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MANUAL DE INSTRUCTIUNI 
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ASPIRATOR DE PRAF  

 

1) COMPONENTE 

 

1. BUTON ON/OFF  

2. MANER 

3. BUTON TRAGERE CORDON 

4. REGULATOR PUTERE 

5. CARCASA FRONTALA 

6. ORIFICIU PRINDERE FURTUN  

ROTATIV 360 GRADE 

7. INDICATOR SAC PLIN 

8. CARCASA SPATE 

9. FILTRU EXTERIOR 

10. CARLIG 

11. ROTI 

12. CORDON ALIMENTARE 

13. DISPOZITIV SPATII INGUSTE 

14. TUBURI 

15. FURTUN      

16. PERIE PODEA               

17. PERIE TURBO                17           18         19 

18. PERIE PARCHET  

19. PERIE ANIMALE 

                               
★Declaratie: peria turbo/parchet/animale sunt accesorii aditionale, si nu pot fi 

testate Erp. 

 

2) MOD OPERARE:  

  

1. Conectati accesoriile furtunului: 

Apasati adaptoarele de pe lateralele de la capatul furtunului, apoi introduceti furtunul 

in orificiul de prindere.   

2. Conectati tubul metalic la capatul curbat al furtunului.   

3. Conectati un accesoriu, in functie de scopul curateniei. Peria de podea are doua 

pozitii, suprafete moi/textile. Dispozitivul pentru spatii inguste este pentru colturi sau 

locuri greu accesibile.   

*Peria Turbo este potrivita pentru a curate paturi, canapele,  etc . 

*Peria pentru parchet este potrivita pentru podele dure  

*Peria pentru animale este potrivita pentru parul animalelor  

 



4. Porniti aparatul: 

Tineti stecherul si trageti cordonul, apoi conectati la priza. Aveti grija ca voltajul prizei 

sa corespunda cu cel indicat pe eticheta aparatului. Apasati butonul on/off pentru a 

porni aparatul. Ajustati puterea la nivelul dorit.  

5. Opriti aparatul: 

Dupa utilizare, apasati butonul on/off, pentru a opri aparatul. 

Deconectati de la priza si apasati butonul de tragere al cordonului.  

 

6.Pentru a muta aparatul dintr-o camera in alta, deconectati de la priza si mutati-l 

folosind manerul. Nu trageti aparatul de cordon daca vreti sa-l mutati.  

 

 

3) INTRETINERE: 

 

1. Cand indicatorul sac plin devine rosu, este momentul sa curatati sacul. Pentru a face 

acest lucru, urmati instructiunile: 

(a) Deschideti carcasa frontal apasand butonul de deblocare.  

(b) Indepartati sacul de praf . 

(c) Goliti sacul de praf . 

(d) Puneti sacul inapoi in aspirator. 

(e) Inchideti carcasa frontala. 

 

NOTA: 

 

1. Filtrul de protectie a motorului (aflat sub carcasa frontala)  

trebuie indepartat si clatit de doua ori pe an, atunci cand murdaria  

devine vizibila. Daca este deteriorate, filtrul trebuie inlocuit. 

Pentru filtrul HEPA, folositi o perie moale pentru curatare.  

 

 

2. Filtrul exterior trebuie curatat la nevoie. Pentru a face acest lucru, scoateti grilajul si 

scuturati filtrul de praful acumulat. Apoi repuneti filtrul si grilajul.  

 

 

Semn cordon alimentare 

 

 

NOTA: Nu depasiti semnul rosu cand trageti cordonul de alimentare. Semnul galben 

indica lungimea ideala a cablului.  

 

ATENTIE: aparatul trebuie deconectat de la priza inainte de curatare.  

 

 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA: 



 

Informatii generale 

 

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

2. Utilizati aparatul doar in modul descris in acest manual. 

3. In caz de defectiune cauzata de nerespectarea instructiunilor, garantia va fi anulata.  

4. Tineti aparatul departe de copii. 

5. 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.   

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

7. Intotdeauna deconectati de la prize si lasati sa se raceasca: 

-inainte de a muta aparatul 

-inainte de a-l depozita 

-inainte de montarea sau demontarea componentelor 

-inainte de curatare 

-dupa utilizare. 

8. Daca orice blocaj este gasit in perie, furtun sau tuburi, aparatul poate fi repornit 

numai dupa indepartarea blocajului.  

9. Nu depozitati si nu utilizati aparatul in aporpierea locurilor cu temperaturi ridicate.  

10. Daca apare un zgomot, miros anormal, fum sau orice alta iregularitate in timpul 

utilizarii, opriti si deconectati aparatul de la priza. Duceti aparatul la centrul service 

autorizat, nu incercati sa-l reparati singur. 

11. Daca cordonul, stecherul sau motorul sunt deteriorate, mergeti la centrul service 

autorizat pentru reparare/inlocuire. Nu calcati cordonul de alimentare.  

 

 

Utilizarea aparatului 

1. Acest aparat este destinat exclusive uzului casnic. 

2. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de importator poate cauza ranirea 

utilizatorului.  

3. Utilizati aparatul doar in incaperi, in locuri uscate, departe de apa.  

4. Nu scufundati aparatul sau stecherul in apa sau alte lichide. Exista pericol de 

electrosoc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 


