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Aspirator pentru cenuşă
MANUAL DE UTILIZARE
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui aspirator pentru cenuşă. Înainte de
utilizarea sa, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi să îl
păstraţi pentru consultare ulterioară.
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1. INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ
Avertismente importante de siguranţă
 Despachetaţi cu atenţie produsul şi asiguraţi-vă că nu aruncaţi nicio parte
a ambalajului înainte de a identifica toate componentele produsului.
 Păstraţi produsul într-o locaţie uscată, ferită de accesul copiilor.
 Citiţi toate instrucţiunile şi atenţionările. Nerespectarea acestora poate
cauza un accident, incendiu şi/sau rănirea gravă.
Ambalaj
Produsul este introdus într-un ambalaj care împiedică deteriorarea sa în timpul
transportului. Acest ambalaj reprezintă un material brut, prin urmare trebuie
predate în vederea reciclării sale.
Instrucţiuni de utilizare
Înainte de folosirea aparatului, citiţi următoarele instrucţiuni şi reguli de siguranţă
în utilizare. Familiarizaţi-vă cu elementele de operare şi utilizarea adecvată a
aparatului. Păstraţi manualul într-o locaţie sigură pentru consultare ulterioară.
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).
Notă: Dacă predaţi aparatul altor persoane, însoţiţi-l de manualul de utilizare.
Respectarea instrucţiunilor de utilizare ataşate reprezintă o condiţie pentru
folosirea adecvată a aparatului. Manualul de utilizare include de-asemenea
instrucţiuni pentru operare, întreţinere şi reparaţii.
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau daunele
cauzate de nerespectarea instrucţiunilor din manualul de utilizare.
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2. EXPLICAŢIA SIMBOLURILOR DE PE ETICHETELE ASPIRATORULUI
Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele
aprobate.

Acest produs poartă certificatul de siguranţă.
Înainte de utilizarea aparatului, vă rugăm să citiţi cu
atenţie instrucţiunile de utilizare.

Nu aspiraţi tăciuni aprinşi, obiecte aprinse şi alte materiale
cu temperatură ce depăşeşte 40°C.

8

3. DESCRIEREA ASPIRATORULUI ŞI CONŢINUTUL LIVRAT
Descrierea maşinii (Vezi Fig. 1)
1- Întrerupător
2- Mâner
3- Capac superior motor
4- Capac corp motor
5- Cablu de alimentare
6- Recipient colector
7- Cleme
9- Capac filtru
10- Filtru
13- Furtun metalic
14- Conector furtun
15- Mâner furtun
16- Tub de aluminiu
Conţinutul livrat
Scoateţi cu atenţie aspiratorul din ambalaj şi verificaţi dacă există următoarele
componente:
 Aspirator pentru cenuşă
 Filtru HEPA
 Furtun metalic
 Tub de aluminiu
 Certificat de garanţie
 Manual de utilizare
Dacă anumite componente lipsesc sau sunt deteriorate, vă rugăm să contactaţi
distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

9

4. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
AVERTISMENT! Pentru a preveni riscul de incendiu, electrocutare şi rănire vă
rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni:
 Nu aspiraţi niciodată materiale care ard sau fumegă, precum cărbuni,
mucuri de ţigară sau chibrite.

















Nu utilizaţi aspiratorul fără a avea instalat filtrul.
Nu lăsaţi niciodată aspiratorul nesupravegheat în timp ce este alimentat
cu curent electric. Deconectaţi ştecherul de la priză când nu utilizaţi
aparatul o perioadă lungă de timp, precum şi înainte de fiecare activitate
legată de întreţinerea sa.
Nu utilizaţi niciodată aparatul în exterior şi pe suprafeţe umede, datorită
riscului de electrocutare. Acest aparat nu reprezintă o jucărie pentru copii.
Când aparatul este acţionat de un copil sau este utilizat în apropierea
copiilor, trebuie asigurată supravegherea atentă a acestora.
Utilizaţi aparatul în conformitate cu instrucţiunile care sunt conţinute în
acest manual de utilizare, şi folosiţi doar accesoriile recomandate de
producător.
Nu utilizaţi aparatul dacă priza sau cablul de alimentare prezintă urme de
deteriorare. Contactaţi departamentul nostru de service dacă observaţi o
funcţionare eronată a aparatului dvs. după ce acesta a căzut, s-a defectat,
a fost lăsat afară sau a intrat în contact cu apa.
Nu trageţi de cablul de alimentare, şi nici nu utilizaţi cablul pentru a
transporta aparatul. Asiguraţi-vă că uşa nu este închisă peste cablu şi că
acesta nu este tras peste muchii şi colţuri ascuţite. Asiguraţi-vă deasemenea că rotilele nu trec peste cablul de alimentare. Protejaţi-vă
cablul împotriva contactului cu suprafeţele fierbinţi.
Când deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare, nu trageţi ştecherul
din priză prin apucarea cablului, ţineţi întotdeauna de ştecher.
Când manevraţi aparatul, păstraţi-vă mâinile întotdeauna uscate.
Nu introduceţi obiecte străine în orificiile aparatului, iar când orificiile sunt
înfundate, nu porniţi aparatul. Păstraţi aceste orificii uscate şi îndepărtaţi
praful, depunerile, părul şi alte impurităţi ce pot avea un impact negativ
asupra fluxului de aer.
Păstraţi-vă părul, articolele largi de îmbrăcăminte, degetele şi alte părţi ale
corpului departe de componentele mobile ale aparatului.
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Opriţi toate comenzile aparatului mai întâi şi doar apoi deconectaţi
ştecherul de la priză.
Acordaţi atenţie specială aspirării treptelor.
Nu aspiraţi niciodată lichide, substanţe inflamabile sau explozive precum
motorină, şi nu utilizaţi aspiratorul în vecinătatea unor astfel de substanţe.
Când aveţi nevoie să retractaţi cablul, ţineţi cu fermitate ştecherul în
mână. În timpul retractării cablului, nu lăsaţi ştecherul să se mişte liber
prin aer.
Înainte de a fixa furtunul aspiratorului, deconectaţi mai întâi ştecherul de la
priza electrică.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără sacul şi/sau filtrul instalat.
Un cablu de alimentare deteriorat al acestui aparat trebuie, din motive de
siguranţă, înlocuit de departamentul de service al producătorului.
Acest aparat nu este proiectat pentru a fi operat de către persoane
(inclusiv copii cu vârsta de până la 8 ani) cu capacităţi fizice, motorii şi
mentale reduse, sau de către persoane cu experienţă şi/sau cunoştinţe
insuficiente. Operarea acestui aparat de către astfel de persoane este
posibilă doar dacă siguranţa lor este supravegheată de către o persoană
competentă sau dacă respectiva persoană le instruieşte asupra modului
de operare a acestui aparat. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Acest aspirator este destinat doar pentru aspirarea uscată.

5. MĂSURI DE SIGURANŢĂ (FIG. 6)




Nu aspiraţi niciodată cărbuni încinşi, materiale care ard sau au o
temperatură peste 40° C.
Asiguraţi-vă că mâinile dvs. sunt uscate şi doar apoi conectaţi ştecherul la
priză.
Nu deconectaţi aparatul de la priză prin tragerea cablului de alimentare, ci
deconectaţi-l întotdeauna prin apucarea ştecherului.

6. ASAMBLAREA ASPIRATORULUI (FIG. 2)
Înainte de asamblarea sau dezasamblarea accesoriilor individuale, deconectaţi
întotdeauna ştecherul de la priză.
 Pregătiţi toate accesoriile (Fig. 2/A)
 Fixaţi tubul pe mânerul furtunului (Fig. 2/B)
 Asamblaţi furtunul flexibil conform figurii şi introduceţi-i capătul cu
conector în orificiul de aspiraţie din partea de sus a aspiratorului. Apăsaţi,
iar când un clic este auzit atunci poziţia adecvată de fixare este obţinută
(Fig. 2/C).
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7. INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
Pornirea/Oprirea
 Aspiratorul se porneşte utilizând întrerupătorul ZAP/VYP (ON/OFF) (Fig.
3)
După oprirea aspiratorului
 După ce aţi terminat de aspirat, opriţi aparatul prin utilizarea
întrerupătorului şi deconectarea ştecherului de la priză. Îndepărtaţi furtunul
de la orificiul de aspiraţie; îndepărtarea furtunului necesită aplicarea unei
forţe reduse. În final, îndepărtaţi praful acumulat din containerul colector
(Fig. 4).
8. ÎNTREŢINEREA DUPĂ UTILIZARE





Deşurubaţi şurubul de fixare a filtrului şi îndepărtaţi filtrul.
Apoi curăţaţi sau înlocuiţi filtrul.
Când dezasamblaţi filtrul, procedaţi respectând paşii descrişi în Figurile
5/A, 5/B
Când asamblaţi filtrul, procedaţi respectând paşii descrişi în Figurile 5/C.

9. CURĂŢAREA FILTRULUI







Vă recomandăm să curăţaţi filtrul cel puţin o dată pe lună sau când este
încărcat vizibil şi forţa de aspiraţie este redusă, iar zgomotul motorului
este mai mare decât de obicei.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără filtrul instalat. Operarea aspiratorului
fără filtrul instalat poate conduce la deteriorarea motorului.
Înainte de curăţarea filtrului, deconectaţi întotdeauna aspiratorul de la
sursa de alimentare.
Filtrul nu poate fi curăţat într-o maşină de spălat vase.
Nu utilizaţi uscătorul de păr pentru uscarea filtrului.
Cea mai bună metodă de curăţare este de a scutura filtrul.
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10. SPECIFICAŢII TEHNICE
ASPIRATOR PENTRU CENUŞĂ
Tensiune / Frecvenţă
Putere de intrare
Aspirare cenuşă
Filtru
Container metalic
Furtun metalic
Furtun din aluminiu
Greutate
Cablu de alimentare
Nivel de zgomot

230V/60 Hz
1000 W
Până la 40°C
Filtru HEPA
20L
1m
0.35m
4 kg
4.3 m
80dB(A)

Manual de utilizare – Versiunea în limba română.
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11. SCOATEREA DIN UZ
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 Europeană
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.
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12. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Produs/Denumire: ASPIRATOR PENTRU CENUŞĂ / FIELDMANN
Tip/Model: FDU 2006-E .........................................................230V/60Hz/1000W
Acest produs este conform cu următoarele directive:
 Directiva Parlamentului European şi de Consiliu Nr. 2006/95/CE datată 12
Decembrie 2006 privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre privind
echipamentul electric proiectat pentru utilizare în anumite limite de
tensiune.
 Directiva Parlamentului European şi de Consiliu Nr. 2004/108/CE datată
15 Decembrie 2004 privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre
privind compatibilitatea electromagnetică şi anularea Directivei Nr.
89/336/CEE.
 Directiva Parlamentului European şi de Consiliu Nr. 2006/42/CE datată 17
Mai 2006 privind echipamentele, şi completarea Directivei Nr. 95/16/CE.
 Directiva Parlamentului European şi de Consiliu Nr. 2002/95/Ce datată 27
Ianuarie 2003 privind restricţia de utilizare a anumitor substanţe
periculoase în echipamentul electric şi electronic.
 Directiva Parlamentului European şi de Consiliu Nr. 2005/88/CE datată 14
Decembrie 2005 completând Directiva Nr. 2000/14/CE privind
armonizarea legislaţiei din Statele Membre privind emisia de zgomot în
mediu de către echipamentele utilizate în exterior.
şi standardele:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012
EN 60335-1: 2012
EN 62233: 2008
EN 62321: 2009
Certificare CE…………………………………………………………………….14
FAST CR, a.s. este autorizat să acţioneze în numele producătorului.
Producător:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă
Cod fiscal:: CZ26726548
În Praga, 17. 7. 2014
Nume: Zdeněk Pech
Preşedintele Consiliului Director

Semnătură şi ştampilă
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