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ASPIRATOR DE PRAF 

 

 

 

                                              Model: R-149 

 

 
 

                                         MANUAL DE INSTRUCTIUNI 

 
 

 

   
Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea aparatului! 
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Atentie：1. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Poate fi folosit doar in interior, si nu 

aspira apa.  

2.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.  

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

 

 

Descriere componente: 

1. Cap furtun aspirare 

2. Indicator sac plin 

3. Buton on/off 

4. Maner 

5. Buton regulator 

viteza 

6. Buton tragere cordon 

7. Maner furtun 

8. Furtun 

9. Tub metallic 

10. Cordon alimentare 

11. Perie podea 

12. Perie canapea 

13. Dispozitiv spatii 

inguste 

 

PRECAUTII 

● Inainte de utilizare, asigurati-va ca voltajul prizei dvs. coincide cu cel 

indicat pe eticheta produsului.  

● Tineti aparatul departe de sobe sau alte obiecte care ating temperature 

ridicate, pentru a nu influenta functionarea lui sau deformarea 

componentelor din plastic. (fig.1)  

● Nu indoiti sau trageti de furtunul flexibil. Opriti utilizarea daca furtunul este 

rupt sau stricat, inlocuiti cu unul nou. (Fig.2)  

● Cand doriti sa curatati aparatul sau sa incetati utilizarea lui, deconectati de la 
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priza. Cand deconectati, trageti de stecher, niciodata de cablu. (fig.3) 

● Nu utilizati aparatul fara sac sau cu sacul deteriorat. (fig.4) 

● Nu aspirati noroi, resturi de pereti sau obiecte ascutite, altfel puteti 

obstructiona sacul de praf, filtrul de aer sau defecta motorul. Daca aspirati 

aceste particule, curatati imediat sacul de praf si filtrul de aer. (fig.5) 

● Cand utilizati, nu aspirati somoioage de par, role mari de hartie sau pungi de 

plastic care pot bloca cu usurinta orificiul de aspirare, tubul sau furtunul. Il 

puteti strica sau deforma carcasa. Daca apar blocaje ale aspiratiei, opriti 

imediat utilizarea deconectand aparatul de la priza, apoi curatati. (fig.6) 

● Cand curatati aparatul, utilizati o carpa umezita in apa cu detergent, 

niciodata benzina. Puteti strica sau decolora carcasa. (fig.7) 

● Cand este utilizat, nu blocati capacul de evacuare din spate. In caz contrat, 

motorul se va deteriora prin supra-incalzire.  

● Daca cordonul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un 

centru service autorizat.  

 

ASAMBLARE 

● Apasati butonul de pe capatul furtunului si introduceti-l in aparat pana se 

fixeaza. (fig.8) 

● Daca doriti sa scoateti furtunul de pe aparat, apasati butonul de pe furtun 

inainte de a trage. (fig.9) 

● Cum sa utilizati tuburile metalice si bagheta curbata? 

Cand conectati, introduceti capatul mai gros al tubului in manerul de pe 

furtun, apoi rotiti pentru fixare. (fig.10) 

 Conectarea tuburilor. Vedeti mai sus. (fig.10) 

● Conectarea periei la tuburi. Pentru conectare, introduceti capatul mai mic al 

tubului metalic in tubul aflat pe perie, apoi rotiti pentru fixare. (fig.11) 

● Referitor la conectarea dispozitivului pentru spatii inguste la tuburi, vedeti 

mai sus conectarea periei. (fig.10) 

 

 

Operare 

Trageti cordonul de alimentare 

    Cordonul poate fi tras atata timp cat nu depaseste semnul galben. Este interzis sa depasiti semnul 

rosu. (fig.12) 

● Buton putere 

Dupa conectarea la prize, apasati butonul de pornire. (fig.13) 

● Reglarea puterii de aspirare 

Puteti controla puterea de aspirare nu numai prin butonul de reglare a vitezei, 

dar si prin regulatorul de pe maner. (fig.14, 15)  
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Utilizare 

● Pentru colturi sau spatii inguste, puteti folosi dispozitivul de spatii  

inguste. (fig.16) 

● Pentru canapea, perdea sau suprafete decorative, puteti folosi peria de 

canapea. Peria de podea este folosita pentru cuverturi si podele. (fig.17) 

● Curatarea sacului de praf si inlocuirea componentelor. 

Cand indicatorul de deasupra aparatului este rosu, inseamna ca sacul de praf 

este plin. Trebuie sa inlocuiti sacul sis a curatati filtrul de aer cand se 

blocheaza. (fig.18) 

● Inlocuirea sacului de praf 

1) Ridicati de clema de pe carcasa frontala pentru a o deschide. (fig.19) 

2) Scoateti sacul de praf de pe suport. (fig.20) 

3) Daca utilizati un sac de hartie, inlocuiti-l cu unul nou. Daca utilizati un  

sac textil, indepartati clama si deschideti sacul pentru a goli interiorul, apoi  

repuneti-l cu tot cu clama. (fig.21) 

4)  Asamblarea sacului de praf, trebuie sa apasati butonul de pe suportul 

sacului si sa introduceti sacul in cele doua sloturi, apoi eliberati butonul 

pentru a fixa sacul. (fig 22) 

5)  Daca sacul stricat, inlocuiti-l imediat.   

● Deschideti capacul frontal si indepartati suportul sacului de praf pentru a 

 scoate filtrul pentru curatare sau inlocuire cu unul nou. (fig.23) 

● Inlocuirea sacului de aer exterior  

Apasati clema de pe grilajul exterior pentru a curata sau inlocui grilajul. (fig.24) 

● Curatarea filtrului interior s exterior. (fig.25) 

1) Puneti filtrul sub jet de apa pentru clatire. 

2) Indepartati apa tamponand filtrul cu un servetel, apoi uscati intr-un loc 

rece.  

3) Uscati filtrul intr-un loc ventilat, aveti grija sa nu-l puneti in preajma 

obiectelor cu temperaturi ridicate pentru a nu-l deforma.  

Atentie: Nu spalati filtrul in masina de spalati si nu-l uscati cu uscatorul de par.  

● Tragerea cordonul de alimentare 

Cand nu este utilizat, deconectati de la prize si apasati butonul de tragere a 

cordonului. (fig .26) 

● Depozitare 

Introduceti suportul de plastic al tubului in carligul aflat in spatele 

aparatului.  (Fig.27) 
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GHID PENTRU PROBLEME 

Verificati detaliile de mai jos inainte de a duce aparatul la un centru service autorizat 

pentru reparare.  

 

Problema Posibile cauze Solutie 

Motorul nu 

functioneaza 

1. Verificati daca aparatul este bine 

conectat la priza.  

2. Verificati daca aparatul este pornit. 

3. Verificati daca termostatul sensibil la 

caldura este oprit datorita supra-

incalzirii.  

1. Conectati iar la priza. 

2. Porniti aparatul.  

3. Dupa racirea motorului, aparatul va 

reporni automat. 

Puterea de 

aspirare 

scade 

1. Verificati daca furtunul, peria sau 

tuburile sunt blocate.  

2. Verificati daca sacul este plin.  

3. Verificati daca filtrul de aer este blocat, 

sau tubul este corect atasat. 

         

1. Indepartati imediat obstructia.  

2. Goliti sacul.  

3. Curatati filtrul si repuneti tubul.   

 

 

 

 

Cordonul nu 

este tras in 

totalitate in 

interior 

Verificati daca este rasucit. 

Trageti cordonul pana la o anumita 

lungime si trageti-l iar.  

 

Cordonul nu 

poate fi tras in 

exterior 

Verificati daca este rasucit. 

Desfasurati sau trageti cordonul de 

cateva ori, apasand butonul.  

Cordonul se 

trage singur 

Infasurarea inertiala a cordonului poate 

duce la scaparea acestuia de sub 

control.  

 

Trageti cordonul de 4-5 ori. Daca 

problema persista, mergeti la un centru 

service autorizat.  

Viteza nu 

poate fi 

reglata 

Dispozitivul de reglare a vitezei poate 

fi scapat de sub control.  

 

Reporniti aparatul de cateva ori, daca tot 

nu functioneaza contactati centrul 

service autorizat.  

Carcasa 

frontala nu 

poate fi 

Verificati daca exista sac de praf in 

interior sau daca carcasa frontal nu este 

deformata din cauza sacului incorect 

Puneti sacul in pozitia corecta. 
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inchisa pozitionat.  

Indicatorul 

sac plin este 

aprins  

 

Verificati daca peria, furtunul sau 

tuburile sunt blocate. Verificati daca 

sacul este plin sau filtrul blocat.  

 

Indepartati imediat obstructiile. Curatati 

sau inlocuiti sacul de praf. Curatati 

filtrul.  

 

SPECIFICATII TEHNICE 

 

Voltaj:  220-240V~, 50/60Hz 

Putere:   700W 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ERP values on the energy label 

 

Energy efficiency: A 

 

Average annual energy consumption: 26.0 kWh 

 

Dust reemissions class: D 

 

Dust pick-up on carpet: E 

 

Dust pick-up on hard floor: A 

 

Noise level: 78 dB(A) 
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All measurements and calculations are based on COMMISSION REGULATION (EU) EC Nr. 

666/2013. All methods and calculations, that are not described in this Regulation are in accordance 

with EN 60312-1:2013. 


