
model: SRV 01  
‘VENTO’ 

O VIAŢĂ MAI BUNĂ ! 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Aspirator de mână (reîncărcabil) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 

 
 

 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988) 
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş 

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.sero.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro 
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Descriere produs  
 
1 – Suport de perete / unitate încărcare 
2 – Recipient praf 
3 – Închizător recipient praf 
4 – Buton eliberare recipient praf 
5 – Led / indicator de încărcare 
6 – Buton pornire/oprire 
7 – Corp aspirator 
8 – Adaptor 
9 – Fişă adaptor 
10 – Suport filtru praf 
11 – Filtru praf 
12 – Fixator filtru praf 
13 – Prelungitor scurt 
14 – Prelungitor lung 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acesta a fost conceput pe baza celor 
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
 

Vă mulţumim !  
 
ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa curentului din priză corespund cu cele înscrise pe adaptor. 
• Utilizaţi aspiratorul numai cu filtru şi nu aspiraţi materiale ude sau fierbinţi. 
• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi lângă aparat. Depozitarea se face într-un loc unde copiii nu au acces. Aveţi grijă la cordonul 

de alimentare al adaptorului, nu lăsaţi ca acesta să atârne, astfel încât să poată fi ajuns de copii. 
• Scoateţi aparatul din priză atunci când nu îl folosiţi. 
• Acest aparat este destinat numai pentru folosirea casnică. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cordonului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu 

folosiţi aparatul. 
• Apelaţi la un Service autorizat pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 
PROCESUL DE ÎNCĂRCARE 
Înainte de prima folosire a aspiratorului, acumulatorul fiind nou, trebuie încărcat timp de minim 16 ore ! 

• Suportul de perete livrat împreună cu produsul este destinat atât depozitării pe perioadele de repaus ale aparatului, precum şi 
încărcării acumulatorului. 

• Procesul de încărcare începe automat după ce aspiratorul a fost introdus în unitatea de încărcare şi este semnalizat de 
aprinderea ledului de culoare roşie / indicatorul de încărcare. 

• Aspiratorul trebuie să fie oprit în timpul procesului de încărcare. În acest timp el nu trebuie pornit. 
• În timpul încărcării adaptorul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu reprezintă un defect. 
• Dacă aspiratorul nu a fost folosit o perioadă mai îndelungată de timp, capacitatea acumulatorului poate să scadă. Capacitatea 

maximă revine după câteva cicluri complete de încărcare/descărcare. 
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UTILIZARE 
• Scoateţi aspiratorul din suport. 
• Porniţi aparatul folosind butonul On/Off. Opriţi aparatul reapăsând acelaşi buton. 
• Dacă în timp ce aspiraţi, puterea de aspirare scade, opriţi aparatul şi reîncărcaţi acumulatorul. 
• După fiecare folosire goliţi recipientul de praf şi scuturaţi filtrul. Performanţa aspiratorului este influenţată de starea de 

curăţenie a filtrului.  

ACCESORII PENTRU COLŢ 
• Aceste accesorii se pot adapta la aspirator pentru a curăţa colţuri şi locuri greu accesibile. Folosiţi prelungitorul lung sau scurt, 

în funcţie de necesităţi. 

CURĂŢIRE GENERALĂ 
• Înainte de a curăţi aparatul, scoateţi-l din suport. 
• Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu curăţiţi aparatul cu apă şi nici nu-l introduceţi în apă. 
• Ştergeţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită, după care uscaţi prin ştergere cu o cârpă uscată. 

GOLIREA RECIPIENTUL DE PRAF 
• Puterea redusă de aspirare (cu toate că avumulatorul este încărcat la maxim) indică umplerea recipientului de praf şi a 

filtrului aferent. 
• Ţineţi aspiratorul în mână. Apăsaţi butonul de eliberare al recipientului de praf şi scoateţi-l. 
• Filtrul se goleşte scuturându-l uşor sau periindu-l cu o perie. 
• Dacă filtrul este foarte murdar, se poate curăţa cu apă călduţă şi săpun, după care se lasă să se usuce complet. 

ACUMULATORUL 
• Nu aruncaţi acumulatoarele în mediul înconjurător. Acumulatorul înlocuit se duce la un centru de colectare selectivă a 

deşeurilor. 
• Compartimentul acumulatorului se află în partea inferioară a aspiratorului. 
• Acumulatorul este format dintr-un set de 3 elemenţi (3 buc. x 1.2 V = total 3.6 V c.c.). Puterea aspiratorului este de 30 W. 
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GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune adaptor : 220 – 240 V, c.a. 
Putere: 30 W 
Nivel zgomot: 66 dB(A) 
Acumulatori: 3 x 1,2 V 
 
 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 


