
 
 

RO  MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 

VC8030 
Aspirator



 

 



 
 

ROMÂNĂ 

 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

Când folosiţi aspiratorul, trebuie să respectaţi 
întotdeauna măsurile de siguranţă esențiale, 
inclusiv următoarele: 

1. Verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat 
corespunde cu tensiunea reţelei locale înainte de a 
conecta aparatul. 

2. Nu folosiţi aparatul dacă este deteriorat cablul sau 
ştecherul. Nu folosiţi aspiratorul dacă acesta a 
căzut sau este deteriorat, a fost lăsat afară sau 
scăpat în apă. Returnaţi aparatul la un centru de 
service SINGER pentru examinare, reparare sau  
reglare. 

3. Nu folosiţi aparatul fără sacul şi filtrele de praf 
instalate corect. 

4. Nu lăsaţi aspiratorul nesupravegheat când este 
băgat în priză. 

5. Scoateţi aparatul din priză atunci când nu îl folosiţi 
şi înainte de a scoate filtrele. 

6. Pentru a evita riscul de electrocutare nu folosiţi 
aparatul în exterior sau pe suprafeţe ude. 

7. Nu permiteţi copiilor să-l folosească ca pe o jucărie. 
Este necesar să-l folosiţi cu mare atenţie în 
preajma copiilor. 

8. Folosiţi-l numai în modul descris în acest manual. 
Folosiţi numai accesoriile recomandate de 
producător. 
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9. Nu trageţi sau transportaţi aparatul ţinându-l de 
cablu. Nu folosiţi cablul drept mâner. Nu închideţi o 
uşă peste cablu, nu trageţi cablul peste margini sau 
colţuri ascuţite. Nu trageţi aparatul peste cablu. 
Ţineţi cablul departe de suprafeţele încălzite. 

10. Nu trageţi aparatul din priză trăgând de cablu. 
Pentru a-l trage din priză, apucaţi-l de ştecher, nu 
de cablu. 

11. Nu manipulaţi ștecherul sau aspiratorul cu mâinile 
ude. 

12. Nu puneţi niciun obiect în orificiile de aerisire. Nu 
folosiţi aparatul cu niciun orificiu de aerisire blocat 
şi nu obstrucţionaţi fluxul de aer. Menţineţi toate 
orificiile fără praf, scame, păr şi orice ar putea 
reduce fluxul de aer. 

13. Nu aspiraţi obiecte grele sau ascuţite cum ar fi 
sticlă, cuie, şuruburi, monede etc. 

14. Nu aspiraţi niciun obiect care arde sau scoate fum 
cum ar fi cenuşa încinsă, ţigări sau chibrituri. 

15. Opriţi toate comenzile înainte de a conecta sau 
deconecta aspiratorul de la priză. 

16. Aspiraţi scările cu precauţie sporită. 
17. Nu aspiraţi materiale toxice (înălbitor pe bază de 

clor, amoniac, produse pentru desfundat etc.) 
18. Nu folosiţi aparatul pentru a aspira lichide 

inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau 
nu folosiţi aparatul în zone în care acestea ar putea 
fi prezente. 

19. Ţineţi părul, obiectele vestimentare largi, degetele 
şi toate părţile corpului departe de orificii sau 
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piesele mobile. 
20. Întotdeauna trageţi din priză acest aparat înainte de 

a conecta sau deconecta furtunul flexibil de 
aspiraţie. 

21. Nu lăsaţi ștecherul să lovească ceva când 
înfăşuraţi cablul. 

22. Folosiţi numai pe suprafeţe uscate, în interior. 
23. Depozitaţi aparatul într-o zonă răcoroasă, uscată. 
24. Nu scufundaţi aparatul în apă sau  în alte lichide. 
25. Nu folosiţi aparatul pentru a vă curăţa animalele de 

companie sau orice animal. 
26. Ţineţi faţa (ochii, urechea, gura etc.) departe de 

orificii, când aspiratorul este pornit. 
27. Toate reparaţiile trebuie efectuate de un centru de 

service SINGER autorizat 
28. Folosiţi numai sacul de praf original, filtrele 

originale şi accesoriile originale de la distribuitorul 
dumneavoastră local SINGER. Folosirea unor saci 
de praf şi a unor filtre neautorizate va duce la 
pierderea garanţiei. 

29. Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 
8 ani şi de persoane cu o capacitate fizică, 
senzorială sau mentală redusă sau de persoane cu 
lipsă de experienţă sau fără cunoştinţe dacă 
acestea sunt supravegheate sau au primit 
instrucţiuni privind folosirea în siguranţă a 
aparatului şi au înţeles posibilele pericole ale 
folosirii aparatului. 

30. Copiii nu trebuie să se joace niciodată cu aparatul. 
31. Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu 
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trebuie efectuată niciodată de copii 
nesupravegheaţi. 

32. Sacii şi foliile de plastic nu trebuie lăsate la 
îndemâna copiilor înainte de a fi aruncate. Risc de 
sufocare. 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE  

1. Acest aparat este destinat exclusiv folosirii casnice. 
Numai suprafeţele uscate trebuie aspirate. Nu 
aspiraţi materiale de construcţii. Producătorul nu îşi 
asumă nicio răspundere pentru avariile produse ca 
urmare a nerespectării “Instrucţiunilor de siguranţă”, 
iar garanţia va fi anulată automat. 

2. Nu aspiraţi praf de toner. Tonerul, cum ar fi cel folosit 
în imprimante şi fotocopiatoare, poate conduce 
electricitatea. 

3. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsaţi 
materialele de ambalare (pungile de plastic, cutia 
etc.) la îndemâna sugarilor şi copiilor. 

4. Nerespectarea parţială sau totală a instrucţiunilor de 
siguranţă din acest manual de instrucţiuni va 
exonera automat SINGER de orice tip de răspundere 
în cazul funcţionării defectuoase a aparatului sau a 
vătămărilor produse persoanelor sau animalelor. 

 
 
5. În cazul manipulării, reparării sau a oricărei  

modificări a aparatului efectuate de personal 
necalificat sau în cazul folosirii necorespunzătoare, 
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garanţia va fi anulată automat. 

SERVICE şi REPARAŢII 
1. Pentru service sau reparaţii în garanţie, vă rugăm să 

contactaţi o companie de service autorizată care este 
menţionată pe cartea de garanţie care însoţeşte 
produsul. 

2. Nu folosiţi niciun produs cu cablul sau ştecherul 
deteriorat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, 
returnaţi aparatul la un centru de service SINGER 
pentru examinare, reparare sau reglare. Nu încercaţi 
să demontaţi nicio piesă a aparatului. Acest lucru ar 
trebui efectuat numai la un centru de service SINGER 
autorizat. 

3. Nerespectarea parţială sau totală a instrucţiunilor de 
siguranţă din acest manual de instrucţiuni va exonera 
automat SINGER de orice tip de răspundere în cazul 
funcţionării defectuoase a aparatului sau a 
vătămărilor produse persoanelor sau animalelor. 

4. În cazul manipulării, reparării sau a oricărei modificări 
a aparatului efectuate de personal necalificat sau în 
cazul folosirii necorespunzătoare, garanţia va fi 
anulată automat. 

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI Exclusiv pentru 
utilizarea casnică. 
SINGER îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile 
şi detaliile fără preaviz. 
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UTILIZARE ŞI FUNCŢIONARE: 

1. Asamblarea aspiratorului 
Notă: 
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de a monta sau 
scoate accesoriile. 

1. Ataşarea furtunului flexibil la aspirator. Conectaţi furtunul 
flexibil la conducta de aspirare a aerului; împingeţi până auziţi 
un “clic”  care indică faptul că acesta se află în poziţia blocată. 

2. Montarea tubului la tija curbată /furtunul prelungitor. Împingeţi 
tubul în tija curbată /furtunul prelungitor. 

3. Ataşarea periei mici şi a tubului cu orificiu îngust folosind 
conectorul 

4. Instalarea periei pentru podea la tub. Împingeţi tubul în peria 
pentru podea. Reglaţi tubul la lungimea dorită.
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2. Controlul variabil al aspiraţiei 
Notă: 
După instalarea accesoriilor, derulaţi o lungime suficientă a 
cablului şi introduceţi ştecherul în priză. Un marcaj galben de pe 
cablul de alimentare indică lungimea ideală a cablului. Nu trageţi 
cablul de alimentare dincolo de marcajul roşu. 

1. Băgaţi ştecherul în priză. 
2. Apăsaţi butonul de pornire/oprire situat pe aparat pentru a 

porni aspiratorul. 
3. Pentru a strânge cablul de alimentare, apăsaţi butonul de 

strângere a cablului cu o mână şi ghidaţi cablul de alimentare 
cu cealaltă mână pentru a vă asigura că nu loveşte şi nu 
produce daune sau vătămări. 

4. Pentru a regla aspiraţia, glisaţi butonul de control al vitezei de 
pe braţul de aspiraţie al aspiratorului. 

 

Butonul de control al vitezei 

Butonul de înfăşurare a cabluluiButon de pornire/oprire 



3. Change dust bag

 

1. Deschideţi capacul frontal 
2. Înlocuiţi sacul de praf 

4. Transportarea şi mutarea aspiratorului 

Notă: 
Acest aspirator are un mâner comod. Puteţi folosi cu uşurinţă 
aspiratorul când acesta este în poziţie verticală. Aparatul are de 
asemenea şi 3 rotiţe de ghidare pe partea inferioară pentru 
deplasarea uşoară. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Îndepărtarea şi curăţarea filtrului pre-motor şi a filtrului de 
evacuare a aerului   

Avertisment: 
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte de a efectua 
operațiuni de întreținere.

3. Înlocuirea sacului de praf
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1. Deschideţi capacul frontal 

Filtrul pre-motor

b. Filtrul de evacuare a aerului
 

 
 
1.  Apăsaţi butonul de  2. Scoateţi filtrul de evacuare a aerului 

blocare a capacului pentru a-l deschide  pentru a-l curăţa şi înlocui 

 
 
 
 
 
Vă rugăm să reţineţi: 
Materialul din burete al filtrului din aspirator se va umple de praf cu 
timpul. Acest lucru este normal şi nu va afecta funcţionarea filtrului. 
Dacă filtrul din burete este atât de prăfuit încât aspiraţia nu revine la 
100%, vă sugerăm să scoateţi filtrul, să-l clătiţi sub robinet şi să-l 
lăsaţi să se usuce timp de 24 de ore prin aerisire, nu lângă foc sau 

a. Filtrul pre-motor  

2. Scoateţi grila filtrului de aspiraţie 
şi curăţaţi sau schimbaţi filtrul
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lângă obiecte cu temperatură ridicată înainte de a-l reinstala în 
aspirator. Acest lucru ar trebui efectuat o dată la şase luni sau 
atunci când puterea de aspiraţie pare să se reducă evident. 

Important: 
Vă rugăm să reţineţi că există un comutator de siguranţă în 
interiorul aspiratorului care împiedică folosirea aparatului la o viteză 
de aspiraţie mare. Dacă aspiraţia este prea mare, comutatorul de 
siguranţă va fi acţionat. În acest caz, el poate reduce viteza de 
aspiraţie şi poate proteja  motorul de avarii. 

Notă: 
Orificiul de aspiraţie trebuie să fie deschis, întotdeauna fără nicio 
obstrucţie. În caz contrar, motorul se va supraîncălzi şi s-ar putea 
defecta. 

Important: 
Toate filtrele trebuie verificate cu regularitate pentru semne de 
deteriorare, de preferat după sarcina de curăţare. Filtrele trebuie 
înlocuite imediat dacă se deteriorează. Scoateţi întotdeauna 
aspiratorul din priză când verificați filtrele.Eliminarea 
echipamentelor electrice şi electronice vechi (aplicabil în 
Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de 
colectare separată). 

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său arată că acest produs nu trebuie tratat ca 
deşeu casnic. În schimb el trebuie predat la punctul de colectare aplicabil  pentru reciclarea 
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs, 
veţi contribui la prevenirea posibilelor consecinţe negative pentru mediu şi sănătatea umană, 
care ar putea fi produse în caz contrar prin gestionarea necorespunzătoare a acestui produs ca 
deşeu. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii 
mai detaliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi sediul local, serviciul local 
de eliminare a deşeurilor casnice sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
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