
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

ASPIRATOR FĂRĂ SAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului. 
 

ATENŢIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC 
 
 

Unic importator în România: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988) 
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş 

Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro 

 
 

model: ZVC 17 



Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate 
produsele ZASS, şi acest produs a fost conceput pe baza 
cunoştinţelor tehnice cele mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea 
componentelor electrice/electronice cele mai fiabile şi moderne. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să vă acordaţi 
câteva minute ca să citiţi instrucţiunile de utilizare care urmează. 
Vă mulţumim ! 
 
ATENŢIE! MĂSURI DE SECURITATE: 
 
• Înainte de a folosi  aparatul, citiţi  cu atenţie instrucţiunile de utilizare 
şi  atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare. 
• Înainte de utilizare, verificaţi ca tensiunea electrică la care alimentaţi 
aparatul să fie cea indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice. 
• Acest  aparat  a fost proiectat numai  pentru  uz  casnic. Trebuie 
utilizat numai  conform acestor instrucţiuni. Fabricantul nu este 
responsabil de nici o pagubă rezultată în urma unei utilizări 
neadecvate. 
• Nu utilizați aspiratorul cu cablu de alimentare sau ștecherul 
deteriorat. Nu utilizați aspiratorul dacă aspiratorul a căzut, s-a 
deteriorat,lăsat în spațiu exterior sau căzut în apă. Returnați 
aspiratorul la un service autorizat pentru a verifica, regla sau reparara 
aspiratorul. 
• Nu lăsați aspiratorul nesupravegheat când acesta este conectat la 
priza de alimentare. Deconectați-l din priză atunci când nu îl utilizați și 
înainte de curațarea filtrelor. 
Pentru a reduce riscul de electrocutare - nu folosiți aspiratorul în 
exterior sau pe suprafețe umede. 
Nu trageți și nu transportați de cablul de alimentare . Nu utilizați cablul 
de alimentare ca mâner. Nu închideți o ușă pe cablul de alimentare  
sau trageți de cablu în jurul marginilor sau colțurilor ascuțite. Nu trageți 
aspiratorul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite. 
• Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira cenuşă fierbinte, ţigări sau beţe 
de chibrit aprinse, apă, cioburi, pulbere umedă, etc. Nu aspiraţi obiecte 
ascuţite. Nu aspiraţi apă sau alte lichide. Nu aspiraţi substanţe toxice 
sau inflamabile cum ar fi benzina, toner din copiator sau imprimantă 
sau alte substanţe volatile. Nu utilizaţi aspiratorul în poziţie verticală. 
• Nu utilizaţi aparatul în prezenţa lichidelor inflamabile sau a vaporilor 
de acelaşi fel. 
• Nu manipulați ștecherul sau aspiratorul cu mâinile ude. 



• Când aparatul este în funcţiune, nu-l lăsaţi să se calce peste 
cordonul de alimentare. De asemenea nu strangulaţi cordonul de 
alimentare. 
• Opriţi aspiratorul dacă se încinge şi faceţi o pauză pentru răcirea 
motorului. 
• Scoateţi aparatul din priză când doriţi să-l curăţati sau să-l reparaţi. 
• Apăsaţi pe butonul de înfăşurare a cablului numai după scoaterea lui 
din priză. 
• Nu aspiraţi fragmente mari de obiecte ascuţite. 
• Ţineţi aparatul la distanţă de aparate de încălzit (sobe, radiatoare, 
calorifere, cuptoare în funcţiune,etc.). Atunci când plouă, nu utilizaţi şi 
nu ţineţi afară aspiratorul. 
• Nu bruscaţi şi nu trageţi de tubul flexibil. Nu modificaţi în nici un fel 
aparatul. 
• Nu utilizaţi aparatul fără filtrele instalate la locul lor sau fara sacul de 
praf instalat. 
• Dacă în timpul utilizarii aspiratorului auziți un zgomot anormal și 
puterea aspirației pare să fie redusă, este necesar  să opriți aspiratorul  
(asigurați-vă că aspiratorul nu este conectat la priza de alimentare) , 
goliți sacul de praf și să  curățați toate filtrele de aer.Verificaţi apoi 
dacă filtrele sunt murdare. Verificaţi dacă ceva este obturat la nivelul 
periei de podea sau tuburilor (flexibil sau plastic). Nu utilizaţi acest 
aparat până când funcţionarea sa nu este din nou normală. Dacă 
problema persistă contactaţi centrul de SERVICE. 
Nu puneți obiecte în orificiile de aspirare. Nu utilizați dacă vreunul  
dintre orificiile de aspirare sunt blocate și nu restricționați fluxul de aer 
pentru aspirare. Păstrați toate  orificiile de aspirare fără praf, scame, 
păr și orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer. 
• Nu deconectați aspiratorul de la rețeaua electrică prin tragerea 
cablului. Pentru a scoate din priză, prindeți de ștecher, nu de cablu. 
• Nu permiteți copiilor să folosească aspiratorul ca pe o jucărie. Este 
necesară o atenție deosebită atunci când aspiratorul este utilizat în 
apropierea copiilor. 
• Depozitați aparatul în interior într-o zonă rece și uscată. 
• Nu utilizați  în alte scopuri decât cele descrise în acest ghid al 
utilizatorului. 
• Acest aparat nu este destinat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv 
copii) cu dizabilităţi fizice,senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără 
experienţă şi care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat 



instrucţiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheaţi de o 
persoană care răspunde de siguranţa lor. 
 
Atenţie: Acest produs este dotat cu o protecţie termica a motorului, 
dacă temperatura motorului depăşeşte 105 gr.C, 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 de repaus poate fi de până la 1 ora în 
funcţie de temperatura ambientală). 
 
NU FOLOSIŢI  CONTINUU ASPIRATORUL MAI MULT DE 10 
MINUTE! PERICOL DE ARDERE A MOTORULUI! Opriţi aspiratorul 
dacă se încinge şi faceţi o pauză pentru răcirea motorului. 
 
Notă: 
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a reduce riscul de 
electrocutare, acesta va fi necesar sa fie înlocuit de un  service 
autorizat ZASS Romania. 
 
ATENŢIE: 
Țineți cablul de alimentare de ștecher când derulați cablul. Nu 
permiteți cablului să se deruleze rapid atunci când derulați cablul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descriere componente: 
 
A. Roată mare 
B. Baza aspiratorului 
C. Locaș rezervor praf 
E. Rezervor praf 
F. Capacul rezervorului de praf 
G. Furtun 
H. Buton control putere aspirație 
I. Extensia tubului flexibil 
J. Tub 
K. Mâner 
L. Buton Pornit /Oprit  & Control putere aspirație 
M. Perie 
N. Suport accesorii 
O. Cap aspirare pentru spații înguste 
P. Perie mică 2 în 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Utilizare: 
 
Asamblarea aspiratorului: 
 
Notă: 
Înainte de asamblarea sau scoaterea accesoriilor, scoateți întotdeauna 
ștecherul  din priza de alimentare. 
 

1. Atașați furtunul flexibil în aspirator, conectați furtunul flexibil în 
orificiul de admisie a aerului, împingeți-l până când auziți un 
"clic" indicând faptul că acesta este în poziția sa blocată. 

 
 

 

 

 

 

 

2. Montarea tubului telescopic din oțel inoxidabil la extensia 
furtunului flexibil. Împingeți tubul telescopic din oțel inoxidabil în 
extensia furtunului flexibil. 

 

 

 

 

 

  



 

3. Montați peria de podea pe tubul telescopic. Împingeți tubul 
telescopic în peria de podea. Reglați tubul la lungimea dorită. 

 

 

 

 

 

4.  Montarea accesoriului. Împingeți tubul in capul de aspirare 
pentru spații înguste sau în peria mica 2 în 1. 

 

 

 

 

 

Asamblarea rezervorului de praf 

1. Apăsați butonul de pe mâner. Ridicați rezervorul de praf în sus. 

 

 

 

 

 

 



2. Există semnul "I" pe rezervorul de praf, un semn “ ” și un 

semn “ ” pe capacul rezervorului de praf. Când semn-ul “I” 
arată “ ” rezervorul de praf este blocat. Rotiți rezervorul în 
sensul acelor de ceasornic pentru a debloca rezervorul de praf. 

 
 

 

 

 

 

3. Scoateți filtrul central. Rotiți filtrul de admisie a aerului în sensul 
acelor de ceasornic pentru a debloca filtrul de admisie. Apoi 
scoateți filtrul de burete. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Urmați pașii de mai sus in ordine inversă pentru asamblarea 
rezervorului de praf. 

filtru de admisie filtru de burete 



 
 
 
Golirea rezervorului de praf: 
 

1. Apăsați butonul de pe mâner. Ridicați rezervorul de praf în sus. 
2. Apăsați butonul de pe capătul inferior al rezervorului de praf 

pentru a deschide capacul posterior al rezervorului de praf. 
 
 

 

 

 

 

 
Filtru de evacuare aer: 

1. Apăsați butonul grilajului de evacuare a aerului pentru a-l  
deschide. 

2. Scoateți filtrul de evacuare a aerului pentru curățare și 
schimbare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Controlul puterii de aspirație: 
Notă: 
   Odată ce toate dispozitivele atașate au fost instalate, derulați o 
lungime suficientă a cablului și introduceți ștecherul în priza de 
alimentare. Un marcaj galben pe cablul de alimentare indică lungimea 
ideală a cablului. Nu trageți cablul de alimentare dacă depașește 
marcajul roșu. 

1. Introduceți ștecherul în priză. 
2. Apăsați butonul de pornire / oprire amplasat pe aparat pentru a 

porni aspiratorul. 
3. Pentru a derula înapoi cablul de alimentare, apăsați butonul de 

derulare a cablului cu o mână și ghidați cablul de alimentare cu 
cealaltă mână pentru a vă asigura că nu se deruleaza rapid 
existând pericolul de a  provoca daune sau răni. 

 
 

 

 

 

4. Pentru a regla puterea aspirației, rotiți butonul de control al 
puterii de aspirație  a aparatului pentru a controla puterea de 
aspirație a aspiratorului. 

 

 

 

 

 

 

  

Buton pornit / oprit 

Buton derulare 
 



Vă rugăm să rețineți: 
Filtrul din burete se va umple de praf în timp. Acest lucru este normal și nu 
va afecta performanța filtrului. Dacă filtrul de burete este plin de praf, încât 
puterea aspirației nu este suficientă, atunci pentru o bună funcționare a 
aspiratorului, vă rugăm scoateți filtrul , spălați-l  cu apă și lăsați-l să se usuce 
timp de 24 de ore prin uscare lentă, înainte de a fi montat la loc in 
aspirator.Uscarea nu se va efectua în apropierea focului sau a unor obiecte 
cu temperatură ridicată. Curațarea filtrului ar trebui să fie efectuată periodic o 
dată la șase luni sau când puterea aspirației este redusă în mod evident. 
 
Important: 
Rețineți că există un termostat de siguranță în interiorul aspiratorului pentru a 
preveni funcționarea aparatului cu o rată mare de vacuum. Dacă vacuumul 
creat este prea mare, termostatul  de siguranță va fi acționat. În acest caz, 
poate opri funcționarea aspiratorului și reprezintă o protecție a motorului. 
 
Notă: Orificiul de aspirație trebuie să fie deschis, fără obstacole în orice 
moment. În caz contrar, motorul se va supraîncălzi și se poate deteriora.  
 
Important: Toate filtrele trebuie verificate periodic pentru semne de 
deteriorare, de preferat după fiecare activitate de curățare. Filtrele trebuie 
înlocuite imediat dacă acestea sunt deteriorate. Întotdeauna deconectați 
aspiratorul  de la priza electrică când verificați filtrele. 
 
DATE TEHNICE: 
 

Model Tensiune Frecvenţa Putere 
maximă 

Putere la 
perie 

Nivel 
Zgomot 

ZVC 17 230V~ 50Hz 700W ≥ 200W ≤78dB(A) 
 

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică. 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom 
hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE 
CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU 
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. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi 
evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea 
materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai 
apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. 
Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate. 


