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GARANȚIE 
Acest aparat este destinat exclusiv pentru gospodărie și uz casnic. În cazul utilizării necorespunzătoare sau în contradicție cu 
instrucțiunile de utilizare, producătorul nu va fi răspunzător, iar garanția va fi nulă. 
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul: Producătorul nu își asumă nicio 
responsabilitate pentru utilizarea în contradicție cu instrucțiunile de utilizare. 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu standardele și reglementările 
în vigoare (joasă tensiune, compatibilitate electromagnetică, directivele privind mediul, etc.) 
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care 
au beneficiat de supraveghere sau instrucțiuni anterioare privind utilizarea aparatului, din 
partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați să nu se 
joace cu aparatul. 
• Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani și peste și persoane lipsite de 
experiență și cunoștințe, sau ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, 
dacă au fost instruite și supravegheate în operarea în siguranță a aparatului și cunosc riscurile. 
Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate 
de către copii nesupravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor. 
• Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Pentru a evita pericolul, cablul 
de alimentare al aspiratorului trebuie înlocuit de un centru de service avizat. 
• Nu permiteți funcționarea aparatului atunci când este nesupravegheat. 
• Nu țineți duza sau capătul tubului în apropierea ochilor și urechilor. 

• Nu aspirați substanțe fierbinți (jăratic), resturi mari ascuțite (sticlă) sau substanțe 
nocive (solvenți, lichide de curățare), produse inflamabile și explozive (pe bază de 
benzină sau alcool). 
• Nu scufundați aparatul în apă, nu pulverizați apă pe aparat și nu îl depozitați afară. 
• Nu folosiți aparatul dacă acesta a fost scăpat pe jos și prezintă semne de deteriorate sau 
funcționare defectuoasă 
• Pentru curățare și întreținere consultați broșura suplimentară. 



 
 

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

Recomandări pentru utilizare 
• Aspiratorul este un aparat electric; acesta trebuie exploatat în condiții normale de utilizare. 
• Verificați dacă tensiunea de funcționare a aspiratorului este la fel cu cea a circuitului electric. 
• Scoateți aparatul din priză, fără a trage de cablul de alimentare 
- imediat după utilizare 
- înainte de a schimba accesoriile, 
- înainte de curățare, întreținere și de schimbarea filtrului, 
Important: fișa de alimentare trebuie protejată de o siguranță de cel puțin 16A. Dacă disjunctorul se declanșează la 
pornirea aparatului, acest lucru se poate datora faptului că alte aparate electrice de mare putere sunt conectate la 
același circuit electric, în același timp. Declanșarea disjunctorului poate fi evitată prin setarea aparatului la putere redusă 
înainte de a porni și apoi resetarea acestuia la o putere mai mare. 
• Înainte de fiecare utilizare, cablul de alimentare trebuie să fie desfășurat în totalitate. 
• Nu prindeți cablul de alimentare și nu-l așezați peste muchii ascuțite. 
• Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că este în stare perfectă și potrivit pentru puterea nominală a 
aspiratorului. 
• Unele aspiratoare sunt echipate cu protecție care previne supraîncălzirea motorului. În unele cazuri (folosind duza de 
pe fotolii sau scaune, etc.) protecție este declanșată, iar aparatul poate emite un zgomot neobișnuit, care însă nu este 
grav. 
• Asigurați-vă că filtrul este montat corect. 
• Folosiți numai accesorii, geanta și filtrul de la Rowenta* sau Tefal* 
• În caz de dificultăți în obținerea unor accesorii, a sacului și filtrului pentru acest aspirator, contactați serviciile pentru 
clienți Rowenta* sau  Tefal*. 

IMPORTANT 

Filtrul și grătarul pentru filtru protejează motorul și sunt utilizate: 
- fără sac pentru condiții grele de aspirare pentru a aspira moloz, așchii de lemn și frunze direct în recipient, 
- cu sac, în plus față de filtrul pentru aspirarea ipsosului, cimentului și cenușii reci, ... 
 
Pentru aspirarea lichidelor filtrul și grătarul filtrului trebuie îndepărtate și înlocuite cu spumă de protecție (consultați manualul de 
instrucțiuni suplimentare). 
Nu folosiți sacul când aspirați lichide. 
Atunci când se atinge nivelul maxim al lichidului din recipient, plutitorul de siguranță va opri automat operațiunea de aspirare. În acest 
caz, opriți aparatul, scoateți blocul motor și goliți recipientul. Dacă aparatul se răstoarnă în timpul funcționării, aspirarea poate fi 
întreruptă. Opriți aparatul și așteptați plutitorul să coboare și apoi reporniți. În cazul în care filtrul nu a fost îndepărtat și o anumită 
cantitate de apă a fost aspirată, aceasta poate fi reținută în filtru, iar plutitorul va opri operațiunea de aspirare, chiar dacă nivelul maxim 
din rezervor nu a fost atins. Opriți aparatul și așteptați până când apa se scurge înainte de a reporni. 
După aspirarea lichidelor, uscați întotdeauna recipientul și accesoriile și înlocuiți filtrul și grătarul filtrului înainte de re-utilizarea 
aparatului pentru aspirarea prafului și materialelor uscate. 

DEPANARE 

IMPORTANT Dacă aspiratorul încetează să funcționeze corect și înainte de verificare, opriți aparatul prin apăsarea pedalei de pornire/oprire. 
Reparațiile trebuie efectuate numai de către specialiști, prin folosirea pieselor de schimb originale. 
Dacă o problemă persistă, duceți aspiratorul la cel mai apropiat centru de service avizat sau contactați serviciul pentru clienți. 
 
În cazul în care aspiratorul nu funcționează 
• Asigurați-vă că aparatul este conectat corect 

 
*  în funcție de model 
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Dacă atașamentul de aspirație este dificil de mișcat 
• Scădeți puterea prin deschiderea comutatorului de alimentare manuală de pe duza de alimentare* 
• Asigurați-vă poziția duzei de PRAF este adaptată la suprafața care urmează să fie aspirată: 
- pentru covoare și carpete folosiți duza în poziția retrasă a periei, 
- pentru suprafețe netede folosiți duza în poziția extinsă a periei. 
 
Dacă aspiratorul se oprește în timpul aspirării 
• Mecanismul de siguranță termică a fost declanșat. Asigurați-vă că tubul și furtunul nu sunt blocate sau sacul și 
filtrul nu sunt înfundate. Lăsați să se răcească timp de 30 de minute înainte de a reporni aspiratorul 

Dacă aspiratorul aspiră mai puțin eficient, face zgomot, fluieră sau nu aspiră 
• Un accesoriu sau furtunul este parțial blocat: deblocați accesoriul sau furtunul. 
• Sacul este plin sau înfundat cu praf fin: înlocuiți sacul. 
• Recipientul este plin de lichid: goliți recipientul 
• Filtrul este înfundat; curățați sau montați un filtru nou (A se vedea instrucțiunile suplimentare). 

 

PROTECȚIA MEDIULUI 

În conformitate cu reglementările în vigoare, orice echipamente defecte trebuie scoase definitiv din uz. Scoateți 
din priză și tăiați cablul de alimentare înainte de aruncarea aparatului. 

Protejați mediul înconjurător! 

 
Aparatul dvs. conține materiale valoroase sau reciclabile. 
Duceți-l la un punct local de colectare a deșeurilor pentru procesare. 

  


