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Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele
instrucţiuni de utilizare.
LEGENDA
1) Cablu de alimentare
2) Locaş parking
3) Regulator aspiraţie
4) Tastă înfăşurare cablu
5) Capac detaşare recipient pentru praf
5a) Tastă scoatere recipient colectare praf
6) Mâner recipient colectare praf
7) Recipient colectare praf
7a) Filtru recipient
7b) Grup filtru
7c) Recipient pentru praf
8) Tastă deschidere recipient colectare praf
9) Conector supapă
10) Comutator ON/OFF
11) Grilaj filtru EPA
12) Filtru EPA

ACCESORII
A) Tub flexibil
A1) Mâner tub flexibil
A2) Variator de aspiraţie manual
A3) Tastă cuplare tub
B) Tub telescopic
C) Suport accesorii
C1) Inel fixare tub
D) Perie parchet
E) Tub
F) Supapă mică
G) Perie Universală
G1) Cârlig de prindere
G2) Selector perie covoare/pardoseli

ROMÂNĂ

Acest aparat este în conformitate cu Directiva 2004/108/CE (CEM) şi de Directiva
2006/95/CE (joasă tensiune).
POLTI S.p.A. îşi rezervă dreptul să introducă modificările tehnice şi constructive pe care le va considera necesare, fără obligaţia vreunui preaviz.
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- Nu utilizaţi aparatul în imediata apropiere a
băii, căzii, duşului sau recipientelor pline cu
apă.
- Nu introduceţi niciodată aparatul, cablul sau
prizele în apă sau în alte lichide.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de către constructor
sau apelând la serviciul de asistenţă tehnică sau oricum de către o persoană cu o
calificare similară, pentru a preveni orice
risc.

MĂSURI DE PRECAUŢIE
PENTRU UTILIZARE
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
• Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie
următoarele instrucţiuni de utilizare.
• Orice utilizare care nu respectă prezentele instrucţiuni, va atrage pierderea garanţiei.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ:
Risc de descărcări electrice şi/sau scurtcircuit:
- Instalaţia electrică la care este conectat aparatul trebuie să fie realizată conform legilor în
vigoare.
- Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că
tensiunea de reţea corespunde valorii indicate pe plăcuţa cu date a aparatului şi că
priza de alimentare are împământare.
- Opriţi întotdeauna aparatul prin apăsarea întrerupătorului, înainte de a-l deconecta de la
reţeaua electrică.
- Daca aparatul nu este utilizat, se recomandă
să decuplaţi ştecherul de alimentare de la
reţeaua electrică. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atâta timp cât este conectat la reţea.
- Înainte de a efectua orice operaţiune de întreţinere, trebuie să opriţi aparatul şi să decuplaţi ştecherul de alimentare de la reţeaua
electrică.
- Nu scoateţi cablul de alimentare trăgându-l, ci
extrageţi ştecherul pentru a evita deteriorarea
prizei.
- Evitaţi răsucirea, turtirea sau întinderea cablului de alimentare sau contactul acestuia cu
suprafeţe tăioase sau calde.
- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul de
alimentare sau alte componente importante
ale aparatului sunt deteriorate ci adresaţi-vă
unui centru de asistenţă autorizat.
- Nu utilizaţi prelungitoare electrice care nu
sunt autorizate de producător, pentru că acestea ar putea provoca daune şi incendii.
- Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâinile sau
picioarele ude atunci când ştecherul este în
priză.
- Nu utilizaţi aparatul atunci când umblaţi cu picioarele goale

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ:
Risc de leziuni şi/sau arsuri în timpul utilizării
aparatului:
- Se interzice utilizarea aparatului în locurile
unde există pericol de explozii.
- Nu utilizaţi niciodată produsul în prezenţa
unor substanţe toxice.
- Acest aparat nu este destinat să fie folosit de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care
nu au experienţă sau cunoştinţe, doar dacă
acestea nu au beneficiat, prin intermedierea
unei persoane responsabile cu siguranţa acestora, de o supraveghere sau de instrucţiuni
privind utilizarea aparatului.
- Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
- În cazul căderii accidentale a aparatului, trebuie să îl verificaţi la un centru de asistenţă
autorizat, pentru că ar putea interveni defecţiuni interne care limitează siguranţa produsului.
- În cazul unor defecţiuni sau disfuncţionalităţi,
opriţi aparatul şi nu încercaţi să-l dezasamblaţi, ci adresaţi-vă unui Centru autorizat de
asistenţă tehnică.
- Acest aparat este prevăzut cu dispozitive de
siguranţă pentru a căror înlocuire este nevoie
de un tehnician autorizat.
- Aparatul nu se utilizează dacă a căzut, dacă
are semne vizibile de deteriorare sau dacă se
observă scăpări.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ:
utilizarea aparatului:

tiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi să le păstraţi, pentru că v-ar putea folosi în viitor.
Polti S.pA neagă orice responsabilitate în
cazul unor accidente datorate utilizării necorespunzătoare a aparatului.

- Vă recomandăm să utilizaţi numai produse originale marca Polti pentru că produsele altor mărci ar putea să nu se adapteze aparatelor Polti şi ar putea cauza
daune neplăcute.
- Nu lăsaţi niciodată aparatul expus la agenţi
atmosferici.
- Nu aşezaţi aparatul în apropierea sobelor
aprinse, radiatoarelor electrice sau altor surse
de căldură.
- Nu expuneţi aparatul la temperaturi mai mici
de 0°C şi mai mari de 40°C.
- Apăsaţi tastele delicat şi evitaţi folosirea
obiectelor ascuţite, de exemplu a pixurilor
sau a altor obiecte de acest fel.
- Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales atunci când aparatul este
cald.
- Pentru a nu compromite siguranţa aparatului,
în cazul unor reparaţii sau pentru înlocuirea
accesoriilor, utilizaţi numai piese de schimb
originale.
- În timpul funcţionării, aparatul trebuie să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală.
- Aparatul trebuie să fie poziţionat întotdeauna
pe suprafeţe stabile.
• Nu aspiraţi lichide.
• Nu aspiraţi acizi sau solvenţi care ar putea
deteriora aparatul, cu atât mai puţin prafuri
şi lichide explozive, care în contact cu componentele interne ale aparatului ar putea
cauza explozii.
• Nu aspiraţi substanţe toxice.
• Nu aspiraţi obiecte inflamabile sau incandescente , cenuşă sau alte materiale în fază
de combustie.

ATENŢIE
INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR
În conformitate cu articolul 13 din Decretul legislativ din 25 iulie 2005, nr. 15 de “Aplicare a
Directivelor 2002/95/CE, 2002/96/CE şi
2003/108/CE, privind reducerea utilizării de
substanţe periculoase pentru echipamentele
electrice şi electronice şi de eliminare a
deşeurilor”
simbolul de container barat cu o
cruce, prezentat asupra aparatului,
indică faptul că produsul, la încheierea duratei sale de viaţă, trebuie să
fie colectat separat de alte deşeuri.
Utilizatorul va trebui să încredinţeze echipamentele scoase din uz centrelor de colectare
diferenţiată a deşeurilor electronice şi electrotehnice sau să le livreze revânzătorului în momentul achiziţionării unui alt echipament de
acelaşi tip, în raport de unu la unu.
Colectarea diferenţiată pentru încredinţarea
ulterioară a echipamentului scos din uz reciclării, tratamentului şi eliminării, în conformitate cu cerinţele ambientale, contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra
mediului şi sănătăţii şi favorizează reciclarea
materialelor din care este alcătuit echipamentul.
Eliminarea abuzivă a produsului din partea
deţinătorului, implică aplicarea sancţiunilor
administrative prevăzute de normele în vigoare.

ROMÂNĂ

PREGĂTIRE
♦ Scoateţi aparatul din ambalaj, verificând
conţinutul şi integritatea produsului.
♦ Introduceţi accesoriul de aspirare al tubului
flexibil (A) în conectorul (9) (fig. 1) (pentru
a-l deconecta, apăsaţi tastele (A3) şi trageţi
de tub fig. 2).
♦ Desfăşuraţi cablul de alimentare (1) şi introduceţi ştecărul într-o priză adecvată.

UTILIZAREA CORECTĂ A
PRODUSULUI
Acest aparat este destinat uzului casnic ca
aspirator de colectare a murdăriei solide,
conform descrierilor şi instrucţiunilor menţionate în acest manual. Vă recomandăm să ci-
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♦ Apăsaţi tasta ON/OFF (10). Aparatul va începe să funcţioneze. Tasta ON/OFF (10)
poate fi apăsată cu un picior, pentru a nu
trebui să vă aplecaţi.
♦ Puteţi regla puterea de aspirare cu ajutorul
cursorului (3). Mutându-l la dreapta, puterea de aspirare creşte. Pentru a o diminua
este de ajuns să deplasaţi cursorul la
stânga (fig. 3). Vă sfătuim să utilizaţi nivelul
minim pentru perdele, nivelul mediu / scăzut pentru canapele, fotolii şi perne, mediu /
înalt pentru covoare şi înalt pentru podele şi
suprafeţe dure (ceramică, marmură etc.).
♦ Puteţi acţiona prompt cu ajutorul variatorului manual de aspirare (A2) în cazul unei
aspirări accidentale (ex. perdele), reducând
forţa de aspirare. Se recomandă să acţionaţi cu variatorul deschis pe perdele, covoare, canapele, etc. Împingeţi în faţă variatorul până când descoperiţi orificiul aflat
pe mâner. Pentru a aspira din nou la putere
maximă, împingeţi variatorul în spate pentru a acoperi orificiul.
♦ Pentru a înceta aspirarea, apăsaţi din nou
tasta ON/OFF (10).

♦

♦

♦
♦

♦ Înlăturaţi mânerul (6) rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic în raport cu recipientul (7c), aliniind cele două săgeţi de referinţă (fig. 9b).
♦ Înlăturaţi filtrul recipientului (7a) şi extrageţi
grupul de filtrare (7b), scuturând eventualele reziduuri de murdărie.

NOTĂ:Vă recomandăm să curăţaţi recipientul după fiecare utilizare.
ATENŢIE: nu depăşiţi niciodată nivelul
“MAX” indicat pe recipientul de colectare a
prafului (7), altfel se pot înfunda filtrele, reducând puterea de aspirare a aparatului.

♦ Reintroduceţi grupul de filtrare (7b) în recipient (7c), fiind atenţi să aliniaţi cele două
săgeţi prezente (fig. 10).
♦ Reintroduceţi filtrul de aer (7a).
♦ Remontaţi mânerul (6) pe recipient (7c) rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, fiind
atenţi să aliniaţi cele două săgeţi prezente
(fig. 9a).
♦ Repoziţionaţi recipientul pentru colectarea
prafului în aparat în ordine inversă faţă de
cea descrisă anterior (fig. 7).

ATENŢIE: nu utilizaţi aparatul fără recipientul de colectare a prafului (7) împreună cu
filtrul.

GOLIREA ŞI CURĂŢAREA
RECIPIENTULUI DE PRAF
Opriţi aparatul apăsând pe tasta ON/OFF
(10). Deconectaţi cablul de alimentare (1)
de la priză.
Detaşaţi recipientul pentru praf de aspirator,
deschizând capacul (5) şi apăsând tasta de
detaşare a recipientului pentru praf (5a)
(fig.5).
Extrageţi recipientul pentru praf (7) ridicându-l de mâner (6).
Apăsaţi tasta (8) prezentă pe recipientul
pentru praf (7), pentru a-l deschide şi a permite ieşirea murdăriei adunate (Fig. 6).

UTILIZAREA ACCESORIILOR
Accesoriile pot fi conectate direct la tubul
flexibil (A) sau la tubul telescopic (B).
Utilizarea tubului telescopic (B)
Lungimea tubului telescopic poate fi reglată.
Este suficient să apăsaţi butonul (B1) pentru
a-l extinde sau a-l reduce, după preferinţe.
Utilizarea suportului de accesorii (C)
Suportul pentru accesorii permite fixarea accesoriilor (E) şi (F) pe tubul telescopic (B), pentru
a le avea mereu la îndemână. Este suficient să
prindeţi inelul simplu (C1) pe tubul telescopic şi
să introduceţi accesoriile (E) şi (F) în celelalte
2 inele (fig. 11).

ATENŢIE: deoarece prin apăsarea tastei
(8) se deschide baza inferioară a rezervorului, vă sfătuim să faceţi această operaţiune
deasupra unui coş de gunoi.

41

ROM

FORZASPIRA C 110
Perie pentru parchet (D)
Peria pentru parchet este proiectată pentru a
curăţa suprafeţele delicate şi este dotată cu
păr şi roţi din material special cercetat
pentru a nu deteriora suprafeţele.

SFATURI DE ÎNTREŢINERE
GENERALĂ
• Înainte de efectuarea oricărei operaţiuni
de întreţinere, debranşaţi priza de
alimentare de la reţeaua electrică.
• Pentru curăţirea externă a aparatului,
utilizaţi o cârpă udă. Evitaţi folosirea
solvenţilor ce ar putea provoca daune
suprafeţelor din plastic.

Cap mic de aspirare (F)
Capul mic de aspirare este indicat pentru
curăţarea suprafeţelor textile precum îmbinările dintre canapele, fotoliile, saltelele, scaunele auto, etc..

CURĂŢAREA RECIPIENTULUI DE PRAF
♦ Extrageţi recipientul pentru colectarea
murdăriei şi înlăturaţi filtrul de aer şi grupul
de filtrare, precum este descris la paragraful “Golirea şi curăţarea recipientului de
praf”.
♦ Clătiţi toate componentele sub apă curentă
şi lăsaţi-le să se usuce.
♦ Remontaţi totul în mod invers faţă de descrierea de mai sus.

Tubul pentru curăţarea colţurilor (E)
Tubul este indicat pentru aspirarea perfectă a
locurilor mai dificile precum plintele, pliurile
canapelelor, fotoliile, mobilele tapiţate, scaunele auto.

Utilizarea periei universale (G)
Conectaţi peria la tubul telescopic (B). Deplasând selectorul de pe perie (G2) prin apăsare
cu piciorul puteţi schimba suprafaţa de aspirare fără a trebui să vă aplecaţi. Poziţia cu perii
scoşi este indicată pentru toate pardoselile.
Poziţia fără peri este indicată pentru covoare
şi mochete.

ÎNLĂTURAREA ŞI CURĂŢAREA FILTRULUI EPA
♦ Rotiţi grilajul (11) în sens contrar acelor de
ceasornic (fig. 11) şi îndepărtaţi filtrul (12)
(fig. 12).
♦ Clătiţi filtrul sub jet de apă rece curentă.
♦ După spălare, agitaţi-l uşor pentru a elimina
eventualele resturi de mizerie şi apă în exces.

DISPOZITIVUL AUTOMAT DE
ÎNFĂŞURARE A CABLULUI
Înainte de a pune la loc aspiratorul înfăşuraţi
cablul de alimentare apăsând tasta (4), având
grijă să ţineţi de cablu în timpul operaţiei.

ATENŢIE
♦ Lăsaţi filtrul să se usuce în mod natural, departe de sursele de căldură. Se recomandă
să aşteptaţi 24 de ore înainte de a aşeza filtrele în interiorul aparatului.
♦ În cazul în care filtrele prezintă laceraţii, înlocuiţi-le.
♦ Se recomandă curăţarea filtrelor la fiecare
4 luni.
♦ Nu curăţaţi filtrele cu peria pentru că poate
să le deterioreze, diminuând astfel capacitatea lor de filtrare.
♦ Nu utilizaţi detergent, nu frecaţi filtrul şi nu-l
spălaţi în maşina de spălat vase.

DEPOZITAREA APARATULUI
Puteţi strânge aparatul introducând
peria (G) cu tubul (B) în locaşul parking (2)
ROMÂNĂ
precum este indicat în figura 8.
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REZOLVAREA INCONVENIENTELOR

PROBLEMA

CAUZA

SOLUŢIA

Cablu de alimentare (1) neintro- Introduceţi cablul de alimentare (1) îndus.tr-o priză de curent corespunzătoare.
Aspiratorul nu porneşte
Tasta ON/OFF (10) închisă

Aprindeţi tasta ON/OFF (10).

ROM
Tub flexibil / tub telescopic
înfundat.
Aspiratorul nu aspiră

Curăţaţi tuburile.
Goliţi rezervorul de colectare a prafu-

Rezervor colectare praf (7) prea
lui (7).
plin.
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