Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ASPIRATOR Provato
model

ZVC 09

Vă mulţumim că aţi cumpărat acest aparat. Înainte de a pune aparatul în
funcţiune, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare şi păstraţi-le.

ATENŢIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC
１

1. PĂRŢILE COMPONENTE ALE ASPIRATORULUI
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1. Mâner

2. Tub prelungitor telescopic

3. Perie pentru podea

4. Tub flexibil

5. Compartiment accesorii

6. Buton pornire / oprire

7. Ieşire aer

8. Regulator de turaţie

9. Buton de înfăşurare cordon

10. Indicator umplere sac de praf

11. Capac frontal

12. Perie mică (pt. canapele, etajere,

13. Sorb plat (pt. colţuri, canale,

mobilier, etc.)

etc)

14. Cordon alimentare

Atenţie: Acest produs este dotat cu un termo-protector, dacă temperatura motorului
depăşeşte 1050C , aspiratorul se va opri automat pentru a evita arderea motorului. Va
rugăm opriţi aparatul în această situaţie din butonul pornire / oprire şi îndepărtaţi cauza
(filtru înfundat, furtun înfundat, etc.). Motorul va continua să lucreze când temperatura sa
se va reduce până la temperatura standard de funcţionare (Acest interval poate fi de până
la 35 minute).
２

2. ATENŢIE
1) Nu trageţi de cordon pentru a scoate
ştecherul din priză.

2) Când aparatul este în funcţiune, nu-l lăsaţi
să calce peste cordonul de alimentare.

3) Nu aspiraţi ţigări sau cenuşă fierbinte.

4) Nu aspiraţi apă sau orice alt lichid.

5) Nu aspiraţi obiecte ascuţite.

6) Tineţi aspiratorul departe de aparate de
incălzit (sobe, radiatoare, calorifere, etc.).

３

MĂSURI

DE

SECURITATE :

1. Înainte de utilizare, verificaţi ca tensiunea electrică la care alimentaţi aparatul să fie cea
indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice.
2. Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira cenuşă fierbinte, ţigări sau beţe de chibrit aprinse,
apă, cioburi, pulbere umedă, etc.
3. Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest aparat.
4. Scoateţi aparatul din priză când doriţi să-l curăţati sau să-l reparaţi.
5. Apăsaţi pe butonul de înfăşurare a cablului numai după scoaterea lui din priză.
6. Nu aspiraţi fragmente mari de obiecte ascuţite.
7. Ţineţi aparatul la distanţă de sobe sau cuptoare în funcţiune.
8. Nu bruscaţi şi nu trageţi de tubul flexibil.
9. Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă nivelul aspirării se diminuează. În această situaţie
trebuie să verificaţi dacă sacul de praf este plin. Verificaţi apoi dacă cele două filtre
sunt murdare (vezi ÎNTREŢINERE). Verificaţi, în sfârşit, dacă ceva este obturat la
nivelul periei de podea sau tuburilor (flexibil sau metalic). Nu utilizaţi acest aparat
până când funcţionarea sa nu este din nou normală. Dacă problema persistă contactaţi
centrul de SERVICE.
10. Când cordonul de alimentare este stricat, el trebuie urgent înlocuit de un specialist.
11. Pentru orice problemă consultaţi mai întâi tabelul de la sfârşitul acestui manual, iar
dacă totuşi nu reuşiţi remedierea ei, apelaţi la un SERVICE autorizat ZASS.

3. Operare
1). Înainte de a începe aspirarea
a. Inseraţi racordul tubului flexibil (furtunului) în partea de racord al aspiratorului. Verificaţi
ca racordul să fie corect.

b. După ce aţi teminat de aspirat, scoateţi racordul tubului flexibil.

４

c. Urmaţi schemele de mai jos pentru a fixa mânerul, tubul telescopic şi peria pentru
podea.

Mâner

Tub telescopic

Tub telescopic

Perie podea

2) Punerea în funcţiune
Trageţi afară din aspirator cordonul de alimentare (trageţi afară maxim până la semnul
roşu marcat pe cordon). Introduceţi ştecherul în priză, apăsaţi butonul pornire / oprire şi
începeţi lucrul. După terminarea curăţeniei, opriţi aspiratorul şi scoateţi-l din priză.
Regulatorul de turaţie poate ajusta puterea de aspirare, folosiţi-l în funcţie de situaţie.
De asemenea, în funcţie de modelul de aspirator, puterea de aspirare mai poate fi
reglată şi de la mânerul tubului telescopic, prin închiderea şi deschiderea orificiului de pe
mâner.
3) Accesorii
a. Peria de podea se foloseşte pentru aspirarea covoarelor sau a suprafeţelor dure
(parchet, gresie, podea, etc.). Conform desenelor de mai jos, există 2 poziţii selectabile
ale periei: una pentru curăţarea covoarelor, alta pentru curăţarea suprafeţelor dure.

b. Peria mică pt. canapele, etajere, mobilier, draperii, etc şi sorbul plat pt. colţuri, canale, etc.

５

4) Depozitarea accesoriilor
Conform desenului de mai jos, peria mică şi sorbul plat au loc sub capacul frontal al
aspiratorului.

5) Golirea sacului de praf
Când puterea de aspirare este scăzută şi indicatorul umplere sac de praf a devenit roşu,
verificaţi filtrele. Daca acestea sunt curate, atunci trebuie schimbat sau golit sacul de praf.

4. Întreţinere
1.) Goliţi sau înlocuiţi sacul de praf din timp pentru a evita defectarea aspiratorului. Nu
aspiraţi fără sacul de praf introdus în aspirator !
2.) Filtrele trebuiesc curăţate cel puţin de 2 ori pe an sau cand sunt vizibil murdare. Nu
utilizaţi niciodată aparatul fără filtre. Pentru curăţarea lor urmaţi figurile de mai jos:

(Atenţie: Filtrele se introduc în aspirator după ce s-au uscat)
６

3.) După terminarea curăţeniei, pentru a înfăşura cordonul de alimentare, scoateţi întâi
ştecherul din priză şi ţinând de ştecher, apăsaţi pe butonul de înfăşurare a cablului. Ataşaţi
peria cu tubul telescopic şi cel flexibil de partea inferioară a aspiratorului, ca în figura de
mai jos:

5. Probleme posibile şi soluţii:
Problema

Cauza

Soluţia

Aspiratorul nu porneşte

Aparatul nu a fost conectat la
sursa de alimentare

Conectaţi aparatul la sursa de
alimentare

Filtru murdar

Curăţaţi filtrul

Sacul de praf plin

Goliţi sau înlocuiţi sacul de praf

Putere aspirare redusă

Filtrul de exhaustare murdar
alimentare

Curăţaţi filtrul exhaustare

Probleme retragere
cablu

Cablul de
încâlcit.

este

Descâlciţi cablul.

Aparat încălzit

Un anumit nivel de încălzire a aparatului este normal

Tub flexibul spart

Dacă spărtura este aproape de unul din capete, tăiaţi partea cu
spărtura şi folosiţi în continuare tubul flexibil.

6. Date tehnice
Model

Tensiune

Frecvenţa

Putere
maximă

Zgomot

Vacuum

Putere
aspirare

ZVC 09

230v~

50Hz

1800W

≤79dB(A)

≥18kpa

≥15%

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă
rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la
centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.
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