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Datele de pe plãcuþa de tip
Introduceþi toate datele de pe plãcuþa 
de tip a utilajului dvs. în rubrica 
urmãtoare. Plãcuþa de tip o gãsiþi în 
apropierea motorului. 
Aceste date sunt foarte importante 
pentru identificarea ulterioarã în 
scopul comandãrii de piese de 
schimb şi pentru serviciul clienþi.

Aceste date despre aparat precum şi 
altele le gãsiþi separat în declaraþia de 
conformitate EU, care este parte 
integrantã a acestor instrucþiuni de 
utilizare.

Reprezentãri în imagini

Se deschid paginile ilustrate de la 
începutul instrucþiunilor de folosire.
Reprezentãrile grafice se pot abate în 
detaliu de la aparatul dobândit.

Pentru siguranþa dvs

Utilizare corectã a utilajului
Acest aparat este destinat exclusiv 
pentru folosirea 
– ca suflantã/aspirator de frunze 

uscate în zona locuinþei şi a grãdinii 
de timp liber,

– conform descrierilor şi indicaþiilor 
de siguranþã din aceste instrucþiuni 
de folosire.

Orice altã utilizare nu este conformã 
cu destinaþia. 

Utilizarea neconformã cu destinaþia are 
ca urmare anularea garanþiei şi refuzul 
oricãrei rãspunderi din partea 
producãtorului. Utilizatorul rãspunde 
pentru toate pagubele provocate 
terþilor sau proprietãþii acestora.
Utilizaþi utilajul numai în starea tehnicã 
prescrisã şi livratã de producãtor.
Modificãrile cu de la sine putere ale 
utilajului exclud rãspunderea 
producãtorului pentru pagubele 
rezultate din acestea.

Citiþi toate indicaþiile înainte 
de utilizare
 Citiþi aceste indicaþii cu grijã. 

Familiarizaþi-vã cu deservirea şi 
manipularea utilajului.

 Nu permiteþi niciodatã copiilor sau 
persoanelor care nu au citit aceste 
instrucþiuni de utilizare sã 
foloseascã acest aparat.

 Nu utilizaþi acest utilaj când sunteþi 
obosit, bolnav sau sub influenþa 
alcoolului, drogurilor sau 
medicamentelor.

 Copiii şi tinerii sub 16 ani nu au voie 
sã foloseascã utilajul.

 Acest aparat nu este destinat a fi 
folosit de cãtre persoane (inclusiv 
copii) cu capacitãþi fizice, senzoriale 
sau psihice limitate sau fãrã 
experienþã şi/sau fãrã cunoştinþe, în 
afarã de cazul în care acestea sunt 
supravegheate de o persoanã care 
rãspunde de securitatea lor sau au 
primit de la aceasta indicaþii privind 
modul de folosire a aparatului.

 Copiii trebuie supravegheaþi, pentru 
a ne asigura, cã nu se joacã cu 
aparatul.

 Controlaþi utilajul înainte de a-l 
utiliza. Înlocuiþi piesele defecte. 
Asiguraþi-vã cã au fost puse şi fixate 
toate elementele de legãturã. 
Nerespectarea acestor indicaþii 
poate duce la rãnirea utilizatorului şi 
a privitorilor şi poate deteriora 
utilajul.

 Fiþi mereu conştient de pericolul de 
rãnire a capului, mâinilor şi 
picioarelor.

 Îndepãrtaþi copiii, spectatorii şi 
animalele din zona în care doriþi sã 
lucraþi. 

Þineþi copiii, privitorii şi animalele la 
o depãrtare de minimum 15 m; încã 
mai existã pentru privitori riscul de a 
fi loviþi de obiecte aruncate. Privitorii 
ar trebui sã poarte ochelari de 
protecþie. Dacã se apropie de dvs., 
opriþi imediat motorul.

În timpul folosirii
 În aer liber folosiþi numai cabluri de 

racordare admise şi marcate 
corespunzãtor, de ex. H07RN – 
F 3 x 1,5 mm2 (max. 25 m).

 Pãrþile de legãturã de la cablurile de 
racordare trebuie sã fie protejate de 
stropii de apã şi sã fie din cauciuc 
sau învelite în cauciuc.

 Verificaþi înainte de orice folosire, 
dacã nu cumva cablurile de 
racordare sunt deteriorate, 
fãrâmicioase sau torsionate.

 Verificaþi înainte de fiecare utilizare, 
dacã nu s-a deteriorat cablul 
aparatului cu ştecherul de la reþea. 
Cablul deteriorat trebuie schimbat 
fãrã întârziere într-un atelier de 
specialitate.
Pentru aceasta opriþi aparatul şi 
scoateþi ştecherul din prizã. Folosiþi 
numai cabluri de racordare, care 
sunt într-o stare perfectã.

 Nu porniþi niciodatã utilajul şi nu-l 
lãsaþi sã meargã, când vã aflaþi într-
un spaþiu închis sau într-o clãdire. 
Utilizaþi utilajul numai sub cerul liber.

 Purtaþi ochelari  de protecþie şi 
dopuri pentru urechi, cînd utilizaþi 
utilajul. În cazul în care lucraþi în 
praf, purtaþi o mascã de faþã sau de 
praf. Se recomandã o cãmaşã cu 
mânecã lungã.

 Purtaþi pantaloni groşi şi lungi, 
cizme şi mãnuşi.

 Þineþi pãrul, îmbrãcãmintea şi 
mãnuşile departe de pãrþile în 
mişcare. Îmbrãcãmintea lejerã, 
bijuteriile sau pãrul lung pot fi prinse 
de pãrþile în mişcare. Dacã este 
cazul, folosiþi o plasã de pãr.

 Folosiþi acest utilaj numai în scopul 
prevãzut.

 Nu vã aplecaþi prea mult peste el. 
Rãmâneþi întotdeauna într-o poziþie 
stabilã şi pãstraþi echilibrul.
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 Folosiþi acest aparat întotdeauna 
montat complet. Folosiþi aparatul 
numai cu þeava de aspiraþie/suflare 
montatã. Verificaþi ca punga de 
aspiraþie sã fie închisã.

 Nu purtaþi niciodatã aparatul 
þinându-l de cablu.

 Aduceþi întotdeauna cablul de 
racordare în spatele aparatului.

 La toate lucrãrile de îngrijire şi de 
întreþinere precum şi la montarea/
demontarea þevii de suflare/
aspiraþie şi a pungii de aspiraþie 
opriþi motorul şi trageþi ştecherul de 
la reþea din prizã.

 Utilizaþi utilajul numai la lumina zilei 
sau la o iluminare artificialã bunã.

 Evitaþi pornirea neintenþionatã. Fiþi 
pregãtit pentru utilizarea aparatului, 
când porniþi aparatul. Utilizatorul şi 
utilajul trebuie sã se afle într-o 
poziþie stabilã la pornire. Acordaþi 
atenþie instrucþiunilor pentru 
pornirea şi oprirea motorului.

 Dacã loviþi un corp strãin sau vã 
prindeþi în el, opriþi motorul imediat 
şi verificaþi  dacã s-a produs o 
pagubã. Înainte de verificare trageþi 
ştecherul de la reþea din prizã.

 Nu folosiþi niciodatã utilajul cu piese 
slãbite sau deteriorate.

 Dacã motorul funcþioneazã, nu 
aşezaþi niciodatã aparatul pe 
suprafeþe prãfuite sau murdare. 
Murdãria, iarba, frunzele uscate 
etc. pot fi aspirate şi pot duce la 
rãniri sau stricãciuni ale aparatului.

 La vibraþii neobişnuite opriþi imediat 
motorul şi trageþi ştecherul de la 
reþea din prizã. Verificaþi aparatul, 
sã nu fie deteriorat. În caz de 
deteriorãri prezentaþi-vã la atelierul 
de specialitate.

 Opriþi motorul şi trageþi ştecherul 
de la reþea din prizã înainte de 
a desface blocajele/astupajele, 
înainte de a goli punga de aspiraþie 
şi înainte de a executa lucrãri la 
aparat, ca de ex. verificare, 
curãþare, transport, reglare.

 Þineþi mâinile, faþa şi picioarele 
departe de toate pãrþile rotative. 
Nu atingeþi rotorul cât timp acesta 
se roteşte şi nici nu încercaþi sã-l 
opriþi.

 Nu folosiþi niciodatã aparatul pentru 
a împrãştia produse chimice, 
îngrãşãminte sau alte substanþe 
care conþin componente 
dãunãtoare.

 Nu introduceþi nimic cu mâna în 
orificiul de aspiraþie.

 Nu folosiþi aparatul în condiþii 
climaterice nefavorabile, ca de ex. 
pericol de ploaie sau furtunã.

 Evitaþi focul deschis, scânteile şi nu 
fumaþi.

Utilizarea ca suflantã
 Nu îndreptaþi aparatul spre 

persoane, animale domestice sau 
spre ferestre. Suflaþi întotdeauna în 
direcþia în care nu se aflã nici 
persoane şi nici animale sau 
suprafeþe sensibile (de ex. ferestre, 
pereþi, automobile).

Folosirea ca aspirator
 Acest aparat serveşte la adunarea 

de materiale uscate, ca frunze, 
iarbã, ramuri subþiri şi bucãþi de 
hârtie. Nu încercaþi sã aspiraþi 
obiecte umede sau apã, deoarece 
acestea pot deteriora aparatul. 

 Nu aspiraþi metal, cioburi de sticlã, 
etc. deoarece acestea ar putea 
deteriora rotorul.

 Nu aspiraþi obiecte fierbinþi ca 
cenuşã, tãciuni, þigãri şi altele. 
Sacul de aspiraþie ar putea lua foc.

Alte indicaþii de siguranþã
 Înainte de începerea lucrului 

îndepãrtaþi toate corpurile strãine 
din zona de lucru, care ar putea 
deteriora aparatul sau produce 
rãniri sau pagube prin suflare/
aruncare.

 Înainte de depozitarea sau de 
transportul aparatului lãsaþi motorul 
sã se rãceascã. 

 Protejaþi-vã aparatul în timpul 
transportului.

 Depozitaþi aparatul într-o camerã 
uscatã, închisã, pentru a evita 
o folosire neautorizatã sau 
producerea de pagube. 
Þineþi utilajul departe de copii.

 Nu turnaþi niciodatã apã pe utilaj 
şi nu-l stropiþi cu apã sau cu alte 
lichide. Pãstraþi aparatul uscat, 
curat şi fãrã praf. 

Curãþiþi utilajul dupã fiecare folosire 
urmând instrucþiunile de curãþire şi 
depozitare.

 Nu folosiþi niciodatã piese şi 
accesorii care nu sunt admise 
pentru acest utilaj. Urmãrile pot fi 
rãnirea gravã a utilizatorului şi 
avarierea utilajului. În afarã de 
acesta garanþia dvs. poate deveni 
nulã.

 Din aceastã cauzã folosiþi numai 
piese de schimb originale şi 
accesorii originale sau piesele de 
schimb şi accesoriile admise de 
producãtor.

 Nu utilizaþi niciodatã aparatul cu 
comutatorul de exploatare defect.

 Lãsaþi ca toate reparaþiile sã fie 
executate exclusiv de un atelier de 
specialitate.

 Pãstraþi acestã instrucþiune. Citiþi-o 
des şi folosiþi-o pentru a instrui alþi 
utilizatori. Dacã împrumutaþi cuiva 
utilajul, împrumutaþi şi aceastã 
instrucþiune.

Perioade de funcþionare
Respectaþi prescripþiile naþionale/
comunale referitoare la perioadele 
de funcþionare (Dacã este cazul, 
interesaþi-vã la autoritãþile 
competente).

Simbolurile de pe aparat
Aceastã instrucþiune de folosire 
descrie simboluri de siguranþã, 
simboluri internaþionale şi pictograme, 
care ar putea fi ilustrate pe utilaj. 
Citiþi manualul utilizatorului pentru 
a vã familiariza cu toate indicaþiile de 
siguranþã, de montaj, de funcþionare 
şi de reparaþii.

Atenþie! 
Înainte de punerea 
în funcþiune citiþi 
instrucþiunile de 
utilizare!

Feriþi terþe persoane 
din raza de acþiune 
a aparatului!

!
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Înainte de toate 
lucrãrile ca de ex. 
reglare, curãþare, 
verificare ş.a.m.d. opriþi 
aparatul şi scoateþi 
ştecherul de la reþea!

Pericol de rãnire prin 
piesele rotative!
Þineþi mâinile şi 
picioarele departe 
de piesele rotative. 

Protejaþi ochii şi auzul.

Nu utilizaþi aparatul 
pe timp de ploaie.

Modul de utilizare ca 
aspirator

Modul de utilizare ca 
suflantã

Pãstraþi mereu aceste simboluri 
pe aparat într-o stare lizibilã.

Simboluri în aceastã 
instrucþiune
În aceastã instrucþiune se folosesc 
urmãtoarele simboluri:

Pericol
Sunteþi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legãturã cu activitatea 
descrisã şi la care existã un pericol 
pentru persoane.

Atenþie
Sunteþi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legãturã cu activitatea 
descrisã şi care pot avea ca urmare 
pagube materiale.

Indicaþii
Caracterizeazã informaþii importante şi 
sfaturi de utilizare.

Indicaþie de salubrizare
Resturile de ambalaj aferente, 
aparatele vechi etc.  se salubrizeazã 
conform prescripþiilor locale.

Aparatele vechi sunt 
materiale valoroase, 
din aceastã cauzã 
ele nu trebuie 
aruncate la gunoiul 
menajer!

Din aceastã cauzã noi vã rugãm sã ne 
sprijiniþi prin contribuþia dvs. activã la 
menajarea resurselor şi la protecþia 
mediului şi sã predaþi acest aparat la 
un loc amenajat pentru reprimire, 
dacã existã.

Elemente de deservire 
şi de afişare

Atenþie. Defecþiuni la aparat.
Aici sunt descrise în primul rând 
funcþiile de deservire şi elementele 
indicatoare. Nu executaþi încã nici 
o funcþiune!
Figura 1
1 Comutatorul de exploatare 

(Comutatorul Pornit/Oprit)
2 Comutatorul de racordare
3 Descãrcarea de tracþiune 

a cablului
4 Cârlig de fixare în spate
5 Sac de aspiraþie
6 Fermoar
7 Mâner de selectare suflare/

aspirare
8 Cârlig de fixare în faþã
9 Roata de transport (opþional)
10 Deschizãtura de suflare
11 Deschizãtura de aspirare
12 Þeava de aspiraþie/suflare
13 Curea de umãr
14 Mâner de prindere
15 Mâner

Instrucþiune de montaj

Pericol
Pericol de rãnire datoritã pornirii 
neintenþionate a motorului.
Protejaþi-vã de rãniri. Înainte de toate 
lucrãrile la aparat:
– opriþi motorul.
– Se aşteaptã pânã când s-au oprit 

toate piesele mobile; motorul 
trebuie sã fie rãcit.

– Scoateþi ştecherul de la reþea 
din prizã.

Indicaþie de salubrizare
Resturile de ambalaj aferente, 
aparatele vechi etc. se salubrizeazã 
conform prescripþiilor locale.

Montarea şi demontarea 
þevii de aspiraþie/suflare
Montare
Figura 2a
1. Slãbiþi şuruburile de pe aparat 

şi îndepãrtaþi-le.
2. Împingeþi þeava de apiraþie/suflare 

(partea a) în orificiul carcasei pânã 
la opritor.

3. Fixaþi din nou şurubul şi strângeþi-l, 
dar nu prea tare.

Figura 2b
1. Desfaceþi şi scoateþi şurubul 

de pe þeava de aspiraþie/suflare.
2. Împingeþi þeava de aspiraþie/

suflare (parteal b) în þeava de 
apiraþie/suflare (partea a) pânã 
la opritor.

3. Fixaþi din nou şurubul şi strângeþi-l, 
dar nu prea tare.

Montarea roþii de transport 
(opþional)
Figura 2c
1. Şcoateþi şurubul.
2. Împingeþi roata de transport pe 

þeava de aspiraþie/suflare pânã la 
opritor.

3. Fixaþi din nou şurubul şi strângeþi-l, 
dar nu prea tare. Totuşi atât de 
tare, încât roata de transport sã 
stea fix pe þeava de aspiraþie/
suflare!

Demontarea
 Se face în ordinea inversã 

de la montaj.
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Montarea şi demontarea 
pungii de aspiraþie
Montare
Figura 3
 Agãþaþi punga de aspiraþie în cârligul 

de fixare din faþã (4).
 Se introduce adaptorul pungii de 

aspiraþie (1) pe ştuþul (2) al carcasei. 
Se apasã adaptorul pânã când 
închizãtoarele (3) intrã în locaşuri 
în ambele pãrþi.

 Agãþaþi punga de aspiraþie în cârligul 
de fixare din spate (5).

Demontarea
Figura 4
 Scoateþi punga de aspiraþie din 

cârligul de fixare din spate.
 Se apasã închizãtoarele (1) pe 

ambele pãrþi şi se scoate punga 
de aspiraþie.

 Scoateþi punga de aspiraþie din 
cârligul de fixare din faþã.

Montajul şi reglarea curelei 
de umãr
Figura 5
 Deschideþi cârligul de prindere (1) 
şi agãþaþi-l în urechea de fixare (2) 
a carcasei şi apoi închideþi din nou 
strâns.

Figura 6
 Se trece cureaua de umãr peste 

cap şi se ia poziþia de lucru.
Figura 7
 Se regleazã cureaua de umãr 

în funcþie de mãrimea corpului.

Funcþionare

Pericol de electrocutare
– Folosiþi la priza dvs. un 

întrerupãtor de protecþie 
a persoanelor (= întrerupãtor 
de protecþie contra curenþilor 
vagabonzi cu un curent de 
declanşare de maximum 30 mA).

– La deteriorarea cablului de 
racordare existã pericol de moarte 
sau de rãnire. Îndepãrtaþi-vã 
de aparat încet şi cu paşi mici. 
Scoateþi ştecherul din prizã.

Atenþie
– La pornirea motorului se va urmãri 

ca aparatul sã nu fie îndreptat spre 
persoane, animale, obiecte sau 
deşeuri împrãştiate.

– În timpul folosirii se vor purta 
mijloace de protecþie a ochilor 
şi auzului.

– În timpul folosirii aparatul se þine 
cu ambele mâini (Fig. 13).

– La lucrãrile cu aparatul vã puteþi 
împiedica de cablul de racordare 
şi vã puteþi rãni. Purtaþi cablul 
mereu astfel, ca sã nu poatã 
ajunge niciodatã în zona de mers 
şi de lucru.

– Lucraþi cu aparatul numai în 
tempo de pãşire.

– Utilizaþi aparatul numai dacã, 
cablul de racordare este fixat 
de descãrcarea de tracþiune 
a cablului.

– Controlaþi aparatul, dacã este în 
bunã stare de funcþionare, fixarea 
þevii de aspiraþie/suflare şi  
carcasa.

– La sfârşitul lucrului sau când lãsaþi 
aparatul jos sau îl pãrãsiþi, scoateþi 
întotdeauna ştecherul de la reþea 
din prizã şi de la aparat.

– Controlaþi dacã fermoarul (6) 
pungii de  aspiraþie (5) este închis 
(Fig. 1).

– Dupã utilizare:
– Scoateþi ştecherul de la reþea 

din prizã.
– Se curãþã aparatul.
– Se salubrizeazã deşeurile 

conform prescripþiilor locale.

Pornirea motorului

Pericol de rãnire
Þineþi mâinile, picioarele sau alte 
pãrþi ale corpului departe de piesele 
rotative.
1. Fixaþi cablul de racordare de 

descãrcarea tracþiunii cablului 
(Fig. 8).

2. Introduceþi cablul de racordare 
mai întâi la ştecherul aparatului 
şi apoi într-o prizã de 230 V.

3. Fixaþi centura de umãr reglatã 
la mãrimea corpului.

4. Aşezaþi în poziþie de lucru (Fig. 6).

5. Preselectaþi modul de funcþionare 
„Suflare” sau „Aspiraþie” (Fig. 9).

6. Apãsaþi comutatorul de exploatare 
/comutatorul Pornit/Oprit 
(Fig. 10).

Motorul funcþioneazã şi dvs. puteþi 
începe lucrul (Fig. 11).

Oprirea motorului
 Eliberaþi comutatorul de exploatare /

comutatorul Pornit/Oprit (Fig. 10).
Motorul se opreşte dupã scurt timp.

Þinerea aparatului
Când utilizaþi aparatul:
 Fixaþi cureaua de umãr pe aparat.
 Trageþi cureaua de umãr peste cap.
 Aşezaþi-vã în poziþia de lucru (Fig. 6). 

Comutare între funcþia de 
aspiraþie şi cea de suflare

Indicaþii
Comutarea între funcþia  de aspiraþie 
şi cea de suflare se poate face în timp 
ce motorul funcþioneazã. 
Rotiþi întotdeauna maneta de 
selectare pânã la fixarea pe simbolul 
respectiv. Nu poziþionaþi niciodatã 
maneta de selectare pe o poziþie 
intermediarã.
Figura 9
Funcþia de suflare
 Fixaþi maneta de selectare 

pe simbolul .
Funcþia de aspiraþie
 Fixaþi maneta de selectare 

pe simbolul .

Golirea pungii de aspiraþie

Pericol
Înainte de scoaterea/golirea pungii 
de aspiraþie se opreşte motorul şi se 
aşteaptã pânã când toate piesele 
mobile s-au oprit. Scoateþi ştecherul 
de la reþea din prizã.

Indicaþii
La un grad ridicat de umplere 
capacitatea de aspiraþie scade.
Golirea fãrã scoaterea pungii 
de aspiraþie
 Se deschide fermoarul şi se 

salubrizeazã conþinutul pungii 
de aspiraþie în conformitate cu 
prescripþiile locale.

 Închideþi fermoarul din nou.
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Golirea cu scoaterea pungii 
de aspiraþie
Figura 15
 Desprindeþi punga de aspiraþie din 

cârligul de fixare din spate (2).
 Se apasã închizãtoarele (1) pe 

ambele pãrþi şi se scoate punga 
de aspiraþie.

 Desprindeþi punga de aspiraþie 
din cârligul de fixare din faþã (3).

 Se deschide fermoarul şi se 
salubrizeazã conþinutul pungii de 
aspiraþie în conformitate cu 
prescripþiile locale.

 Dupã golire punga de aspiraþie se 
întoarce pe dos (din interior spre 
exterior) şi se scuturã bine, pentru 
a îndepãrta praful şi murdãria din 
þesãturã.

 Punga de aspiraþie se întoarce din 
nou, se închide fermoarul şi se 
monteazã.

Indicaþii de utilizare
Utilizarea la suflare
Utilizarea în zone greu de curãþat:
– straturi, tufişuri, copaci (Fig. 12)
– colþuri ale caselor (Fig. 13)
– grãtare, garduri, etc. (Fig. 14).
 Aparatul se þine aşa cum este arãtat 

în Fig. 12–14. 
 Þeava de aspiraþie/suflare se þine 

câþiva centimetri deasupra solului 
şi se executã mişcãri de trecere 
dintr-o parte în alta.

 Se merge încet înainte.
 Grãmada de murdãrie adunatã 

se pãstreazã înaintea noastrã.

Utilizarea la aspiraþie
 Pentru zone greu de curãþat cum 

sunt straturile, tufişurile, colþurile 
casei etc.

 Þineþi aparatul cu þeava de 
aspiraþie/suflare uşor înclinatã 
aşa cum se aratã în Fig. 11 sau 
deplasaþi-l pe roata de trasnport 
(opþional).

 Se executã mişcãri laterale pentru 
adunarea materialului uşor. 
Frunzele şi ramurile subþiri vor 
fi aspirate şi mãrunþite. Astfel punga 
de aspiraþie poate prelua o cantitate 
mai mare de material.

 Punga de aspiraþie plinã se goleşte.

Dupã terminarea lucrului
 Se opreşte motorul.
 Trageþi ştecherul din prizã şi din 

aparat.
 Lãsaþi motorul sã se rãceascã 

(caa. 30 minute), înainte de 
a curãþa, întreþine, depozita sau 
scoate aparatul din funcþiune.

Întreþinere şi curãþare

Pericol
Pentru evitarea unor accidente, 
înainte de efectuarea tuturor 
lucrãrilor la acest aparat
– opriþi motorul,
– aşteptaþi pânã când toate pãrþile 

mobile s-au oprit complet,
– scoateþi ştecherul din prizã,
– lãsaþi motorul sã se rãceascã 

(cca. 30 minute).
Lãsaþi ca toate reparaþiile sã fie 
executate exclusiv de un atelier 
de specialitate.
La sfârşitul sezonului daþi utilajul 
la verificat şi la reparat într-un atelier 
de specialitate.
Nu stropiþi aparatul cu apã, 
deoarece pãrþile electrice se pot 
deterioara.
Curãþaþi aparatul dupã fiecare 
utilizare. Un aparat necurãþat poate 
avea ca urmare defecte de material 
sau de funcþionare.

Curãþarea aparatului

Atenþie
Þineþi aparatul şi fantele de aerisire 
mereu curate şi fãrã murdãrie.
Se va folosi o perie micã pentru 
curãþirea pãrþii exterioare a utilajului. 
Nu se vor folosi mijloace de curãþire 
ascuþite. Detergenþi casnici care 
conþin uleiuri aromate ca uleiul de pin 
sau lãmâie precum şi solvenþii cum ar 
fi kerosina ar putea deteriora carcasa 
din material plastic sau mânerul. 
Curãþaþi ştuþurile (2, Fig. 3) pentru 
preluarea pungii de aspirare în mod 
regulat.
Ştergeþi carcasa numai cu o cârpã 
umedã.

Curãþarea pungii 
de aspiraþie
 Se vor purta ochelari de protecþie 
şi mascã de praf.

 Punga de aspiraþie se goleşte şi se 
scuturã dupã fiecare utilizare.

 Odatã pe lunã (la nevoie mai des) 
spãlaþi punga de aspiraþie:
– Punga de aspiraþie trebuie bine 

golitã.
– Se întoarce punga de aspiraþie 

pe dos (din interior spre exterior).
– Scuturaþi punga de aspiraþie.
– Curãþaþi punga de aspiraþie 

cu o leşie de sãpun.
– Se lasã punga de aspiraþie sã se 

usuce.

Depozitare
 Înaintea depozitãrii se lasã motorul 

sã se rãceascã.
 Depozitaþi aparatul într-o camerã 

uscatã, închisã, pentru a evita 
o folosire neautorizatã sau 
producerea de pagube. 
Þineþi utilajul departe de copii.

Depozitare pe termen lung
Dacã utilajul trebuie depozitat pe 
termen lung, se va proceda dupã 
cum urmeazã.
 Se curãþã bine utilajul şi se verificã, 

dacã sunt piese desprinse sau 
deteriorate. Se reparã sau se 
înlocuiesc piesele defecte şi se 
strãng şuruburile, piuliþele şi 
bolþurile slãbite. 
Utilajul poate fi acum depozitat.

 Depozitaþi aparatul într-o camerã 
uscatã, închisã, pentru a evita 
o folosire neautorizatã sau 
producerea de pagube. 
Þineþi utilajul departe de copii.

Transportul

 Opriþi motorului.
 Scoateþi ştecherul de la reþea 

din prizã.
 Trageþi cablul de aspiraþie 

de la comutatorul de racordare 
al aparatului.

 Lãsaþi aparatul sã se rãceascã 
înainte de transport.

 Asiguraþi aparatul la transport contra 
alunecãrii.

!
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Garanþie

În fiecare þarã sunt valabile condiþiile de garanþie eliberate de societatea noastrã sau de cãtre importator. Noi înlãturãm 
gratuit defecþiunile la utilajul dvs. în cadrul garanþiei, dacã acestea au fost cauzate de un defect al materialului sau 
o greşealã a producãtorului. În caz de garanþie vã rugãm sã vã adresaþi vânzãtorului sau celei mai apropiate sucursale.

Înlãturarea deficienþelor

Pentru alte întrebãri adresaþi-vã comerciantului local.

Greşealã Cauza Mãsuri

Motorul nu porneşte. Cablul de racordare nu este 
racordat sau este defect.

Verificaþi cablul, introduceþi-l, iar dacã este 
nevoie înlocuiþi-l sau daþi-l la reparat la un 
specialist.

Siguranþa gospodãriei este 
supraîncãrcatã.

Porniþi siguranþa, eventual folosþi un racord 
al casei cu o siguranþã mai mare sau lãsaþi 
un specialist sã instaleze siguranþa.

Comutatorul de exploatare este 
defect.

Daþi-o la reparat într-un atelier de specialitate.

Motorul se opreşte subit. Ştecherul s-a slãbit. Verificaþi cablul, asiguraþi-vã cã descãrcarea 
tracþiunii cablului este suspendatã, 
introduceþi din nou ştecherul.

Motorul nu are putere sau 
aparatul nu aspirã/nu suflã.

Punga de aspiraþie este plinã. Se goleşte punga de aspiraþie.

Turbina de aspiraþie/suflare este 
defectã.

Piesele defecte vor fi schimbate de cãtre 
atelierul de specialitate.

Þeavã de aspiraþie/de suflare 
este astupatã.

Se scoate şi se curãþã þeava de aspiraþie/
suflare.

Vibraþii puternice. Turbina de aspiraþie/suflare sau 
alte pãrþi defecte.

Aparatul trebuie oprit imediat.
Piesele defecte vor fi schimbate de cãtre 
atelierul de specialitate.




