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Instructiuni de siguranta 

Numai pentru uz domestic! 

 

In timpul utilizarii trebuie respectate precautiile referitoare la siguranta, inclusiv urmatoarele: 

1. Nu lasati aspiratorul nesupravegheat cand este conectat la sursa de alimentare. Decuplati de la 

priza cand nu este utilizat dar si inainte de a scoate filtrele. 

2. Pentru a reduce riscul de soc electric nu utilizati aparatul in aer liber sau pe suprafete ude.  

3. Nu permiteti copiilor sa utilizeze aparatul ca o jucarie. Supravegheati atent in preajma 

copiilor. 

4. Utilizati aparatul numai conform instructiunilor din acest manual. Utilizati numai accesoriile 

furnizate de producator. 

5. Nu utilizati un cablu sau un stecher stricat. Nu utilizati aparatul daca a fost scapat, stricat, lasat 

in aer liber sau scapat in apa. Returnati aparatul catre service pentru inspectie sau reparatie. 

6. Nu trageti si nu carati de cablul de alimentare. Nu utilizati cablul de alimentare pe post de 

maner. Nu inchideti usa peste cablu si nu il trageti peste suprafete ascutite sau colturi. Nu 

treceti cu aparatul peste cablu. Tineti departe cablul de suprafetele incalzite. 

7. Nu scoateti din priza tragand de cablu. Pentru a scoate din priza trageti de stecher, nu de 

cablu.  

8. Nu utilizati stecherul sau aspiratorul cu mainile ude Nu utilizati in aer liber sau pe suprafete 

ude.  

9. Nu introduceti obiecte in orificii. Nu utilizati aparatul daca are orificiile blocate de obiecte si 

nu restrictionati aerisirea. Mentineti orificiile curate de praf, par sau alte obiecte ce pot 

obstructiona aerisirea.  

10. Feriti parul, hainele, degetele sau alte parti ale corpului de orificiile sau componentele mobile 

ale aparatului. 

11. Nu aspirati obiecte tari sau ascutite, precum cioburi, cuie, suruburi, monezi etc. 

12. Nu aspirati carbuni incinsi, tigari, chibrituri sau orice alte obiecte fierbinti sau care ard.  

13. Nu utilizati daca filtrele nu sunt montate. 

14. Inchideti toate functiile inainte de a baga sau scoate din priza aparatul. 

15. Utilizati cu grija cand aspirati scari. 

16. Nu aspirati obiecte inflamabile sau combustibili (lichid de bricheta, benzina etc) si nu utilizati 

in apropierea lichidelor sau vaporilor explozibili.  

17. Nu aspirati materiale toxice ( inalbiltor cu clor, amoniac, substante de desfundat tevi etc) 

18. Nu utilizati in spatii inchise unde sa afla vapori eliberati de vopseluri pe baza de ulei, diluant, 

substante pentru deratizare, praf inflamabil sau alti vapori toxici explozobili. 

19. Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand deconectati furtunul. Nu permiteti cablului sa sara 

cand se deruleaza.  

20. Utilizati numai pe suprafete uscate, numai in interior.  

21. Nu utilizati aparatul cu alt scop decat cele prevazute in prezentul manual.  

22. Depozitati aparatul in interior, intr-o zona racoroasa si uscata. 

23. Mentineti uscata zona unde faceti curat.  

24. Nu scufundati aspiratorul in apa sau in alte lichide. 

25. Pastrati distanta fata de furtun sau alte orificii ale aspiratorului.  

26. Nu utilizati aspiratorul pentru a curata animalul de companie.  
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27. Tineti departe capul (ochi, urechi, gura etc) de orificiile aparatului, cand acesta este in 

functiune sau cand este bagat in priza. 

 

 

ATENTIE: 

Important: 

Daca orificiul de aspirare, furtunul sau tubul sunt obstructionate, opriti aspiratorul si indepartati 

obiectele straine inainte de a reporni aparatul.  

1. Nu utilizati aspiratorul foarte aproape de incalzitoare sau radiatoare. 

2. Inainte de a introduce stecherul in priza, asigurati-va ca aveti mainile uscate. 

3. Inainte de a porni aparatul asigurati-va ca ati inlaturat obiectele mari sau ascutite care ar putea 

defecta rezervorul sau furtunul. 

4. Cand scoateti din priza, trageti de stecher, nu de cablu. 

5. Nu utilizati daca filtrele nu sunt introduse. 

6. Cand utilizati aparatul, si auziti un sunet ascutit, iar aspirarea pare sa fie la un nivel mai redus, 

opriti aspirarea (asigurati-va ca aspiratorul nu este bagat in priza) si curatati toate filtrele de 

aer. 

Nota: 

 In eventualitatea in care cablul este stricat, acesta trebuie inlocuit de catre producator, un 

agent sau o alta persoana calificata pentru a evita eventuale pericole. 

 

ATENTIE: 

Tineti de cablu cand il derulati. Nu lasati cablul sa se miste violent. 

 

Utilizare si functii 

Asamblarea aspiratorului 

Nota: 

Scoateti din priza intotdeauna, inainte de a asambla sau indeparta accesoriile. 

1. Atasati furtunul flexibil in orificiul de aspirare, apasati pana se aude un clic ce indica ca 

furtunul este fixat pe pozitie. 

 

2. Fixati tubul in manerul curbat al furtunului. Impingeti tubul in manerul curbat. 

 

3. Fixati peria de aspirare podele. Impingeti tubul in perie. Ajustati tubul la lungimea dorita. 
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Nota: 

Cand toate elementele sunt montate, desfasurati lungimea necesara de cablu si conectati la priza. 

Un marcaj galben va indica lungimea ideala a cablului. Nu trageti cablul de alimentare peste 

marcajul rosu.  

1. Inserati stecherul in priza. 

2. Apasati butonul on/ff localizat pe unitate pentru a porni aspiratorul. 

3. Pentru a derula cablul de alimentare, apasati cu o mana butonul corespodent si cu mana 

ghidati cablul pentru a nu se misca violent si cauza pagube sau vatamari.  

 

 

 

Termostat motor  

Important: 

Acest motor este echipat cu un termostat de protectie. In eventualitatea in care aspiratorul se 

supra-incalzeste, termostatul va opri automat aspiratorul. Daca se intampla acest lucru, scoateti 

aspiratorul din priza si apasati butonul on/off. Schimbati sacul de praf si curatati filtrele. Lasati 

aspiratorul sa se raceasca timp de aproximativ o ora. Pentru a reporni introduceti aparatul in priza 

si apasati butonul on/off 

 

Schimbarea sacului de prag.  

1. Deschideti capacul frontal.  

2. Schimbati sacul.  

     

              1                                         2                         

 

 

Deplasare si manevrare: 

Buton derulare cablu 

Buton On/off  
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Nota: 

Acest aparat detine un maner special. Acesta este pozitinat deasupra aparatului. Suplimentar in 

fata este pozitionat un al doilea maner. Il puneti utiliza cand aspiratorul este in pozitie verticala. 

      

 

Indepartarea si curatarea filtrelor de motor si a filtrelor de aer. 

 

Atentie: 

Decuplati intotdeauna de la priza inainte de indepartarea sacului de praf.  

 

a. Filtru motor 

1. Deschideti capacul frontal.  

2. Curatati sau schimbati filtrele. 

         

                 1                                 2                         

       

b. Filtru de aer 

1. Apasati pentru a deschide grilajul aerisirii. 

2. Scoteti filtrul de aer pentru curatare sau inlocuire. 

Filtru 

motor 
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Va rugam notati:  

 Materialul spongios al filtrului, in timp se va imbiba cu praf. Acest lucru este normal si nu va 

afecta performanta filtrului. In cazul in care filtrul este atat de prafuit incat nu se curata 100%, va 

sfatuim sa il spalati si sa il lasati sa se usuce timp de 24 de ore prin aerisire si nu prin apropierea 

de foc sau alte suprafete incalzite.  

 

Important: 

Va rugam notati ca in aparat exista un sistem de siguranta care impiedica aspiratorul sa fie utilizat 

la o putere mare. Daca puterea de aspirare este prea ridicata, sistemul de siguranta va interveni. In 

acest caz, scadeti puterea de aspirare pentru a proteja motorul.  

 

Nota: 

Gura de aspirare trebuie sa fie descoperita si nu trebuie obstructionata niciodata. In caz contrar, se 

va supra-incalzi motorul si se poate strica. 

 

Important: 

Toate filtrele trebuie verificate in mod regulat pentru defecte, de preferat inainte de fiecare aspirare. 

Filtrele trebuie inlocuite imediat ce acestea s-au stricat. Intotdeauna deconectati aparatul de la 

sursa de curent inainte de a verifica filtrele.  

 

 

 

 

 


