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Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile!

Stimaţii noştri clienţi,
Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel 
mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat cu cea mai 
avansată tehnologie. Pentru acest lucru, înainte de a utiliza produsul, 
citiţi în întregime şi cu atenţie acest ghid şi alte date ce vă sunt furnizate 
şi păstraţi-le ca sursă de referinţă. Dacă oferiţi altcuiva produsul, daţi-l 
împreună cu acest ghid. Respectaţi instrucţiunile acordând atenţie aver-
tismentelor şi tuturor datelor menţionate în ghidul de utilizare.

Semnificaţia simbolurilor
In diverse capitole din acest ghid au fost utilizate următoarele simboluri:

Informaţii importante cu privire la modul de utilizare a 
dispozitivului şi sfaturi utile. 

Avertismente cu privire la siguranţa personală şi 
materială.

Clasă de protecţie împotriva şocurilor electrice.

Acest produs este fabricat într-o fabrică modernă fără a afecta mediul. 
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În acest capitol sunt cuprinse instrucţiuni de sigu-
ranţă utile pentru prevenirea rănirii şi a pagubelor 
materiale. 

Nerespectarea acestor instrucțiuni duce la invalidar-
ea garanției acordate. 

1.1 Siguranţa generală 
• Acest aparat se conformează standardelor inter-
naţionale de siguranţă.
• Acest aparat poate fi utilizat de către persoanele 
în vârstă de peste 8 ani care nu au nevoie de su-
praveghere, sau de cele care au capacităţi mentale, 
senzoriale şi fizice limitate, care necesită  supraveghe-
re sau care înţeleg pericolele în ce priveşte utilizarea 
aparatului şi care au fost instruiţi. Copiii nu trebuie să 
se joase cu aparatul. Operaţiunile de curăţare şi în-
treţinere nu trebuie efectuate de către copii dacă nu 
sunt supravegheaţi de către un adult.

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1

• Nu aspiraţi apă sau alte substanţe fluide.
• Nu aspiraţi substanţe inflamabile şi fiţi atenţi dacă 
ţigările au fost bine stinse înainte să aspiraţi scrumul.
• Nu cufundaţi în apă cablul electric sau aparatul pen-
tru a le curăţa.
• Nu folosiţi cablul electric sau aparatul dacă s-au str-
icat.  Apelaţi la service-ul autorizat.
• Utilizaţi doar piese originale sau piesele recoman-
date de către producător.
• Nu demontaţi aparatul.
• Reţeaua de alimentare trebuie să se conformeze  
datelor menţionate pe eticheta cu modelul aparatului.
• Nu folosiţi aparatul cu un cablu prelungitor.
• Nu trageţi de cablu atunci când scoateţi aparatul din 
priză.
• Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi din priză 
ştecherul.
• Când conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare, 
asiguraţi-vă că nu aveţi mâinile ude sau umede.
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• Pentru a nu înfunda filtrul sau pentru a nu strica 
motorul, nu aspiraţi particule de ciment, ipsos sau 
carton presat.
• Protejaţi aparatul de precipitaţii, surse de căldură şi 
umiditate. 
• Nu folosiţi aparatul în medii explozive sau inflama-
bile sau în apropierea locurilor în care se află sub-
stanţe de acest fel.
• Păstraţi ambalajul acestuia într-un loc în care nu 
pot să ajungă copiii.
 

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1 Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile în 
conformitate cu legislaţia naţională. Nu aruncaţi deşeurile din 
ambalaje împreună cu resturile menajere sau alte deşeuri şi 

aduceţi-le la punctele de colectare a ambalajelor precizate de către au-
torităţile locale

1.2 Conformare cu Directiva WEEE și cu Eliminarea 
Deșeurilor:

1.3 Conformare cu Directiva RoHS 

Acest produs este conform cu Directiva UE privind WEEE 
(2012/19/EU). Acest produs poartă un simbol de clasificare 
pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).
 Acest produs a fost realizat din piese și materiale de înaltă 
calitate, care pot fi reutilizate și care sunt adecvate pentru 

reciclare. Nu eliminați deșeurile cu deșeurile menajere obișnuite și alte 
deșeuri la finalul duratei sale de viață. Duceți aparatul la un punct de 
colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Con-
sultați autoritatea locală din zona dumneavoastră cu privire la aceste 
puncte de colectare.

Aparatul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/
UE). Aparatul nu conține materiale periculoase sau interzise specificate în 
Directivă.

 

 

1.4 Ambalajul produsului
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2.1 Prezentare generală
1

2
3 

4

5

6

1. Mâner
2. Buton ON/ OFF
3. Buton de scoatere  
    a recipientului cu praf 
4. Recipient cu praf
5. Perie
6. Corp principal

2.2 Date tehnice
Putere nominală: 800 W
Tensiune alimentare: 220-240 V~, 
50-60 Hz
Volum praf: 1 L
Lungime cablu: 6 m  
Clasă de izolaţie: II  
Clasă energie: CNe rezervăm dreptul la modificări 

tehnice şi de proiectare.
Valorile declarate pe etichetele aplicate pe produs sau în alte documentaţii tipărite furnizate împreună cu  
produsul sunt valori obţinute în mediu de laborator în funcţie de standardele relevante. Aceste valori pot fi 
modificate în funcţie de utilizarea produsului şi de condiţiile de mediu

Aspiratorul electric vertical2
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Buton de 
scoatere a 
mânerului

3.1 Scopul utilizării

3.4 Accesorii

3.2 Introducerea/ 
scoaterea cablului

3.3 Introducerea/ 
scoaterea periei 

Acest aparat este destinat uzului 
casnic. Dispozitivul nu este potrivit 
pentru uz industrial.

Capăt cu gura îngustă
În timpul utilizării ca as-
pirator, este util pentru 
aspira rea zonelor greu 
accesibile dintre fotolii 
şi mobilier.

Introduceţi mânerul (1) în corpul 
principal (6) (se aude un “clic”).

Poate fi utilizat ca 
aspirator manual în 
cazul în care nu are 
ataşat mânerul (1) 
şi peria. Aparatul 
poate fi utilizat pentru 
aspirarea podelelor 
dacă ataşaţi peria (5) 
şi mânerul.

2. Pentru a scoate mânerul (1) 
apăsaţi butonul de scoatere (3) şi 
scoateţi mânerul.

Puteţi introduce şi scoate peria 
în/ din orificiul de intrare.

3    Utilizare
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3.5 Punerea în funcţiune
1. Scoateţi ştecherul din spatele 
aparatului şi introduceţi-l în priză.
2. Pentru a pune în funcţiune 
aparatul apăsaţi butonul de ON/
OFF (2).

3    Utilizare
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ATENŢIE: Pentru a  
curăţa aparatul, nu  
utilizaţi perii aspre,  
obiecte metalice,  
benzină, solvenţi sau 
agenţi de curăţare 
abrazivi.

A V E R T I S M E N T:  
Pentru uscarea filtrelor, 
nu utilizaţi uscătorul de 
păr sau alte echipa-
mente cu aer cald.

A V E R T I S M E N T:  
Nu reinstalaţi filtrele 
înainte să fie pe deplin 
uscate. In caz contrar, 
ar putea să apară un 
miros de umed, ar pu-
tea ieşi apă în partea 
din spate  şi  filtrele 
s-ar putea deteriora.

A V E R T I S M E N T:  
Instalaţi filtrele la locul 
lor după ce acestea 
s-au uscat.

4.1 Curăţarea rezervorului 
de praf
1. Apăsaţi butonul (3)  de scoatere 
a rezervorului de praf  şi scoateţi  
rezervorul (4). 
2. Scoateţi din lăcaşul propriu 
filtrul HEPA aflat în interiorul 
rezervorului de praf (4).

Înainte de a-l curăţa, opriţi aparatul 
şi scoateţi ştecherul din priză.

4    Curățare și întreținere

3. Goliţi rezervorul de praf.

Filtre HEPA 
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4.4 Transportul şi 
manevrarea 
• Pe parcursul transportului şi 
manevrării aparatului, menţineţi-l 
în ambalajul original. Ambalajul 
aparatului îl va proteja de potenţiale 
pagube fizice.
• Nu aşezaţi corpuri grele pe aparat 
sau pe ambalajul acestuia. Aparatul 
ar putea fi avariat.
• În cazul în care aparatul ar cădea, 
este posibil ca acesta să se dete-
rioreze sau să nu mai funcţioneze.

4.3 Depozitare
• Dacă nu aveţi de gând să uti-
lizaţi aparatul pentru o perioadă 
mai lungă de timp, depozitaţi-l cu 
atenţie.
• Asiguraţi-vă că aţi scos ştecherul 
aparatului, că s-a răcit aparatul şi 
că este uscat în totalitate.
• Nu lăsaţi aparatul la îndemâna 
copiilor.

4.2.1 Filtru HEPA
1. Loviţi filtrul HEPA în partea  
superioară, scuturaţi-l apoi spălaţi-l.
2. După spălare, lăsaţi filtrul HEPA   
să se usuce.

4    Curățare și întreținere


