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Instrucțiuni de utilizare pentru aspirator industrial 

 

BK90345 
 
 
 

 
 
 

Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul 
producătorului! 
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FELICITĂRI PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI MARCA BRECKNER. 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 dubiu, contactați importatorul sau distribuitorul. 
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SPECIFICAȚII 

 
Tip BK90345 

Tensiune / Frecvență 230 V ~ 50 Hz 

Capacitatea de colectare 38 L 
Puterea nominală 1400 W 

Aspirare max. ≥ 17 Kpa 
Clasa de izolație I 

Nivelul de protecție la intemperii IPX4 
Specificațiile pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil. 
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COMPONENTELE PRODUSULUI 
 

1. Mâner 
2. Comutator ON/OFF (PORNIT/OPRIT) 
3. Secțiunea de sus 
4. Coș de filtrare 
5. Fereastră transparentă 
6. Clemă 
7. Rezervor superior 
8. Racord furtun de aspirare 
9. Roata de ghidare 
10. Furtun flexibil aspirator 
11. Tub aspirator 
12. Orificiu de admisie a aerului 
13. Duză de aspirator mare 
14. Sac din bumbac 
15. Duza scobitură 
16. Regulator viteză 
17. Ștecher priză 
18. Rezervor inferior 
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PREZENTAREA GENERALĂ A DUZELOR 
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SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 

 Produsul trebuie utilizat cu grijă. De aceea, au fost aplicate unele etichete pe dispozitiv, pentru a 
vă aminti de măsurile principale pe care trebuie să le luați în timpul utilizării. Semnificația 

acestora este prezentată mai jos. 

 Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului și nu trebuie îndepărtate sub nici o formă. 
ATENȚIE! Păstrați semnele de siguranță vizibile pe produs. Înlocuiți-le dacă lipsesc sau sunt 

deteriorate. 

 O înțelegere corectă a acestor simboluri vă vor permite să utilizați mai bine produsul și în 
siguranță. Vă rugăm să le studiați și să le înțelegeți semnificația. 

 

 

Scopul următoarelor simboluri de siguranță este să vă amintească despre măsurile de siguranță 
pe care trebuie să le luați când utilizați produsul. 

 

 

 
Risc de incendiu! 

 

 

 
Atenție! Tensiune periculoasă! 

 

 

 
Citiți manualul de instrucțiuni 

 

 

 
Nivelul de protecție 

 

 

 

Produsul se conformează standardelor UE în vigoare. 

 

 

 

Produsul are o izolație de protecție 

 

 

 
Nu debarasați produsele electrice împreună cu resturile menajere 

 

 
Tensiune 

 

 
Putere motor 
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INSTRUCȚIUNI 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 operatorului, 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 fără 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. 

 
 

CONDIȚII SPECIFICE DE UTILIZARE SPECIFICE 
 

Acest produs este aprobat pentru a fi utilizat în conformitate cu descrierea și cu instrucțiunile de siguranță 
specificate în acest manual de utilizare. 

 

Produsul este conceput pentru aspirarea de reziduuri uscate sau umede de dimensiuni rezonabile. Orice altă 
utilizare nu este conform scopului prevăzut. Utilizarea necorespunzătoare nu este acoperită de garanție iar 
producătorul va respinge orice răspundere. Utilizatorul este responsabil pentru orice daună cauzată terților 
și bunurilor lor. Modificările neautorizate făcute produsului exclud orice răspundere din partea 
producătorului pentru daunele ce pot rezulta. 

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

 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 
Înainte de a pune în funcțiune acest produs, trebuie să fi citit instrucțiunile din acest manual. 

 

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

• Dacă în timpul despachetării observați daune de transport, anunțați-vă imediat furnizorul. Nu 
utilizați produsul! 

• Debarasați ambalajul într-un mod favorabil mediului înconjurător. Duceți-l într-un punct de 
colectare corespunzător. 

• Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare, ori de câte ori aveți unele nelămuriri. Când 
împrumutați sau vindeți produsul, acesta trebuie să aibă toate documentele cu el. 

 

 
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

 

Când utilizați acest produs, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a elimina 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. 
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ZONA DE LUCRU 
 

• Nu utilizați produse în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile sau a gazelor. 
• Păstrați la o distanță de siguranță copiii și persoanele din jur când utilizați produsul. 

 
 

SIGURANȚA PERSONALĂ 
 

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

• Utilizați echipament de siguranță. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și mască de praf. 
 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA UTILIZAREA INIȚIALĂ 
 

• Nu utilizați acest produs pentru a aspira cărbuni aprinși sau fierbinți. 
• Nu puneți nici un obiect în orificiile de aerisire ale produsului, pentru a nu le bloca. Feriți-le de praf, 

fire și păr. 
• Păstrați părul, hainele largi, degetele și orice ar putea reduce fluxul de aer la distanță de orificiile de 

aerisire ale produsului sau piesele mobile. 

• Nu utilizați produsul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, nici în zone unde pot fi 
prezente substanțe inflamabile. 

• Nu aspirați nici un obiect în flăcări sau care scoate fum, cum ar fi țigările sau chibriturile. 
• Nu utilizați produsul fără a avea montat sacul de praf și/sau filtrul. 
• Utilizatorul trebuie să citească manualul de utilizare înainte de utilizare. 
• Lucrați pe lumină naturală sau la o lumină artificială bună. 
• Opriți aspiratorul și deconectați-l de la priză în următoarele situații: 

 în timpul pauzelor de lucru și dacă nu folosiți produsul 

 înainte de a efectua orice operațiune la produs (curățenie, întreținere) 

 în cazul în care cablul este deteriorat sau încâlcit 

 dacă produsul este 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) 

• Utilizarea de componente neoriginale va duce la anularea imediată a garanției. 
 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRIMA UTILIZARE 

 
• Nu este necesară o calificare pentru a putea utiliza acest produs, exceptând însușirea instrucțiunilor 

de utilizare ale acestui produs. 
• Numai persoanele care au împlinit 16 ani pot lucra cu produsul. Excepție sunt tinerii care fac o 

educație profesională, cu scopul de a dobândi competențele necesare, sub supravegherea antrenor. 
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SIGURANȚA ELECTRICĂ 
 

ATENȚIE! Trebuie să respectați măsurile de siguranță atunci când folosiți produsul, inclusiv următoarele 
instrucțiuni, pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric sau lezionare. 

 

 Conectați produsul doar la un circuit protejat cu un curent de maxim 30 mA. 

 Nu folosiți produsul în locuri întunecoase sau umede. 

 Nu lăsați niciodată produsul în funcțiune fără supraveghere. 
 Dacă s-a deteriorat cablul de alimentare în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la priză. Nu 

atingeți cablul și nu lucrați niciodată cu un cablu deteriorat. 

 Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priză. 
 Păstrați cablul la distanță de căldură, uleiuri și margini ascuțite. 

 
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 s-a deteriorat 
cablul, acesta trebuie înlocuit cu un cablu nou, pentru a evita situațiile periculoase. 

 
 

PROTECȚIA PERSOANELOR 
 

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

• Extinctor corespunzător (de exemplu cu spumă). 
• Telefon mobil sau alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență. 

 
 

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 electric cauzat de contactul cu piese sub tensiune înaltă (contact direct) sau cu piese de 
schimb care au fost sub tensiune din cauza unor defecțiuni ale dispozitivului (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. 

• Pericole cauzate de contactul cu praf. 
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NOTĂ: 

ASAMBLAREA 
 

 

Imaginea 6a – Folosiți filtrul din plastic cu spumă furnizat pentru aspirarea umedă 
Imaginea 6b – Folosiți sacul de praf furnizat pentru aspirarea uscată 

 

Conectați aspiratorul la priză și porniți-l de la comutator; acesta va începe să funcționeze. 
În poziția "I" aspiratorul este pornit iar în poziția "O" este oprit. 

 
IMPORTANT! Sacul de praf inclus nu este conceput pentru aspirarea umedă! 
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ASPIRAREA UMEDĂ 

 

 
ATENȚIE! Deconectați aspiratorul de la priză înainte de a schimba filtrul! (Imag. 1) 

 

• Trageți filtrul din plastic cu spumă furnizat peste coșul de filtrare (Imag. 2) pentru aspirarea umedă. 
Conectați ștecherul la priză și acționați comutatorul; aspiratorul va începe să funcționeze (Imag. 4 și 
5a sau 5b). 

• Când setați comutatorul în poziția "I", aspiratorul va începe să funcționeze; în poziția "O" aspiratorul 
se va opri; 

• În poziția "II", aspiratorul va porni după ce scula conectată la priza acestuia este activată. După ce ați 
oprit scula, aspiratorul va mai funcționa timp de 3-5 secunde. 

 

NOTA: Când utilizați funcția de aspirare umedă, conectați furtunul la rezervorul superior; folosiți 
rezervorul superior și peria pentru a aspira apa. După aspirarea umedă, scoateți apa și curățați rezervorul. 
Scula conectată la priza aspiratorului trebuie să aibă o putere maximă de 2000 W. 

 
ATENȚIE! Sacul de praf inclus la livrare nu este conceput pentru aspirarea umeda! 
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ASPIRAREA USCATĂ 
 

 
• Deconectați aspiratorul de la priză înainte de a schimba filtrul (Imag. 1), apoi detașați sacul și goliți 

praful sau înlocuiți sacul. 
• Introduceți sacul de praf (imag. 2) pentru aspirarea uscată. 
• Conectați ștecherul la priză și porniți aspiratorul de la comutator; acesta va începe să funcționeze 

(imag. 5 și 6a sau 6b). 
• Atunci când apăsați comutatorul în poziția "I", aspiratorul va începe să funcționeze; când apăsați 

comutatorul în poziția "O", aspiratorul se va opri; în poziția "II", aspiratorul va porni după ce scula 
conectată la priza acestuia este activată. După ce ați oprit scula, aspiratorul va mai funcționa timp de 
3-5 secunde. 

• Scula conectată la priza aspiratorului trebuie să aibă o putere de maxim 2000 W. 
 

IMPORTANT! Sacul de praf este potrivit numai pentru aspirarea uscată! 
 

NOTA: Funcția de aspirare uscată este folosită de obicei atunci când se lucrează cu scule conectate la 
aspirator. 

 

1. Montați furtunul de racordare între rezervorul superior și rezervorul inferior (imag. 4, din stânga). 
2. Asamblați sacul de praf în rezervorul inferior (cum se arată în imag. 2) 
3. Puneți puțină apă în rezervorul superior; prin fereastra transparentă, nivelul de apă ar trebui să fie la 

mijloc (imag. 5, din dreapta). 



12 

 

 

 

4. Introduceți ștecherul sculei în priza aspiratorului (imag. 17) și setați comutatorul aspiratorului în 
poziția "6b", apoi porniți scula, cum ar fi o mașină de sablat. 

5. Comutatorul "6b" se folosește doar atunci când conectați mașini de sablat la aspirator. Sacul de praf 
este potrivit numai pentru aspirarea uscată. 

 
 

ÎNTREȚINERE & CURĂȚARE 
 
 

 

Deconectați aspiratorul de la priză înainte de a începe o operațiune de întreținere (imag. 1). Detașați filtrul 
din plastic spumat (Figura 3) și spălați-l cu apă (imag. 5) 

 

IMPORTANT! Nu utilizați detergenți pentru curățarea filtrului. Filtrul trebuie sa fie bine uscat înainte de 
utilizarea aspiratorului. 

 
 

DEPOZITAREA 
 

• Opriți produsul dacă produsul nu este utilizat. 

• Depozitați produsul într-un loc uscat, unde să nu fie la îndemâna copiilor. 
• Când nu utilizați produsul, depozitați-l într-un loc unde să nu poate fi pornit de către persoane 

neautorizate. 
• Agățați furtunul de cârlig pe marginea carcasei de separare. 

 
ATENȚIE! Nu depozitați produsul în exterior neprotejat sau într-un mediu întunecat. 

 

 
DEPANAREA 

 
ATENȚIE! Defecțiunile la produs care necesită o intervenție mai complexă trebuie întotdeauna soluționate 
într-un service specializat. Intervențiile neautorizate pot cauza defecțiuni. Dacă nu puteți repara 
problema cu ajutorul măsurilor descrise aici, contactați un centru de service autorizat. 
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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 locații 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 

 

DEBARASAREA 
 

• Debarasați produsul, 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 înconjurător și 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. 

 

 

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 este recunoscută ca fiind 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 cere vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să se 
familiarizeze cu utilizarea acestuia. 

 condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, 
curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate. 

 Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, suprasolicitare, utilizarea incorectă sau intervenții 
neautorizate, sunt excluse de la garanție. 

 Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile 
comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele dințate, lanțuri, 
piese de carbon, garnituri, bujii). 

 Garanția nu acoperă uzura produselor sau componentelor cauzată de o utilizare normală a acestora 
(de exemplu: baterie slabă sau reducerea capacității bateriei după o durată de funcționare normală 
de 6 luni) și alte componente supuse uzurii normale. 

 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 livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în 
întregime și cu dovada cumpărării. 

http://www.nordex.ro/
http://www.nordex.ro/
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 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 va elaboreze cu plăcere 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. 

 
 

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/ 

  

 

http://www.nordex.ro/

