ASPIRATOR DE PRAF
R-157

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
IMPORTANTE
CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE INAINTE
DE UTILIZAREA APARATULUI
Cand utilizati aparatele electrice, precautiile de baza trebuiesc intotdeauna urmate, inclusive
urmatoarele:
Pentru a reduce riscul de incendiu sau ranire:
1.

Nu lasati aspiratorul nesupravegheat in timp ce este conectat la priza. Deconectati dupa utilizare si
inainte de curatare.

2.

Pentru a reduce riscul de electrosoc, nu utilizati in aer liber sau pe suprafete ude.

3.

Utilizati numai in modul descris in manual. Utilizati numai accesoriile recomandate.
4.

Nu utilizati aparatul daca cordonul sau stecherul sunt deteriorate. Daca aparatul nu functioneaza
corespunzator, a fost trantit, lasat in aer liber sau scapat in apa, duceti-l la un centru service autorizat
pentru examinare/reparare.

5.

Nu trageti de cordon, nu inchideti usa peste cordon. Nu treceti aspiratorul peste cablu si tineti-l
departe de suprafete fierbinti.

6.

Nu deconectati tragand de cordon. Pentru deconectare, tregeti de stecher.

7.

Nu manuiti aspiratorul sau stecherul cu mainile ude.
8.

Nu introduceti obiecte in orificii. Nu utilizati aparatul daca acestea sunt blocate. Curatati praful, puful,
parul sau orice poate reduce puterea de aspirare.

9.

Tineti parul, hainele, degetele si alte parti ale corpului departe de orificiile de aspirare si componentele
in miscare.

10.

Opriti toate butoanele inainte de conectare.

11.

Aveti mare grija cand curatati treptele.
12.

Nu utilizati aspiratorul pentru a aspira substante inflamabile, precum benzina sau in zone unde aceasta

13.

poate fi prezenta.
Tineti de stecher cand retractati cordonul. Nu lasati cordonul sa se incurce cand il trageti.

14.

Deconectati de la priza inainte de a monta furtunul.

15.

Nu aspirati obiecte care ard sau fumega, precum tigari, chibrituri sau cenusa.

16.

Nu utilizati fara cilindru/filter montate.

17.

Daca cordonul este deteriorate, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.
18.

Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane cu capacitati psihice reduse, fara a fi
supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.

19.

Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI!

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC.
A NU SE UTILIZA IN SCOP INDUSTRIAL, COMERCIAL SAU IN AER LIBER.
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DESCRIERE COMPONENTE

10.

Cover for exhaust filter
Crevice nozzle
Furniture nozzle
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1.

Perie podea

7.

Buton on/off

2.

Tub telescopic

8.

Buton eliberare recipient praf

3.

Orificiu ventilatie

9.

Buton tragere cordon

4.

Furtun

10.

Filtru exterior

5.

Dispozitiv conectare furtun

11.

Dispozitiv spatii inguste

6.

Maner transport

12.

Accesoriu mobila

PREVENTIE
Opriti aparatul imediat daca orificiile de ventilatie, periile sau tubul telescopic se blocheaza. Inainte de a
reporni aparatul, indepartati aceste blocaje.

1.

Nu utilizati aparatul in imediata apropiere a
surselor de caldura si nu aspirati obiecte precum
tigari sau cenusa.

2.

Conectati la priza numai daca aveti mainile
uscate.

*-

3. Indepartati obiectele ascutite de pe podea inainte
de a utiliza aspiratorul pentru a evita deteriorarea
aparatului sau ranirea utilizatorului.

*4. Nu trageti de cordon cand deconectati de la priza.

*-

G
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PREGATIREA
ASPIRATORULUI
1. Fixati furtunul la aspirator prin introducerea
dispozitivului de conectare in aparat pana auziti un click.
Pentru a-l indeparta, apasati butoanele de pe lateralele
dispozitiului de conectare si trageti.

2.

Asamblati tubul telescopic si accesoriile:
2.1 Fixati tubul telescopic la celalalt capat al furtunului.
2.2 Ajustati lungime tubului prin apasarea mecanismului
de blocare in jos si trageti pana ajungeti la
lungimea dorita. Cand depozitati, scurtati tubul pe
cat posibil.

2.3 Fixati peria la tubul telescopic.

Perie podea
Peria de podea are doua setari. Cand curatati suprafete
dure (parchet), peria trebuie extinsa. Cand curatati
coveare, peria trebuie retractata. Apasati A sau B pentru
a alege una dintre setari.
Dispoziti spatii inguste
Pentru radiatoare, colturi, etc.
Accesoriu mobile
Pentru mobile, perdele, draperii, etc.

UTILIZARE
Aspirare
1.
2.

Inainte de utilizare, mai intai desfasurati sufficient cablul si conectati la priza. Semnul galben de pe
cablu indica lungimea maxima a acestuia si nu trebuie depasit.
3.

Pentru a porni aparatul, apasati butonul① de pe carcasa cu piciorul.
Pentru a trage cordonul, apasati butonul (J) cu o mana si ghidati cablul cu cealalta mana pentru a va

asigura ca nu se incurca.

Golirea recipientului de praf
Goliti recipientul de praf cand continutul ajunge la semnul MAX
sau daca puterea de aspirare a scazut.
Opriti aspiratorul si deconectati de la priza. Intotdeauna trageti de
stecher, niciodata de cordon.
Eliberati recipientul de praf apasand butonul.
Ridicati recipientul.
Cand goliti recipientul, tineti-l deasupra cosului de gunoi.
Apasati butonul de deschidere. Baza se deschide si mizeria curge
in cos.
Inchideti baza.
Puneti recipientul pe aspirator.
Verificati sa fie bine fixat.
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Curatarea filtrului motor
Opriti si deconectati de la priza.
Indepartari recipientul de praf.
Deschideti capacul recipientului si indepartati filtrul.
Tineti filtrul in sacul de gunoi si scuturati.
Puneti filtrul inapoi in suport.
Repuneti capacul filtrului fixandu-l bine.
Puneti recipientul inapoi pe cilindrul aspiratorului.
Verificati daca recipientul de praf este bine fixat.

IMPORTANT! Nu utilizati aspiratorul fara filtru motor.

Curatarea filtrului de aer exterior

Filtrul HEPA exterior curate aerul pentru ultima data inainte de a iesi din
aspirator. Puteti curate filtrul dupa cum urmeaza:
Opriti aspiratorul si deconectati de la priza. Pentru acest lucru,
trageti de stecher, niciodata de cordon.
Indepartati recipientul de praf.
Deschideti capacul si indepartati filtrul HEPA.
Clatiti filtrul sub jet de apa si lasati sa se usuce timp de 24 ore.
Puneti filtrul inapoi.
Inchideti capacul filtrului.

IMPORTANT! Nu curatati filtrul HEPA cu sapun sau detergent.

TRANSPORT SI DEPOZITARE
Puteti ridica si transporta aparatul folosind manerul. Nu ridicati niciodata aparatul de cablu.
Inainte de a depozita aparatul, retractati cablul. Opriti aparatul, deconectati de la priza si apasati butonul
de tragere cordon pana este complet tras.
Pentru a economisi spatiu, aspiratorul poate fi depozitat in pozitie verticala. Tubul telescopic poate fi
agatat de aparat, in pozitie verticala.

CURATARE
Curatati aparatul stergandu-l cu un servetel umed.

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.
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