
 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

 

 
 

 

ASPIRATOR LDK MINI VAC 2200 WD 

 

 



AVERITIZARI SI INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

Inainte de instalare, cititi cu atentie manualul de utilizare! 

Pastrati acest manual pentru utilizari ulterioare. 

Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu acest 

aparat. 

Acest aparat este destinat strict uzului domestic. 

Cand se doreste decuplarea de la sursa de curent, nu trageti de cablul de 

alimentare si de stecher  

A nu se utiliza in aer liber. 

Nu lasati aparatul nesupravegheat atunci cand este in functiune. Reprezinta o 

sursa de pericol. 

Pozitionati aparatul pe o masa sau o suprafata dreapta. 

Daca adaptorul de alimentare este stricat, acesta trebuie inlocuit de persoane 

calificate pentru a preveni eventualele pericole. 

Urmatoarele obiecte sunt strict interzise pentru a fi aspirate. In caz contrar, 

aspiratorul se va defecta sau poate aparea pericolul de incendiu, conducand la 

accidente precum vatamari corporale. 

Nu aspirati bucati mari si ascutite precum cioburi, 

Nu aspirati lichide reactive: (solventi, substante corozive, detergento…). 

Nu aspirati substante inflamabile sau explozive precum benzina sau alcool. 

Verificati in mod regulat daca aparatul sau cablurile si accesoriile prezinta 

stricaciuni vizibile. 

Aparatul nu trebuie utilizat daca suprafata prezinta stricaciuni sau daca exista 

alte defectiuni.  

Nu incercati sa desfaceti singuri aparatul sau adaptorul de alimentare si nu 

incercati sa inlocuiti cablul de alimentare. Reparatiile aparatului trebuie 

realizate la un service de specialitate.  

In cazul in care reparatiile nu corespund exista un risc mare de pericol. 

Nu striviti cablul de alimentare, iar in timpul utilizarii cu adaptorul de alimentare 

acordati atentie locatiei cablului pentru a evita impiedicarea. 

Feriti cablul de suprafete incalzite (ex. aragaz sau alte suprafete fierbinti). 

Nu atingeti adaptorul de alimentare cu mainile ude.  

In timpul utilizarii nu indreptati aparatul catre alte persoane sau animale. 



Folositi adaptorul de alimentare numai in medii curate si uscate.  

Utilizati aparatul numai cu accesoriile furnizate in pachet. 

Va rugam sa pastrati aceste instructiuni la loc sigur. 

Utilizati strict adaptorul de alimentare furnizat. 

Acest aparat nu este destinat pentru uzul de catre copii sau persoane cu 

dizabilitati, decat in cazul in care exista supervizare si le-au fost furnizate 

instructiuni de utilizare de catre o persoana responsabila pentru siguranta 

acestora. 

Cand se aspira lichide varsate, asigurati-va ca rezervorul nu se umple mai 

mult decat capacitatea admisa, in caz contrar se vor bloca filtrele iar aparatul 

poate suferi defectiuni grave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIERE 

1. Rezervor de praf 

2. Buton eliberare rezervor de praf 

3. Indicator luminos 

4. Buton on/off 

5. Accesoriu spatii stramte 

6. Accesoriu de cauciuc 

7. Baza de incarcare 

8. Adaptor 

 

 

 
 

 



 

 

INCARCARE 

ATENTIE: Puteti monta baza de incarcare fie pe perete fie pe o 

suprafata plata. 

Puneti aparatul in baza de incarcare. 

Introduceti adaptorul in priza. Intotdeauna verificati ca aparatul este oprit 

inainte de a conecta adaptorul de alimentare. 

Indicatorul va lumina intermitent in culoarea rosie cand aparatul a facut contact 

cu adaptorul.  

Pentru a va asigura ca aparatul este intotdeauna gata pentru utilizare, trebuie 

lasat in baza de incarcare atunci cand nu este in functiune.  

Adaptorul se poate incalzi in timpul incarcarii. Acest lucru este normal. 

 

INDICATORUL LUMINOS 

1. In timpul incarcarii indicatorul va pulsa intermitent in culoarea rosie. 

2. Cand este incarcat complet, indicatorul va indica in continuare culoarea 

rosie. 

3. Cand se utilizeaza aparatul, indicatorul va lumina in verde. 

4. Cand bateria este slaba, indicatorul va pulsa in culoarea verde.  

 



UTILIZARE SI FUNCTII  

Nu conectati adaptorul de alimentare cand utilizati aparatul. 

Verificati in mod regulat ca varful aspiratorului este curat pentru a evita 

ca obiectele straine sa zgarie suprafetele sensibile.  

 

1. Introduceti varful pentru spatii inguste in unitatea pricipala atunci cand 

curatati masa, masina, colturile, canapeaua, covorul, etc.  

2. Utilizati varful de cauciuc atunci cand aspirati apa.  

3. Porniti aparatul impingand in sus butonul on/off 

4. Opriti aparatul impingand in jos butonul on/off 

 

 

 

 

 

 

 



GOLIRE SI CURATARE 

Curatati cu atentie rezervorul de praf si filtrele.  

1. Indepartati complet rezervorul prin apasarea butonului de eliberare a 

acestuia. (imaginea 1) 

2. Trageti in afara filtrele si goliti continutul rezervorului intr-un vas 

corespunzator sau intr-o punga. (Filtrele se pot scutura sau se pot clati cu apa 

calda. Asigurati-va ca toate componentele sunt uscate inainte de reasamblare). 

(imaginea 2) 

3. Goliti rezervorul de praf. (imaginea 3) 

4. Spalati filtrele cu apa calda. (imaginea 4) 

5. Reasamblati componentele. 

Important: Asigurati-va ca toate componentele sunt uscate inainte de 

reasamblare. 

Inserati filtrele in recipientul pentru praf. Atasati recipientul pentru praf la 

unitatea cu motor urmarind instructiunile furnizate pentru procesul de 

desfacere al acestuia.  



 

ARUNCARE/RECICLARE 

 In eventualitatea in care aparatul se va arunca, bateria trebuie indepartata. 

Bateriile folosite nu trebuie niciodata aruncate impreuna cu gunoiul menajer. 

Intotdeauna trebuie duse la un centru local de reciclare. 

 In eventualitatea in care nu puteti demonta aparatul, autoritatea locala 

responsabila cu reciclarea va elimina produsul pentru dumneavoastra intr-un 

mod ce protejeaza mediul inconjurator.  

MENTANANTA SI REPARATII 

In eventualitatea in care produsul nu functioneaza in parametrii sau este stricat, 

toate verificariile si reparatiile trebuie efectuate de un electrician sau un 

tehnician calificat.  

 

 


