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I
turnat pe cordonul de alimentare : ...techerul
turnat pe cordon con---ine o siguran---a incorporata.
Pentru inlocuire folosi---i o siguran---a de 13 A, tip BS

...techer

Informa---ii pentru siguran---a
dumneavoastra

1362. Utiliza---i numai siguran---e aprobate ASTA sau
omologate.
Daca se inlocuie...te siguran---a, trebuie inlocuit ...i
capacul/suportul siguran---ei.
Daca a---i pierdut capacul/suportul siguran---ei, nu mai
folosi---i ...techerul. Procura---i-va un nou capac/suport de
la un distribuitor autorizat de piese electrice.
ATEN‰IE! Daca este necesar sa se inlocuiasca
...techerul turnat, atunci ...techerul defect trebuie distrus
pentru a evita orice pericol ce ar putea aparea in cazul
introducerii accidentale intr-o priza de 13 A din alta
parte a locuin---ei.

Citi---i toate informa---iile prezentate in continuare, care
cuprind instruc---iuni importante pentru siguran---a dumneavoastra, utilizarea ...i intre---inerea aparatului.
Acest aparat electrocasnic satisface urmatoarele
directive CE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage

Directive---89/336EEC -EMC Directive.
Nu lasa---i copiii sa foloseasca nesupraveghea---i
acest

Nu

aparat.
in cazul in

folosi---i aparatul

care

cablul de

alimentare este deteriorat.

In

cazul in

care

cordonul de alimentare este deterio-

rat, trebuie inlocuit de catre un agent de service
autorizat de LG Electronics, intrucat pentru reparare
sunt

necesare

Opri---i

Cum

scule speciale.

intotdeauna

aspiratorul

inainte de

?

schimbarea sacului de colectare

?

schimbarea

sau

a

Apasa---i extremitatea capului (1) al furtunului flexibil (2)
in loca...ul de prindere al aspiratorului.
Pentru a desprinde furtunul flexibil de aspirator, apasa--i pe butonul (3) situat pe capul furtunului, apoi trage---i in

Daca

nu a fost introdus un sac pentru colectarea
prafului, capacul nu poate fi inchis. Nu folosi---i for---a!
Nu aspira---i substan---e inflamabile sau explozive
(lichide sau gazoase).
Nu aspira---i cenu...a fierbinte, jar etc. ...i nici obiecte
ascu---ite.
Nu aspira---i apa sau alte lichide.

aspira---i

perie

rotativa:

?

atinge---i peria

nu

accesoriu

cu un

care

este dotat

sus.

Asamblarea tuburilor

(in func---ie
?

de

model)

Tub de metal (4)
†mbina---i cele doua tuburi rasucind u...or.
-

cu o
?

Important pentru

folose...te

Conectarea furtunului flexibil

prafului;

cura---irea filtrelor.

Cand

se

:

rotativa.

Tub
-

telescopic (5)

Impinge---i

clapeta

cu arc

(6) inainte.

Trage---i tubul in afara pana la lungimea dorita.
Elibera---i clapeta cu arc pentru a bloca tubul in
pozi---ia respectiva.
Tub telescopic (7)
Elibera---i butonul de blocare (8) (roti---i in sens orar).
Trage---i tubul in afara pana la lungimea dorita.
Roti---i butonul de blocare in sens anti-orar pana la
capatul cursei.
-

utilizatorii din Marea Britanie.

-

Conductorii din cordonul de alimentare al acestui

aparat sunt colora---i in conformitate cu urmatorul cod

:
?

ALBASTRU

-

nul

MARO faza
-

-

In

cazul in

care

culorile conductorilor din cordonul de

-

alimentare al acestui

aparat

colorate

pentru identificarea
dumneavoastra,

PROCEDA‰I ASTFEL

corespund marcajelor
contactelor ...techerului

nu

-

Utilizarea duzei de cura---ire ...i a duzelor accesorii
(in func---ie de model). Imbina---i duza cea mare la
capatul tubului.

:

Conductorul de culoare MARO trebuie sa fie conectat
la contactul marcat cu L sau colorat
Conductorul de culoare

conectat la contactul marcat

FOARTE IMPORTANT
Nici unul dintre

ace...ti

ROGU.

?

ALBASTRA trebuie sa fie
cu

N

sau

colorat NEGRU!

:

conductori

nu se va

conecta la

contactul de impamantare al

...techerului cu 3 contacte.
Daca aparatul este prevazut cu un ...techer de 13 A,
monta---i o siguran---a de 13 A, tip BS 1362.
Daca se folose...te oricare alt tip de ...techer, monta---i o
siguran---a de protec---ie de 15 A la tabloul de distribu---ie.
Pentru aparatele electrocasnice care sunt livrate cu

?

?
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Duza cu 2 pozi---ii (9) este prevazuta cu o clapeta
(10) care permite selectarea uneia dintre cele 2
pozi---ii in func---ie de suprafa---a de cura---at. Pozi---ia pardoseala dura (gresie, parchet). Apasa---i pe clapeta
pentru a scoate peria. Pozi---ia mocheta sau covor.
Apasa---i pe clapeta pentru a retrage peria.
Daca aparatul dumneavoastra este prevazut
cu o duza pentru cura---are automata (11) fara
clapeta, aceasta se va adapta automat la tipul
suprafe---ei de cura---at.
Duza pentru tapi---erie (12)

I
Pentru aspirarea tapi---eriei,

saltelelor etc. Colectorul de

a

Pentru

?

ajuta la colectarea firelor de par ...i a scamelor.
perie (13)
Pentru aspirarea ramelor de tablouri, a contururilor de
mobilier, a car---ilor ...i a obiectelor cu relief neregulat.
Duza pentru spa---ii inguste (14)
Pentru aspirarea locurilor inaccesibile, de exemplu panze de paianjen sau pe langa canapea.

carton al noului

scame

?

?

Duza

pana

cu

Conectarea

Daca

Reglajul

de

?

?

daca sacul

putere

aparatului,
motor. De

pentru colectarea prafului ...i

Schimbarea filtrelor de evacuare

In func---ie de

modelul pe

neavoastra este
cu
?

Deplasarea ...i depozitarea (21)

?

Dupa ce a---i oprit aparatul ...i l---a---i scos din priza,
apasa---i pe butonul (16) pentru a re-infa...ura cordonul de alimentare. Pute---i deplasa sau depozita
aparatul in pozi---ie verticala aga---and carligul de pe
duza cea mare in loca...ul de prindere situat la
partea inferioara a aparatului.

?

care

prevazut cu

l-a---i ales, aparatul dumtipuri de filtre : fie

diferite

spongios, fie filtru electrostatic, fie filtru anti-miros
(28).
Pentru a schimba aceste filtre, scoate---i capacul
compartimentului filtrului (29) situat la partea
posterioara a aparatului, ridicand piedica.
Filtrul spongios trebuie cura---at in mod regulat,
scuturandu---l pentru a indeparta praful.
Filtrul electrostatic sau filtrul anti---miros cu
carbune trebuie schimbat in mod regulat (aproximativ la fiecare 6 schimbari ale sacului pentru praf).
carbune

Ce trebuie facut daca aparatul nu func---ioneaza

Inlocuirea sacului pentru praf
Sacul pentru colectarea prafului trebuie schimbat
atunci cand, aspiratorul fiind reglat la putere maxima
...i duza de aspirare nea...ezata pe pardoseala, fereastra indicatorului "sac plin" (22) se coloreaza
complet in ro...u. Chiar daca sacul nu pare sa fie
plin, trebuie schimbat. Este posibil ca porii sacului
sa fi fost obtura---i cu praf foarte fin.

Asigura---i-va ca cordonul de alimentare este conectat la priza ...i ca priza este alimentata cu curent.
Opri---i aparatul ...i scoate---i---l din priza.
?

Ce trebuie facut cand putde aspirare scade?

erea

Opri---i aparatul ...i scoate---i-l din priza.
Deschide---i capacul apasand de carligul (23) ...i
ridicandu---l pana cand se aude un clic specific.
Aparatul dumneavoastra este prevazut fie

?

?

unul din material
?

textil

?

filtrului de motor

schimba---i filtrul de evacuare, este
recomandabil sa scoate---i ...i filtrul de motor (27) ...i sa
il cura---a---i prin scuturare pentru a indeparta praful,
apoi sa il monta---i la loc in aparat.

(20)

cu

fost montat corect.

intre sacul

filtru

de hartie, fi

spala---i sacul.

fiecare data cand

folosi---i sistemul de parcare pentru a imobi...i duza de aspirare.
Aga---a---i carligul de pe duza cea mare in loca...ul de
prindere situat la partea posterioara a aparatului.

un sac

Nu

Filtrul de motor este situat in interiorul

liza furtunul

cu

nu a

Cura---area

covor -,

?

dumneavoastra este prevazut
de material textil urma---i acelea...i

aparatul

un dispozitiv
siguran---a care verifica existen---a sacului de
colectare a prafului, capacul nu se va putea inchide

-

?

in

capat.

de

Pentru pauze scurte in timpul aspirarii de exemplu
pentru a muta o piesa mica de mobilier sau un

?

sac

impinge---i suportul de
loca...ul de prindere (25)

nou,

Observa---ie: aparatul fiind prevazut cu

model)
Puterea de aspirare cre...te continuu pana la MAX. (17)
Manerul furtunului flexibil (18) este prevazut cu un regulator manual de debit (19) care permite reducerea
puterii de aspirare pentru intervale scurte de timp.

Sistemul de parcare

un sac

instruc---iuni ca mai sus.
Goli---i sacul ...i pune---i-l la loc (26).

...i pornirea/oprirea

(in func---ie

la

cu un sac

Trage---i cordonul de alimentare pana la lungimea
dorita, apoi introduce---i ...techerul in priza.
Apasa---i pe butonul (15) pentru a porni aspiratorul.
Pentru a opri aspiratorul, apasa---i din nou pe butonul (15).
nivelului de

monta

a

(24) (in func---ie de model).
Apuca---i sacul de maner ...i trage---i. Scoate---i
sacul ...i arunca---i-l.
11

Verifica---i daca tuburile, furtunul flexibil ...i duza
de aspirare nu sunt infundate.
Verifica---i daca sacul pentru colectarea prafului nu
este plin. Inlocui---i-l daca este cazul.
Verifica---i daca filtrul de evacuare nu este infundat. inlocui---i-l daca este necesar.
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