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L
Utilizarea

Informa---ii pentru
securitatea dumneavoastra
Citi---i informa---iile de mai jos in intregime,
con---in instruc---iuni importante pentru
siguran---a, utilizarea ...i intre---inerea aspiratorului.
Acest aparat respecta urmatoarele Directive
deoarece

UE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Directiva pentru
scazut -89/336EEC- Directiva EMC.

voltaj

alimentare este deteriorat

sau

?

defect.

Daca cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie sa fie inlocuit de

un

?

agent

service autorizat de LG Electronics deoarece
este nevoie de instrumente

speciale pentru

a

?

il repara.

Intotdeauna opri---i aspiratorul

de

cura---are ...i

a

periilor

cura---are pe capatul tubului.
pozi---ii(7) are o pedala sau doua
pedale(8) care permit schimbarea pozi---iei
periei in func---ie de tipul de podea care trebuie
cura---ata.
Pozi---ia podele tari (gresie, parchet, podeaO).
Apasa---i pedala pentru a scoate peria.
Pozi---ia covor sau mocheta. Apasa---i pedala
pentru a retrage peria.
Peria pentru col---uri(9)
Pentru a aspira in locurile greu accesibile, de
exemplu rama unei ferestre sau o crapatura in

Insera---i peria
?

Nu lasa---i copiii sa utilizeze aspiratorul
nesupraveghea---i.
Nu utiliza---i aspiratorul daca cablul de

periei

accesorii (in func---ie de model)
Peria

cu

mare

de

2

perete.
Peria pentru ...ters praful(10)
Pentru a aspira ramele tablourilor, conturul
mobilelor, car---ile ...i alte obiecte inegale.
Peria pentru tapi---erie(11)
Pentru a aspira tapi---eria, saltelele etc.

inainte de:

?

A schimba sacul colector.

Conectarea

?

A schimba

Derula---i cablul de alimentare la lungimea dorita
...i introduce---i ...techerul in priza.
Apasa---i butonul (13) pentru a porni aspiratorul.
Pentru a opri aspiratorul, apasa---i din nou
butonul (13).

sau

cura---a

filtrele.

Daca un sac colector nu este inserat,
capacul nu poate fi inchis. Nu il for---a---i!
Nu aspira---i substan---e inflamabile sau
explozive (lichide sau gaze).
Nu aspira---i cenu...a fierbinte, jar etc. sau
obiecte ascu---ite.
Nu aspira---i apa sau alte lichide.

Ajustarea
?

Daca

...i

utilizarea

nivelului de

aspiratorul

este

putere

echipat

cu un

control

electronic variabil al nivelului de

Instruc---iuni

pute---i alege
model)

nivelul adecvat

putere(13),
sarcinii. (in func---

ie

de

de utilizare
?

Manerul tubului

flexibil(14) are un regulator
aer(15) care permite
nivelului de aspirare pentru scurt

manual al fluxului de

Conectarea tubului flexibil

Impinge---i capatul capului(1)
loca...ul
Pentru

de
a

reducerea

tubului

flexibil(2)

de pe aspirator.
scoate tubul flexibil din aspirator,

inser---ie

apasa---i butonul(3)
trage---i in sus.

situat pe

capul

tubului

Pastrarea(16)

...i

Dupa ce a---i oprit ...i scos din priza aspiratorul,
apasa---i butonul (12) pentru a rula automat
cablul de alimentare.

Asamblarea tuburilor

(in func---ie
?

?

de

Imbina---i

Pute---i muta sau pune aspiratorul la pastrare in
pozi---ie verticala, glisand carligul ata...at la peria
mare de cura---are in clema aflata in partea de
jos a aspiratorului.

model)

Tub metalic
-

sau

din

plastic(4)

cele doua tuburi rasucind u...or.

Tub
-

-

-

timp.

in

telescopic(5)
Apasa---i zavorul cu arc(6).
Trage---i tubul la dimensiunea dorita.
Elibera---i zavorul cu arc pentru a bloca

tubul.
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L
Schimbarea sacului colector

Daca aspiratorul
ioneaza:

Sacul colector trebuie sa fie schimbat atunci
cand

aspiratorul este la puterea maxima ...i peria
de cura---are este in aer, iar fereastra
indicatorului "sac plin"(17) este in intregime
colorata in ro...u. Chiar daca sacul colector nu
pare sa fie plin in acel moment, acesta trebuie
sa fie schimbat. S-ar

particule

fine de

praf

putea

ca

?

func---

Verifica---i daca aspiratorul este corect bagat in
priza ...i daca priza electrica func---ioneaza.

foarte multe

sa fi infundat

porii

sacului

Daca scade

colector.
?

nu

puterea de

aspirare:

Opri---i aspiratorul ...i scoate---i-l din priza.
Deschide---i capacul tragand de zavor(18) ...i
ridicandu-l.

Aspiratorul
hartie

este

echipat

cu un sac

?

colector de

?

din material

textil(21)
(in func---ie de model)
Apuca---i manerul sacului colector ...i trage---i.
Scoate---i sacul ...i arunca---i-l la gunoi.
Pentru a introduce un sac nou, apasa---i
suportul de carton al sacului nou(19) in rama
sacului(20) pana la refuz.
sau cu un sac

?

?

i-l daca este

?

Daca

aspiratorul are un sac colector din
urma---i instruc---iunile de mai sus.
Goli---i sacul ...i apoi introduce---i-l la loc(21).
Not" : dac" aparatul este dotat cu un dispozitiv
material textil

de

siguran˛" care verific" dac" sacul este pe
lui, nu pute˛i Onchide capacul dac" sacul

locul
este

potrivit

Cura---area

nu

corect.

filtrului motorului

Filtrul motorului este situat in interiorul

aspiratorului

intre sacul colector

fiecare schimbare

a

filtrului de

...i

Opri---i aspiratorul ...i scoate---i-l din priza.
Verifica---i daca tuburile, tubul flexibil ...i peria de
cura---are sunt blocate.
Verifica---i daca sacul colector este plin. Inlocui---

motor. La

evacuare a

aerului, este recomandabil sa scoate---i filtrul

motorului(22) ...i sa il cura---a---i scuturandu-l
pentru a indeparta praful ...i apoi sa il
reintroduce---i in aspirator.
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