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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE!
În folosirea instalațiilor electrice întotdeauna respectați instrucțiunile de precauție de bază, incluzând următoarele:

oate instrucțiunile înainte de folosirea sistemului central de aspirare
Strict pentru folosirea la interior

ATENȚIE
Pentru a reduce riscul de foc, electrocutare sau rănire:
• Precauții:
strict pentru uzul la interior;
are doar în spațiile fără umezeală;
risc de electrocutare – instalar
risc de electrocutare – nu expuneți la lichide, aburi sau ploaie.
• Nu folosiți pe suprafețe umede. Nu instalați prize de aspirare la exterior. Conectați la o priză electrică cu
împământare corespunzătoare (vezi Manualul de Instalare).
• Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este folosit de sau în preajma copiilor.
• Nu permiteți ca sistemul de aspirare să ﬁe folosit ca o jucărie sau să funcționeze nesupravegheat în niciun
moment.
• Nu permiteți niciunui obiect să ﬁe introdus direct în prizele de aspirare.
• Nu aspirați nimic ce arde sau fumegă, cum ar ﬁ țigări, chibrituri sau cenușă aprinsă.
, cum ar ﬁ benzină, motorină, rumeguș ﬁn
• Nu folosiți pentru aspirarea lichidelor inﬂamabile sau a combus
sau folosirea în spațiile în care acestea sunt prezente.
• Nu folosiți fără sac de colectare și/sau ﬁltre montate.
• Atenție sporită la aspirarea scărilor.
• Nu introduceți obiecte în oriﬁcii. Nu folosiți cu oriﬁciile blocate: mențineți-le fără praf, scame, păr și orice ar
putea reduce ﬂuxul de aer.
• Întotdeauna deconectați de la curentul electric înainte de servisarea unității centrale.
• Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecărul din priză. Pentru deconectarea de la curentul electric trageți de
ștecăr și nu de cablu.
eți ștecărul, unitatea centrală, prizele de aspirare sau accesoriile cu mâinile ude.
• Nu a
• Opriți unitatea centrală înainte de deconectare.
• Nu folosiți sistemul de aspirare cu ștecărul sau cablurile deteriorate. Dacă sistemul central de aspirare nu
funcționează cum trebuie sau oricare din componentele acestuia au fost deteriorate, lăsate la exterior sau
scăpate în apă, acestea trebuie veriﬁcate într-un service autorizat, înainte de a ﬁ folosite.
t, așa cum est
atorului.
• Folosiți numai în scopul des
În folosirea accesoriilor, țineți cont de următoarele instrucțiuni adiționale:
• Nu folosiți accesoriile alimentate electric la exterior.
• Mențineți părul, îmbrăcămintea, degetele, picioarele și toate părțile corpului departe de oriﬁcii, motor, perie
rota ă și orice alte componente în mișcare. Nu folosiți sistemul central de aspirare în picioarele goale sau în
ați încălțăminte cu degetele expuse.
• Deconectați furtunul de la priza de aspirare și de la alimentarea electrică (dacă este cazul), atunci când nu folosiți
aspiratorul central sau la servisarea accesoriilor de aspirare cu perie rota ă.
• Furtunul conține cabluri electrice. Nu folosiți dacă este deteriorat, tăiat sau spart.
• Evitați aspirarea obiectelor ascuțite.
• Întotdeauna deconectați furtunul de la alimentarea electrică (dacă este cazul) înainte de conectarea sau
deconectarea furtunului sau accesoriilor de aspirare cu perie rota ă.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!
Informațiile legate de modelul de unitate centrală de aspirare, seria de produs și
ta de produs aplicată pe unitatea
speciﬁcațiile tehnice sunt disponibile pe e
centrală de aspirare
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RECEPȚIE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
1.

Veriﬁcări inițiale
Veriﬁcați dacă în apropierea unității centrale de aspirare se aﬂă o priză electrică corespunzătoare: 230V, 50Hz., 16A, cu
împământare, la o distanță maximă față de suportul unității centrale de 152cm (5feet). Dacă priza de 230V, 50Hz., 16A, cu
împământare nu este disponibilă, un electrician autorizat va trebui să o instaleze.
e
Veriﬁcați dacă unitatea centrală de aspirare instalată în poziția ﬁnală are spațiul necesar realizării curenților de ven
împrejurul acesteia:
• pentru a permite răcirea adecvată a motorului, capacul unității centrale trebuie să ﬁe la cel puțin 30,5cm (12”)
distanță față de tavan;
• pentru a permite răcirea adecvată a motorului, în lateralele unității centrale trebuie să ﬁe un spațiu de cel
puțin 30,5cm (12”); tubulatura poate ﬁ instalată în acest spațiu;
• pentru ușurință în demontarea recipientului de acumulare, zona inferioară a unității centrale de aspirare
trebuie să ﬁe la o distanță de cel puțin 16cm (6”) deasupra podelei.
Eliberați spațiul necesar realizării curenților de ven
este conform.

2.

e împrejurul unității centrale de aspirare în cazul în care acesta nu

Alimentarea unității centrale
Conectați unitatea centrală de aspirare numai la o sursă de curent electric cu tensiunea speciﬁcată pe unitatea
centrală de aspirare.
Sistemul poate ﬁ folosit numai la interior.

Acest aparat trebuie împământat.
Dacă nu funcționează corect sau se defectează, împământarea va oferi curentului electric calea cu cea mai mică
rezistență pentru a reduce riscul de electrocutare. Acest aparat este echipat cu un cablu de alimentare dotat cu
împământare (ﬁgura B 1-1-A) și ștecăr cu împământare (ﬁgura B 1-1-B). Ștecărul trebuie conectat la o priză
adecvată (ﬁgura B 1-1-C), montată corespunzător și dotată cu împământare conform normelor electrice.

PERICOL
Conexiunea neadecvată a împământării poate duce la electrocutare. Veriﬁcă cu un electrician caliﬁcat dacă nu
tarea prizei. Nu modiﬁca ștecărul aparaturii – dacă acesta nu se potrivește cu priza, cere
eș
a la un curent nominal de
unui electrician caliﬁcat să înlocuiască priza cu una adecvată. Acest aparat se v
230Vca și are un ștecăr cu împământare precum cel din ﬁgura B 1-1-B.

Folosirea oric

or (exemple în ﬁgura B 1-2) este strict interzisă.

Fig. B

ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA UNUI PRELUNGITOR LA ALIMENTAREA UNITĂȚII
CENTRALE.
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3.

Admisia unității centrale
Nu folosiți adeziv de ﬁxare la această conexiune.
Dacă unitatea necesită mentenanță sau reparații nu veți dori ca aceasta să aibă o conexiune permanentă la sistemul de
tubulatură.
Folosiți una din clemele reglabile primite pentru ﬁxare (ﬁgura C).
Asigurați-vă că al doi-lea port de admisie este închis permanent.

Fig. C

4.

Evacuarea unității centrale
Nu folosiți adeziv de ﬁxare la această conexiune.
Realizați conexiunea folosind clemele reglabile primite (ﬁgura D).

Fig. D

5.

Sacul de ﬁltrare și adaptorul
Pentru ﬁltrare adițională și ușurință în folosire, unitatea poate ﬁ dotată cu sac de colectare și ﬁltrare. Adaptorul va ﬁ atașat
permanent la interior de portul de admisie operațional. Pentru ﬁxare se va folosi adeziv pentru PVC.
Pentru a instala sacul introduceți cu grijă adaptorul mai mult de jumătate în deschizătura sacului (ﬁgura E).

Fig. E
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UTILIZAREA SISTEMULUI CENTRAL DE ASPIRARE CANA-VAC®
1.

Punerea în funcțiune a unității centrale de aspirare
Luând în considerare faptul că admisia, evacuarea și cablurile de joasă tensiune (ﬁgura F)
au fost instalate corect, acum unitatea centrală de aspirare poate ﬁ conectată la o sursă
de energie electrică.
Odată conectată, LED-ul modulului de joasă tensiune se va aprinde. În caz contrar luați
legătura cu un service autorizat.
După conectarea la o sursă de energie electrică apăsați o dată pe butonul RESET aﬂat în
apropierea modulului de joasă tensiune (ﬁgura F).
În acest stadiu întrerupătorul ON / OFF al unității centrale va trebui testat prin
entru funcționarea normală acest
comutarea aces
întrerupător trebuie lăsat în poziția oﬀ (adică oprit).

2.

Fig. F

area sistemului central de aspirare
onexiune cu furtunul de aspirare și de furtunul de aspirare, există 3
onexiuni, prezentate în ﬁgura G (cu alimentare electrică internă – A; cu alimentare
electrică externă – B; fără alimentare electrică – C).
Pentru a realiza conexiunea furtunului de aspirare cu priza de aspirare, orientați mufa de
conexiune a furtunului as el încât elementul de ghidaj al furtunului (ﬁgura G - A – elementul
cu pini de conexiune electrică; ﬁgura G - B – elementul din care iese cablul de conexiune
electrică; ﬁgura G - C – elementul prezent la marginea mufei de conexiune) să intre în fanta
prizei de aspirare.
Dacă aveți furtun fără întrerupătoare, aspiratorul central va porni în momentul în care
furtunul va ﬁ conectat la priza de aspirare.
Dacă aveți furtun cu întrerupător, sistemul central de aspirare poate ﬁ pornit sau oprit de la
întrerupătorul dedicat ON / OFF al furtunului (ON = pornit; OFF = oprit).
Înainte de a conecta furtunul la priza de aspirare asigurați-vă că întrerupătorul furtunului de
aspirare este în poziția OFF (dacă este cazul).
Conectați la furtunul de aspirare accesoriile de aspirare preferate înainte de a porni sistemul
central de aspirare.
Pentru a putea porni sistemul central de aspirare cu ajutorul furtunului de aspirare,
conectați furtunul la una din prizele de aspirare. Dacă furtunul este dotat cu întrerupător
ON / OFF, porniți sistemul central de aspirare comutând întrerupătorul în poziția ON.
De asemenea, aspiratorul central poate ﬁ pornit sau oprit de la întrerupătorul unității
centrale de aspirare (Fig. A).

3.

Golirea recipientului de acumulare

Fig. G

Pentru a veriﬁca și/sau pentru a goli recipientul de acumulare, deconectați unitatea centrală de aspirare de la sursa de
energie electrică.
Pentru a desface clemele recipientului de acumulare trageți încet de marginea inferioară a acestora. Înainte de detașarea
tei operațiuni, observați și țineți cont de modul în care este poziționată
recipientului de acumular
garnitura de etanșeizare prezentă între recipientul de acumulare și corpul unității centrale de aspirare (vă va ajuta la
realizarea etanșeizării în momentul reconectării recipientului de acumulare).
Detașați recipientul de acumulare prin desfacerea concomitentă a clemelor de pe ﬁecare parte a acestuia, având grijă ca
recipientul de acumulare să nu coboare brusc.
După desfacerea clemelor, ridicând ușor recipientul de acumulare, detașați clemele de cârligele pe care acestea se susțin.
Goliți recipientul de acumulare sau înlocuiți sacul.
Atenție: pentru a curăța pe interior recipientul de acumulare folosiți o cârpă uscată neabrazivă. Este strict interzisă
reconectarea recipientului de acumulare dacă acesta nu este perfect uscat, indiferent de natura lichidului prezent pe oricare
din suprafețele acestuia.
Reatașați clemele la cârligele corpului unității centrale. Închideți ambele cleme concomitent, având grijă ca garnitura
prezentă între recipientul de acumulare și corpul unității centrale să etanșeizeze perfect conexiunea, conform observațiilor
anterioare.
După ﬁecare golire a recipientului de acumulare testați sistemul central de aspirare dacă funcționează corect.

FOLOSIȚI NUMAI FURTUNURI SI ACCESORII APROBATE ACESTEI UNITĂȚI !
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MENTENANȚĂ ȘI SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR
1.

Mentenanță
tenanță necesar unității de aspirare este golirea recipientului de
acumulare în funcție de necesitate și curățarea periodică a ﬁltrului dacă este cazul.

Curățarea ﬁltrului
Deși ﬁltrul unității centrale de aspirare nu ar trebui sa necesite mentenanță, dacă observați că
ﬁltrul are depuneri consistente pe suprafața de ﬁltrare și doriți să le curățați, puteți face acest
lucru prin urmarea următoarelor instrucțiuni simple:
ând metoda descrisă la pag. 6, punctul 3;
1) Detașați recipientul de acumular
2) Înfășurați un sac de gunoi de plas
ei unității centrale as el încât
praful sa nu poată ieși afar
ați ﬁltrul în sacul de plas
3) Folosind sacul de plas
ept protecție pentru mână împotriv
ă la acesta să cadă în
de praf, scuturați ﬁltrul as el încâ
sacul de plas
a H). Veriﬁcați dacă ﬁltrul trebuie repoziționat în
canelurile unității centrale și repoziționați dacă este cazul;
4) Reatașați recipientul de acumular
ând metoda descrisă la pag. 6, punctul 3.
Fig. H

2.

În cazul în care apar probleme de funcționare
Dacă apar probleme minore, de cele mai multe ori acestea pot ﬁ remediate destul de ușor dacă este iden
folosind lista de veriﬁcare de mai jos.

a. Aspiratorul nu pornește

ată cauza

b. Putere de aspirare scăzută

Cauză
Soluție

Furtunul nu are o conexiune fermă
Asigurați o conexiune fermă la priză

Cauză Recipient de acumulare plin sau ﬁltru necurățat
Soluție Goliți recipientul de acumulare sau curățați ﬁltrul

Cauză
Soluție

Lipsă tensiune la priza de aspirare
Veriﬁcați siguranța fuzibilă sau siguranța de
tensiune

Cauză Obstrucție a furtunului, a țevilor sau a accesoriilor de
aspirare
Soluție Determinați dacă blocajul se aﬂă în furtun sau în țevi prin
conectarea furtunului la o priză de aspirare. Veriﬁcați dacă
există putere de aspirare la o altă priză prin deschiderea
capacului acest
temul funcționează și furtunul
este conectat la prima priză. Dacă puterea de aspirare este
normală, conectați furtunul la priza cu putere normală și
veriﬁcați dacă și la capătul furtunului este prezentă aceeași
putere de aspirare.
Dacă blocajul este în furtun, inserați în acesta un obiect
contondent lung pentru a elimina obstrucția. Dacă blocajul
este în țevi, conectați furtunul la priza de aspirare cu putere
scăzută și puneți palma deschisă peste capătul furtunului
pentru a opri complet aerul. Obturați și eliberați capătul
furtunului de mai multe ori la intervale foarte scurte. Dacă
obstrucția nu va ﬁ eliminată, aspirați în sens invers prin
folosirea unui aspirator portabil la priza de aspirare cu
probleme. Dacă blocajul nu va putea ﬁ eliminat contactați
ﬁrma care a efectuat instalarea sistemului de tubulatură sau
cel mai apropiat centru de servisare.

Cauză
Soluție

Siguranța fuzibilă arsă/siguranța de tensiune
declanșată
Înlocuiți siguranța fuzibilă / resetați siguranța de
tensiune

Cauză
Soluție

Circuit de joasă tensiune instalat incorect
Scurtcircuitați terminalele de joasă tensiune la
unitatea centrală de aspirare. Dacă aceasta va
porni, circuitul de joasă tensiune are o problemă.

Cauză
Soluție

Priza de aspirare defectă
Conectați furtunul de aspirare la o altă priză
dedicată. Dacă sistemul de aspirare pornește, este
posibil ca priza de aspirare să ﬁe defectă. Înlocuiți
priza de aspirare.

Cauză
Soluție

Problemă a circuitului de joasă tensiune
Porniți sistemul central de aspirare cu ajutorul
întrerupătorului ON / OFF al unității centrale. Dacă Cauză Sistem de tubulatură și/sau prize de aspirare instalate
unitatea pornește, problema poate ﬁ de la
incorect
Soluție Veriﬁcați dacă toate prizele de aspirare sunt închise corect
circuitul de joasă tensiune, transformatorul de
24V sau releu. Contactați cel mai apropiat centru
Cauză Recipientul de acumulare este plin sau poziționat greșit
de servisare.
Soluție Veriﬁcați dacă recipientul de acumulare necesită a ﬁ golit.
Cărbunii motorului au a
Veriﬁcați dacă recipientul de acumulare a fost atașat corect
are
unității de centrale de aspirare sau dacă clemele au fost
Cărbunii motorului (periile colectoare) sunt
conectate.
componente consumabile și necesită înlocuire
are de: 500
as
ore pentru motoare de 4,3” și 5,7” diametru, 700
are
Cauză Cărbunii motorului au a
ore pentru motoare de 7,2” diametru și 1000 ore
Soluție Cărbunii motorului (periile colectoare) sunt componente
pentru motoare de 7,5” și 8,4” diametru.
consumabile și necesită înlocuire as el: după o perioadă
are de: 500 ore pentru motoare de 4,3” și 5,7”
diametru, 700 ore pentru motoare de 7,2” diametru și 1000
ore pentru motoare de 7,5” și 8,4” diametru.

Cauză
Soluție
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