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RO Aspirator fără sac 
Instrucțiuni importante privind securitatea

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O UTILIZARE VIITOARE
 ■ Acest aspirator poate fi utilizat de către copii având vârsta de 8 ani și peste, 
precum și de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau mentală 
redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă aceștia sunt 
sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea 
aspiratorului și înțeleg eventualele pericole. Copiilor li se interzice să se joace 
cu aspiratorul. Curățarea și mentenanța consumatorului, pe care poate să o facă 
utilizatorul, le este interzisă copiilor nesupravegheați. Aspiratorul și cablul de rețea 
al acestuia trebuie păstrate departe de accesul copiilor care nu au îndeplinit vârsta 
de 8 ani.

 ■ Acest aspirator este destinat utilizării în locuințe, birouri și spații similare. Nu-l 
utilizați într-un mediu industrial.

 ■ Nu expuneți aspiratorul la razele directe ale soarelui și nu îl amplasați în apropierea 
focului deschis sau al aparatelor care sunt o sursă de căldură.

 ■ Înainte de conectarea cablului de rețea la priză trebuie să vă asigurați că tensiunea 
nominală specificată pe tăblița de tip a aspiratorului este conformă cu tensiunea 
electrică a prizei. 

 ■ Aveți grijă ca, cablul de alimentare al adaptorului de rețea să nu atingă o suprafață 
fierbinte sau obiecte ascuțite. 

 ■ Nu scufundați aspiratorul, în apă și nici într-un alt lichid, nici nu-l spălați sub jet de 
apă. 

 ■ Înainte de pornirea aspiratorului trebuie să vă asigurați că filtrul de motor, micro-
filtrul de intrare și de ieșire EPA este instalat la locul său.

 ■ Aveți grijă ca, în cursul utilizării aspiratorului, să nu fie blocate orificiile pentru 
intrarea aerului sau orificiul de aspirație. 

 ■ Nu utilizați aspiratorul pentru aspirarea:
 –  unor țigări care ard mocnit, a unor obiecte arzând, chibriturilor sau cenușii care 

arde mocnit; 
 –  apei și a altor lichide; 
 –  substanțelor inflamabile și volatile;
 –  obiectelor ascuțite, cum sunt, de exemplu, cioburi, ace, ace cu siguranță etc.;
 –  făinii, a tencuielii și a altor materiale de construcții;
 –  bucăților de hârtie mai mari sau a pungilor de plastic care pot bloca ușor orificiul 

de aspirație. 
 ■ În cursul aspirării unor tipuri de învelitori de pardosea pot lua naștere sarcini 
electrostatice care nu reprezintă nici un risc pentru utilizator.



 04/2017- 3 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

 ■ Duza sau tubul de aspirare nu trebuie apropiate d nici o parte a corpului.
 ■ Decuplați întotdeauna aspiratorul de la priza de rețea, dacă îl lăsați fără 
supraveghere, după ce ați terminat utilizarea și înainte de curățare. 

 ■ Decuplați adaptorul de rețea de la priză prin tragerea de ștecăr, nu de cablu. În caz 
contrar, cablul de rețea sau priza de rețea s-ar putea deteriora. În timpul înfășurării, 
țineți cablul de rețea cu mâna.

 ■ În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, însărcinați înlocuirea acestuia unui 
centru de service de specialitate. S interzice utilizarea cănii având cablul de rețea 
deteriorat.

 ■ Nu utilizați aspiratorul, dacă nu funcționează corect, dacă a  fost deteriorat sau 
scufundat în apă. Nu reparați aspiratorul singuri și nici nu-l adaptați în nici un fel. 
Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Prin intervenția în 
aparat vă expuneți la riscul pierderii dreptului legal din derulare defectuoasă, 
eventual a garanției pentru calitate.
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RO Aspirator fără sac 
Instrucțiuni de utilizare

 ■ Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile 
de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja familiarizat cu utilizarea 
aparatului de tip similar. Utilizați aparatul așa cum este descris în prezentele 
instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități 
viitoare. 

 ■ Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o  derulare defectuoasă, 
eventual a  garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton 
originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de 
răspundere a  vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, 
recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală a producătorului.

DESCRIEREA ASPIRATORULUI ȘI A ACCESORIILOR ACESTUIA
A1 Mâner 
A2 Capacul
 sub capac se află micro-filtrul.
A3 Siguranță pentru deschiderea 

capacului
A4 Buton pentru pornirea sau 

oprirea aspiratorului
A5 Indicator umplere recipient 

colectare praf
A6 Rolă deplasare laterală gumată
A7 Recipient amovibil pentru praf 

având capacitatea de 1,3 l
A8 Orificiu pentru racordarea 

furtunului flexibil
A9 Siguranța blocare 
 servește pentru blocarea 

recipientului de praf în aspirator.
A10 Buton pentru înfășurarea 

automată a cablului de 
alimentare

A11 Canelură pentru poziția 
orizontală de parcare

A12 Cablu de alimentare

A13 Grilă amovibilă a filtrului de ieșire 
EPA

A14 Filtrul de ieșire EPA lavabil 
 este amplasat sub grilă.
A15 Rolă deplasare anterioară 

pivotantă 
A16 Rolă posterioară deplasare 
A17 Filtrul de motor
A18 Siguranță pentru deschiderea 

recipientului de praf
A19 Inel etanșare
A20 Micro-filtrul
A21 Furtun flexibil cu reglaj mecanic 

al puterii de aspirație pe mâner
A22 Tub telescopic din metal
A23 Duza de pardosea cu perie 

telescopică
A24 Clapetă pentru degajare și 

împingere înăuntru a periei
A25 Duză cu fantă
A26 Duză perie
A27 Duză pentru tapiserie

SCOPUL UTILIZĂRII ACCESORIILOR
 ■ Duza universală de pardosea cu perie telescopică A23 este destinată tuturor 

tipurilor de pardoseli. În cursul aspirării unor suprafețe de pardosea dure 
și lucioase, degajați peria iar în cursul aspirării covoarelor, împungeți peria 
înăuntru. Pentru degajarea periei faceți uz de clapeta A24. 

 ■ Duza fantă A25 facilitează aspirarea colțurilor și a locurilor greu accesibile, duza 
perie A26 se poate folosi pentru diferite tipuri de mobilier iar duza A27 servește 
pentru aspirarea menajantă a mobilei tapisate.

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE
 ■ Asigurați-vă în aspirator este instalat corect recipientul de praf A7, filtrul de 

motor A17, micro-filtrul A20 și filtrul de ieșire EPA A14. 
 ■ În orificiul A8 introduceți furtunului flexibil A21 până la limită. Fixarea 

furtunului A21 este semnalizată printr-o clănțănitură audibilă.

Observație: 
În cursul demontajului este necesară apăsarea clichetelor de capătul 
furtunului A21 și simultan scoaterea prin tragere a  furtunului din 
orificiul A8.

 ■ Pe mânerul furtunului flexibil A21 montați tubul telescopic A22. Prin deplasarea 
siguranței de pe tubul telescopic A22 în direcția săgeții marcate pe siguranță, 
deblocați degajarea tubului telescopic A22. După deblocarea siguranței, setați 
lungimea tubului A22 prin degajarea sau împingerea înăuntru a părții glisante 
a acestuia. După eliberarea siguranței are loc blocarea lungimii setate.

 ■ La capătul eliberat al tubului telescopic A22 fixați duza de pardosea A23. 
 ■ Duza fantă A25, duza perie A26 și duza pentru tapiserie A27 se pot fixa direct la 

mânerul furtunului flexibil A21 sau pe tubul telescopic A22.

UTILIZAREA ASPIRATORULUI
 ■ Prin tragere de ștecăr, desfășurați lungimea necesară a cablului de alimentare 

A12 și conectați la priza de rețea. 

Atenție:
Semnul galben de pe cablul de cablul de alimentare A12 înseamnă 
apropierea capătului acestuia iar semnul roșu înseamnă capătul absolut 
al acestuia. Nu încercați să trageți afară cablul de alimentare A12 
apucându-l de acest semn.

 ■ Pentru punerea aspiratorului în funcțiune apăsați butonul A4. Puterea de 
aspirație se poate regla cu ajutorul unei clapete mecanice amplasate pe 
mânerul furtunului flexibil A21. 

 ■ Rolele gumate asigură protecția pardoselilor flotante contra zgârierii și 
deplasarea fluentă a aspiratorului pe pardosea.

 ■ După terminarea utilizării, opriți aspiratorul prin apăsarea butonului A4 și 
scoateți cablul de alimentare A12 din priză. Pentru înfășurarea cablului de 
alimentare A12 înapoi, apăsați și țineți apăsat butonul A10, până ce se înfășoară 
întreaga lungime a  acestuia. În cursul înfășurării, țineți ușor cablul A12 cu 
o mână.

Observație: 
În cazul în care cablul A12 nu se înfășoară complet, eliberați butonul 
A4, trageți cablul A12 cu circa50 cm afară din aspirator și încercați să 
înfășurați din nou.

POZIȚIA DE PARCARE A ASPIRATORULUI
 ■ Dacă nu utilizați aspiratorul, îl puteți aduce în poziția de parcare prin împingerea 

limitatorului de pe duza de pardosea A23 în canelura A11, vezi fig. B. 
 ■ Nu mutați aspiratorul în momentul în care faceți uz de poziția de parcare. Se 

poate rupe opritorul de pe duza de pardosea. A23.

MENTENANȚĂ ȘI CURĂȚARE
 ■ Înainte de curățare, trebuie să vă asigurați că aspiratorul este oprit iar adaptorul 

de rețea este deconectat de la priză.

Golirea și curățarea recipientului de praf
 ■ Indicatorul de culoare roșie A5 semnalizează necesitatea de golire 

a recipientului de praf de praf A7. 
 ■ Deblocați siguranța de blocare și, A9 prin tragere de mânerul, A1 scoateți 

recipientul de praf A7 din aspirator. Țineți-l deasupra coșului de gunoi și apăsați 
siguranța A18, vezi figura C1. Se deschide fundul rabatabil și recipientul se 
golește A7. Loviți pereții recipientului A7, pentru ca impuritățile depuse să se 
degajeze. Din motive igienice, recomandăm golirea recipientului de praf A7 în 
afara spațiului locuibil.

 ■ Țineți cu o mână recipientul A7 și cu cealaltă mână rotiți mânerul A1 în sensul 
simbolului unui lacăt deschis marcat pe recipient A7. De pe recipientul de 
praf A7 dați jos partea superioară cu unitatea ciclon, vezi figura C2. Spălați 
recipientul A7 sub jet de apă călduță și ștergeți bine să fie uscată. Asamblați 
recipientul A7 și închideți fundul acestuia. Montați recipientul asamblat A7 
înapoi în aspirator și asigurați-vă că este blocat corect în aspirator.

Curățarea și înlocuirea filtrului de motor, a micro-filtrului și filtrului de ieșire 
EPA
 ■ Scoateți afară din aspirator recipientul de praf A7. În cazul în care filtrul de 

motor A17 este poluat vizibil, scuturați-l și spălați sub jet de apă călduță și lăsați 
să se usuce liber. Instalați filtrul A17 și recipientul A7 înapoi în aspirator. În cazul 
în care filtrul de motor A17 prezintă semne de uzură sau este plin de impurități, 
înlocuiți-l cu unul nou.

 ■ Deschideți capacul A2, scoateți micro-filtrul A20 și scuturați-l sau spălați-l sub 
jet slab de apă călduță și lăsați să se usuce liber. Asigurați-vă că micro-filtrul A20 
este amplasat în inelul de etanșare A19, și puneți-l la loc. Închideți capacul A2. 
În cazul unei poluări sau uzuri excesive, înlocuiți micro-filtrul vechi A20 cu unul 
nou.

 ■ Deblocați și dați jos grilajul A13. Scoateți din aspirator filtrul EPA A14. În cazul 
unei poluări ușoare, scuturați-l. În cazul unui grad de poluare mai mare, spălați 
sub jet slab de apă călduță în așa fel, încât apa să spele impuritățile din cute. 
Lăsați filtrul EPA A14 să se usuce liber și apoi instalați-l înapoi la locul său și 
asigurați cu grila A13. După aproximativ 6 luni de utilizare, se recomandă 
înlocuirea filtrului EPA cu unul nou. 

 ■ Poluarea filtrelor duce la reducerea eficienței acestora și, de aceea, nu neglijați 
curățarea și înlocuirea la timp a acestora. 

Observație: 
Din motive igienice, recomandăm scuturarea filtrelor în afara spațiilor 
locuibile.

Atenție:
Înainte de a  introduce filtrele înapoi în aspirator, asigurați-vă că sunt 
absolut uscate. 

Curățarea furtunului flexibil a  tubului telescopic, a  duzei de pardosea, 
a duzei fantă, a duzei perie și a duzei pentru tapiserie
 ■ În cazul în care sunt poluate accesoriile aspiratorului, demontați-le de pe 

aspirator și îndepărtați toate impuritățile (praful, firele de păr, firele de păr de 
animale etc.).

Curățarea suprafeței externe a aspiratorului
 ■ Curățați suprafața exterioară a  aspiratorului cu o  cârpă uscată sau puțin 

umezită. După care ștergeți până ce este uscat. 
 ■ Pentru curățarea aspiratorului nu folosiți perie de sârmă, detergenți cu efect 

abraziv, solvenți etc. 
 ■ Nu scufundați aspiratorul, în apă și nici într-un alt lichid, nici nu-l spălați sub 

jet de apă. 
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DATE TEHNICE
Tensiune nominală .......................................................................................................220–240 V
Frecvență nominală .............................................................................................................  50 Hz
Putere consumată nominală  ........................................................................................... 700 W
Clasa de protecție (contra electrocutării)  ............................................................................. II
Gradul de zgomot ............................................................................................................78 dB(A)
Capacitatea recipientului pentru praf  .............................................................................. 1,3 l
Clasa de eficiență a filtrului EPA ..............................................................................................11
Lungimea cablului de rețea ...................................................................................................5 m
Raza de acțiune ..........................................................................................................................8 m
Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime) ................................................. 37 × 27 × 24 cm
Masa ..............................................................................................................................................5 kg

Valoarea declarată a  emisiilor de zgomot este de 78 dB(A), ceea ce reprezintă 
nivelul A al puterii acustice, având în vedere puterea acustică de referință 1 pW.

Explicarea noțiunilor tehnice
Clasa de protecție contra electrocutării:
Clasa II – Protecție contra electrocutării este asigurată prin izolație dublă sau 
întărită

Modificarea textului și a specificațiilor tehnice sunt rezervate.

FIȘA INFORMATIVĂ A PRODUSULUI
Denumire / marca înregistrată Sencor
Marcă de identificare model SVC 1040SL
Clasa de eficiență energetică* A
Consum de energie anual (v kWh)** 28
Clasa de eficiență curățare covoare D
Clasa de eficiență curățare pardoseli tari A
Clasa de emisii praf din aspirator B
Nivel de putere acustică în dB(A) 78
Putere consumată nominală (W) 700

*  Clasa A  (clasa cu cea mai mare eficiență, consum redus de energie electrică) 
până la clasa G (clasa cu cea mai mică eficiență, consum înalt de energie 
electrică)

**  Valoarea aproximativă a  consumului anual de energie în  kWh pe an în baza 
a 50 de cicluri de curățare. Consumul anual de energie afectiv va depinde de 
modul de utilizare a consumatorului.

Valorile au fost stabilite în conformitate cu (EU) nr. 665/2013.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA 
AMBALAJULUI FOLOSIT
Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună 
pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE
Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare 
înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi 
aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o  lichidare 
corectă, reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile de 
colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau 
alte țări europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către 
comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou 
echivalent.

Prin lichidarea corectă a  acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor naturale 
prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și 
sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți 
alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.
În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați potrivit unor 
reglementări naționale.
Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene
Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile 
necesare de la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.
Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană În cazul în care doriți să lichidați 
acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la 
comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE 
care se referă la acesta.


