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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
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Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Păstraţi instrucţiunile de utilizare, 
certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 

 
 

 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. 
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, sales@zass.ro 

 



 
1- MÂNER       10- CORDON ALIMENTARE 
2- ŞURUBURI FIXARE MÂNER                         11- PERIE MICĂ (pt. canapele, etajere, mobilier)   
3- MICRO-FILTRU EXHAUSTARE AER   12- PERIE PENTRU PODEA/COVOR 
4- BUTON PORNIRE/OPRIRE    13- ACCESORIU COLŢ 
5- CORP PRINCIPAL                                                        14- CUVĂ PRAF 

6- FILTRU MOTOR      15- FILTRU PRAF 
7- COMPARTIMENT CUVĂ PRAF                 16- SUPORT FILTRU PRAF 
8- RACORD FURTUN     17- SISTEM ANTIALUNECARE MÂNER 
9- MÂNER CUVĂ PRAF 

 
          

 

 

 

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. 



SERO SVC 03 CANGURO - ASPIRATOR VERTICAL FĂRĂ SACI 
MĂSURI  DE  SECURITATE: 
La folosirea aparatelor electrice, trebuie respectate reguli de siguranţă de bază, incluzând următoarele: 

o Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa reţelei electrice corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
o Pentru a preveni defectarea aspiratorului nu utilizaţi multiprize prelungitoare cu secţiuni subdimensionate. 
o Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se 

demontează accesoriile. 
o La curăţarea aspiratorului nu utilizaţi substanţe chimice dăunătoare şi/sau substanţe abrazive. 
o ATENŢIE: Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide inflamabile cum sunt gazolina, diluantul, alcoolul, 

kerosenul, etc; deasemeni, nu aspiraţi lichide corozive cum ar fi acizi, etc. 
o ATENŢIE: Nu aspiraţi ţigări aprinse, cenuşă sau scrum fierbinte, beţe de chibrit aprinse. 
o Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor, persoanelor în 

vârstă sau a celor infirme. 
o Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu utilizaţi aparatul în scop industrial sau comercial. Nu 

utilizaţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni. 
o Nu deplasaţi aparatul trăgându-l de cordonul de alimentare. 
o Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi şi nu-l lăsaţi lîngă 

suprafeţe fierbinţi cum ar fi soba, şemineul, cuptorul, etc. 
o Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau corpul principal în apă 

sau în alte lichide.  
o Nu aspiraţi în spaţii exterioare sau pe suprafeţe umede.  Nu aspiraţi lichide. 

o Nu aspiraţi obiecte ascuţite cum sunt cioburile de sticlă, cuie, şuruburi, etc. 
o Goliţi cuva de praf mai des atunci când aspiraţi pulberi sau praf fin sau când aspiraţi covoare noi. 
o Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cordonul 

de alimentare. 
o Nu scoateţi ştecherul aparatului din priză având mâinile umede. 
o Verificaţi starea aparatului şi a cordonului de alimentare înainte de fiecare utilizare. Dacă apar probleme 

de orice natură, dacă l-aţi scăpat, etc. nu mai utilizaţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat SERO 

pentru a-l verifica şi/sau repara. Nu reparaţi singur aparatul.  
o Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 

 

UTILIZAREA ASPIRATORULUI 
Pregătirea pentru utilizare 

• Mânerul trebuie montat înainte de utilizarea aspiratorului. 

• Deşurubaţi şuruburile de pe mâner (figura 1). 

• Introduceţi mânerul în corpul principal al aspiratorului (figura 2). 

• Strângeţi şuruburile la loc. 
 

Utilizarea propriu-zisă: 

• Când nu utilizaţi aspiratorul, înfăşuraţi cordonul de alimentare pe suportul de pe spatele acestuia. Pentru 

utilizare, desfăşuraţi cordonul. 



• Montarea accesoriilor se face conform desenelor alăturate: peria pentru podea/covor (figura 3), 

accesoriul pentru colţ (figura 4) şi peria mică (figura 5). 

• După ce aţi verificat că tensiunea şi frecvenţa la priza de alimentare corespunde cu datele înscrise pe 

eticheta aparatului, introduceţi ştecherul în priză. 

• Apăsaţi butonul Pornit/Oprit (ON/OFF) pentru pornirea, respectiv oprirea aspiratorului. 
 

SCOATEREA / MONTAREA CUVEI DE PRAF ŞI A FILTRULUI DE PRAF 
Atenţie – Cuva şi filtrul de praf nu trebuie să se umple până la refuz în timpul utilizării. După fiecare 

utilizare verificaţi acest lucru.   

• Opriţi aparatul prin apăsarea butonului Pornit/Oprit şi scoateţi ştecherul cordonului de alimentare din 

priză. 

• Puneţi aspiratorul pe podea.  

• Ridicaţi şi scoateţi cuva de praf, trâgând de mânerul acestuia (figura 14). 

• Scoateţi filtrul de praf (figura 15). 

• După curăţire, introduceţi suportul filtrului în filtrul de praf (figura 6-7). 

• Aşezaţi filtrul de praf în cuva de praf (figura 8-9). 

• Montaţi cuva de praf în lăcaşul său, apăsând mânerul acestuia (figura 10-11).  

• Nivelul prafului din cuvă se poate vedea în timpul aspirării (figura 12). 

NU FOLOSIŢI ASPIRATORUL FĂRĂ CA FILTRUL ŞI CUVA DE PRAF SĂ FIE MONTATE ÎN 
COMPARTIMENTUL LOR. 
 

CURĂŢIREA / SCHIMBAREA FILTRULUI MOTOR 

• Aspiratorul va funcţiona cu cele mai bune rezultate dacă filtrul motor se curăţă cu regularitate. 

• După trei umpleri consecutive ale cuvei de praf, se recomandă curăţirea filtrului motor. 

• Cu cuva pentru praf demontată, ridicaţi filtrul motor din lăcaşul său (figura 16).  

• Curăţaţi filtrul motor cu apă, uscaţi-l şi montaţi-l la loc. Înainte de a-l pune la locul său, asiguraţi-vă că 

filtrul s-a uscat complet.  
 

CURĂŢIREA / SCHIMBAREA MICRO-FILTRULUI EXHAUSTARE AER 

• Deschideţi capacul filtrului din spatele aspiratorului şi scoateţi micro-filtrul. 

• Curăţaţi-l cu apă, uscaţi-l şi aşezaţi-l la loc. Închideţi capacul.  
 

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢIREA APARATULUI  

• Ştergeţi exteriorul aspiratorului cu o cârpă uşor umezită, eventual folosind un detergent slab. 

• Ştergeţi cu o cârpă uscată. 
 

DATE TEHNICE 

• Model: SVC 03 

• Tensiune: 230 V~ 

• Frecvenţa: 50Hz 

• Putere maximă: 1500 W 

• Nivel de zgomot  ≤ 86,4 dB(A) 

• Fără sac pentru praf 

• Lungime cordon alimentare: 5 metri 

• Masa: 3.14 Kg 



 

 
 


