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Aspirator 
Manual de utilizare 

 
Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie toate instrucţiunile incluse în acest 
manual, chiar dacă sunteţi deja familiarizat cu utilizarea unor produse similare. 
Utilizaţi produsul numai în conformitate cu instrucţiunile descrise în manualul de 
utilizare. Păstraţi manualul de utilizare într-o locaţie sigură, unde poate fi regăsit 
cu uşurinţă, pentru utilizări ulterioare. 
Păstraţi ambalajul original, inclusiv materialul de ambalaj intern, certificatul de 
garanţie şi bonul de achiziţie, cel puţin pe durata garanţiei. Dacă trebuie să 
transportați acest produs, ambalaţi-l în cutia sa originală de carton, pentru a 
asigura maximum de protecţie pe durata livrării sau a transportului (de ex., când 
vă mutaţi sau când trebuie să trimiteţi acest produs la reparat). 
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
1) Despachetaţi cu atenţie produsul şi aveţi grijă să nu aruncaţi nicio componentă 
a materialului de împachetat înainte de a fi identificat toate componentele 
produsului. 
2) Acest produs nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu 
incapacităţi fizice sau mintale sau de către persoane lipsite de experienţă, cu 
excepţia situaţiilor când acestea sunt instruite sau educate corespunzător cu 
privire la utilizarea în siguranţă a produsului sau când persoanele respective sunt 
supravegheate corespunzător de către o persoană calificată, care va fi 
responsabilă de siguranţa acestora. 
3) Nu utilizaţi niciodată accesorii care nu au fost livrate cu produsul sau care nu 
sunt destinate a fi utilizate cu acesta. 
4) Nu încercaţi, în nicio circumstanţă, să reparaţi sau să modificaţi personal 
aparatul; pericol de electrocutare! Lăsaţi toate reparaţiile şi reglajele în seama 
unei firme sau a unui service specializat. Modificarea neautorizată a aparatului în 
perioada de garanţie poate duce la anularea garanţiei. 
5) Depozitaţi şi utilizaţi produsul astfel încât să evitați contactul cu substanţe şi 
soluţii inflamabile sau volatile. 
6) Nu expuneţi produsul la căldură extremă, lumină solară directă sau umiditate 
excesivă. 
7) Nu amplasaţi produsul în apropierea radiatoarelor, surselor de foc deschis sau 
a altor aparate sau echipamente care reprezintă surse de căldură. 
8) Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice. A nu se utiliza în medii 
industriale sau în mediul exterior! 
9) Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. 
10) Înainte de a conecta produsul la priza de alimentare, asiguraţi-vă că 
tensiunea înscrisă pe etichetă coincide cu cea de la priză. 
11) Nu aşezaţi cablul de alimentare în apropierea surselor de încălzire sau a 
obiectelor ascuţite. Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Așezați 
cablul într-un loc unde nu există riscul de a călca pe el sau a vă împiedica de el. 
Asiguraţi-vă că firul electric nu intră în contact cu suprafeţe fierbinţi. 
12) Pentru a evita situaţiile de urgenţă, în cazul în care produsul sau cablul de 
alimentare este deteriorat, solicitaţi un tehnician calificat pentru a-l repara. Se 
interzice utilizarea unui produs cu cablu de alimentare sau ștecher deteriorat. 
13) Nu deconectaţi cablul de alimentare electric de la priză prin tragere de cablu. 
14) Nu pulverizaţi pe produs apă sau alte lichide. Nu turnaţi pe produs apă sau 
orice alte lichide. Nu scufundaţi produsul în apă sau în alte lichide. 
15) Nu utilizaţi niciodată produsul în apropierea unei căzi de baie, lavoar sau alt 
recipient cu apă. 
16) Dacă nu utilizaţi produsul sau ştiţi că nu îl veţi utiliza în scurt timp, opriţi-l şi 
deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete. Înainte de curăţare, 
procedaţi în acelaşi mod. 
17) Nu lăsaţi produsul pornit fără supraveghere. 
18) Procedaţi cu atenţie dacă utilizaţi produsul în apropierea copiilor. Nu lăsaţi 
niciodată produsul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a vă 
asigura că aceştia nu se joacă cu produsul. 
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19) În timp ce produsul este utilizat, nu blocaţi gurile de admisie şi de evacuare a 
aerului. Gurile de aerisire blocate pot provoca supraîncălzirea şi deteriorarea 
motorului. 
20) Aspirarea obiectelor indicate mai jos vă poate deteriora produsul sau poate 
determina vătămarea corporală a persoanei care îl utilizează: 
• podea udă, apă sau alte lichide 
• orice tip de obiecte ascuţite, precum sticla spartă sau obiecte ceramice, ace, 
agrafe etc. 
• ţigări aprinse sau obiecte care ard înăbuşit, chibrituri sau orice alte lichide 
inflamabile sau volatile (de ex., benzină, diluanţi de vopsea etc.) 
• făină, ciment, tencuială (reziduuri provenite în urma găuririi pereților). 
21) În vederea evitării deteriorării mobilierului şi a vătămării corporale a 
persoanelor, ţineţi cablul de alimentare cu mâinile în timp ce acesta se 
retractează. 
22) Tragerea forţată a cablului de alimentare din priza de perete poate provoca 
avarii. 
23) Nu aspiraţi bucăți mari de hârtie sau pungi de plastic. Acestea pot înfunda cu 
uşurinţă tubul sau furtunul. Dacă produsul s-a blocat, opriţi-l prin deconectarea 
cablului de alimentare de la priză şi curăţaţi tubul sau furtunul. 
24) Pentru a evita deteriorarea furtunului, nu călcaţi pe acesta şi nu îl îndoiţi 
forţat. Nu utilizaţi aspiratorul dacă furtunul este îndoit sau deteriorat în alt mod. 
25) Nu treceţi cu aspiratorul peste cablul de alimentare. 
26) Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără filtrul de protecţie al motorului, filtrul de 
evacuare sau sacul de colectare a prafului. 
27) Nu țineți furtunul de aspirare, duza de admisie sau accesoriile de aspirare în 
apropierea ochilor sau a urechilor dvs. 
28) Aspirarea anumitor categorii de podele sau suprafeţe poate crea o sarcină 
electrostatică nepericuloasă pentru utilizator. 
29) Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru deteriorările cauzate 
prin utilizarea incorectă a acestui produs şi a accesoriilor sale (leziuni, arsuri, 
opăriri, incendii, alterarea alimentelor etc.). 
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DESCRIERE 
A 
 
 
1 Buton retractare automată cablu 
2 Indicator sac plin 
3 Deschidere absorbţie aer 
4 Buton START/STOP 
5 Mâner aspirator 
6 Roată aspirator 
7 Mâner 
8 Buton glisant pentru 
absorbţia aerului 
9 Tub 
10 Cap aspirare podea 
11 Poziţie clapetă pentru 
aspirare covoare 
12 Poziţie clapetă pentru 
aspirare podele dure 
(uniforme) 
13 Furtun 
14 Sistem blocare în poziția 
repaus 
15 Clemă 
16 Capăt furtun 
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B 

 
 
 
1 Poziţie repaus 
2 Grilaj protecție filtru evacuare 
3 Cablu de alimentare 
4 Cap aspirare dublu 
5 Mâner de transport 
6 Mecanism roată faţă 
 

ASAMBLARE 
 
Fixa ți furtunul în gura de admisie a aerului de pe aspir ator 
Apăsaţi pe ambele butoane de siguranţă de la capătul furtunului şi introduceţi 
capătul furtunului în gura de admisie a aerului de pe aspirator până când auziţi 
un clic. Furtunul este acum asigurat în poziţia corectă. 
 
Fixa ţi furtunul pe tubul telescopic 
Montați mânerul furtunului pe partea mai largă a tubului asamblat. 
 
Monta ţi capul aspirare podea pe tub: 
Asiguraţi-vă că aţi montat capul aspirare podea în capătul mai îngust al tubului 
asamblat. 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Conectarea aspiratorului la sursa de alimentare 
Trageţi ștecărul cablului de alimentare din aspirator până când cablul de 
lungimea necesară a fost extras din produs. Introduceţi ștecărul în priza de 
perete. 
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 Notă: 
Marcajul galben de pe cablul de alimentare indică faptul că s-a ajuns aproape de 
capătul cablului. Nu trageţi cablul dincolo de marcajul roşu. 
 
Reglarea capului aspirare podea în func ţie de suprafa ţa podelei 
Puteţi seta capul aspirare podea în funcţie de suprafaţa podelei prin reglarea 
clapetei de admisie: 
• Dacă doriţi să aspiraţi covoare, retractați perii de aspirare în interiorul capului 
de aspirare prin acționarea corespunzătoare a clapetei. 
• Dacă doriţi să aspiraţi suprafeţe dure şi uniforme, scoateţi perii în afara capului 
de aspirare, prin acționarea corespunzătoare a clapetei. 
 
Pornirea şi oprirea aspiratorului 
Pentru a porni, respectiv opri aspiratorul, apăsaţi pe butonul START/STOP de pe 
corpul aspiratorului. 
 
Reglarea puterii de aspirare 
Puterea de aspirare poate fi controlată printr-o clapetă glisantă de pe mânerul 
furtunului. 
 

Sfat: 
Dacă suportul furtunului se blochează în timpul aspirării, decuplaţi-l de la tubul 
telescopic şi, de asemenea, decuplaţi furtunul de pe corpul aspiratorului. Apoi, 
amplasaţi suportul în interiorul gurii de aspirare de pe corpul aspiratorului şi 
aspiraţi murdăria blocată. 
 
Întreruperea temporar ă a procesului de aspirare 
Dacă doriţi să întrerupeţi pentru scurt timp procesul de aspirare, poziționați capul 
aspirare podea în poziţia repaus cu ajutorul sistemului de blocare situat în partea 
din spate a acesteia. 
 
Notă: 
Nu transportați aspiratorul în timp ce furtunul se află în poziţie repaus! Există 
riscul de deteriorare a sistemului de blocare în poziția repaus. 
 
Utilizarea accesoriilor 
Un spaţiu pentru capul aspirare dublu este situat în partea de jos a aspiratorului. 
Capul aspirare dublu poate fi utilizat la aspirarea spaţiilor greu accesibile, precum 
ramele de ferestrele, bibliotecile, colţurile tapiţate, îmbinările etc.). Prin rotirea 
periei spre exterior, se obţine un cap aspirare cu perie care este util, de ex., 
pentru aspirarea prafului de pe suprafeţe mai mici, grilaje, tastaturi etc. 
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C 

 
 
Încheierea procesului de aspirare 
Când aţi terminat de aspirat, opriţi aspiratorul apăsând pe butonul START/STOP 
şi deconectaţi ștecărul din priză. 
Pentru a retracta cablul de alimentare, apăsaţi cu o mână şi ţineţi apăsat butonul 
de retractare automată. Ţineţi cablul cu cealaltă mână, pentru a nu permite 
deteriorarea gurii de admisie a aspiratorului. 
 

Sfat: 
Dacă sistemul de retractare automată a cablului se blochează şi o parte a firului 
de alimentare a rămas afară, eliberaţi butonul de retractare şi scoateți din nou 
cablul aproximativ 50 cm, apoi reactivați butonul de retractare automată şi 
repetaţi procesul de retractare. 
 
Transportul aspiratorului 
Dacă trebuie să transportaţi aspiratorul, ţineţi-l numai de mâner sau de suport. 
 

DEPOZITAREA ASPIRATORULUI 
Înainte de depozitare, puteţi fie să demontați componentele detașabile ale 
aspiratorului fie să îl depozitați asamblat şi în acest caz puteți bloca duza pentru 
podele în poziţia repaus. 
 

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

Notă: 
Înainte de curăţare, scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priză. 
 
Curăţarea sacului 
Înlocuirea sacului este necesară dacă indicatorul sac plin vizibil prin fereastra 
transparentă indică „plin” (indicatorul este complet colorat), în timp ce furtunul de 
aspirare este menţinut deasupra zonei aspirate, puterea fiind setată la maximum: 
1) Deschideţi capacul aspiratorului. 
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2) Scoateţi vechiul sac din suportul de plastic. 
3) Introduceţi un sac nou, în aceeaşi poziţie. 
4) Închideţi capacul aspiratorului 
 
D 
 
1 Clemă capac aspirator 
2 Capac aspirator 1 
3 Suport plastic pentru sac 
4 Sac colectare praf 
5 Suport filtru de evacuare 2 
6 Sac colectare praf 
7 Filtru de evacuare 
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 Notă: 
Nu încercaţi să spălaţi sacii de hârtie, deoarece sunt concepuți pentru o singură 
utilizare şi, odată plini, trebuie aruncați împreună cu deșeurile menajere. Este 
posibilă numai spălarea sacilor din material textil! 
 
Schimbarea filtrului de admisie 
1) Deschideţi capacul aspiratorului şi scoateţi filtrul de admisie din suportul său. 
2) Înlocuiţi filtrul de admisie cu unul nou şi reintroduceţi-l în aspirator. 
 
Schimbarea filtrului de evacuare 
1) Apăsaţi pe sistemul de blocare de siguranţă pentru a deschide grilajul de 
protecție filtru evacuare. 
2) Scoateţi filtrul de pe grilaj şi înlocuiţi-l cu unul nou. 
3) Odată cu grilajul, introduceţi noul filtru înapoi în aspirator. 
 
E 
1 Clemă 
2 Grilaj de protecție filtru 
evacuare 
3 Filtru de evacuare 

 
Pentru curăţarea componentelor exterioare ale produsului, utilizaţi o bucată de 
material moale, înmuiată în apă călduţă. Nu utilizaţi lichide de curăţare dure, 
diluanţi de vopsele sau solvenţi. Utilizarea unor astfel de soluţii poate deteriora 
suprafaţa produsului. 
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DEPANARE 
Înainte de a vă decide să contactaţi un centru service autorizat, citiţi următoarele 
sfaturi din diagrama de depanare: 
 

Problem ă Cauză posibil ă Ac ţiune recomandat ă 
Motorul nu porneşte - Cablul de alimentare nu 

este conectat corect la 
priza din perete. 
- Priza de perete este 
deteriorată. 
- Aspiratorul nu este 
pornit. 

- Introduceţi ferm ștecărul 
în priză. 
- Inspectaţi priza. 
- Porniţi aspiratorul. 

Puterea de aspirare este 
redusă. 

- Sacul este complet plin. 
- Aspiratorul este 
înfundat. 
- Filtrul este înfundat. 

- Schimbaţi sacul. 
- Eliminaţi blocajul sau 
obiectul străin. 
- Curăţaţi filtrul. 

Cablul de alimentare nu 
se retractează complet. 

Este posibil ca firul 
electric să fi alunecat de 
pe mecanismul de 
retractare automată a 
cablului. 

Ţineţi cablul tensionat în 
timpul retractării 
automate. 

Cablul nu poate fi tras 
afară. 

Cablul este incorect 
retractat. 

Apăsaţi pe butonul de 
retractare automată şi 
încercaţi să retractați 
încă o dată cablul. 

Butonul de alimentare nu 
funcţionează. 

Aspiratorul este defect. Solicitaţi repararea 
aspiratorului 
(numai de către un 
tehnician calificat). 

Cablul de alimentare se 
retractează automat când 
acest lucru nu este 
necesar. 

Mecanismul de retractare 
automată este deteriorat. 

Solicitaţi repararea 
aspiratorului 
(numai de către un 
tehnician calificat). 

Capacul aspiratorului nu 
poate fi închis. 

Sacul nu este montat sau 
este montat incorect. 

Verificaţi poziţia sacului 
în suportul de plastic sau 
introduceţi un sac nou. 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Tensiune nominală . . . . . . . .. . . . . . . . ……. . 230 – 240 V c.a. (curent alternativ) 
Frecvenţă nominală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . …. . . . . . . . 50/60 Hz 
Putere intrare nominală. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 W 
Clasă de protecţie (referitor la protecţia la electrocutare): . ... . . …….. . . . . . . . . II 
Nivel de zgomot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . …. . . ....82 dB(A) 
Lungimea cablului electric: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5 m 
Rază de acțiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 7,5 m 
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Dimensiune (lungime x lăţime x înălţime) . .. . . . . . . . . …. . . 345 x 255 x 210 mm 
Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 kg 
Nivelul declarat de emisii fonice pentru acest aparat este de 82 dB (A), ceea ce 
reprezintă nivelul A al puterii acustice raportată la puterea acustică de referinţă 
de 1 pW. 
 

FIŞĂ CU INFORMAŢII DESPRE PRODUS 
Denumire/marcă comercială SENCOR 
Număr de identificare model SVC 45BK, 45WH, 45RD, 45BL, 45GR 
Clasa de eficienţă energetică * D 
Consum anual de putere (în kWh) ** 44,2 
Clasa de eficienţă în curăţarea 
covoarelor 

F 

Clasa de eficienţă în curăţarea 
pardoselilor dure 

B 

Clasa de emisii praf aspirator E 
Nivel de putere acustică (dB(A)) 82 
Putere de intrare nominală (W) 1200 
 
* Clasa A (clasa de eficienţă cea mai înaltă, consum redus de putere) la Clasa G 
(clasa de eficienţă cea mai joasă, consum ridicat de putere) 
** Consum anual aproximativ de putere (în kWh per an) pe baza a 50 cicluri de 
curăţare. Consumul real de putere va depinde de cât de des este utilizat 
aparatul. 
 
Valorile sunt determinate conform (EU) Nr. 665/2013. 

CONŢINUT LIVRAT 
1x aspirator 
1x cap aspirare podea 
2x tuburi de plastic 
1x furtun 
1x cap aspirare dublu 
1x filtru de admisie 
1x sac de hârtie pentru praf 
1x filtru de evacuare 
1x manual de utilizare 
1x certificat de garanţie 
 
Ne rezervăm dreptul de a duce modificări textului şi parametrilor tehnici. 
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INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII REFERITOARE LA RECICLAREA 
AMBALAJELOR UZATE 
Reciclați ambalajele la un centru public de reciclare a deşeurilor. 
 
CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE UZATE 
 

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau 
de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca 
deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de 
colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din 
zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în 
alte state europene, puteţi returna produsele la distribuitorul local 
atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Casarea 

corectă la deşeuri a acestui produs va contribui la economisirea de resurse 
naturale valoroase şi la prevenirea impactului negativ potenţial asupra mediului şi 
al sănătăţii umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a 
deşeurilor. Interesaţi-vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de 
colectare a deşeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip 
de deşeuri poate fi sancţionată prin amenzi, conform normelor naţionale. 
 
Pentru firmele din Uniunea European ă 
Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile 
necesare de la vânzător sau furnizor. 
 
Casarea în ţări din afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă de reciclare de la departamentele autorităţilor locale sau de la vânzător. 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative ale UE care îl 
vizează. 
 
Modificările aduse textului, structurii şi specificaţiilor tehnice pot apărea fără 
notificare prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări. 
 
 
 
 
 


