ASPIRATOR DE PRAF
MANUAL DE UTILIZARE
SMART 90 ECO
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
Ori de câte ori folosiți un aparat electric, este important să respectați o serie de măsuri de siguranță
elementare. Între acestea, amintim următoarele:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE
ÎNAINTE DE FOLOSIRE

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare:
1. Nu lăsați aspiratorul în priză nesupravegheat. Decuplați-l de la sursa de curent când nu este folosit și
înainte de orice intervenție asupra lui.
2. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți aspiratorul afară sau pe suprafețe ude.
3. Folosiți aspiratorul respectând întocmai instrucțiunile din acest manual. Nu folosiți decât accesoriile
recomandate de producător.
4. Nu folosiți aspiratorul dacă ștecherul sau cablul sunt avariate. Dacă aparatul nu funcționează corect, a fost
trântit, deteriorat, lăsat afară sau scăpat în apă, trimiteți-l la un centru service.
5. Nu trageți aspiratorul de cablu, nu folosiți cablul în loc de mâner, nu închideți ușa peste fir și nu trageți firul
peste colțuri sau margini ascuțite. Nu trageți aspiratorul peste cablu. Feriți cablul de suprafețele încălzite.
6. Nu scoateți aspiratorul din priză trăgând de cablu. Pentru a-l decupla de la curent, trageți de ștecher, nu de
fir.
7. Nu umblați cu mâinile ude la ștecher sau aspirator.
8. Nu astupați orificiile aspiratorului cu niciun fel de obiecte. Nu folosiți aspiratorul cu orificiile astupate.
Îndepărtați praful, scamele, părul și obiectele care pot reduce fluxul de aer.
9. Feriți-vă părul, hainele largi, degetele și toate celelalte părți ale corpului de orificiile și piesele mobile ale
aspiratorului.
10.Opriți toate comenzile înainte de a scoate din priză.
11.Acționați cu mare grijă când aspirați scările.
12.Nu aspirați lichide inflamabile sau combustibile, precum benzina, și nu folosiți aspiratorul în zone unde ar
putea exista astfel de lichide.
13.Țineți ștecherul cu mâna când retrageți cablul. Evitați înfășurarea ștecherului la retractarea cablului.
14.Scoateți din priză înainte de a monta furtunul.
15.Nu aspirați niciun fel de obiecte aprinse sau fumegânde, cum ar fi țigări, chibrituri sau jar.
16.Nu folosiți aspiratorul fără sacul de praf și /sau filtru montate.
17.Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul service al
acestuia sau de o persoană cu calificare similară pentru evitarea oricărui pericol.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!
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PARTI COMPONENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perie covoare/pardoseli
Tub metalic extensibil
Trapa scadere putere de aspirare
Furtun de aspirare
Buton de retractare cablu
Buton pornit/oprit (ON/OFF)
Conector furtun de aspirare
Mâner de transport
Perie pentru spații înguste
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AVERTISMENT
Închideți imediat aspiratorul dacă admisiile de aer, periile de podea sau tuburile telescopice se înfundă. Înainte
de a-l reporni, îndepărtați obstrucția respectivă:

1. Nu folosiți niciodată aspiratorul în imediata apropiere a unor obiecte fierbinți și nu aspirați țigări sau jar.

2. Introduceți ștecherul în priză doar dacă aveți mâinile uscate.

3. Îndepărtați obiectele mari sau ascuțite de pe jos înainte de a aspira pentru a evita deteriorarea
aspiratorului.

4. Nu scoateți din priză trăgând de cablu.
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PREGĂTIREA ASPIRATORULUI
1. Montați furtunul la aspirator introducând racordul rotativ al furtunului în aspirator până când auziți click.
Pentru a scoate furtunul, apăsați pe butonul de pe racordul furtunului și trageți.

2. Montarea tubului telescopic și a accesoriilor
2.1: Introduceți tubul telescopic în celălalt capăt al furtunului.

2.2: Reglați lungimea tubului telescopic împingând mecanismul de fixare în jos și trăgând partea
inferioară a tubului la lungimea potrivită. În poziție de repaus, scurtați tubul cât mai mult posibil.

2.3: Montați peria de podea la tubul telescopic.
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Perie covoare/pardoseli
Peria de podea are două setări. Pentru curățarea suprafețelor tari (parchet, gresie, etc.), peria poate fi folosita
in pozitia cu peri scosi. Pentru curățarea covoarelor și a mochetelor, perii trebuie retrasi. Apăsați butonul de
schimbare a periei pentru a comuta între cele două setări.

Accesoriu pentru spații înguste
Pentru radiatoare, colțuri, plinte, etc.

FOLOSIREA aspiratorului
1. Înainte de a folosi aspiratorul, extindeți cablul electric suficient și băgați ștecherul în priză. Marcajul
galben de pe cablul electric indică lungimea maximă care nu trebuie depășită. Pentru a pune
aspiratorul în funcțiune, apăsați cu piciorul butonul
de pe pedala carcasei.

2. Pentru a rula cablul electric, apăsați cu o mână butonul
înfășurarea acestuia și avarierea.

și cu cealaltă ghidați cablul pentru a evita
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Atenție:
Nu folosiți niciodată aspiratorul fără sac de praf sau fără filtrul de protecție a motorului montat pentru
a evita deteriorarea.
Schimbarea sacului de praf
Dacă puterea de aspirare este redusă, este posibil să fie necesară schimbarea sacului de praf. Trageți
comutatorul periei de podea, reglați puterea de aspirare la MAX, porniți aspiratorul din butonul on/off și
observați indicatorul de schimbare a sacului de praf. Dacă acesta este roșu, sacul trebuie schimbat.
1. Opriți aspiratorul și scoateși-l din priză.
2. Scoateți furtunul, deschideți capacul de protecție a sacului împingând cu
degetele clema în sus și trăgând capacul.
3. Prindeți cartonul din partea superioară a sacului de praf și trageți sacul cu
atenție din aspirator.
4. Aruncați sacul la gunoi. Asigurați-vă că nu are găuri.
5. Introduceți un sac nou în aspirator. Nu folosiți niciodată aspiratorul
fără sac de praf.
6. Închideți la loc aspiratorul.
7. Înlocuiți sacul de praf după fiecare aspirare a unor cantități mari de particule
fine, cum ar fi: nisip, ciment, făină, etc.

Curățarea filtrului motorului
1. Filtrul motorului se află în containerul sacului de praf. Acesta protejează motorul de praf și ar trebui curățat
de cel puțin două ori pe an, când este îmbâcsit sau când se observă că puterea de aspirare este redusă.
2. Trageți suportul filtrului în sus scoțându-l din aspirator.
3. Deschideți suportul filtrului și scoateți filtrul. Clătiți filtrul cu apă călduță și așteptați să se usuce complet.
Nu folosiți pentru uscarea filtrului uscătoarea de păr sau alte dispozitive similare.
4. Puneți filtrul la loc în suport și apoi suportul cu filtru în aspirator.
IMPORTANT: Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtrul de protecție a motorului montat!

Transport și depozitare
1. Puteți ridica și deplasa aspiratorul de mâner. Nu trageți și nu ridicați niciodată aspiratorul de cablu.
2. Înainte de a pune aspiratorul deoparte, retractați cablul. Opriți, scoateți din priză și apăsați butonul de
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retractare a cablului până ce acesta este complet strâns.
3. Pentru a ocupa mai puțin loc, aspiratorul poate fi ținut vertical, pe partea sa posterioară. Tubul telescopic
poate fi agățat de aspirator introducând clema de fixare în suportul prevăzut pentru aceasta.

Curățarea
Curățați aspiratorul ștergându-l cu o cârpă umedă.
Nu folosiți nicio formă de agent de curățare puternic, dizolvant sau abraziv.
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