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1. Instrucţiuni de securitate. 
● Acest aparat este adecvat uzului profesional, de. ex. în

hoteluri, școli, spitale, ateliere, fabrici, magazine, birouri
și spaţii de închiriat.

● Atenţie! Aparatul nu este adecvat aspirării categoriilor de
praf nocive pentru sănătate.

Este interzisă aspirarea oricăror solvenţi inflamabili
sau explozivi, a materialelor îmbinate cu solvenţi, a
categoriilor de praf care prezintă pericol de
explozie, a lichidelor cum ar fi benzina, petrolul,
alcoolul, diluanţii, respectiv a obiectelor cu tempe-
raturi mai ridicate de 60 ˚C. În caz contrar, apare
pericol de explozie sau de incendiu! Se interzice
utilizarea aparatului în apropierea gazelor sau a
substanţelor inflamabile. 
● Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de ambalare,

cum ar fi pungile din folie. Pericol de asfixiere!
● Tensiunea de pe plăcuţa de caracteristici a aparatului

trebuie să corespundă cu tensiunea de reţea.
● Priza trebuie să fie legată la o siguranţă electrică de tip

casnic, potrivită pentru o intensitate corespunzătoare a
curentului.

● Nu puneţi în funcţiune aparatele și accesoriile dacă: 
– aparatul prezintă deteriorări vizibile (fisuri/spărturi),
– cablul de legătură la reţea este defect, prezintă fisuri

sau îmbătrânire,
– bănuiţi existenţa unui defect ascuns (în urma unei

răsturnări).
● Nu utilizaţi prelungitoare electrice deteriorate.
● Nu trageţi cablurile de legătură peste muchii ascuţite, nu

le îndoiţi și nu le înţepeniţi.
● Nu orientaţi duza, furtunul sau tubul spre oameni sau

animale.
● Se va acorda o atenţie deosebită la activitatea în preajma

copiilor, a persoanelor vârstnice sau neajutorate.
● La aspirarea pe trepte se va proceda cu foarte mare

precauţie. Adoptaţi o poziţie stabilă.
● Utilizarea prizei aparatului este permisă numai pentru

scopurile stabilite în manualul de utilizare. 
● Nu aduceţi în contact periile electrice rotative cu cablul

de legătură la reţea.
● Atenţie! Utilizaţi numai periile cu care este prevăzut

aparatul sau cele stabilite în manualul de utilizare.
Utilizarea altor perii poate afecta securitatea lucrului.

● Deconectaţi imediat aparatul dacă au loc scurgeri de
spumă sau apă. Goliţi rezervorul și/sau filtrul-burduf,
după caz.

● Verificaţi funcţionarea supapei plutitorului; aceasta se
curăţă regulat și se verifică apariţia eventualelor
deteriorări (răsuciţi partea superioară și controlaţi
închiderea plutitorului).

● Sărurile, acetona și solvenţii pot ataca chimic piese ale
aparatului.

2. Înainte de utilizare.
Citiţi în întregime și cu atenţie toate informaţiile. Acestea vă
oferă indicaţii importante în ce privește modul de folosire,
securitatea, întreţinerea și îngrijirea. Păstraţi manualul de
utilizare în bune condiţii și înmânaţi-l noului proprietar în
cazul înstrăinării aparatului.

● Aparatele corespund reglementărilor tehnice actuale și
legislaţiei în vigoare privind securitatea aparatelor.

● Aparatele sunt construite în conformitate cu directiva CE
privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE și
cu directivele privind aparatele de joasă tensiune.

● Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor constructive și
de dotare.

● Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat. Scoateţi fișa de reţea
în cazul întreruperii lucrului pe o durată mai mare.

● Înaintea fiecărei operaţii de întreţinere și după fiecare
folosire, deconectaţi aparatul și scoateţi fișa de reţea.

● Nu scoateţi fișa aparatului trăgând de cablul de legătură.
● În cazul în care cablul de legătură al aparatului se dete-

riorează, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul special, care
este disponibil la producător sau la reprezentanţii acestuia.

● Încredinţaţi reparaţiile numai personalului specializat, de
ex. reprezentanţei producătorului. Utilizaţi numai piese
de schimb originale. În cazul reparaţiilor efectuate de alt
personal decât cel specializat, aparatul periclitează
utilizatorii.

● Este interzisă efectuarea altor lucrări decât cele descrise aici.
● La utilizarea aparatului în alte scopuri, folosirea in-

adecvată a acestuia sau în cazul reparaţiilor efectuate de
personal nespecializat, răspunderea pentru eventualele
prejudicii nu aparţine producătorului sau reprezentanţilor
acestuia.

3. Prezentare.
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4. Domeniile de utilitate.
Pentru aspirare în medii umede și uscate. Nu este
adecvat pentru aspirarea categoriilor de praf nociv
sănătăţii. Aspiratorul cu priză și dispozitiv automat de
pornire/oprire este prevăzut pentru racordarea de
instrumente electrice.

5. Asamblarea.
La scoaterea din ambalaj, verificaţi dacă setul de livrare
este complet și dacă au apărut deteriorări la transport.

La rezervoarele de 20 L și de 32 L, deschideţi închiză-
toarele cu clichetare r și ridicaţi partea superioară 1.
Basculaţi rezervorul și apăsaţi rolele de direcţionare
cu știfturi u până când se fixează. Înșurubaţi roţile mari
t la axele z, vezi fig. A.

La rezervoarele de 45 L, axul din oţel z existent în setul de
livrare se trece prin ghidajul de la rezervor. Roţile t și rolele
de direcţionare u se montează apoi ca în fig. B.

La aparatele cu rezervoare din oţel aliat de 35 L și de 55 L
cu traversă de rulare, rolele de direcţionare u se montează
conform fig. C.

Suportul tubului de aspirare p (dacă există în setul de
livrare) se introduce de sus în ghidajul de la rezervor și se
împinge în jos până la fixare.

– Filtrul din hârtie i se apucă de flanșă și se introduce
vertical de sus în ghidajul orificiului de aspirare cu ciclon
e până la limită. Filtrul trebuie să se așeze pe peretele
rezervorului, vezi figura F. În cazul rezervoarelor din oţel
aliat, introduceţi flanșa întâi jos și apoi sus pe ștuţul de
aspirare și împingeţi-o până la limită.

– Filtrul crește capacitatea de reţinere a prafului și are
rolul de evacuare în condiţii igienice. Utilizaţi filtrul
din hârtie numai pentru aspirare în medii uscate.

– Așezaţi sacul filtrant 9 în rezervorul w; în cazul
rezervoarelor din oţel aliat, acesta se pliază peste
marginile rezervorului, vezi fig. G. Scoateţi filtrul pentru
aspirare în mediu umed.

5.1 Rezervorul w.

5.2 Filtrul 8 – q.

Filtrul de protecţie a motorului 7 trebuie să fie scos
pentru curăţare din când în când sau atunci când
randamentul de aspirare scade, vezi fig. I. Așezaţi partea
superioară 1 corespunzător fig. H în poziţie laterală
corectă pe rezervor. Ţineţi cont de protecţia anti-răsucire.
Filtrul din hârtie i nu are voie să fie deteriorat, iar
închizătoarele cu clichetare r trebuie să fie asigurate
corespunzător.
Montaţi agrafa de fixare o (dacă este inclusă în setul de
livrare) pentru poziţia de repaus a tubului de aspirare,
vezi fig. J.

5.4 Priza cu dispozitivul automat de pornire/oprire.
pentru aspiratoare cu priză și dispozitiv automat de
pornire/oprire.
Priza 2e este prevăzută pentru racordarea unui instrument
electric. În poziţia “O” a comutatorului, priza poate fi utilizată
ca prelungitor electric (de ex. pentru lumină). 
Putere instalată corespunzătoare: aspirator și aparat max.
16 A.
Atenţie! La racordare, instrumentul electric trebuie să fie
deconectat. Dacă fișa de reţea este introdusă, priza este
permanent sub tensiune, independent de poziţia comuta-
torului.
Orificiile de aspirare ale instrumentului electric nu
sunt încă normate. Din acest motiv, există disponibil
adaptorul (duza elastică) 582627, care poate fi ajustat la
fiecare instrument electric prin scurtare. 
Pentru alte adaptoare de aspirare, solicitaţi relaţii la distribuitorul
autorizat sau la producătorul instrumentului electric.

5.3 Partea superioară 1.

Montaţi filtrul; în funcţie de model:
– Cartușul cu filtru-burduf 0 se dirijează drept, până

la limită, prin carcasa 5, iar închizătorul baionetă q se
blochează, vezi fig. D. Filtrul-burduf este adecvat pentru
aspirare în medii umede și uscate. 

– Filtrul din material spongios
Pentru aspirarea de apă, treceţi materialul spongios 8
peste carcasa 5 , vezi fig. E 

5.5 Curăţarea filtrului.
Aparatele dotate cu sistem electromagnetic de curăţare
pot compacta praful aderent pe filtrul-burduf 0 prin
vibrare. În acest fel, se optimizează folosirea filtrului-burduf
și se prelungesc ciclurile de lucru.

Compactarea prin vibrare (poziţia V a comutatorului) se
acţionează cel târziu la aprinderea indicatorului
debitului volumic 2d (lampa de avertizare).
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6. Punerea în funcţiune.
Conectaţi/deconectaţi aparatul (respectiv puneţi-l pe regim automat)
cu ajutorul comutatorului 2a de pe partea superioară 1.
Comutatorul 2b suplimentar la aspiratoare cu dispozitiv automat
de pornire/oprire și funcţie de compactare prin vibrare:
M = Aspirator >pornit<, (regim manual)
A = Regim stand-by pentru dispozitivul automat de
pornire/oprire
(aspiratorul este conectat și deconectat de la instrumentul electric).
Priza se află sub tensiune, independent de poziţia comutatorului.
Aparate cu funcţie de compactare prin vibrare: aduceţi comu-
tatorul 2b în poziţia V (Vibration) pentru a conecta vibratorul
(menţineţi-l apăsat aprox. 15 sec).
La aparatele cu regulator electronic al forţei de aspirare, există
disponibil butonul rotativ 2c, cu ajutorul căruia randamentul
aspiratorului poate fi adaptat la caracteristicile substanţei care
se aspiră.

7. Aspirarea.
La aparatele cu mâner, randamentul poate fi adaptat la substanţa
de aspirat cu ajutorul glisorului pentru aer auxiliar.

7.1 Aspirarea în mediu uscat.
Numai cu filtru, aparat și accesorii uscate, pentru a se evita
aderenţa și întărirea prafului. 
Dacă se aspiră funingine, ciment, gips, substanţe făinoase sau
pulberi asemănătoare, vă recomandăm utilizarea unui filtru din
hârtie, iar în cazul aspirării unor cantităţi mai mari, a unui sac
filtrant FSP. 
Filtrele din hârtie se utilizează totdeauna în combinaţie cu un al
doilea filtru.

7.2 Aspirar7.2 Aspirarea în mediu umed.ea în mediu umed.
Aspirare fără filtru din hârtie și fără sac filtrant. Pentru aspirare
în mediu umed este adecvat filtrul-burduf, iar în cazul
cantităţilor mai mari de apă se va folosi un filtru din material
spongios FSS. 
Dacă rezervorul este plin, supapa plutitorului întrerupe procesul
de aspirare. Deconectaţi motorul, goliţi rezervorul și filtrul-
burduf dacă este cazul.
● La aspirarea de apă, glisorul pentru aer auxiliar de pe

mâner trebuie să fie deschis foarte puţin.
● Înainte de deconectare, scoateţi mai întâi furtunul de

aspirare din lichid.
● Datorită puterii ridicate de aspirare și a formei

hidrodinamice a rezervorului, este posibil refluxul unei
cantităţi mici de apă din furtun după deconectare.

● La aspirarea unor cantităţi mai mari de lichide, este posibil
ca supapa plutitorului să reacţioneze prematur. Opriţi
aparatul, scoateţi filtrul și goliţi apa.

● Dacă substanţa de aspirat este preponderent lichidă, se
poate aspira și fără filtru.

● Dacă se aspiră numai în mediu uscat, utilizaţi un filtru uscat.
Dacă se aspiră alternativ în medii uscate și umede cu
frecvenţă ridicată, vă recomandăm utilizarea unui al doilea
filtru (de schimb).

7.3 Golirea rezervorului.
Deconectare 2a, scoateţi fișa 4, desfaceţi închizătoarele cu
clichetare r. Scoateţi partea superioară 1 și furtunul de
aspirare de la rezervorul w. Basculaţi rezervorul, respectiv
extrageţi filtrul din hârtie i de la orificiul de aspirare.

8. Curăţarea
Sacul filtrant se curăţă cu peria, respectiv se bate din când în
când. Filtrul-burduf se curăţă cu o perie moale sau, după caz,
cu apă. Lăsaţi filtrul și rezervorul să se usuce, pentru ca praful
să nu adere la părţile umede. Pentru a evita formarea de
murdărie persistentă sau cruste, îndepărtaţi substanţa uscată
aspirată înainte de a aspira în mediu umed. Curăţaţi rezervorul
și accesoriile cu apă. Partea superioară 1 se curăţă cu o
cârpă umedă.

9. Remedii în caz de disfuncţionalităţi
Disfuncţionalităţile nu au totdeauna la origine defecte ale
aparatului! 
Disfuncţionalitate: Cauza posiiblă/remediul:
– Scăderea Filtru murdar – curăţare.

randamentului Filtrul de hârtie plin – înlocuire.
de aspirare. Rezervor plin – golire.

Filtrul de protecţie a motorului încărcat
– curăţare.
Duză, tuburi sau furtun
înfundate – curăţare.

– Aparatul nu pornește. Este fișa în priză?
Există tensiune în reţea?
Este cablul de reţea în ordine?

Nu efectuaţi nici o altă >intervenţie<, ci adresaţivă atelierului
distribuitorului.

10. Date tehnice

● În cazul aspirării de apă puternic murdărită, vă
recomandăm utilizarea unui filtru lavabil din material
spongios în locul filtrului-burduf montat. Dacă filtrul din
material spongios nu este inclus în setul de livrare, acesta
poate fi comandat cu nr. de articol accesoriu 41 32 97.
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