siga as instruções a seguir:

Ÿ Desligue a Escova Elétrica e retire o plugue do Sistema de Limpeza
      Multifuncional EFA SYSTEM da tomada elétrica.
Ÿ Elimine a causa do erro, limpando o escovador se necessário.
Ÿ A seguir reative a EFA SYSTEM.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA!
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DO USO.

Antes de colocar em funcionamento o Sistema de Puri�cação do Ar e 
Higienização de Ambientes EFA SYSTEM, favor leia atentamente a 
todas as instruções e dicas! A EFA SYSTEM só poderá ser usada para 
as funções descritas neste manual. A utilização de acessórios que 
não são fornecidos pelo fabricante poderão causar danos ao 
equipamento ou riscos ao usuário.

1. Antes de limpar e secar a EFA SYSTEM você deve desconectar o 
equipamento da tomada.

2. Nunca use a EFA SYSTEM sem o separador.

3. Nunca use a EFA SYSTEM sem água (exceto para aspiração 
molhada).

4. Esvazie o tanque de água quando a água estiver muito suja.

5. Após cada uso limpe e seque a EFA SYSTEM e o separador.

6. Recomenda-se a utilização deste Sistema Multifuncional de 
Higienização e Limpeza de Ambientes, somente por pessoas aptas. 
Crianças (menores de 8 anos) e pessoas não instruídas a trabalhar 
com este sistema não devem utilizá-lo.

7. Não devem ser sugados materiais minerais que não se prendem a 
água. Não utilize a EFA SYSTEM para limpar grandes quantidades de 
pó mineral, fuligem, gesso, entulho, etc. Não aspirar grandes 
quantidades de sujeiras rígidas.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA!
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DO USO.

8. Não utilizar a EFA SYSTEM com o cabo de alimentação ou plugue 
dan �cados.

9. Não aspire nada que esteja em chamas ou soltando fumaça, como 
cigarros, fósforos ou cinzas quentes. Evite a aspiração de objetos 
muito duros ou pontiagudos.

10. Não aspire líquidos in�amáveis ou combustíveis tais como 
gasolina, álcool, etc., nem utilize em áreas onde essas substâncias 
possam estar presentes.

11. Não desligue a EFA SYSTEM puxando pelo cabo de alimentação e 
não deixe-a ligada sozinha. Desligue-a quando não estiver 
utilizando ou antes de limpar o equipamento.

12. Utilize somente acessórios recomendado pelo fabricante.

13. O fabricante não se responsabiliza pelos danos decorrentes do 
mau uso, uso severo, desgaste prematuro, descuido ou negligência, 
te n t a t i v a d e co n s e r to s e m a u to r i z a ç ã o o u m a n u te n çõ e s 
inadequadas.

14. Use apenas em áreas internas.

15. Não puxe nem transporte sua EFA SYSTEM pelo cabo de 
alimentação. Não esmague o cabo entre portas. Não puxe o cabo 
perto de cantos ou extremidades afetadas. Não passe o aparelho por 
cima do cabo. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA!
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DO USO.

16. Este aparelho é fornecido com isolamento duplo. Utilize somente
peças de substituição originais. Consulte as instruções para 
reparação de aparelhos com isolamento duplo.

17. Mantenha o cabelo, roupas, dedos, e todas as partes do corpo 
afastadas de aberturas e peças em movimento.

18. Desligue todos os controles antes de desligar o plugue da 
tomada.

19. Tenha cuidado extra ao limpar escadas para evitar quedas.

20. Não manuseie o plugue e aparelho com as mãos molhadas.

21. Desligue sempre o aparelho antes de ligar ou desligar a Escova
Elétrica.

22. Este aparelho se destina somente a funcionar com supervisão. 
Nunca deixe-o funcionando sozinho.

23. AVISO – A mangueira da Escova Elétrica contém cabos elétricos.
Para reduzir o risco de choque elétrico, não utilize e nem tente
consertar uma mangueira dani�cada.

24. AVISO – Para reduzir o risco de ferimentos devido a peças em
movimento, desligue-o antes de limpar.

25. AVISO – Para reduzir o risco de choque elétrico não exponha o
equipamento à umidade. Guarde-o em local  abrigado.
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DICAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA

Tipo doméstico
ISOLAMENTO DUPLO 

A EFA SYSTEM NÃO se destina à utilização por crianças, nem por pessoas com 
capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas e nem por pessoas sem 
conhecimento prévio de uso. Crianças devem ser instruídas a não brincar com a 
EFA SYSTEM.

Para todo e qualquer manuseio é necessário uma pessoa que recebeu as 
instruções acerca do funcionamento e uso adequado da EFA SYSTEM.
Leve sua EFA SYSTEM a um centro de assistência técnica nos seguintes casos:
Ÿ Se o plugue ou cabo de alimentação estiverem dani�cados;
Ÿ Se o aparelho não estiver funcionando corretamente;
Ÿ Em caso de queda, caso tenha caído água dentro ou deixada ao relento.

Guarde estas instruções para consulta futura 
Instruções para reparação de aparelhos com isolamento duplo
Um aparelho com isolamento duplo esta identi�cado com as palavras
“ISOLAMENTO DUPLO” ou “DUPLAMENTE ISOLADO” ou o símbolo de 
isolamento duplo representado de um quadrado dentro um outro quadrado.

Em um aparelho com isolamento duplo, são fornecidos dois sistemas de 
isolamento em vez da ligação à terra. Não é fornecido nenhum meio de 
ligação à terra em um aparelho com isolamento duplo, nem deverá ser 
adicionado um meio de ligação à terra ao aparelho. Reparar um aparelho 
com isolamento duplo requer extremo cuidado e conhecimento do sistema 
e deve ser feito por um pro�ssional quali�cado. As peças de substituição 
para um aparelho de isolamento duplo devem ser idênticas às peças que 
serão substituídas.
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AVISO PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Anotações

Terminada a vida útil da EFA SYSTEM não descarte no lixo residencial. 
Procure um centro de reciclagem de produtos elétricos mais 
próximo para descarte.

O mater ial plást ico contido na EFA SYSTEM é reuti l izável, 
d e s c a r t a n d o d e m a n e i ra co r re t a vo cê e s t á co nt r i b u i n d o 
positivamente com o meio ambiente.
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E F A        S Y S T E M

Endereço São Paulo:
Rua Primeiro de Março, 224 

Bairro: Vila Clementino
CEP: 04.044-040 – São Paulo/SC

Contato: (11) 2371-4240

Endereço Florianópolis:
Rodovia SC 401, 7126 – Casa 2 

Bairro: Santo Antônio de Lisboa
CEP: 88.050-000 – Florianópolis/SC

Contato: (48) 3238-3979

Central de Atendimento 

0800 606 5456

Endereço Campo Grande:
Rua Pernambuco, 2254

Bairro: Vila Gomes
CEP: 79.022-340 - Campo Grande/MS

Contato: (67) 3305-6004

Endereço Goiânia
Avenida Assis Chateubriand, 432 – Sala 2 

Bairro: Setor Oeste
Goiânia/GO CEP: 74.130-010

Contato: (62) 3110-5568


