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JOKER 
EQUIPAMENTO VERSÁTIL 
PARA LIMPEZA EM 
SUPERFÍCIES 
HORIZONTAIS E VERTICAIS 



TERMO DE GARANTIA 

 

 

Os produtos produzidos pela STEAMATE serão garantidos por defeitos de fabricação, 
nos prazos e condições abaixo especificados. 
 
UM ANO DE GARANTIA, à partir da data de entrega. 
 

Para o comprador original constante na Nota Fiscal de venda, onde consta a data de 
venda e o número de série de fabricação. 
Esta garantia estará sujeita a análise de uso e serviços executados pelo equipamento. 
Defeitos por mau uso e manuseio não estarão cobertos pela garantia. 
Todo equipamento vendido pela STEAMATE é acompanhado de um Manual do 
Usuário, que indica o uso correto, bem como os devidos cuidados de manutenção 
preventiva, além de conter todas as informações sobre os cuidados a serem tomados 
pelo operador, que deve estar habilitado no seu uso. 
Todo operador pode e deve ser treinado no uso do equipamento. A STEAMATE oferece 
diretamente, ou através de rede distribuidora o suporte necessário. 
Nossos produtos não estão garantidos contra danos causados por acidentes, 
negligência, incêndio, uso de tensão em voltagem incorreta, uso de produtos químicos 
não recomendados ao equipamento ou pessoas sem treinamento, ou que tenham sido 
manuseados em reparos por curiosos ou assistência técnica não autorizada. 
Não serão cobertos pela garantia os equipamentos utilizados por empresas locadoras. 
Não estão cobertos pela garantia itens considerados de consumo por sofrerem 
desgaste com o uso normal (rodas, mangueiras, o´rings, juntas, etc.). 
A Assistência Técnica de garantia deverá ser efetuada em local indicado pela 
STEAMATE. 
Este termo de garantia faz parte integrante deste Manual do Usuário, que acompanha 
o equipamento, estando de acordo com a Lei 8.078/90 art.50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DADOS TÉCNICOS 
 
 
 

Tensão: 220V 
Potencia: 2.000W 
Corrente (Amperes): 9A 
Autonomia: Continua 
Fluxo de detergente: 1,4 ml/seg 
Peso: 10 kg 
Tanque detergente: 2 litros (aviso luminoso e sonoro de baixo nível) 
Tempo de aquecimento: 2 minutos 
Temperatura na saída: 90°C 
Altura:59 cm 
Largura:30 cm 
Comprimento:46 cm 
 
 
Acompanha: 
1 litro de detergente concentrado 
1 lança curvada curta de 40 centímetros 
1 escova de 2” de aço 
1 escova de 2” de nylon 
1 escova pequena de aço 
1 escova pequena de nylon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acessórios opcionais: 

Lança curvada com escova copo para remoção de pichação 

Lança curvada com manopla de um metro de comprimento  

Lança reta de 12 centímetros 

Manopla com revestimento de borracha 

 



LEIA TODAS INTRUÇÕES ANTES DE 
OPERAR O EQUIPAMENTO 

 
 

 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PISTOLA 

PAINEL DE CONTRÔLE 
ALÇA PARA 
SUSTENTAÇÃO 
E TRANSPORTE 
SUSPENSO 

ALÇA 
RETRÁTIL PARA 
TRANSPORTE 
SOBRE RODÍZIOS 

GARRAFA DE 
DETERGENTE



Painel de controle 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPARAÇÃO INICIAL DA JOKER 
EQUIPAMENTO DESLIGADO DA FORÇA ELÉTRICA 

 
 
 
ABASTECER COM 
DETERGENTE 

1) Colocar a garrafa com 2 litros de detergente  
diluído, no suporte de detergente; 
2) Fechar a garrafa com a tampa fornecida deixando a 
mangueira de sucção mergulhada no detergente 
atingindo o fundo da garrafa. 

 
MONTAGEM DA LANÇA 

1) Encaixar a lança escolhida na pistola, rosquear anel 
de aperto até o final. 
2) Montar o aplicador ou a escova escolhida na ponta da 
lança. 

 

                
  Posicionamento da       Montando a lança na pistola            Montando a escova na lança 
garrafa de detergente  
 

LIGANDO O EQUIPAMENTO NA FORÇA ELÉTRICA 
 
 
LIGAR O EQUIPAMENTO 
NA TOMADA DE 220V 

1) Deixar o interruptor na posição “ON” e verificar 
se acendeu a luz verde; 
2) Esperar a luz vermelha da resistência mudar 
para o verde, indicando que a pressão de trabalho 
foi atingida. (a luz verde indica que o 
equipamento está pronto para o uso) 

 

 

 
 
 

  Resistencia             Vapor acionado           Nível detergente 

(vermelho/verde)       (vermelho)                  (vermelho) 

 

 



UTILIZANDO A JOKER 
 

 
 
 
 
 

EQUIPAMENTO LIGADO NA 
FORÇA ELÉTRICA 
(Caso necessite de 

extensão elétrica usar cabo 
com capacidade para 10 A) 

1) Aproxime a escova ou aplicador da 
sujidade, aperte o interruptor da pistola 
liberando assim a mistura de vapor e 
detergente; 
2) Aguarde alguns segundos para mistura agir 
sobre a área suja, este tempo depende do tipo 
e grau de sujidade, em seguida esfregue até 
eliminar toda sujeira; 
3) Com a sujeira eliminada, ou se fizer 
intervalos, desligue o interruptor da pistola. 
(Durante o processo a luz verde da resistência pode 
mudar para a vermelha, indicando que o 
equipamento está recuperando a carga de vapor 
liberada.) 

 

                        
 
 
 

O enfraquecimento da pressão na saída de vapor é primeiro sinal 
de que o detergente está acabando, em seguida começa aviso 
sonoro e a lâmpada vermelha de nível iria acender. 
Automaticamente o equipamento será desligado até reabastecer 
o detergente. 
 
 
 

 
 



 
REABASTECIMENTOS 

 
Recipiente de detergente 

1. USAR SOMENTE DETERGENTE DILUIDO (diluição mínima 

recomendada é de 1:20) 

2. Recomendamos produtos da empresa QUIMIMAC 

3. Nunca abastecer com produto químico puro 

4. Detergente de mau qualidade pode entupir a mangueira 

 

Abastecendo recipiente de detergente 

1. Recipiente tem capacidade de 2 litros de liquido 

2. Dosagem recomendada é de 100 mililitros de produto para 1,9 

litros de água 

3. Remover a tampa junto com mangueira de liquido e sensor de 

nível 

4. Abastecer 

5. Fechar a tampa 

6. Quando o nível baixar o equipamento vai emitir um sinal sonoro e 

luminoso (vermelho) avisando a necessidade de reabastecer de 

novo 

7. Duração de detergente diluído no recipiente é de 

aproximadamente 25 minutos de trabalho interrupto. 

 

 
 



DESLIGANDO A JOKER 
 

EQUIPAMENTO LIGADO NA FORÇA ELÉTRICA 
 
 
DESLIGANDO – Parte 1 

1) Colocar o interruptor na posição “OFF”,  
2) Desligar da tomada 

 
EQUIPAMENTO DESLIGADO DA FORÇA ELÉTRICA 
 
 
DESLIGANDO – Parte 2 

1) Limpe toda parte externa do equipamento. 
2) Limpe e enrole o fio de alimentação e a 
mangueira. 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

1) Nunca abastecer equipamento ligado. Certifique se que o interruptor 
do painel de controle se encontra na posição “OFF” e/ou desligado da 
alimentação elétrica; 
2) Na hora de abastecer o equipamento com detergente, verificar se não 
existem sujeiras no liquido, a sujeira pode entupir a mangueira de sucção 
do detergente e inutilizar o equipamento; 
3) No processo de reabastecimento de água, usar óculos de proteção e 
luvas; 
4) Usar somente detergente diluído no mínimo 1:20. 
5) Depois de trabalho colocar no recipiente água pura e ligar o 
equipamento para o vapor limpar o sistema. Esse procedimento prolonga 
a vida útil do equipamento. 
6) Quando trocar escovas, usar as luvas de proteção, a ponta da haste 
pode estar aquecida e os fios da escova podem ferir. 
7) Usando equipamento nas áreas fechadas, não ventiladas usar a 
máscara de proteção da EPI 
 
 
 

 
 



 
PROCEDIMENTOS EM PEQUENAS 

AVARIAS NA JOKER 
 

 
 

 

 
 
Equipamento não liga: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O vapor não 
está saindo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verificar se há energia elétrica na tomada. 
2. Verificar se os fios estão corretamente ligados no plug 
(fio terra – azul). 
3. Verificar se os fios do botão da pistola não soltaram 
4. Verificar se os fios da força estão ligados ao botão de 
comando – abrir a tampa e verificar. 
5. Verificar se os fios estão corretamente encaixados na 

placa eletrônica – abrir a tampa 

1. Verificar se o sinal luminoso do nível está acesso e se o 
sinal sonoro está apitando 
2. Verificar se há detergente na garrafa 
3. Verificar se o botão de comando está na posição “ON”. 
4. Verificar se a resistência já aqueceu na temperatura 
de trabalho  
5. Verificar se sujeira na garrafa entupiu a mangueira 
6. Verificar se o orifício da escova ou aplicador não está 
entupido, com sobras de sujeira, assim impedindo saída 
de detergente e vapor 
7. Verificar se os fios do comando de acionamento na 
pistola não soltaram. 
8. Verificar se as mangueiras estão corretamente 
encaixadas na válvula de detergente (abrir a tampa). 
9. Detergente de mau qualidade pode entupir a 
mangueira  
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