
        
 

 

 

 
 
Instrucţiuni originale de utilizare 
Aspirator de praf şi lichide 
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Important! 
Când utilizaţi echipamentul, trebuie respectate câteva 
măsuri de precauţie pentru a evita accidentele şi avariile.  
Vă rugăm să citiţi tot manualul de utilizare cu atenţia 
cuvenită. Păstraţi acest manual într-un loc sigur, pentru a 
avea permanent la dispoziţie informaţiile. Dacă predaţi 
echipamentul unei alte persoane, predaţi-i şi acest 
manual de utilizare.  
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii sau 
accidente cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni 
şi a instrucţiunilor de siguranţă. 
 
1. Informaţii despre siguranţă 
 

 Important: citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de 
asamblare şi de prima utilizare.  

 Verificaţi dacă tensiunea reţelei este identică cu 
tensiunea de reţea specificată pe plăcuţa de 
identificare.  

 Scoateţi ştecărul din priză în următoarele situaţii: 
atunci când nu folosiţi echipamentul, înainte de a 
deschide echipamentul şi înainte de orice lucrare de 
curăţenie şi întreţinere.  

 Nu curăţaţi niciodată echipamentul cu solvenţi.  

 Nu scoateţi niciodată ştecărul din priză trăgând de 
cablu.  

 Nu lăsaţi niciodată echipamentul nesupravegheat 
atunci când este în funcţiune.  

 Ţineţi departe de copii.  

 Aveţi grijă ca, cablul de alimentare să nu se 
deterioreze prin călcare, strivire, tragere sau altfel.  

 Nu folosiţi echipamentul dacă cablul de alimentare nu 
se află în stare perfectă.  

 Dacă cablul de alimentare trebuie înlocuit, cablul de 
schimb trebuie să prezinte specificaţiile de proiect ale 
producătorului.  

 Cablu de alimentare: H 05 VV - F 2 x 0.75 mm2.  

 Nu aspiraţi niciodată următoarele: chibrituri aprinse, 
cenuşă care arde înăbuşit şi nici mucuri de ţigară, 
substanțe, vapori sau lichide combustibile, caustice, 
inflamabile sau explozive.  

 Acest echipament nu este potrivit pentru aspirarea 
prafului ce poate fi periculos pentru sănătate. 

 Păstraţi echipamentul într-un spaţiu interior şi uscat.  

 Nu utilizaţi niciodată echipamentul dacă este defect.  

 Utilizaţi echipamentul numai pentru a executa 
lucrarea pentru care a fost proiectat.  

 Aveţi o grijă deosebită când curăţaţi scări.  

 Folosiţi numai accesorii şi piese de schimb originale.   

Acest echipament nu a fost fabricat pentru a fi folosit de 
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale 
sau mentale limitate sau de cele fără experienţă şi/sau 
cunoştinţe, decât dacă sunt supravegheate de o 
persoană care este responsabilă de siguranţa lor sau 
dacă au primit instrucţiuni de la o astfel de persoană cu 
privire la modul de utilizare sigură a echipamentului. 
Copiii trebuie supravegheaţi permanent pentru a vă 
asigura că nu se joacă la echipament.  
 

2. Schemă şi articole livrate 
1. Mâner 
2. Buton de pornire / oprire 
3. Capul aparatului 
4. Cutie filtru 
5. Supapă cu plutitor de siguranţă 
6. Cârlig de blocare  
7. Rezervor 
8. Racord furtun de aspiraţie 
9. Mufă suflare  
10. Furtun flexibil  
11. Tub de aspiraţie din 3 piese  
12. Duză mixtă 
13. Role  
14. Sac de gunoi 
15. Filtru din plastic spongios 
16. Duză de crăpătură 
17. Adaptor  
18. Filtru suplimentar 
19. Cârlig pentru strângerea cablului 
 

3. Destinaţie 
Aspiratorul de praf şi lichide a fost creat pentru aspirare 
uscată şi umedă folosind filtrul potrivit. Aparatul nu este 
potrivit pentru aspirarea substanţelor combustibile, 
explozive sau toxice.  
 
Echipamentul trebuie folosit numai conform destinaţiei 
sale. Orice altă utilizare este considerată 
necorespunzătoare. Utilizatorul / operatorul, şi nu 
producătorul, va fi responsabil pentru orice defecţiune 
sau accident de orice fel, cauzat ca urmare a acesteia. 

 
 



 
Vă atragem atenţia că echipamentul nostru nu a fost 
conceput pentru a fi utilizat în aplicaţii comerciale sau 
industriale. Garanţia noastră devine nulă dacă 
echipamentul este utilizat în afaceri comerciale sau 
industriale sau în scopuri echivalente. 
 

4. Date tehnice 
Tensiune reţea: 230 V ~ 50 Hz 
Putere absorbită:  1.250 W 
Volumul rezervorului:  20 l 
Greutate:  5.0 kg 

Clasă de protecţie: II /   
 

5. Înainte de a porni echipamentul  
 
Important! 

 Înainte de a conecta echipamentul la priza de reţea 
asiguraţi-vă că datele de pe plăcuţa de identificare 
sunt identice cu datele reţelei. 

 Aparatul poate fi conectat numai la o priză rezistentă 
la şocuri!  

 
5.1 Asamblarea echipamentului  
Montarea capului aparatului (figura 4) 
Capul aparatului (3) se strânge pe rezervor (7) cu cârligul 
de blocare (6). Pentru a îndepărta capul aparatului (3), 
deschideţi cârligul de blocare (6) şi îndepărtaţi capul 
aparatului (3). Când montaţi capul aparatului (3), 
asiguraţi-vă că cârligul de blocare (6) se blochează 
corect pe poziţie. 
 
Montarea rolelor (figura 5) 
Montaţi rolele (13) conform figurii 5. 
 
Montarea mânerului (figura 6) 
Utilizaţi o şurubelniţă pentru a monta mânerul (1). 
 
Montarea cârligului pentru strângerea cablului (figura 
12) 
Apăsaţi cârligul pentru strângerea cablului (19) în 
suportul său. După utilizare, cablul de alimentare poate fi 
înfăşurat pe cârlig (19) şi cap (3). 

5.2 Montarea filtrului 

 Important! 
Nu folosiţi niciodată aspiratorul de uscat şi de umed fără 
filtru. Asiguraţi-vă întotdeauna că filtrele sunt prinse în 
siguranţă. 
 
Montarea filtrului spongios (figura 6) 
Pentru aspirare umedă, introduceţi filtrul spongios din 
plastic, furnizat (15) în coşul filtrului (figurile 2/4). 
 
Montarea filtrului suplimentar (figura 7) 
Pentru aspirat uscat, folosiţi întotdeauna filtrul 
suplimentar furnizat (18). Montaţi filtrul suplimentar, astfel 
încât aerul să nu fie aspirat prin carcasa filtrului (4) fără a 
fi filtrat.  
 
Montarea sacului de gunoi (figura 9) 
Pentru a aspira murdăria fină şi uscată, este recomandat 
să montaţi sacul de gunoi (14). Introduceţi sacul de gunoi 
(14) în gaura de aspirare. Sacul de gunoi (14) este 
potrivit numai pentru aspirare uscată. Sacul de gunoi 
facilitează aruncarea prafului aspirat.  
 
5.3 Montarea furtunului de aspiraţie (figurile 3, 10, 11) 
Conectaţi furtunul de aspiraţie (10) la mufa 
corespunzătoare de pe aspiratorul de umed şi uscat, în 
funcţie de aplicaţia necesară.  
 
Aspirat  
Conectaţi furtunul de aspiraţie (10) la mufa furtunului de 
aspiraţie (8). 
 
Suflare  
Conectaţi furtunul de aspiraţie (10) la mufa de suflare (9). 
 
Puteţi ataşa unul sau mai multe din elementele care 
compun tubul de aspiraţie din 3 piese (11) la furtunul de 
aspiraţie (10) pentru a-l prelungi. Adaptorul (17) trebuie 
introdus între tubul de aspiraţie (10) şi duza mixtă (12) 
sau duza de crăpătură (16). 
 
5.4 Duze de aspiraţie 
Duze mixte (12) 
Duza mixtă (12) cu accesorii este pentru aspirarea 
solidelor şi lichidelor din zone medii spre mari. Duza de 
crăpătură (16) a fost concepută special pentru curăţarea 
crăpăturilor şi marginilor.  
 
 

 
 



 
 6. Operare 
 

Important! 
Opriţi echipamentul dacă în timpul aspirării umede, odată 
cu aerul evacuat iese şi lichid sau spumă.  
 
6.1 Buton de pornire / oprire (figura 1) 
Poziţie buton 0: oprit 
Poziţie buton I: pornit 
 
6.2 Aspirat uscat 
Folosiţi sacul de gunoi (14) şi filtrul suplimentar (18) 
pentru aspirare uscată (a se vedea punctul 5.2). 
Asiguraţi-vă întotdeauna că filtrele sunt perfect fixate pe 
poziţie. 
 
6.3 Aspirat umed 
Pentru aspirat umed, folosiţi filtrul de spumă (15) (a se 
vedea punctul 5.2). 
Verificaţi dacă filtrul este fixat pe poziţie permanent.  
 

 Atenţie! 
Când aspiraţi umed, întrerupătorul cu flotor de siguranţă 
(5) opreşte aspiratorul în mod automat atunci când este 
atins nivelul maxim.  
 

 Atenţie! 
Aspiratorul de umed şi uscat nu este potrivit pentru 
aspirarea lichidelor combustibile. Pentru aspirat umed, 
folosiţi numai filtrul de spumă furnizat.  
 
6.4 Suflare 
Conectaţi furtunul de aspiraţie (10) la mufa de suflare (9) 
de pe aspiratorul de umed şi uscat. 
 

7. Curăţare, întreţinere şi comandarea pieselor 
de schimb 
 

 Important! 
Scoateţi întotdeauna ştecărul din priză înainte de a 
începe orice lucrare de curăţenie. 
 
7.1 Curăţenie  

 Păstraţi toate dispozitivele de protecţie, fantele de 
aer şi carcasa motorului, lipsite de murdărie şi praf, 
pe cât posibil.  

 Vă recomandăm să curăţaţi aparatul imediat, de 
fiecare dată când aţi terminat să-l utilizaţi. 
  

7.2 Curăţarea capului aparatului (3) 
Curăţaţi aparatul în mod regulat cu o cârpă umedă şi 
puţin săpun lichid. Nu folosiţi substanţe de curăţare sau 
solvenţi; acestea pot fi agresive cu piesele din plastic din 
aparat. 

7.3 Curăţarea rezervorului (7) 
Rezervorul poate fi curăţat cu o cârpă umedă şi puţin 
săpun lichid sau sub jet de apă, în funcţie de cantitatea 
de murdărie.  
 
7.4 Curăţarea filtrului de spumă (15) 
Curăţaţi filtrul de spumă (15) cu puţin săpun lichid, sub jet 
de apă şi lăsaţi-l să se usuce la aer.  
 
7.5 Întreţinere 
La intervale regulate şi înainte de fiecare utilizare, 
verificaţi dacă filtrele din aspiratorul de umed şi de uscat 
sunt fixate bine.  
 
7.6 Comandarea pieselor de schimb: 
Vă rugăm să specificaţi următoarele date atunci când 
comandaţi piese de schimb:  

 Model/tip de echipament 

 Numărul de articol al echipament 

 Numărul de identificare al echipamentului 

 Numărului piesei de schimb necesare 
Pentru ultimele noastre preţuri şi informaţii, vă rugăm să 
vizitaţi website-ul www.isc-gmbh.info 
 

8. Înlocuirea cablului de alimentare 
Dacă cablul de alimentare al acestui echipament se 
deteriorează, trebuie înlocuit de producător sau de 
serviciul său post-vânzare sau de personal instruit în mod 
asemănător pentru a evita pericolul.  
 

9. Aruncare şi reciclare 
Echipamentul este livrat în ambalaj pentru a împiedica 
deteriorarea sa pe durata transportului. Materiile prime 
din acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate. 
Echipamentul şi accesoriile sale sunt făcute din diferite 
tipuri de materiale, cum ar fi metal şi plastic. 
Componentele defecte trebuie aruncate ca deşeu 
special. Întrebaţi distribuitorul sau autorităţile locale. 

 

http://www.isc-gmbh.info/


 
 





 
Doar pentru ţările din Uniunea Europeană 
 
Nu aruncaţi niciodată scule electrice la tomberonul de gunoi. 
 
Pentru a respecta directiva europeană 2012/19/EC referitoare la echipamentele electrice şi electronice vechi şi la 
aplicarea sa în legislaţiile naţionale, sculele electrice vechi trebuie separate de alte deşeuri şi trebuie aruncate într-un 
mod prietenos cu mediul, de exemplu, ducându-le la un centru de reciclare. 
 
Alternativă de reciclare la cererea de înapoiere: 
Ca alternativă la înapoierea echipamentului către producător, proprietarul echipamentului electric trebuie să se 
asigure că echipamentul este aruncat în mod corect dacă nu mai doreşte să-l păstreze. Echipamentul vechi poate fi 
returnat la un punct de colectare autorizat, care va arunca echipamentul în conformitate cu legislaţia naţională 
referitoare la reciclare şi aruncarea deşeurilor. Acest lucru nu este valabil pentru accesoriile sau piesele auxiliare ce 
nu conţin componente electrice, dar sunt livrate cu echipamentul vechi.  
 
Retipărirea sau reproducerea prin orice mijloc, total sau parţial, a documentaţiei şi a actelor care însoţesc produsele 
este permisă numai cu acordul expres al societăţii iSC GmbH. 
 
Poate face obiectul unor modificări tehnice 

 

 


