
COMPACT

Înlocuirea
sacului de colectare



Se ține apăsat timp de 10 de secunde butonul de 
scuturare a filtrului unității (A), buton localizat spre 
partea dreaptă a unității centrale de aspirare;
Se așteaptă 3-5 minute ca praful din interiorul unității 
să se așeze;

Se oprește unitatea 
centrală prin rotirea 
butonului roșu (B) 
poziționat la baza unității 
centrale în poziția OFF; 
Se deconectează ambele 
cleme de susținere (C)   
a cuvei de colectare (D) 
în același timp, cleme 
poziționate pe lateralul 
cuvei de colectare, ținând 
cont de șanțurile în care 
sunt poziționate clemele 
pe unitate;
Se detașează cuva de 
colectare (D) și se pune 
pe podea – dacă sacul 
(E) este plin și trebuie 
înlocuit se trece la pasul 
următor, dacă nu, atunci 
se trece la pasul 10.;
Se scot ciclonul (F) și 
întinzătorul de sac (G) și 
se pun deoparte;
Se înlocuiește sacul plin 
cu un sac Disan nou în 
interiorul cuvei de 
colectare (D);

ÎNLOCUIREA
SACULUI DE COLECTARE 

Se introduce întinzătorul de sac (G) în interiorul 
sacului și marginea sacului de colectare va fi 
poziționată pe deasupra cercului întinzătorului 
spre interiorul sacului (E); 
Se poziționează ciclonul (F) deasupra cuvei de 
colectare (D) cu orificiul acestuia spre interiorul sacului 
de colectare;
Se repoziționează cuva de colectare (D) pe unitate;
Se reconectează ambele cleme de susținere a cuvei de 
colectare (C) în același timp, ținând cont de șanțurile în 
care trebuie poziționate clemele (șanțuri observate în 
pasul 4.) cu atenție foarte mare ca poziționarea cuvei 
să fie perfect centrată pe unitatea centrală (cuva de 
colectare conectată nu trebuie să fie poziționată 
strâmb);

Se repornește unitatea centrală prin rotirea butonului 
roșu (B) în poziția ON; 
Se testează funcția de aspirare prin apăsarea timp de 
4-6 secunde a butonului de test (H), buton localizat 
spre partea stângă a unității centrale de aspirare – 
dacă se aud sunete ce indică faptul că unitatea trage 
aer fals în dreptul cuvei de colectare (fâsâit / șuierat) 
se va trece înapoi la pasul 3. !
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