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Instrucțiuni de utilizare pentru aspirator industrial 

 

BK90342 
 
 
 
 

 
 
 

Felicitări pentru achiziționarea produsului marca BRECKNER. Înainte de a folosi 
acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului! 
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Acest manual conține informații importante despre siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare și 
depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile 
altor utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de 
exigență ale UE, modificările tehnice și de design pot fi efectuate fără o notificare prealabilă. Fotografiile sunt 
doar in scop ilustrativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se 
exercite orice acțiune în justiție legată de manualul de utilizare. În caz de nelămuriri, contactați importatorul 
sau distribuitorul. 

GHID DE ILUSTRAȚII ........................................................................................................................................... 3 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ ............................................................................................................................... 7 

SPECIFICAȚII ....................................................................................................................................................... 7 

ASPIRATOR ELECTRIC - MANUAL DE UTILIZARE ........................................................................................ 8 
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GHID DE ILUSTRAȚII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comutator ON/OFF 
2. Carcasa motorului 
3. Furtunul de aspirare 
4. Colector 
5. Roată 
6. Tuburi de aspirare (2 buc.) 
7. Perie lată 
8. Mâner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Accesoriu pentru spații înguste 
10. Cablul de alimentare 
11. Clema de prindere 
12. Suportul 
13. Filtru de spumă pentru aspirarea 
umezelii 
14. Filtru de hârtie pentru praf fin 
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SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 

 Eticheta de pe produs poate afișa unele simboluri. Acestea conțin informații despre 
produs sau instrucțiuni de utilizare. 

 

Următoarele simboluri de avertizare au scopul de a va aminti despre măsurile de 
siguranță pe care sa le luați când utilizați produsul. 

 
Citiți manualul de utilizare. 

 
Atenție! Tensiune periculoasa! 

 

 

Deconectați întotdeauna aspiratorul de la priză înainte de a-l curăța, verifica, repara sau 
dacă s-a defectat. 

 

Risc de incendiu. 

 
Tensiune 

 
Puterea motorului 

 

 
Aspiratorul are un strat de protecție izolator 

 
Produsul este in conformitate cu standardele UE în vigoare 

 

 

 

Nu debarasați produsele electrice împreună cu deșeurile menajere 

 

SPECIFICAȚII 
 

Model BK90342 

Tip aspirare Umedă și uscată 

Tensiune 230-240 V 

Frecvență 50 Hz 

Putere 1200 W 

Nivelul de protecție IPX4 

Aspirare maximă ≥ 17 Kpa 

Capacitatea rezervor 30 L 

Greutate brută/netă (kg) 8.9 / 7.6 

Material corp produs Inox 

Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil. 
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ASPIRATOR ELECTRIC - MANUAL DE UTILIZARE 
 

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a 
putea găsi unele informații în viitor sau pentru alți utilizatori. Vă rugăm să vă familiarizați cu următoarele 
informații, pentru a preveni deteriorarea produsului dvs. și accidentarea utilizatorului, pagube materiale, 
sau moarte. 

 
ATENȚIE! Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 
acestea sunt supravegheate și instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă 
pentru siguranța lor. 

 

 

CONȚINUT 
 

GHID DE ILUSTRAȚII 
SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
SPECIFICAȚII 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU ASPIRATOARE 

SIGURANȚĂ PERSONALĂ 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRIMA UTILIZARE 
CERINȚE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATORUL 

SIGURANȚA ELECTRICĂ 
SIGURANȚA PERSONALĂ 
PROTECȚIA PERSOANELOR 
CERINȚE ELECTRICE 

DESPACHETAREA 
ASAMBLAREA 
UTILIZAREA 

OPRIREA ȘI PORNIREA 
UTILIZAREA ASPIRATORULUI 
ASPIRAREA ZONELOR UMEDE 
ASPIRAREA PRAFULUI FIN 

CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA 
DEPOZITAREA 
SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
DEBARASAREA 
GARANȚIA PRODUSULUI 

 

Note privind tipurile de avertismente din acest manual: 
Atenție! Acest semn indica instrucțiuni care trebuie urmate pentru a preveni accidentele ce pot cauza 
vătămări corporale grave și deces și/sau pot cauza insuficiență mecanică, avarii sau daune. 
Notă: acest semn indică sugestii de ghidare utile în folosirea produsului 
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs. 
 

Citiți aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare. Acordați o atenție deosebită măsurilor de siguranță. 
 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE: 
 

Acest produs este aprobat pentru a fi utilizat exclusiv: 
 

- În conformitate cu descrierea și cu instrucțiunile de siguranță specificate în acest manual de 
utilizare 

- Pentru aspirarea uscată și umedă a reziduurilor de dimensiuni rezonabile. 
 

Orice altă utilizare nu este conform scopului prevăzut. Utilizarea necorespunzătoare nu este acoperită de 
garanție și producătorul va respinge orice răspundere. Utilizatorul este responsabil pentru orice daună 
cauzată terților și bunurilor acestora. Modificările neautorizate făcute produsului exclud orice răspundere din 
partea producătorului pentru daunele ce pot rezulta. 

 
Vă rugăm să țineți cont că produsul nu a fost creat pentru uz comercial sau industrial. Garanția va fi anulată 
dacă produsul este folosit in scopuri comerciale sau industriale sau pentru alte scopuri asemănătoare. 

 
IMPORTANT! Nu suprasolicitați produsul – utilizați-l numai în intervalul de performanță pentru care a fost 
conceput. 

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
 

Când utilizați acest produs, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a exclude riscul de 
vătămare corporală sau pagube materiale. Vă rugăm să respectați și instrucțiunile de siguranță speciale din 
capitolele respective. Acolo unde este cazul, urmați directivele legale sau reglementările de prevenire a 
accidentelor legate de utilizarea produsului. 

 

ATENȚIE! Acest produs generează un câmp electromagnetic și electrostatic în timpul funcționării. Acest 
câmp poate interfera în anumite circumstanțe cu implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce 
riscul de accidente grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul 
lor și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest produs. 

 
ATENȚIE! Când utilizați un produs electric, respectați întotdeauna măsurile principale de precauție, inclusiv 
cele de mai jos, pentru a reduce riscul de accidentare gravă și/sau daune produsului. 

 

 

INSTRUIREA 
 

• Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a produsului. 
• Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze 

produsul. Reglementările locale pot limita vârsta utilizatorului. 

• Nu lucrați niciodată dacă în apropiere sunt oameni, în special copii, sau animale de companie. 
• Țineți cont de faptul că utilizatorul este responsabil pentru accidentele care afectează alte persoane 

sau proprietatea lor. 
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REGULI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE PENTRU ASPIRATOARE 
 

SIGURANȚA PERSONALĂ 
 

• Nu aspirați cărbuni aprinși sau fierbinți. 
• Nu introduceți obiecte în orificiile de aerisire, pentru a nu le bloca. Protejați-le de praf, scame și păr. 

Țineți la distanță de produs părul sau hainele largi, degetele și tot ceea ce ar putea reduce fluxul de aer 
și pătrunde la piesele în mișcare. 

• Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibili, sau în zone în care pot fi 
prezente substanțe inflamabile. 

• Nu aspirați nimic ce arde sau scoate fum, cum ar fi țigările sau chibriturile. 
• Nu utilizați aspiratorul fără sacul de praf și / sau filtrul montat la loc. 
• Fiți vigilenți, atenți la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț atunci când utilizați produsul. Nu utilizați 

un produs electric atunci când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a anumitor 
medicamente. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la vătămări corporale grave. 

 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRIMA UTILIZARE 

 
• Utilizatorul trebuie să citească manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul. 

• Utilizați produsul la lumina zilei sau la o lumină artificială bună. 
• Nu utilizați niciodată acest produs dacă dispozitivele sale de protecție sunt defecte, sau dacă nu sunt 

montate corect. 
• Opriți aspiratorul și deconectați-l de la priză în următoarele situații: 

 

− în timpul pauzelor de lucru și dacă produsul nu este în uz. 
− înainte de a efectua orice operațiune la produs (curățenie, întreținere). 
− în cazul în care cablul de conectare este deteriorat sau încâlcit. 
− dacă produsul s-a blocat. 
− după contactul cu unele corpuri străine ajunse la motor și dacă apar zgomote neobișnuite sau 

vibrații (verificați să nu existe deteriorări înainte de a reporni produsul). 
 

• Utilizați doar piese de schimb și accesorii furnizate sau recomandate de producător. Utilizarea de 
componente neoriginale va duce la anularea imediată a garanției. 

 

 
CERINȚE PENTRU SIGURANȚA UTILIZATORULUI 

 
• Nu este necesară o calificare pentru a utiliza produsul, cu excepția însușirii instrucțiunilor de utilizare 

ale acestui produs. 
• Numai persoanele de minim 16 ani pot lucra la produs. Ca excepție sunt studenții din cadrul profesional, 

cu scopul de a-și însuși competențele, sub supravegherea unui instructor. Acest produs nu a fost 
conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau 
mentale, sau lipsiți de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate 
și instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. 
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SIGURANȚA ELECTRICĂ 
 

ATENȚIE! Nu atingeți cablul dacă este deteriorat și scoateți ștecherul din priză atunci când cablul este 
deteriorat în timpul funcționării. Cablurile deteriorate sporesc riscul unui șoc electric. Dacă sursa de 
alimentare este deteriorată, trebuie înlocuită imediat cu un cablu fără defect, pentru a evita situațiile 
periculoase. 

 

• Nu expuneți aspiratorul la ploaie, nici nu-l folosiți în locuri cu multă umezeală. Păstrați o bună 
luminozitate în spațiul de lucru. 

• Nu folosiți aspiratorul în locuri unde există pericol de incendiu sau explozie. 
• Protejați-vă împotriva unui șoc electric. 
• Nu transportați sau manipulați aspiratorul de cablul, nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul. 

Protejați cablul de alimentare de căldură, grăsime, lichide agresive și margini ascuțite 
• Scoateți ștecherul din priză înainte de orice ajustare, reparație sau operațiune de întreținere 
• Verificați cablul de alimentare cu regularitate și verificați dacă nu există semne de deteriorare sau 

învechire. 
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l într-un service autorizat, pentru a preveni 

pericolele. 

• Nu conectați un cablul deteriorat la priză și nu-l atingeți înainte de a deconecta ștecherul de la priză. 
Cablul deteriorat poate duce la contactul cu piese sub tensiune. 

• Lucrați doar în acele zone la care puteți ajunge în siguranță. Stați întotdeauna în poziția dreaptă și 
mențineți-vă echilibrul. 

• Evitați pornirea accidentală. Când transportați aspiratorul, scoateți întotdeauna ștecherul din priză. 
Când conectați ștecherul, asigurați-vă că aspiratorul este oprit de la comutator. 

• Folosiți doar prelungitoare cu manșon de cauciuc, de un ecartament potrivit. (vedeți capitolul 
”Specificații Tehnice”) 

• Verificați piesele deteriorate. Înainte de următoarea utilizare, verificați capacele de protecție 
deteriorate și alte piese pentru a stabili dacă piesele pot continua să-și îndeplinească sarcinile. Verificați 
ajustarea pieselor mobile și mobilitatea acestora, concentrați-vă pe fisuri și piese fisurate, îmbinări și 
alte circumstanțe care le-ar putea afecta îndeplinirea sarcinilor. Carcasa de protecție sau alte piese care 
sunt deteriorate, trebuie reparate sau înlocuite de un service autorizat. Un comutator defect trebuie 
înlocuit într-un service autorizat. 

• Nu folosiți aspiratorul dacă nu-l puteți porni/opri de la comutator. 
• Nu folosiți aspiratorul atunci când cablul alimentare este defect. 
• Acest produs electric este construit în conformitate cu toate reglementările de siguranță în vigoare care 

i se aplică. Toate reparațiile trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și trebuie folosite 
numai piese de schimb originale. Altfel, utilizatorul poate fi pus în pericol. 

• Deconectați de la sursa de alimentare (scoțând ștecherul din priză): 
 

− Întotdeauna când produsul este lăsat nesupravegheat 
− Înainte de a curăța un blocaj 

− Înainte de a verifica, curăța sau a lucra la produs 
− Ori de câte ori aspiratorul începe să vibreze fără motiv 
− Când transportați aspiratorul 
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SIGURANȚĂ PERSONALĂ 
 

• Rămâneți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț atunci când utilizați un produs 
electric. Nu utilizați un produs electric atunci când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, 
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării produselor electrice 
poate duce la vătămări corporale grave. 

• Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de siguranță, 
cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau dopurile 
pentru urechi utilizate pentru condiții potrivite de lucru vor reduce riscul de vătămările personale. 

• Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni aspiratorul. O cheie fixă sau o cheie 
de reglare care este lăsată atașată la o componentă rotativă a produsului electric poate cauza vătămări 
corporale. 

• Nu vă aplecați prea departe. Mențineți-vă stabilitatea și echilibrul în orice moment. Aceasta vă va 
permite să aveți un control mai bun al produsului în situații neașteptate. 

• Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și 
mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele 
mobile. 

• Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 
acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor. 

• Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. 
 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR 
 

ATENȚIE! Fiți pregătiți! Asigurați-vă că aveți cel puțin unul dintre următoarele lucruri: 
 

• Un extinctor corespunzător (CO2 sau Pudră Uscată). 
• Trusă de prim ajutor complet echipată, la îndemâna utilizatorului produsului sau a persoanei care îl 

însoțește. 
• Prosoape curate și haine pentru angiotripsie. 
• Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență 

 

ATENȚIE! Nu lucrați singuri. Trebuie să aveți în preajma dvs. o altă persoană care cunoaște principiile de 
prim ajutor. 

 

ATENȚIE! Persoana care vă însoțește trebuie să păstreze distanța de siguranță față de zona de lucru, dar 
trebuie să vă poată vedea în orice moment. Lucrați numai în acele zone din care puteți apela rapid serviciul 
de urgență! 

 
Puneți siguranța pe primul loc în caz de incendiu: 

 
• Dacă motorul s-a aprins sau apare fum din orice altă parte decât de la evacuare, în primul rând 

distanțați-vă de produs pentru a fi în siguranță. 

• Opriți aspiratorul și deconectați-l de la sursa de alimentare. 
• Folosiți un stingător de incendiu cu pulbere uscată pentru a preveni răspândirea incendiului. 
• O reacție panicată ar putea duce ca incendiul și alte daune să se extindă. 
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RISCURI REZIDUALE 
 

Chiar dacă aspiratorul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile, este imposibil să fie eliminate toate 
riscurile asociate cu funcționarea sa. Următoarele riscuri pot să apară, riscuri rezultate din construcția sa: 

 

• Pericol mecanic, cauzat de tăiere și aruncare. 
• Pericol electric cauzat de contactul cu piese sub tensiune (contact direct) sau cu piese de schimb care 

au fost sub tensiune din cauza unor defecțiuni ale produsului (contact indirect). 
• Pericol de căldură rezultând în ardere sau opărire și alte leziuni cauzate de un posibil contact cu obiecte 

fierbinți sau alte materiale, inclusiv surse de căldură. 
• Risc de zgomot care poate duce la pierderea auzului (surzenie) și alte tulburări fiziologice (de exemplu 

pierderea echilibrului, pierderea cunoștinței) 
• Risc de vibrații (rezultând în daune vasculare și neurologice ale sistemului mână-braț, de exemplu, așa- 

numita "boală a degetelor albe") 
• Pericol de contact cu lichide nocive, gaz, vapori, fum și praf sau de inhalarea acestora, legate de emisii 
• Pericole cauzate de nerespectarea principiilor ergonomice în construcția produsului, de exemplu, 

pericole cauzate de o poziție nesănătoasă a corpului, suprasolicitarea sau o poziție nenaturală a 
sistemului braț-mână, legate de construcția mânerului, echilibrul produsului. 

• Pericole cauzate de pornirea neașteptată, un defect/defecțiune a sistemului de control, defecte ale 
mânerului și poziția utilizatorului. 

• Pericole cauzate de imposibilitatea de a opri aspiratorul în cele mai bune condiții, legate de soliditatea 
mânerului și poziția comutatorului de oprire a motorului. 

• Pericole cauzate de un defect al sistemului de control al produsului, legate de soliditatea mânerului, 
poziția utilizatorilor și de marcare. 

• Pericole cauzate de desprinderea unor piese. 
 

 

CERINȚE ELECTRICE 
 

• Conectați produsul numai la o priză cu protecție pentru a preveni curentul de dispersie (comutator FI), 
cu un curent nominal de maximum 30 mA. 

• Folosiți doar prelungitoare aprobate, cu o protecție adecvată pentru stropirea cu apă. Prelungitorul cu 
fire transversale trebuie folosit pentru cabluri de până la 25 m, de cel puțin 1,5 mm² și cabluri de maxim 
50 m și minim 2,5 mm². Nu utilizați cabluri mai lungi. 

• Desfășurați complet cablul înainte de utilizare. Asigurați-vă că nu este deteriorat. 
 
 

ATENȚIE! Nu atingeți cablul dacă este deteriorat și detașați ștecherul din priză atunci când cablul este 
deteriorat în timpul funcționării. Cablurile deteriorate sporesc riscul unui șoc electric. Dacă sursa de 
alimentare este deteriorată, trebuie înlocuită imediat cu un cablu fără defect, pentru a evita situațiile 
periculoase. 

 
Notă: Dacă aveți vreo nelămurire, verificați cu furnizorul de electricitate local sau cu un electrician dacă 
doriți să vă asigurați că rețeaua locuinței dvs. îndeplinește aceste cerințe. 
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DESPACHETAREA 
 

• Scoateți cu atenție produsul din cutie. 
• Verificați cu atenție toate piesele. Dacă există o piesă deteriorată sau lipsă, contactați distribuitorul sau 

un centru de service autorizat. 
• Nu debarasați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă nu a rămas în ele o 

piesă a produsului. 
• Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar 

putea crea unele pericole. 
• Debarasarea ambalajelor trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare în țara în care 

produsul a fost instalat. 
• Asigurați-vă că pungile și recipientele din material plastic nu sunt lăsate undeva la întâmplare, întrucât 

poluează. 
• Dacă aveți unele temeri, nu folosiți aspiratorul, până nu a fost verificat de către un centru de service 

autorizat. 
 

CONȚINUTUL PACHETULUI - IMAG. 1B: 
 

1 x corpul aspiratorului (motor cu recipient colector), 4 x roți, 2 x tuburi, 1 x furtun de aspirare, 1 x perie lată, 
1 x perie pentru suprafețe înguste, 1 x filtru cu spumă, 1 x sac de hârtie pentru praf, 1 x manual de utilizare. 

 
 

ASAMBLAREA 
 

Consultați Imaginile 2-8 
 

1. Scoateți toate accesoriile din recipientul de colectare. 
2. Rotiți recipientul de colectare cu capul în jos și introduceți roțile în orificii și apăsați-le ferm (imag. 3). 
3. Introduceți filtrul corespunzător: plastic cu spumă la coșul filtrului pentru aspirarea umezelii (imag. 

4A.). Pentru aspirarea uscată utilizați un filtru cu sac de hârtie (imag. 5A), care se atașează la intrarea 
zonei de aspirare în interiorul recipientului. 

 

ATENȚIE! Filtru de hârtie sac nu trebuie să vină în contact cu apa. 
 

4. Așezați capacul pe recipientul aspiratorului. 
5. Prindeți clemele situate pe partea laterală a recipientului în fantele capacului unde se află motorul și 

mișcați clemele trăgând în jos (imag. 6) pentru a fixa, paralel cu partea laterală a recipientului. 
6. Introduceți furtunul flexibil cu partea mai rigidă în orificiul de aspirare. Clema de siguranță a capătului 

furtunului se introduce în canelura orificiului de aspirare către recipient și apoi rotiți capătul (imag. 7A) 
în sensul acelor de ceasornic. Furtunul este acum asigurat. 

7. Montați tuburile (imag. 8A). Introduceți peria potrivită pe coada tubului. 
8. Atașați tuburile cu perie la furtunul flexibil. 
9. Aspiratorul este acum gata de utilizare. 
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UTILIZAREA 
 

PORNIREA ȘI OPRIREA 
 

1. Introduceți ștecherul în priză. Asigurați-vă că ați derulat complet cablul de alimentare înainte de a 
porni aspiratorul. 

2. Porniți aspiratorul apăsând butonul (imag. 9A) în poziția I. 
3. Opriți aspiratorul apăsând tastei în poziția 0. 

 

 
UTILIZAREA ASPIRATORULUI 

 

• Utilizați peria lată pentru aspirarea prafului de pe suprafețe mari (imag. 11). 
• Utilizați duza pentru spații înguste pentru aspirarea prafului din zone înguste și închise (imag. 11). 
• Folosiți întotdeauna aspiratorul cu filtrul instalat. În caz contrar, aspirarea poate fi afectată sau motorul 

se poate defecta. 
• Nu utilizați de mai multe ori sacul de hârtie - debarasați-l după ce s-a umplut. 
• Pentru a utiliza funcția de suflantă, înșurubați furtunul de aspirare la duzele din partea din spate a 

carcasei motorului (imag. 10). 
• Curățați aspiratorul după utilizare conform instrucțiunilor și înfășurați cablul de alimentare în jurul 

suporturilor din partea din spate a recipientului. 
 
 

ASPIRAREA UMEDĂ 
 

Consultați Imaginea 12 
 

1. Pentru aspirarea umezelii sau a apei, așezați filtrul de spumă (13) pe coșul filtrului de pe capul 

motorului. 
2. Sacul de praf de hârtie nu este potrivit pentru aspirarea umezelii. 
3. Când recipientul este plin, deschiderea aspirației este oprită de un flotor, iar aspirația se oprește. Opriți 

aspiratorul, detașați ștecherul din priză și goliți recipientul. 
4. Dacă iese spumă sau lichid, opriți aspiratorul imediat. 

 

ATENȚIE! Materialul de hârtie al filtrului nu trebuie să intre în contact cu apa. 
 
 

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE 
 

ATENȚIE! Opriți aspiratorul și deconectați-l din priză înainte de orice lucrare de întreținere și curățare, 
pentru a reduce pericolul de electrocutare sau rănire la piesele în mișcare. 

 
Consultați Imaginea 14 

 

• Curățați filtrul de spumă după fiecare utilizare sau atunci când este înfundat. 
• Înainte de a verifica filtrul, opriți aspiratorul și scoateți-l din priză. 
• Clătiți cu apă filtrul dezasamblat și uscați-l bine înainte de a-l depozita pentru o utilizare ulterioară. 
• Scuturați cu grijă filtrul demontat sau curățați-l cu aer comprimat. 
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• Folosiți întotdeauna aspiratorul cu un filtru instalat. În caz contrar, poate fi afectată aspirația sau 
motorul se poate deteriora. 

• Nu folosiți o mașină de spălat pentru a spăla a filtrul. 
• Nu folosiți uscătorul de păr pentru a usca filtrul. 
• Filtru trebuie să fie uscat după fiecare utilizare (există riscul de electrocutare). 
• Dacă filtrul este foarte murdar sau a fost curățat de mai multe ori, înlocuiți-l cu unul nou. 
• Nu utilizați recipientul de hârtie de mai multe ori - debarasați-l după ce s-a umplut. 
• Nu folosiți nici un tip de agenți de curățare care conțin solvenți sau soluții corozive (cum ar fi benzină, 

acetonă, clor, etc.) pe componentele din plastic ale aspiratorului. 
 
 

DEPOZITAREA 
 

• Opriți aspiratorul dacă nu este folosit. 
• Depozitați-l într-un loc uscat, care să nu fie la îndemâna copiilor. 

• Când nu este utilizat, depozitați produsul, astfel încât să nu poată fi pornit de către persoane 
neautorizate. 

• Curățați aspiratorul după fiecare utilizare conform instrucțiunilor și înfășurați cablul de alimentare în 
jurul suporturilor din partea din spate a recipientului. 

 
ATENȚIE! Nu depozitați produsul în aer liber neprotejat sau într-un mediu umed. 

 
 

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
 

• Asigurați-vă că produsul este reparat de un personal de reparații calificat, utilizând numai piese de 
schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului. 

• Dacă aveți nevoie de sfaturi tehnice, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat 
service autorizat BRECKNER. Pentru informații cu privire la locațiile de service, accesați www.nordex.ro 

• Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați numărul produsului; acesta poate fi 
găsit la www.nordex.ro 

 

DEBARASARE 
 

• Debarasați aspiratorul, accesoriile și ambalajul în conformitate cu cerințele de protecție a mediului la 
un centru de reciclare colector. 

• Acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Protejați mediul si debarasați produsul la un punct de 
colectare, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați autoritățile 
locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Depozitarea necorespunzătoare poate fi pedepsită în 
conformitate cu reglementările naționale. 

http://www.nordex.ro/
http://www.nordex.ro/


17 

 

 

 

GARANȚIA PRODUSULUI 
 

 Perioada noastră de garanție pentru acest produs este de 3 ani. 
 Pentru uz corporativ, comercial, urban și altele decât utilizarea privată, perioada de garanție este 

scurtată la 1 an, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de 
instrucțiuni sau în descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează în alt mod sau în contradicție cu 
manualul de instrucțiuni, cererea nu va fi recunoscută ca legitimă. 

 Selectarea unui produs necorespunzător și faptul că produsul nu îndeplinește așteptările 
dumneavoastră, nu poate fi un motiv pentru plângere. Cumpărătorul trebuie să se familiarizeze cu 
caracteristicile produsului. 

 Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să se 
familiarizeze cu utilizarea acestuia. 

 O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că recomandările cu privire la funcționare, 
service, curățare, depozitare și întreținere au fost respectate. 

 Sunt excluse de la garanție daunele cauzate de uzură și fisuri, suprasolicitare, utilizare incorectă sau 
intervenții neautorizate. 

 Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile 
comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, garnituri, etc.). 

 Garanția nu acoperă uzura cauzată de o utilizare normală și alte componente supuse uzurii obișnuite. 
 Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat 

prețul mai mic. 

 Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit 
printr-o înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în întregime 
și cu dovada de achiziție. 

 Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt 
servicii plătite. 

 Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul 
nostru de service vă poate realiza un buget al costurilor. 

 Vom lua în considerare numai produsele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca acestea să 
fie ambalate corespunzător și să se efectueze plata. Produsele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri 
voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate. 

 În cazul unei cereri în garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo veți 
primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor. 

 Informații despre locațiile de service se găsesc la www.nordex.ro 
 Vă debarasăm gratuit vechile dumneavoastră produse electrice. 

http://www.nordex.ro/
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CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI 
 

Numele produsului* 

 

Model* 

 

Data achiziției* 

 

Nr. de serie al produsului* 

 

Cumpărător (nume, numele companiei), adresă * 

 

Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de cumpărare de la un 
dealer oficial autorizat BRECKNER și accept termenii acestei garanții. 

* A se completa de către vânzător 

Semnătura cumpărătorului/ Ștampila și semnătura/ 

  

 


