
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
 

Aspirator uscat si umed 
Manual de utilizare 

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aspiratorului uscat și umed. Pentru siguranţa dvs., 
citiţi şi înţelegeţi Manualul de utilizare înaintea de utilizarea produsului. Păstraţi manualul 
de utilizare într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. 
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1. INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ 
 
 
Note importante de siguranţă 
● Despachetaţi cu atenţie produsul şi aveţi grijă să nu aruncaţi nicio parte din ambalaj 
înainte de a identifica toate componentele produsului. 
● Păstraţi aparatul într-un loc uscat, ferit de copii. 
● Citiţi toate avertismentele şi instrucţiunile. Nerespectarea avertismentelor sau 
instrucţiunilor poate conduce la rănirea prin electrocutare, incendiu şi/sau răni grave. 
 
Ambalajul 
Produsul este împachetat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul 
transportului. Acest ambalaj reprezintă o resursă şi trebuie reciclat corespunzător. 
 
Manualul de utilizare 
Înainte de pornirea maşinii, citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de siguranţă şi 
utilizare. Familiarizaţi-vă cu elementele de operare şi modul corect de utilizare al maşinii. 
Păstraţi manualul de utilizare într-un loc sigur, de unde poate fi consultat uşor la nevoie. 
Păstraţi ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare interior, certificatul de garanţie 
şi factura de achiziţie cel puţin pe durata garanţiei. Dacă aveţi nevoie să expediaţi 
această maşină, ambalaţi-o în cutia de carton originală pentru a-i asigura protecţie 
maximă în timpul transportului sau expediţiei (de ex. când vă mutaţi sau dacă trebuie să 
returnaţi maşina în vederea reparaţiei). 
 
Notă: Dacă predaţi maşina altei persoane, însoţiţi-o de manualul de utilizare. 
Respectarea instrucţiunilor din manualul de utilizare reprezintă o cerinţă pentru utilizarea 
adecvată a maşinii. Manualul de utilizare conţine de-asemenea instrucţiuni de operare, 
întreţinere şi reparaţie. 
 
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau pagubele care 
rezultă din nerespectarea instrucţiunilor din acest manual. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Vă rugăm să citiți cu atenție, să rețineți și să păstrați într-un loc sigur aceste 
instrucțiuni. 
 

 AVERTISMENT! Atunci când utilizați utilaje și unelte electrice, este important să 
respectați și să aderați la următoarele instrucțiuni privind siguranța pentru a vă 
proteja împotriva vătămărilor corporale cauzate de curentul electric, rănirea 
persoanelor și riscul de incendiu. Termenul de „unelte electrice” folosit în 
instrucțiunile de mai jos se referă la uneltele electrice care sunt conectate la o sursă 
de curent (prin intermediul unui cablu electric), precum și la uneltele care 
funcționează prin alimentarea de la un set de baterii (fără fir). Păstrați toate 
avertismentele și instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară. 

 

Mediul de lucru 
l Păstrați spațiul de lucru curat și bine iluminat. Dezordinea și întunericul la locul de 

muncă sunt de obicei cauze de accidente. Depozitați uneltele pe care nu le folosiți. 
l Nu folosiți unelte electrice în medii unde există riscul de incendiu sau explozie; 

această afirmație se referă la spații unde există lichide, gaze sau pulberi 
inflamabile. La colectorul uneltei electrice se produc scântei, care pot cauza 
aprinderea pulberilor sau a vaporilor. 

l Atunci când folosiți unelte electrice, trebuie interzis accesul persoanelor 
neautorizate, în special copiilor, în spațiul de lucru! În cazul în care sunteți 
întrerupți din lucru, puteți pierde controlul activității curente. În orice caz, nu lăsați 
uneltele electrice nesupravegheate. Împiedicați apropierea animalelor de 
echipamente. 

 

Siguranță electrică 
l Ștecărele uneltelor electrice trebuie să corespundă cu prizele de curent. Nu 

modificați niciodată și în niciun fel ștecărul. Dacă ștecărul uneltei este prevăzut cu 
un bolț de siguranță, nu folosiți niciodată niciun fel de adaptor. Ștecărele 
nedeteriorate și prizele corespunzătoare previn riscul de vătămare corporală prin 
electrocutare. În cazul în care cablul electric este defect, trebuie înlocuit cu unul 
nou, care poate fi obținut de la un centru de service autorizat sau de la importator. 

l Evitați contactul cu obiectele legate la pământ, de exemplu țevi, radiatoare, 
aragaze și frigidere. Riscul de accidentare din cauza curentului electric este mai 
mare în cazul în care corpul dvs. ajunge să fie legat la pământ. 

l Nu expuneți uneltele electrice în ploaie, la umezeală sau igrasie. Nu atingeți 
niciodată uneltele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată uneltele electrice 
cu jet de apă și nu le scufundați în apă. 

l Nu folosiți cablurile electrice în niciun alt scop decât destinația lor inițială. Nu duceți 
și nu trageți uneltele de cablul electric. Nu scoateți ștecărul din priză trăgând de 
cablul electric. Evitați deteriorările mecanice la nivelul cablului electric cauzate de 
obiecte ascuțite sau fierbinți. 

l Uneltele electrice au fost fabricate exclusiv pentru surse de alimentare electrică 
CA. Verificați întotdeauna dacă tensiunea electrică este corespunzătoare cu 
informațiile tipărite pe eticheta cu numărul de serie al uneltei. 

l Nu lucrați niciodată cu unelte care au cablul electric sau ștecărul defect sau care 
au căzut pe pământ și s-au avariat în orice mod. 



l În cazul în care folosiți un prelungitor, verificați întotdeauna ca parametrii tehnici ai 
acestuia să corespundă cu informațiile tipărite pe eticheta cu numărul de serie al 
uneltei. Dacă unealta electrică este utilizată la exterior, folosiți un prelungitor care 
este adecvat pentru utilizarea la exterior. Atunci când folosiți un cablu pe tambur, 
cablul trebuie să fie desfășurat, pentru a preveni supraîncălzirea cablului. 

l Dacă unealta electrică este folosită la exterior sau în zone umede, se permite 
utilizarea acesteia numai dacă este conectată la un circuit electric prevăzut cu un 
dispozitiv de protecție la curent rezidual ≤ 3 mA. Folosirea unui circuit cu RCD 
reduce riscul de accidentare prin electrocutare. 

l Apucați uneltele electrice manuale de zonele de apucare izolate desemnate 
deoarece, în timpul utilizării, puteți intra în contact prin elementele de tăiere sau 
găurire cu un conductor îngropat sau cu propriul cablu electric. 

 

Siguranța personală 
l Atunci când folosiți unelte electrice, fiți alerți și precauți, acordați o atenție specială 

activității pe care o desfășurați. Concentrați-vă pe munca dvs. Nu lucrați cu unelte 
electrice dacă sunteți obosiți sau dacă vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului 
sau medicamentelor. Atunci când folosiți unelte electrice, chiar și o distragere de 
moment a atenției poate duce la vătămări corporale severe. Nu mâncați, nu beți și 
nu fumați în timpul lucrului cu unelte electrice. 

l Folosiți echipamente de protecție. Folosiți întotdeauna echipamente de protecție 
pentru ochi. Folosiți echipamente de protecție corespunzătoare tipului de lucrare 
pe care îl efectuați. Echipamentele de protecție precum măști, încălțăminte de 
siguranță cu talpă antiderapantă, echipamente de protecție pentru cap sau urechi, 
folosite în funcție de condițiile de lucru, reduc riscul de accidentare. 

l Evitați pornirea accidentală a uneltelor. Nu duceți unelte conectate la rețeaua 
electrică având degetul pe întrerupător sau pe trăgaciul declanșator. Înainte de 
conectarea uneltei la o sursă de curent, asigurați-vă că trăgaciul declanșator sau 
întrerupătorul se află în poziția „off” (oprit). Ducerea uneltelor cu degetul pe 
întrerupător sau conectarea uneltei la priză având întrerupătorul în poziția „on” 
(pornit) poate cauza vătămări corporale grave. 

l Înainte de pornirea uneltei, îndepărtați toate cheile și instrumentele de reglare. 
Cheile sau instrumentele de reglaj care rămân atașate de piesa rotativă a uneltei 
electrice pot cauza vătămări corporale. 

l Să aveți întotdeauna o poziție fermă și să vă mențineți echilibrul. Lucrați numai în 
locuri la care puteți ajunge în siguranță. Nu vă supraestimați propriile forțe. Nu 
folosiți unelte electrice dacă sunteți obosiți. 

l Îmbrăcați-vă corespunzător. Folosiți îmbrăcăminte de lucru. Nu purtați haine largi 
sau bijuterii. Asigurați-vă că părul, hainele, mănușile și alte părți ale corpului nu 
ajung excesiv de aproape de piesele rotative sau încălzite ale uneltei electrice. 

l Racordați echipamentul la gura de evacuare a prafului. Dacă unealta oferă 
posibilitatea de conectare la aparate pentru captarea sau aspirarea prafului, 
asigurați-vă că acestea sunt racordate și utilizate corect. Folosirea unui astfel de 
echipament poate reduce pericolul rezultat din cauza prafului. 

l Strângeți bine piesa de prelucrat. Folosiți o clemă sau o menghină de dulgherie 
pentru asigurarea piesei pe care o veți tăia. 

l Nu folosiți unelte electrice dacă sunteți sub influența alcoolului, drogurilor, 
medicamentelor sau a oricăror alte substanțe narcotice sau care creează 
dependență. 



l Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane care au capacități 
fizice senzoriale sau mentale limitate (inclusiv copii) ori de către persoane care 
posedă o experiență sau cunoștințe insuficiente, dacă nu sunt supravegheate sau 
dacă nu au primit instrucțiuni de utilizare a echipamentului de la o persoană care 
răspunde pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că 
nu folosesc unealta drept obiect de joacă. 

 
 

Utilizarea uneltelor electrice și întreținerea acestora 
l Deconectați întotdeauna uneltele de la rețeaua electrică în cazul în care apare 

orice problemă în timpul lucrului, înainte de fiecare operație de curățare sau 
întreținere, în timpul oricărui schimb de lucru și după terminarea lucrului! Nu lucrați 
niciodată cu unelte electrice dacă prezintă orice fel de avarie sau defecțiune. 

l Dacă unealta începe să emită zgomote sau mirosuri anormale, opriți imediat lucrul. 
l Nu suprasolicitați uneltele electrice. Uneltele electrice funcționează mai bine și în 

condiții de o mai mare siguranță dacă sunt utilizate la vitezele pentru care au fost 
proiectate. Folosiți uneltele corecte, care sunt destinate activității date. Unealta 
corectă va funcționa mai bine și în condiții de o mai mare siguranță. 

l Nu folosiți unelte electrice care nu pot fi pornite în condiții de siguranță și care nu 
pot fi pornite și oprite cu ajutorul unui buton de comandă. Folosirea acestui tip de 
unelte este periculoasă. Întrerupătoarele defecte trebuie reparate la un centru 
autorizat de service. 

l Deconectați unealta de la sursa de curent înainte de a începe reglaje, schimbarea 
accesoriilor sau operații de întreținere. Această măsură va preveni riscul de pornire 
accidentală a uneltei. 

l Depozitați uneltele electrice nefolosite astfel încât să nu fie lăsate la îndemâna 
copiilor și a persoanelor neautorizate. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile 
utilizatorilor neexperimentați. Depozitați uneltele electrice în locuri uscate și sigure. 

l Păstrați uneltele electrice într-o condiție bună. Verificați cu regularitate montajul 
pieselor mobile și mobilitatea lor. Verificați dacă apărătoarea sau alte piese pot 
limita funcționarea sigură a uneltei electrice și că nu sunt deteriorate. Dacă unealta 
este avariată, asigurați-vă că va fi reparată corespunzător înainte de următoarea 
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute. 

l Păstrați sculele așchietoare ascuțite și curate. Uneltele întreținute și ascuțite 
corespunzător fac lucrul mai ușor, limitează riscul de vătămare corporală și pot fi 
controlate mai ușor. Folosirea altor accesorii decât cele enumerate în manualul de 
instrucțiuni poate conduce la avarierea uneltei și la accidentări. 

l Folosiți uneltele electrice, accesoriile, sculele de lucru etc. în conformitate cu 
instrucțiunile prezente și în maniera descrisă pentru unealta electrică specifică și 
luând în calcul condițiile de lucru și tipul de lucrare. Folosirea uneltelor în alte 
scopuri decât destinația utilizării poate conduce la crearea de situații periculoase. 

 

Folosirea uneltelor fără fir 
l Înainte de a introduce bateria, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „0-off” 

(0-oprit). Introducerea bateriilor în unelte activate poate cauza situații periculoase. 
l Pentru încărcarea bateriilor, folosiți numai încărcătoarele specificate de 

producător. Folosirea încărcătoarelor pentru un alt tip de baterie poate cauza 
deteriorarea bateriilor și producerea de incendii. 



l Folosiți numai bateriile desemnate pentru o anumită unealtă. Folosirea altor baterii 
poate cauza vătămări corporale sau incendii. 

l Dacă nu folosiți bateriile, depozitați-le la distanță de obiecte din metal precum 
cleme, chei, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea cauza o legătură 
între contactele bateriei. Scurtcircuitarea bateriilor poate cauza răni, arsuri sau 
incendii. 

l Manipulați cu atenție bateriile. În cazul îngrijirii incorecte, substanțele chimice se 
pot scurge din baterie. Evitați intrarea în contact cu aceste substanțe și, dacă totuși 
se întâmplă un astfel de contact, clătiți zona afectată cu apă curentă. Dacă 
substanțele chimice intră în contact cu ochii, solicitați imediat îngrijiri medicale. 
Substanțele chimice de la interiorul bateriilor pot cauza vătămări corporale grave. 

 

Service 
l Nu schimbați dvs. înșivă componentele uneltelor, nu efectuați reparații și nu 

modificați în niciun fel structura uneltei. Lăsați reparațiile uneltelor pe seama 
persoanelor calificate. 

l Fiecare reparație sau modificare a produsului fără permisiunea societății noastre 
este inadmisibilă (pot răni sau vătăma utilizatorul). 

l Duceți întotdeauna uneltele la reparat într-un centru autorizat de service. Folosiți 
numai piese de schimb originale sau recomandate. Aceasta va asigura siguranța 
dumneavoastră și a uneltei. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

2. EXPLICAȚIA INSTRUCȚIUNILOR DE PE ETICHETELE APARATULUI 

 

Produsul este conform cu standardele şi normativele în vigoare. 

  
 

Acest produs are un certificat de siguranță. 

  
 

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie Manualul de 
utilizare. 

  
 

 

  
 

  
 
 

Nu aspirați cărbuni încinși, elemente fierbinți sau cu o temperatură 
care depășește 40 grade Celsius (104 F). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  



3. DESCRIEREA MAȘINII ȘI ARTICOLE LIVRATE 

Descrierea mașinii (vezi fig. 1) 
1. Întrerupător 
2. Mâner lateral 
3. Capacul de sus al motorului 
4. Capacul corpului motor 
5. Cablul de alimentare 
6. Recipient de colectare 
7. Cleme 
8. Protecție 
9. Roți 
10. Filtru 
11. Capacul filtrului 
12. Furtun 
13. Conectorul furtunului 
14. Mânerul furtunului 
15.  Tubul de aluminiu 

 

Articole livrate 
Scoateți cu grijă tot conținutul cutiei și verificați pentru a vă asigura că nu s-au produs 
deteriorări în timpul livrării și că sunt prezente toate articolele enumerate mai jos: 
 

l Aspirator pentru cenușă 
l 4 x Roți 
l Filtru de bumbac 
l Disc de fixare 
l Șurub pentru securizarea filtrului 
l Furtun metalic 
l Tub de aluminiu 
l Certificat de garanție 
l Manual de instrucțiuni 

 
În cazul în care identificați piese lipsă sau deteriorate, contactați distribuitorul de la care 
ați achiziționat mașina. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
4. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
 
AVERTIZARE! În scopul de a preveni riscul de incendiu, șoc electric și rănire, vă rugăm 
să respectați următoarele instrucțiuni: 
 
Nu aspirați niciodată vacuum elemente care ard sau fumengă, cum ar fi jăratic, mucuri de 
țigară sau chibrituri. 
 

  
	  

• Nu	  utilizați	  aspiratorul	  fără	  filtrul	  instalat.	  
• Nu	  lăsați	  niciodată	  aparatul	  fără	  supraveghere,	  atunci	  când	  este	  în	  priză.	  Scoateți	  

ștecherul	  din	  priză	  când	  nu	  folosiți	  aparatul	  pentru	  perioade	  mai	  lungi,	  precum	  și	  
înainte	  de	  fiecare	  activitate	  legată	  de	  întreținerea	  acestuia.	  

• Nu	  folosiți	  niciodată	  aparatul	  în	  aer	  liber	  și	  pe	  suprafață	  umedă	  din	  cauza	  riscului	  de	  
electrocutare.	  Acest	  aparat	  nu	  este	  o	  jucărie	  pentru	  copii.	  Atunci	  când	  aparatul	  este	  
operat	  de	  un	  copil	  sau	  este	  utilizat	  în	  apropierea	  copiilor,	  trebuie	  să	  fie	  asigurată	  o	  
supraveghere	  atentă	  asupra	  copiilor.	  

• Folosiți	  aparatul	  exact	  în	  conformitate	  cu	  instrucțiunile	  care	  sunt	  conținute	  în	  acest	  
manual	  de	  instrucțiuni	  și	  	  folosiți	  numai	  accesoriile	  recomandate	  de	  către	  producător.	  

• Nu	  utilizați	  aparatul	  atunci	  când	  cablul	  de	  alimentare	  sau	  priza	  prezintă	  semne	  de	  
deteriorare.	  Contactați	  serviciul	  nostru	  pentru	  clienți	  atunci	  când	  detectați	  o	  
defecțiune	  de	  funcționare	  a	  aparatului	  după	  ce	  aparatul	  a	  căzut	  la	  pământ,	  s-‐a	  
deteriorat,	  a	  fost	  lăsat	  în	  aer	  liber	  sau	  a	  luat	  contact	  cu	  apă.	  

• Nu	  trageți	  de	  cablul	  de	  alimentare	  și	  nici	  nu	  folosiți	  cablul	  ca	  o	  curea	  atunci	  când	  
transportați	  aparatul.	  Asigurați-‐vă	  că	  o	  ușă	  nu	  este	  închisă	  peste	  cablul	  de	  alimentare	  
sau	  cablul	  nu	  este	  tras	  peste	  muchii	  și	  colțuri	  ascuțite.	  De	  asemenea,	  asigurați-‐vă	  că	  
roțile	  nu	  trec	  în	  timpul	  operării	  peste	  cablul	  aparatului.	  Protejați	  cablul	  împotriva	  
contactului	  cu	  suprafețe	  fierbinți.	  

• La	  deconectarea	  aparatului	  de	  la	  alimentarea	  cu	  energie	  electrică	  nu	  scoateți	  
ștecherul	  din	  priză	  ținându-‐l	  de	  cablul	  de	  alimentare,	  ci	  țineți	  întotdeauna	  ștecherul.	  

• Atunci	  când	  manipulați	  aparatul	  păstrați	  întotdeauna	  mâinile	  uscate.	  
• Nu	  introduceți	  obiecte	  străine	  în	  orificiile	  aparatului,	  iar	  atunci	  când	  orificiile	  sunt	  

înfundate,	  nu	  porniți	  aparatul.	  Mențineți	  orificiile	  uscate	  și	  îndepărtați	  praful,	  
resturile	  depozitate,	  firele	  de	  păr	  și	  toate	  celelalte	  impurități	  care	  ar	  avea	  un	  impact	  
negativ	  asupra	  fluxului	  de	  aer.	  

• Țineți	  părul,	  hainele	  largi,	  degetele	  și	  toate	  celelalte	  părți	  ale	  corpului	  departe	  de	  
elementele	  aparatului	  aflate	  în	  mișcare.	  

• Opriți	  toate	  comenzile	  aparatului	  întâi	  și	  numai	  apoi	  deconectați	  ștecherul	  de	  la	  priză.	  
Să	  acordă	  o	  atenție	  deosebită	  la	  aspirarea	  scărilor.	  

• Nu	  aspirați	  niciodată	  lichide,	  substanțe	  inflamabile	  sau	  explozive,	  precum	  benzina,	  și	  
nu	  folosiți	  aspiratorul	  în	  apropierea	  unor	  astfel	  de	  substanțe.	  



• Când	  aveți	  nevoie	  să	  rulați	  cablul	  de	  alimentare,	  țineți	  ștecherul	  acestuia	  ferm	  în	  
mână.	  În	  timpul	  rulării	  nu	  lasati	  ștecherul	  să	  planeze	  liber	  în	  aer.	  

• Înainte	  de	  a	  pune	  pe	  furtunul	  aspiratorului,	  mai	  întâi	  scoateți	  ștecherul	  din	  priză.	  
• Nu	  folosiți	  niciodată	  aspiratorul	  fără	  sacul	  de	  praf	  instalat	  și	  /	  sau	  un	  filtru.	  
• Un	  cablu	  de	  alimentare	  deteriorat	  al	  acestui	  aparat	  trebuie	  să	  fie,	  din	  motive	  de	  

siguranță,	  înlocuit	  de	  către	  departamentul	  de	  service	  al	  producătorului.	  
• Acest	  aparat	  nu	  este	  conceput	  pentru	  a	  fi	  operat	  de	  către	  persoanele	  (inclusiv	  copiii	  de	  

până	  la	  8	  ani)	  cu	  abilități	  fizice,	  senzoriale	  și	  mentale	  limitate	  sau	  de	  către	  persoanele	  
cu	  experiență	  și	  /	  sau	  cunoștințe	  insuficiente.	  Operarea	  acestui	  aparat	  de	  către	  aceste	  
persoane	  este	  posibilă	  numai	  presupunând	  că	  siguranța	  lor	  este	  supravegheată	  de	  o	  
persoană	  competentă	  sau	  această	  persoană	  oferă	  instrucțiuni	  despre	  cum	  se	  operează	  
acest	  aparat.	  Copiii	  trebuie	  să	  fie	  sub	  supravegheați	  pentru	  a	  vă	  asigura	  că	  nu	  se	  joacă	  
cu	  aparatul.	  

• Acest	  aspirator	  este	  destinat	  doar	  pentru	  aspirarea	  uscată..	  
	  
	  
5.	  MĂSURI	  DE	  SIGURANȚĂ	  (fig.	  6)	  

• Nu	  aspirați	  niciodată	  jăratic,	  elemente	  care	  ard	  sau	  elementele	  cu	  temperaturamai	  
mare	  de	  40	  °	  C	  (104	  °	  F).	  

• Asigurați-‐vă	  că	  aveți	  mâinile	  uscate	  și	  numai	  apoi	  conectați	  ștecherul	  în	  priză.	  
• Nu	  deconectați	  niciodată	  aparatul	  de	  la	  priză	  trăgând	  de	  cablul	  de	  alimentare,	  

deconectați-‐l	  întotdeauna	  trăgând	  de	  ștecher.	  
	  
6.	  MONTAREA	  	  ASPIRATORULUI	  (fig.	  2)	  
	  
Înainte	  de	  asamblarea	  sau	  demontarea	  accesoriilor	  individuale	  întotdeauna	  deconectați	  mai	  
întâi	  ștecherul	  din	  priză.	  

• Se	  pregătesc	  toate	  accesoriile	  (Fig.	  2	  /	  A).	  
• Puneți	  tubul	  pe	  mânerul	  furtunului	  (Fig.	  2	  /	  B).	  
• Asamblați	  furtunul	  flexibil,	  conform	  figurii	  și	  introduceți	  capătul	  său	  cu	  un	  conector	  în	  

orificiul	  de	  aspirație	  de	  pe	  aspirator,	  în	  partea	  superioară.	  Împingeți	  spre	  interior	  și	  se	  
va	  auzi	  un	  clic	  sonor	  pe	  poziția	  din	  partea	  dreaptă	  (fig.	  2	  /	  C).	  

• Conectați	  roțile	  (fig.	  2	  /	  D).	  
	  
	  
	  
7.	  INSTRUCTIUNI	  DE	  UTILIZARE	  
Pornirea	  /	  oprirea	  

• Aspiratorul	  pornește	  cu	  ajutorul	  comutatorului	  ZAP	  /	  VYP	  (ON	  /	  OFF)	  (fig.	  3).	  
După	  pornirea	  aspiratorul	  

• După	  ce	  aspirarea	  este	  finalizată,	  opriți	  aparatul	  folosind	  comutatorul	  și	  scoateți	  
ștecherul	  din	  priză.	  Scoateți	  furtunul	  din	  orificiul	  de	  aspirare;	  îndepărtarea	  furtunului	  
necesită	  aplicarea	  unei	  forțe	  mici.	  În	  cele	  din	  urmă	  eliminați	  praful	  acumulat	  din	  
containerul	  de	  colectare	  (fig.	  4).	  

	  
8.	  ÎNTREȚINERE	  DUPĂ	  UTILIZARE	  

• Deșurubați	  șurubul	  filtrului	  de	  fixare	  și	  scoateți	  filtrul.	  
• Apoi	  curățați	  sau	  înlocuiți	  filtrul.	  



• La	  demontarea	  filtrului	  procedați	  în	  conformitate	  cu	  figurile	  5	  /	  A,	  5	  /	  B,	  5	  /	  C.	  	  
• La	  montarea	  filtrului	  procedați	  în	  conformitate	  cu	  figurile	  5	  /	  C.	  

	  
9.	  CURATAREA	  FILTRULUI	  	  	  

• Vă	  recomandăm	  să	  curățați	  filtrul	  cel	  puțin	  o	  dată	  pe	  lună	  sau	  când	  este	  vizibil	  
înfundat	  sau	  forța	  de	  aspirare	  este	  redusă,	  iar	  zgomotul	  motorului	  este	  mai	  mare	  
decât	  în	  mod	  obișnuit.	  

• Niciodată	  nu	  folosiți	  aspiratorul	  fără	  filtru	  instalat.	  Operarea	  aspiratorului	  fără	  filtru	  
instalat	  duce	  la	  deteriorarea	  motorului.	  

• Înainte	  de	  curățarea	  filtrului,	  deconectați	  întotdeauna	  aspiratorul	  de	  la	  sursa	  de	  
alimentare.	  Filtrul	  nu	  poate	  fi	  curățat	  într-‐o	  mașină	  de	  spălat	  vase.	  

• Nu	  folosiți	  un	  uscător	  de	  păr	  pentru	  uscarea	  filtrului.	  
• Cea	  mai	  bună	  metodă	  de	  curățare	  este	  aceea	  de	  a	  scutura	  filtrul.	  

	  
	  

10. SPECIFICAȚII TEHNICE 
Voltaj/Frecvență 230V/50Hz 
Puterea de intrare 1400 W 
Curățarea cenușii până la 40 de grade Celsius 
Filtru de bumbac 
Recipientul metalic 50l 
Furtun 3m 
Furtun de aluminiu 0.5m 
Roți 4 buc 
Greutate 12.5kg 
Nivel de zgomot 80 dB(A) 
	  
Manualul	  utilizatorului	  -‐	  numai	  în	  versiunea	  de	  limbă.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
11. SCOATEREA DIN UZ 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI 
ECHIPAMENTULUI 
 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea 
dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

 
Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul 
că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu 
gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, 
predaţi aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod 
alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, 
puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziţionaţi un 

produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea 
resurselor naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea 
necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor de colectare a 
deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu reglementările naţionale, scoaterea 
din uz incorectă a acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz apratele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului sau 
furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.  
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale directivelor UE care i se 
aplică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare prealabilă 
şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



12. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 
 
Produs/brand: ASPIRATOR PENTRU ȘEMINEU / FIELDMANN 
 
Tip/model: FDU 201450-E............................................... 230V/50Hz/1400W  
 
 
Produsul este conform cu următoarele directive: 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2014/35/EU privind armonizarea 
legislaţiei din Statele Membre legată de echipamentele electrice proiectate pentru a fi 
utilizate în anumite limite de tensiune electrică. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2014/30/EU privind armonizarea 
legislaţiei Statelor Membre privind compatibilitatea electromagnetică şi cu anularea 
Directivei Nr. 89/336/CEE. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind 
echipamentele şi cu completarea Directivei Nr. 95/16/CE. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2002/95/CE din 27 ianuarie 2003 
privind restricţia de utilizare a anumitor substanţe periculoase în cazul echipamentului 
electric şi electronic. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2005/88/CE din 14 decembrie 2005 
completând Directiva Nr. 2000/14/CE privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre 
legată de emisiile de zgomot în mediu de echipamentele destinate utilizării exterioare 
 
şi standardele: 

• EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013  
• EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014  
• EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011  
• EN 55014-2:2015  
• EN 61000-3-2:2014  
• EN 61000-3-3:2013  
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FAST CR, a.s. este autorizată să acţioneze în numele producătorului. 
 
Producător: 
FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă 
Cod fiscal:: CZ26726548 
 
În Praga, 17.07. 2016    
 
Nume: Zdenek Pech 
Preşedintele Consiliului Director   Semnătură și ștampilă   
 
 
 
	  


