
 

 

DISPOZITIV ANTI-ACARIENI 

MODEL: R-121 

 

 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI 

 

Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de operare si pastrati-l pentru o verificare 

ulterioara.  

 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

 

Aparatul nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitate 

psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta 

lor.  

Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul. 

Daca cordonul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.  

ATENTIE — Acest aparat contine un emitator UV. Nu-l depozitati in locuri cu surse de 

lumina.   

Nu puneti aparatul in apropierea surselor de caldura, radiatii sau tigari aprinse.  

Nu utilizati aparatul pentru a aspira urmatoarele： 

1. Lichide, precum apa si solventi.  

2. Ciment, cenusa si alte materiale de constructii.  

3. Obiecte fierbinti, precum tigari aprinse.  

4. Obiecte ascutite, precum cioburi de sticla, etc. 

5. Materiale inflamabile si explozibile, precum benzina sau alcool.  

● Nu lasati copiii sa se joace sau sa utilizeze aparatul pentru a preveni accidentele.  

● Aparatul este electric si trebuie utilizat ca atare.  

Nu lasati aparatul nesupravegheat. 

● Aparatul trebuie deconectat in timpul curatarii, intretinerii sau cand este depozitat.  

● Nu trageti de cordon pentru a deconecta aparatul.  

Tineti de partea din plastic a stecherului pentru a-l deconecta.  



● Voltajul aparatului trebuie sa coincida cu cel al prizei.  

● Tineti cordonul departe de obiectele ascutite pentru a nu fi deteriorat. 

● Pentru a preveni un eventual incendiu, nu scufundati aparatul in apa si nu-l expuneti 

la surse de caldura.  

● Incetati utilizarea aparatului daca orificiul de aspirare este blocat pentru a preveni 

defectarea (precum supraincalzirea) motorului sau deformarea componentelor din 

plastic cauzate de supraincalzirea motorului.  
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Introducere 

1. Buton comutare mod utilizare 

2. Comutator on/off 

3. Buton eliberare recipient praf 

4. Led indicator mod utilizare 

5. Dispozitiv asamblare recipient praf 

6. Perie rotativa 

7. Lampa UV  

 



 
 

Operare produs 

 

Curatare 

Puneti aparatul pe saltea, apasati si mentineti apasat butonul de pornire, apoi impingeti 

inainte si inapoi pentru curatare.   



 
 

Comutare mod utilizare: apasati butonul de comutare mod, comutand succesiv a \ b \ c. 

 

 
a. Aspirare + indepartare particule + distrugere acarieni:  acest mod este setat implicit 

cand aparatul porneste si apasati comutatorul.  



 
 

 
 
 
 

b. Aspirare + indepartare particule: apasati butonul de comutare si puteti converti la 

acest mod. 

 



 

 

 

c. Aspirare + distrugere acarieni: apasati butonul de comutare si puteti converti la acest 

mod. 

 

 

 

 

Atentie 



1. Nu iradiati corpul uman, deoarece lampa UV este daunatoare. 

2. Daca lampa se strica, contactati unitatea service autorizata, nu o inlocuiti singuri.  

3. Lampa trebuie sa fie la o distanta de 5-10CM de obiectele irradiate si unghiul de 

inclinare nu trebuie sa depaseasca 30° pentru o operare corecta. 

 

Intretinere: 

 

Curatarea recipientului de praf 

Curatati in mod regulat recipientul pentru o aspirare constanta.  

 

1. Apasati butonul de eliberare recipient praf si indepartati recipientul in directia 

sagetii.  

 
 
 

2. Rotiti la dreapta si indepartati capacul recipientului.   

 
 

 



 
 

3. Indepartati filtrul de bumbac si conul; curatati conul si scuturati filtrul.  

 
 

4. Dupa uscarea complete, asamblati conform pasilor de la dezasamblare.  

Sfaturi : pasii de mai sus sunt recomandati dupa fiecare curatare a recipientului de praf; 

filtrul de bumbac trebuie inlocuit dupa ce utilizarea totala ajunge la 30-50h. 

 

Atentie 

1. Aveti grija sa opriti aparatul si sa-l deconectati de la priza inainte de indepartarea 

recipientului.  

2. Manuiti cu grija pentru a preveni accidentarea. 

3. Asigurati-va ca, componentele sunt complet uscate inainte de urmatoarea utilizare.  

4. Nu frecati filtrul si nu aplicati forta pentru a-l curata. 

5. Asigurati-va ca filtrul este corect fixat in timpul asamblarii.  

6. Inlocuiti filtrul daca este deteriorate sau daca, curatarea nu-l aduce la starea initiala.  

 

Peria rotativa: 

Pentru a evita stricarea periei in timpul utilizarii, cand aceasta se blocheaza sau 

murdareste, curatati-o imediat.  

 

1. Utilizati o surubelnita sau o moneda pentru a roti dispozitivul de blocare spre 

stanga de la "  " la "  ". 

Rotiti in sensul 

invers acelor de 

ceasornic 



 
2. Indepartati peria si capacul periei pentru curatare si asamblati conform pasilor de 

dezasamblare.  

 
 

Atentie 

1. Inainte de dezasamblarea dispozitivului de blocare si a periei, aveti grija sa opriti 



aparatul si sa-l deconectati de la priza.  

2. Cand perii periei se blocheaza, deblocati cu niste betigase.   

3. Exceptand peria rotativa, nici o alta componenta nu poate fi spalata cu apa.   

4. Nu aplicati ulei la capetele periei.  

5. Asigurati-va ca filtrul este corect fixat in timpul asamblarii.  

6. Nu atingeti peria in timpul procesului de operare.  

 

Curatarea lampii UV  

Pentru a face ca lampa UV sa aiba un mai bun efect de eliminare a acarienilor, trebuie 

curatata si stearsa in mod regulat.  

 

Indepartati suruburile din capacul lampii UV cu o surubelnita in forma de cruce, si 

stergeti usor suprafata lampii cu un servetel uscat dupa indepartarea capacului lampii. 

Dupa curatare, asamblati conform pasilor dezasamblarii in ordine inversa.  

 

 
 

Atentie 

1. Inainte de curatarea lampii UV, asigurati-va ca aparatul este oprit si deconectat de la 

priza.  



 

GHID PENTRU PROBLEME 

In caz de nefunctionare, verificati tabelul de mai jos:  

 

Problema Cauze posibile Solutii 

Puterea de aspirare este 

slaba 

- Prea mult praf in recipient 

- Filtrul de bumbac este 

blocat 

- Peria este blocata 

- Nu s-a uscat complet 

dupa spalare  

- Curatati recipientul 

- Spalati filtrul 

 

- Indepartati blocajul 

- Uscati toate 

componentele dupa 

spalare  

Lampa UV nu functioneaza 
- Stati mai departe de 

obiectele care trebuiesc 

curatate  

 

 

- Aparatul este asezat drept 

 

  

- Transparenta sondei 

infrarosu din partea 

inferioara a aparatului  

- Lampa UV este stricata 

- In circumstante normale, 

aparatul va deschide 

automat lampa UV cand 

distanta de curatare fata de 

obiecte este de 5CM 

- Unghiul de inclinare nu 

este mai mare de 30 de 

grade 

- Curatati sonda cu o carpa 

uscata din bumbac  

 

- Contactati unitatea 

service autorizata pentru 

inlocuire   

Peria rotativa nu mai 

functioneaza 

- Peria este blocata  

- Cureaua a cazut sau s-a 

rupt  

- Curatati peria 

- Deschideti capacul periei 

si verificati daca cureaua 

este cazuta sau rupta  

 

Aparatul nu functioneaza - Stecherul sau priza nu 

functioneaza  

- Comutatorul nu 

functioneaza  

- Verificati stecherul si priza  

 

- Apasati comutatorul 

Aparatul se opreste subit - Recipientul de praf este 

plin  

- Orificiul de aspirare este 

blocat  

- Filtrul de bumbac este 

Pentru a preveni 

supraincalzirea motorului, 

aparatul a fost echipat cu 

un mechanism de prevenire 

a supraincalzirii. Daca acest 



blocat  lucru se intampla, 

deconectati de la priza, 

indepartati obstructia, 

incetati utilizarea timp de 

doua ore inainte de 

reutilizare. 

 

Pentru alte defectiuni, contactati unitatea service autorizata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN 

CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor 

menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care 

se ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte 

negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea 

necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel 

incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de 

mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 



 


