Twister Power
model: ZTPV 01

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Adaptor aspirator – sistem ciclonic – TWISTER POWER
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea dispozitivului.
Felicitări pentru cumpărarea acestui produs. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a
fost conceput pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie
cele mai bune materiale.

ATENŢIE !– ASPIRATORUL NU SE VA FOLOSI NICIODATĂ FĂRĂ SACUL DE PRAF
INSTALAT (SAC TEXTIL SAU DE HÂRTIE). ACEST DISPOZITIV NU ÎNLOCUIEŞTE SACUL DE PRAF.
ROLUL SĂU ESTE DE A PRELUA O MARE PARTE DIN PRAF (ÎNSĂ NU ÎN TOTALITATE), PENTRU A
PRELUNGI DURATA DE UTILIZARE A SACILOR ŞI PENTRU O MAI UŞOARĂ GOLIRE A PRAFULUI.
Economisiţi bani! Economisiti timp!
Acest dispozitiv vă ajută să economisiţi bani şi timp! Nu este nevoie să cumpăraţi saci de hârtie atât de des şi aceştia va ţin
timp de 2 ani (calculat la o medie de 5 ore de curăţenie pe săptămână). La fel pentru sacii de pânză, trebuie doar spălaţi o
dată sau de două ori pe an. Aspirarea este uşoară dar atunci când vine vorba de schimbarea sacilor de praf, este atât de
mult praf şi de asemenea incomod. Nu mai pierdeţi timpul în magazine, în jurul raftului cu saci pentru aspirator, căutând
tipul corect de sac de praf! Cu TWISTER trebuie doar să schimbaţi sacul de praf cam la 2 ani o dată.
Ataşamentul transparent uşor de verificat
TWISTER dispune de un container de plastic transparent care este uşor de verificat – se poate vedea ce aţi aspirat şi momentul în care acesta
este plin. Prin urmare, puteţi găsi uşor atunci când aţi aspirat din greşeală lucruri de valoare.
Uşor de verificat
Imaginaţi-vă că într-o zi aţi aspirat din greşeală un obiect valoros şi nu ştiţi de acest lucru. Aveţi şanse foarte mici de a găsi acel lucru. Dar aici
este îngerul Dvs. păzitor. TWISTER vă va arăta ceea ce este în interiorul containerului de plastic.
Uşor de golit! Usor de folosit
După aspirare, răsuciţi şi scoateţi containerul de plastic şi goliţi. Eliminarea prafului a devenit atât de uşoară, făra a mai deschide aspiratorul.
Accesorii livrate
Dispozitivul se livreaza cu accesorii de
plastic pentru a fi posibilă ataşarea la
orice diametru a tubului aspiratorului.
Fig. A-B (jos)– modul de ataşare
al adaptorului TWISTER POWER
(dispozitivul se va monta numai
cu containerul de praf în jos)

Fig. C-D (jos) – modul de golire
de praf a containerului

ATENŢIE!
NU FOLOSIŢI ASPIRATORUL FĂRĂ SACUL MONTAT! FĂRĂ SAC VEŢI DISTRUGE MOTORUL ASPIRATORULUI!
VERIFICAŢI LUNAR DACĂ SACUL DE PRAF NU S-A UMPLUT. FIRMA PRODUCĂTOARE NU ESTE RESPONSABILĂ DE
PAGUBELE REZULTATE DIN MONTAREA GREŞITĂ SAU FOLOSIREA INADECVATĂ SAU INCORECTĂ A ACESTUI
DISPOZITIV!

Curăţare şi întreţinere
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă moale, uşor umezită şi cu câteva picături de detergent, după care ştergeţi cu o cârpă moale uscată. Nu
introduceţi complet în apă sau în alte lichide. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau solvenţi. Containerul transparent se poate spăla în apă
călduţă. Nici o altă întreţinere, în afara celor menţionate, nu este necesară.
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