
ASPIRATOR REINCARCABIL ROHNSON R-111 

 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE 

 

❑ Cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru o verificare ulterioara.  

❑ Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu 

capacitati psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana 

responsabila de siguranta lor.  

❑ Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul. 

❑ Nu utilizati accesorii nerecomandate de catre importator. Constituie pericol 

pentru utilizator si pentru aparat.  

❑ Utilizati aparatul doar in scopuri casnice. 

❑ Nu scufundati aparatul in apa sau alt lichid. 

❑ Nu utilizati aparatul in apropierea suprafetelor fierbinti. 

❑ Inainte de conectarea la priza, verificati daca voltajul prizei dvs. corespunde cu 

cel al aparatului..   

❑ Nu utilizati aparatul daca adaptorul sau cordonul sunt deteriorate. Acestea nu 

se pot repara, trebuiesc inlocuite de catre un centru service autorizat.  

❑ Nu utilizati aparatul in aer liber si intotdeauna depozitati-l intr-un loc uscat.  

❑ Nu utilizati aspiratorul pentru a aspira chibrite, tigari, obiecte ascutite. Nu 

utilizati pe suprafete acoperite cu ciment sau alte substante prea fine sau 

toxice daca sunt inhalate. Nu puneti aparatul in lichide.  

❑ Aveti grija sa nu indreptati aparatul inspre persoane sau animale, si tineti-l 

departe de ochi si urechi.  

❑ Daca utilizati aparatul cu un sac sau filtru defect, acesta se poate strica. Aveti 

grija sa le verificati din cand in cand.  

❑ Daca aparatul nu mai aspira corespunzator sau daca ledul (pentru anumite 

modele) indica “plin”, schimbati sacul sau goliti recipientul (modelul cu filtru) 

inainte ca aparatul sa se supraincalzeasca.  

❑ Nu inlocuiti singuri bateriile. Daca bateriile trebuiesc inlocuite, contactati 

unitatea service autorizata.  

❑ Cand decideti sa aruncati aparatul, aveti grija sa indepartati bateriile si sa le 

aruncati in functie de legislatia tarii.  

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

 

• Aspiratorul este alimentat de baterii.  

• Conectati incarcatorul la mufa aparatului aflata pe partea de jos a manerului de 

incarcare. Cand aparatul este incarcat, ledul indicator de incarcare este aprins 

(ledul rosu).  

• Dupa utilizare, reincarcati aparatul dupa cum scrie mai sus. Din motive de 

siguranta, utilizati doar incarcatorul furnizat.  

• Inainte de utilizare, incarcati aparatul cel putin 16 ore.  

• Porniti si opriti aparatul prin apasarea butonului on/off. 

• Apasati butonul de eliberare, apoi scoateti duza. Exista un burete in interiorul 

suportului pentru filtru.  

• Pentru rezultate optime, aspirati numai cu un filtru curat.  

 

INTRETINERE 

 

Curatarea filtrului si a recipientului de praf: 

 

• Detasati recipientul de praf de pe motor prin apasarea butonului de eliberare din partea 

de jos a duzei.  

• Goliti recipientul de praf. 

• Pentru a curate filtrul puteti folosi aspiratorul normal sau il puteti scutura sau 

daca este nevoie spalati filtrul in apa calda cu detergent. Apoi clatiti-l cu apa 

curate si aveti grija sa fie complet uscat inainte de a-l repune pe aparat.  

• Nu uitati sa puneti filtrul inapoi dupa ce a fost indepartat pentru curatare.  

• Filtrele deteriorate sau foarte murdare trebuiesc inlocuite.    

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


