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începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

 

  

 

 

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament

Informații cu privire la PRODUCĂTOR

ROMÂNIA 
str. Răchitași, nr. 68, Constanța România 

+40 770 762 655
office@gdaromania.ro 

www.gdaromania.ro 

ITALIA
 Via del Lavoro 9/11, 47030 – San Mauro Pascoli (FC)

+39 0541 931012
info@generaldaspirazione.com
www.generaldaspirazione.com

 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 



începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament

Informații cu privire la PRODUCĂTOR

ROMÂNIA 
str. Răchitași, nr. 68, Constanța România 

+40 770 762 655
office@gdaromania.ro 

www.gdaromania.ro 

ITALIA
 Via del Lavoro 9/11, 47030 – San Mauro Pascoli (FC)

+39 0541 931012
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www.generaldaspirazione.com

 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 
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începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament

Informații cu privire la PRODUCĂTOR

ROMÂNIA 
str. Răchitași, nr. 68, Constanța România 

+40 770 762 655
office@gdaromania.ro 

www.gdaromania.ro 

ITALIA
 Via del Lavoro 9/11, 47030 – San Mauro Pascoli (FC)

+39 0541 931012
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www.generaldaspirazione.com

 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 
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începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

 

 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament

Informații cu privire la PRODUCĂTOR

ROMÂNIA 
str. Răchitași, nr. 68, Constanța România 

+40 770 762 655
office@gdaromania.ro 

www.gdaromania.ro 

ITALIA
 Via del Lavoro 9/11, 47030 – San Mauro Pascoli (FC)

+39 0541 931012
info@generaldaspirazione.com
www.generaldaspirazione.com

 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

Figura 1

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 
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2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament

Informații cu privire la PRODUCĂTOR

ROMÂNIA 
str. Răchitași, nr. 68, Constanța România 

+40 770 762 655
office@gdaromania.ro 

www.gdaromania.ro 

ITALIA
 Via del Lavoro 9/11, 47030 – San Mauro Pascoli (FC)

+39 0541 931012
info@generaldaspirazione.com
www.generaldaspirazione.com

 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament

Informații cu privire la PRODUCĂTOR

ROMÂNIA 
str. Răchitași, nr. 68, Constanța România 

+40 770 762 655
office@gdaromania.ro 

www.gdaromania.ro 

ITALIA
 Via del Lavoro 9/11, 47030 – San Mauro Pascoli (FC)

+39 0541 931012
info@generaldaspirazione.com
www.generaldaspirazione.com

 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament
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 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE



MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

începutul fiecărui subiect diferit. Italiana este limba utilizată pentru prima 
versiune a acestui manual. 

Cuprinsul conține capitolele și secțiunile, permițând găsirea cu ușurință a 
subiectului dorit. Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual pentru a 
indica și a evidenția părțile deosebit de importante ale manualului, părți care nu 
trebuie ignorate: 

 Pericol - Atenție
 Indică situații de pericol extrem care, dacă sunt ignorate, ar putea crea  
 riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor 

 PRUDENȚĂ
 Indică că trebuie urmată o conduită adecvată pentru a evita   
 accidentele și / sau a provoca daune economice 

 IMPORTANT
 Indică informații tehnice de o importanță deosebită care nu trebuie  
 ignorate

Descrierile și ilustrațiile furnizate în acest manual nu sunt obligatorii. 

General D’Aspirazione își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le 
consideră necesare în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă. 

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a acestui document fără acordul 
producătorului. 

1. INFORMAȚII GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe operațiunile de mișcare, 
despachetare, instalare, utilizare, întreținere și dezafectare a unităților de 
aspirare rezidențiale.

1.1 Semnele de siguranță și pericolul 
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe sistem pentru a atrage 
atenția asupra procedurilor pe care persoanele care interacționează cu sistemul 
trebuie să le respecte corect pentru a-și proteja propria siguranță și pentru a 
preveni deteriorarea sistemului. 

 PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

 INTERZISĂ PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT INSTRUITE ÎN MOD                  
 ADECVAT PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI 

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
 INHALĂRII PRAFULUI ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
 PRAFULUI ȘI A SUBSTANȚELOR NOCIVE  

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

 ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ÎN TIMPUL 
 MUTĂRII BUNURILOR  

 SIMBOLUL CARE INDICĂ PROTECȚIE DE CLASA II ÎMPOTRIVA ȘOCULUI      
 ELECTRIC 

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

S1000 S1250 i1000 i1250 i1450 T1250 T1450
120 300 120 300 700 300 700
Nu NU DA DA DA DA DA
NU NU NU NU NU DA DA
DA DA DA  DA DA DA  DA
1000 1250 1000 1250 1450 1250 1450
4.8 6.4 4.8 6.4 7.3 6.4 7.3
220/230 220-230 220/230 220/230 220/230 220/230 220/230
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
6.3 8 6.3 8 10 8 10
5 5 5 5 5 5 5
205 230 205 230 179 230 179
2.430 2.830 2.430 2.830 3.950 2.830 3.950
4.000 8.500 4.000 8.500 8.500 8.500 8.500
Poliester Poliester Poliester Poliester Poliester Poliester Poliester
8 18 8 18 18 18 18
50 50 50 50 50 50 50
58 61 58 61 66 61 66
SI SI SI SI SI SI SI
415 556 415 556 615 556 615

MODEL
Suprafață maximă (m2)

Electrice inteligente
Auto curățare

Amortizor zgomot integrat
Putere nominală (W)

Putere absorție (A)

Alimentare electrică (V)

Frecvență (Hz)

Siguranță fuzibilă (A)

Alimentare circuit comandă (Vdc)

Debit de aer (mc/h)

Putere aspirare (mmH2O)

Arie filtru (mq)

Material filtru
Volum recipient colectare (lt)

Admisie/evacuare  (Ømm)

Zgomot maxim (dB A)

Soft-Start/Pornire
Watt aer

1.2 Recomandări pentru utilizare

În caz de incendiu, nu folosiți apă pentru stingerea acestuia. Nerespectarea 
acestei instrucțiuni poate expune operatorul la riscul de electrocutare. 

• Unitățile de aspirare sunt destinate utilizării în clădiri rezidențiale. Utilizarea 
lor în timpul lucrărilor de construcție poate provoca deteriorări grave care nu 
sunt acoperite de garanție. Nu aspirați tencuiala, cimentul sau molozul. Aceste 
operații pot fi efectuate folosind accesoriul pentru curățarea cenușei 
(consultați categoria de accesorii).

• Nu utilizați aparatul în scopuri necorespunzătoare. Nu aspirați jar aprins, 
capetele țigărilor încă aprinse, produse inflamabile sau materiale care ar putea 
provoca flăcări în recipientul de colectare a prafului, materiale cu risc ridicat de 
explozie sau materiale care sunt inerte în mod individual, dar care, amestecate 
împreună, pot provoca reacții chimice periculoase. 

• Este interzisă utilizarea unităților de aspirare în clădiri industriale în prezența 
unor valori ale temperaturilor, presiunii și umidității care le depășesc pe cele de 
la locurile de muncă normale.

• Nu aspirați lichide, cenușă în șemineu, cantități mari de făină, toner pentru 
imprimantă, praf de șantier, pulbere fină, ciment sau ipsos.

• Deconectați unitatea de la priza de perete de 230V în aceste cazuri:

a. Dacă unitatea centrală de aspirare a fost lovită (a primit un șoc/impact);
b. Dacă sunt necesare operații de întreținere sau reparații și întotdeauna înainte 
de orice altă intervenție;
c. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Nu interveniți în niciun caz la unitatea centrală de aspirare în timp ce aceasta 
funcționează.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea 
aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără 
supraveghere.

• Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie efectuată de 
producător sau de un centru de service autorizat.

• Purtați mănuși de protecție și o mască pentru toate lucrările de întreținere 
(golirea recipientului de praf, curățarea sau înlocuirea filtrului).

• Folosiți numai piese de schimb originale.

• Nu utilizați unitatea centrală de aspirare fără filtru.

• După toate operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este curat, 
neperforat și strâns corect.

• Nu obstrucționați intrările sau ieșirile de aer (admisie/evacuare).

• Nu lăsați părți ale corpului să fie menținute în contact cu accesoriile atașabile și 
nu direcționați niciodată accesoriul de aspirare către persoane sau animale.

 Sistemul central de aspirare și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu  
 permiteți copiilor să le folosească fără supravegherea unui adult.

1.3 Precauții generale de siguranță 
Scopul acestor informații este de a face persoanele care interacționează cu 
sistemul să conștientizeze toate condițiile posibile de pericol și, prin urmare, să 
evite rănirea fie a lor, fie a altora. 

Siguranță în timpul utilizării 

Înainte de a începe să utilizați sistemul în orice mod, instrucțiunile furnizate în 
acest manual trebuie să fie atent și complet citite, împreună cu indicațiile 
menționate direct pe echipament prin intermediul simbolurilor de avertizare de 
siguranță. 

Nu manipulați, ocoliți sau eliminați dispozitivele de siguranță instalate pe sistem. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza riscuri pentru siguranța sau 
sănătatea persoanelor. 

Siguranță în timpul întreținerii 

Personalul care efectuează orice fel de întreținere de rutină a sistemului pe toată 
durata de viață a echipamentului, trebuie să posede abilități tehnice specifice, 
aptitudini și experiență  în domeniul în cauză. 

Absența acestor cerințe poate cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor. În timpul utilizării normale sau în timpul oricărui tip de intervenție 
asupra echipamentului, trebuie menținute distanțele de siguranță din jurul 
acestuia pentru a evita riscurile pentru siguranța sau sănătatea persoanelor. 
Pentru unele operații poate fi necesar ajutorul unuia sau mai multor asistenți. 

Proiectat pentru siguranță

În timpul etapei de proiectare și construcție, producătorul a acordat o atenție 
deosebită aspectelor care pot cauza riscuri pentru siguranța sau sănătatea 
persoanelor care utilizează sistemul. Pe lângă respectarea legilor aplicabile, 
producătorul a respectat toate regulile pentru „Bune practici de fabricație”. Cu 
toate acestea, unele părți ale sistemului pot provoca riscuri care nu sunt 
evidente imediat. Prin urmare, este recomandat să aveți grijă deosebită în timpul 
utilizării sistemului și în timpul operațiilor de întreținere de rutină. 

1.4 Identificarea producătorului și a sistemului
General D'Aspirazione funcționează din 1974 și este prima companie din Italia 
care a fabricat sisteme centrale de aspirare. Pentru toate cererile privind 
instalarea, utilizarea, întreținerea sau furnizarea de piese de schimb, clienții sunt 
invitați să contacteze producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de 
identificare ale producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare prezente 
pe echipament (Fig. 1). 

Plăcuța cu date tehnice se află pe partea dreaptă a unității centrale de aspirare. 

Pentru toate cererile de asistență tehnică, pe lângă detaliile problemei 
întâmpinate, clienții sunt rugați să informeze producătorul cu privire la toate 
informațiile despre sistem existente pe plăcuța de identificare, după cum 
urmează: 

• model echipament

• serie echipament
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 IMPORTANT
 Pentru toate cererile privind instalarea, utilizarea, întreținerea sau  
 furnizarea de piese de schimb, clienții sunt invitați să contacteze  
 producătorul sau reprezentanții autorizați, datele de identificare ale  
 producătorului pot fi găsite pe plăcuțele de identificare 

1.5 Utilizări corecte sau necorespunzătoare
 

 ATENȚIE
 Nu sunt permise alte utilizări decât cele indicate. 

 Nu sunt permise modificări sau adaptări ale unității centrale de   
 aspirare. Orice utilizare, alta decât cea pentru care a fost proiectat  
 produsul, reprezintă o utilizare necorespunzătoare care poate   
 deteriora unitatea centrală de aspirare și constituie un pericol grav  
 pentru utilizator. 

Sistemele centrale de aspirare General D’Aspirazione sunt proiectate și 
construite exclusiv pentru a aspira praful de tip casnic într-o unitate centrală din 
interiorul clădirilor civile. Sistemul trebuie utilizat pentru a aspira numai praful și 
obiectele de dimensiuni reduse. Pentru nevoi specifice, contactați biroul tehnic 
General D’Aspirazione.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse sistemului 
sau altor lucruri și / sau răni cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului. 

1.6 Scopul acestui manual 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este o parte integrantă și 
esențială a sistemului central de aspirare. Scopul său este de a furniza toate 
informațiile necesare pentru a permite instalatorului să instaleze sistemul în 
deplină conformitate cu specificațiile producătorului, utilizatorul să opereze 
sistemul în cel mai sigur și mai independent mod și tehnicienilor de întreținere 
care efectuează operații de întreținere programate de a asigura corectitudinea 
funcționării echipamentelor și a sistemului în ansamblu. Producătorul respinge 
orice răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor date 
în acest manual. În caz de dubii cu privire la interpretarea corectă a 
instrucțiunilor, contactați producătorul pentru a primi explicațiile necesare. 

1.7 Componența manualului și detaliile consultării 
Acest manual de instalare, utilizare și întreținere este compus din capitole 
împărțite în secțiuni, identificate printr-un sistem de numerotare progresivă la 

Standard Intelligent Total
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2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

Figura 2

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

Pos

1                  

1

2

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

26

26

27

28

Cod

0102121/24

0102126/4 

0102420

0102171

0903050

0903051

0102160/2

0102106/2

0102111/2

0102650

0102424/2 

0102423/2 

0102180/2 

0102320

0901031

0901036

0902200

0902205

0102425

0102130/4

0101395

0102140/2 

0102336

0102100/2

0102150/2

0102145/2

0102330/1

0102331

0102340

0102135/2

3000111

3000115

3000117

3000118

3000150

0102351/12

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

S1000-i1000-i1250-T1250
i1450-T1450

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

Descriere componentă

RECIPIENT PRAF 8 LT.  CU BUTON ALB  

RECIPIENT PRAF 18 LT. CU BUTON ALB

CON ROSU INVERSAT 

PIULITĂ INELARĂ DE BLOCARE FILTRU CU PIVOT CENTRAL 

FILTRU DIN POLIESTER  MOD. 1000

FILTRU DIN POLIESTER  MOD. 1250 – 1450

MĂNER ALB (Adaugă nr. 2 cod. 0102226) 

STADIU MIC CENTRAL

STADIU MARE CENTRAL

KIT DE INSERȚE STADIUL CENTRAL PENTRU UNITĂȚI REZIDENȚIALE

PRINDERE/ADMISIE REVERSIBILĂ CU SUPAPĂ

PRINDERE/ADMISIE REVERSIBILĂ

SUPORT ALB DE PRINDERE PE PERETE 

GARNITURĂ INFERIOARĂ

MOTOR 1000W

MOTOR 1250W

CLOPOT INSONORIZANT PENTRU MOTOR 1000-1250

GARNITURĂ PENTRU CLOPOT INSONORIZANT

AMORTIZOR DE ZGOMOT REVERSIBIL

MASCĂ DE CULOARE ALBĂ                                                    

LED VERDE ASAMBLAT 

CARTER STADIUL SUPERIOR ALB 

PANOU DE AFIȘARE SMD EVO

STADIU SUPERIOR 

CARTER LATERAL FĂRĂ EVACUARE

CARTER LATERAL CU EVACUARE 

PLACĂ DE ALIMENTARE ECO

PLACĂ DE ALIMENTARE ECO

RECEPTOR WIRELESS PENTRU PLACĂ 

MASCĂ ALBĂ SPATE  

SUPOR DE SIGURANȚĂ CU CAPAC PENTRU SIGURANȚĂ 5x20 

SIGURANȚĂ 5x20 6,3A ÎNTÂRZIATĂ

SIGURANȚĂ 5x20 8A ÎNTÂRZIATĂ

SIGURANȚĂ 5x20 10A ÎNTÂRZIATĂ

CABLU 2x1,5 ȘI CONECTOR BIPOLAR 

CABLU 12 X 0,25 

Model

1000                   

1250– 1450

 

 

1000

1250-1450

 

1000

1250 – 1450

 

1250 (serie S)

 

1000 – 1250

1000

1250

1000 – 1250

1000 – 1250

1000 – 1250

                                             

 

Intelligence/Totale

1000 – 1250

 

Standard

Intelligence/Total

Seriile fără fir

 

 

1000

1250 

1450

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

Figura 3

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

 

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

Pos

1

2

3

4

5

6

7

8

8a

8b

9

10

Code

0102116

0102321

0901038

0102322

0102323

0102115

0102193

0102192

0102192

0102192

0102194

0102145/2

Descriere componente

BAZĂ DE DISTANȚIERE

GARNITURĂ BAZA MOTOR

MOTOR DE 3II 1450W 

GARNITURĂ SUPERIOARĂ

GARNITURĂ CAPAC

DISTANȚIER

CAPAC PENTRU DISTANȚIER

GRILĂ PENTRU UNITĂȚI MOD. 1450

GRILĂ PENTRU UNITĂȚI MOD. 1450 completat cu protecție
din burete cod. 0102284 si nr. 1 cilindru izolator fonic pentru
carter lateral cod. 0102283

GRILĂ PENTRU UNITĂȚI MOD. 1450 completat cu protecție
din burete cod. 0102284 si nr. 1 cilindru izolator fonic pentru
carter lateral cod. 0102283

CURBĂ PENTRU ÎNVELIȘUL MOORULUI

CARTER LATERAL CU VENTILARE

Modele

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

Figura 4

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE

 

F 



GENERAL D’ASPIRAZIONE
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

Figura 5

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE

(Intelligence și Total)
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

Figura 6

 

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

2.6 Listă de componente mod. 1450

2.7 Accesorii furnizate:

A. 2 furtunuri flexibile pentru conexiuni de admisie și evacuare

B. 4 coliere metalice regrabile

C. 1 set de șuruburi pentru fixarea suportului de perete

D. 1 sac de colectare a prafului

E. 1 întinzător de sac

F. 1 filtru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Denumire
Denumirea produsului „Unități de aspirare rezidențiale” înseamnă toate 
echipamentele realizate pentru curățarea locuințelor, spațiilor și clădirilor 
private. 

Unitățile de aspirare rezidențiale, utilizează o turbină de aspirare cu un motor 
electric care generează presiune scăzută la pornire. Aerul aspirat este 
transportat într-un separator, unde particulele de praf cad într-un recipient de 
colectare. Particulele mai fine sunt trase spre partea superioară a separatorului, 
unde sunt reținute de cartușul de filtrare. Aerul filtrat este apoi expulzat spre 
exterior prin conductele de evacuare. 

2.2 Caracteristici tehnice
Mai jos enumerăm toate modelele de unități de aspirare cu specificațiile lor 
tehnice. La toate modelele menționate mai jos există versiunea wireless (fără fir) 
integrat precedată de litera „W” (ex: „Wi1250”) și fără versiunea wireless integrată 
precedată de litera „E” (ex: „Ei1250”) 

Modelele wireless au o bandă de operare: 433.050 MHz până la 434.790 MHz. 

3. MANIPULAREA ȘI DESPACHETAREA

Unitatea centrală de aspirare este livrată într-o cutie de carton cu armături 
adecvate pentru a o proteja împotriva impactului în timpul transportului și livrării. 
Vă recomandăm să nu scoateți ambalajul până la instalare pentru a preveni 
deteriorarea.

 Nu rotiți niciodată unitatea centrală încă împachetată. 

 Nu folosiți cuțite/cuttere/obiecte ascuțite pentru scoaterea   
 ambalajului. Producătorul respinge orice responsabilitate pentru orice  
 daune cauzate de deschiderea incorectă a ambalajului. 

 În timpul operațiunilor de manipulare utilizați echipament de protecție  
 individuală adecvat. 

 Neutilizarea unui echipament de protecție individuală corespunzător în  
 timpul manipulării și despachetării expune operatorul la riscul de   
 strivire a piciorului din cauza pierderii stabilității. 

 Nerespectarea folosirii mănușii nu garantează o prindere sigură la  
 manipulare și apare riscul unei căderi accidentale. 

La livrare, trebuie să verificați imediat conformitatea și integritatea coletelor cu 
transportatorul pentru a nu da naștere unor cereri de despăgubire care nu sunt 
imputabile transportului.

  

Dacă există vreo deteriorare a echipamentului, trebuie să faceți următoarele:

• adnotați pe documentul de transport (copie a transportatorului), tipul pagubei;

• trimite transportatorului prin scrisoare recomandată cererea de despăgubire în 
termen de două zile;

• contactați serviciul clienți al producătorului pentru orice piese care trebuie 
înlocuite. 

2.3 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1000 - 1250 2.4 Listă componente mod. 1000-1250 2.5 Vedere de tip explozie a unității de aspirare mod. 1450     

2.8 Descrierea panoului de comandă

 Parametrii și timpul stabilit de fabrică pot fi modificați și personalizați  
 în funcție de nevoile dumneavoastră, urmând instrucțiunile date în  
 capitolul 5.7.2 

LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

LED ROȘU - Când este aprins indică un avertisment clarificat cu un mesaj pe 
afișaj.

Butonul UP (sus) - Folosit în timpul programării pentru a crește valoarea de pe 
afișaj.

Butonul DOWN (jos) – Folosit în timpul programării pentru a reduce valoarea de 
pe afișaj.

Buton SET  - Folosit în timpul programării pentru memorarea noilor parametri.

Buton RESET - După operațiunile de întreținere, apăsați acest buton pentru a 
pune la zero cronometrul de alarmă.

Fereastra DISPLAY - În timpul programării, această fereastră afișează valorile 
setate pentru parametri și afișează și mesaje pentru a clarifica semnificația 
fiecărui „avertisment” (vezi Cap. 6.1 Diagrama valorilor programabile).

Pentru a răspunde la reglementările privind consumul de energie în stand-by, 
afișajul unității de control se va opri automat după 10 secunde de la neutilizarea 
unității de control. În același timp, afișajul va deveni din nou activ la apăsarea 
oricărui buton sau la repornirea unității de control.

 După fiecare mesaj de întreținere sau alarme, pentru a porni din nou  
 panoul de comandă, trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless  
 pentru pornire sau scoateți și reintroduceți furtunul în priza de   
 aspirare. 

2.9 Descrierea interfeței cu indicatori de utilizare

1. LED VERDE - Când este aprins indică prezența unei surse de alimentare, iar 
unitatea centrală de aspirare este gata de utilizare.

2. LED GALBEN - Goliți recipientul pentru praf.

3. LED GALBEN - Curățați filtrul.

4. LED ROȘU - Avertizează cu privire la următoarele condiții de alarmă: 1) 
protecția termică a motorului a fost declanșată; 2) sistemul a fost pornit de mai 
multe ori într-o perioadă scurtă; 3) a fost atinsă limita de funcționare continuă 
care poate fi setată de utilizator (mesajul este afișat pe afișajul unității centrale).

5. LED GALBEN - Este necesară o operație de întreținere; contactați centrul de 
asistență.

6. LED VERDE – Unitatea face o auto curățare a filtrului (numai pentru versiunile 
TOTAL).

2.10 Accesorii principale
Următoarele accesorii nu sunt incluse în unitatea centrală de aspirare, dar sunt 
vândute separat 

Extensie telescopică

Extensia telescopică are o lungime reglabilă care poate fi conectată la diferite 
perii pentru curățare. 

Apăsarea butonului de reglare este posibilă pentru a regla lungimea dorită. 

Mânerul Brava Wireless sau Brava Basic (Handle)

Permite, datorită mânerului său ergonomic, utilizarea diferitelor accesorii 
atașate brațului. Brava Wireless Handle este echipat cu comenzi de aprindere 
integrate la unde radio (frecvență 433 MHz). 

Mânerul Brava este echipat suplimentar cu un buton de reglare care permite, 
dacă este necesar, reducerea puterii de aspirare. 

Accesorii

Este disponibilă o serie largă de accesorii care pot fi instalate la capătul extensiei 
telescopice sau direct pe mâner (solicită broșura accesoriilor) .

2.11 Documentația tehnică atașată unității centrale de aspirare
1. Manual de utilizare și întreținere Unități de centrale de aspirare rezidențiale.

2. Certificat de garanție

3. Declarație de conformitate CE
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4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 
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4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 

Dimensiuni și date tehnice

Înălțime  (mm)

Diametru (mm)

A – minim (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

S1000 S1250 i1000 i1250 i1450  T1250 T1450

600 940 600 940 1041 1085 1186

300 300 300 300 300 300 300

40 40 40 40 40 40 40

357 695 357 695 695 695 695

194 194 194 194 104 339 249

210 210 210 210 210 210 210

370 370 370 370 370 370 370

Standard Intelligent Total

Figura 8
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4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 

Figura 9 Figura 10

  

evacuare

evacuareadmisie

admisie

Model 1000-1250 Model 1450
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4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 

Figura 11 Figura 12

Figura 13
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4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 

5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

 

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 

5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

Figura 14 Figura 15

  

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 
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4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 

5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

 

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

Figura 16

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

VACUUMETRU



MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
UNITATE DE ASPIRARE REZIDENȚIALĂ

4. INSTALAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

4.1 Alegerea poziției de instalare a unității centrale de aspirare

Alegerea poziției de instalare trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:

• Unitatea centrală de aspirare trebuie instalată în interior, în încăperi bine 
ventilate, de preferință într-o cameră de serviciu de la etajul inferior al clădirii, 
cum ar fi garajul sau camera tehnică. Locurile externe sunt permise, cu condiția 
ca unitatea centrală de aspirare să fie întotdeauna protejată de intemperii.

• Poziția selectată trebuie să aibă un spațiu liber în jurul unității centrale de 
aspirare și să fie bine luminată, astfel încât să faciliteze operațiile de întreținere 
și eventualele reparații.

• Peretele de fixare trebuie să permită instalarea unității centrale de aspirare la 
diferite înălțimi de la sol, în funcție de model, conform cap. 4.2, care să permită o 
întreținere ușoară.

• Unitatea centrală de aspirare nu trebuie instalată în încăperi în care:

- există o sursă de căldură în imediata apropiere;
- temperatura poate atinge valori mai mici de 5°C și peste 35°C;
- umiditatea este foarte mare sau pot apărea inundații;
- sunt depozitate sau manipulate produsele inflamabile sau explozive.

• Poziția de instalare trebuie să permită montarea țevilor de evacuare a aerului de 
maximum 5 metri cu țevi cu diametrul de 50mm. După această distanță, trebuie 
folosite țevile cu diametrul de 63mm.

 Vă rugăm să utilizați senzori speciali pentru a detecta circuitele   
 electrice înainte de găurirea peretelui. 

4.2 Dimensiuni și date tehnice 4.3 Instalarea unității centrale de aspirare 
După ce mutați unitatea centrală de aspirare încă ambalată în camera selectată, 
procedați la despachetare, acordând atenție indicațiilor de pe pachet și începeți 
pașii de instalare după cum urmează: 

1. Furnizați o priză de alimentare SHUKO de 230V.

2. Utilizați șablonul furnizat pentru a marca poziția dorită. Verificați dacă poziția 
nu interferează cu trecerea cablurilor electrice în perete. (Figura 10). 

3. Fixați suportul de perete în poziția marcată, folosind diblurile furnizate, 
utilizând cilindrii de sprijin între suport și perete (nu este necesar pentru 
instalarea unității în cutie dedicată). (Figura 9). 

Pentru instalarea pe pereți din gips-carton, utilizați dibluri specifice.

4. Montați unitatea centrală de aspirare, introducând proeminențele 
dreptunghiulare frontal în adânciturile corespunzătoare din suportul de perete și 
aplicând presiune până când fac clic. (Figura 11).

5. Conectați admisia sistemului la unitatea centrală de aspirare cu manșonul 
furnizat, strângând coliere metalice (coliere și manșonul specific sunt ambele 
standard). (Figurile 12)

6. Conectați unitatea centrală de aspirare la conducta de evacuare a aerului. 
(Figurile 12)

 
 ATENȚIE
 Conexiunile prizei electrice trebuie făcute numai de personal calificat. 

7. Conectați cele două fire colorate (negru, roșu) ale cablului de 12x0,25 la cele 
două fire ale circuitul (de comandă de joasă tensiune/de 5 Vdc).

8. Dacă utilizați mânerul Brava Wireless (Handle), nu este necesar ca prizele de 
aspirare să fie conectate la circuitul de comandă pentru a le conecta cu unitatea 
centrală de aspirare.

9. Pentru versiunile Intelligence și Total, conectați cei 5 poli (galben, verde, gri, 
alb, albastru) pentru semnalul auxiliar direcționat către interfața cu indicatori de 
utilizare. Utilizarea acestui semnal este OPȚIONALĂ.

10. Unitatea de control este configurată astfel încât cardul wireless să poată fi 
îndepărtat din exteriorul aparatului cu cablurile rămase (roz, violet, maro, gri-roz, 
roșu-albastru) folosind setul special de carduri pentru receptor wireless cod. 
0102344.

11. Introduceți ștecherul în priza electrică

12. Efectuați proba sistemului.

  

 Cablul de alimentare tip Y. Înlocuirea cablurilor deteriorate trebuie  
 efectuată de producător sau de un centru de service autorizat. 

  

 La finalizarea instalării se recomandă efectuarea unui control al fixării  
 și stabilității unității centrale de aspirare. 

 Solicitați instalatorului să efectueze testarea sistemului  pentru o  
 instalare cu succes, într-o manieră profesionistă. 

  

 Indicație NU alimentați unitatea de aspirare până la finalizarea   
 conectării prizelor și a celorlalte componente ale sistemului. 

4.4 Reversibilitatea conexiunilor de admisie și evacuare
Unitățile centrale de aspirare sunt furnizate în mod normal cu conexiuni pentru 
conductele de admisie și evacuare a aerului din dreapta. Dacă este necesar, 
această direcție poate fi modificată prin deplasarea independentă a conexiunilor 
de intrare și ieșire a aerului spre stânga. 

 ATENȚIE 
 Înainte de a efectua această operațiune, este obligatoriu să   
 deconectați unitatea de la sursă de curent electric 230 V. 

Pentru a inversa conectorul de admisie, procedați după cum urmează:

1. Deșurubați șuruburile și scoateți suportul / intrarea reversibilă. (figura 14)
2. Rotiți suportul / intrarea reversibilă la 180 °. (Figura 14)
3. Prindeți în șuruburi suportul / intrarea reversibilă în noua poziție (Figura 15)

Pentru a inversa conectorul de evacuare, procedați după cum urmează:

Mod. 1000-1250: 
Scoateți șuruburile și inversați carterele laterale (cu și fără evacuare).

Mod. 1450: 
Scoateți grila de pe distanțier și cu un clește scoateți capacul pentru distanțier. 
Plasați-le în aceeași ordine pe partea opusă a evacuării. 

4.5 Testul de acceptare
Testul de acceptare este prima demonstrație de garanție pentru utilizatorii 
GENERAL D’ASPIRAZIONE. 

În timp ce lucrările de construcție sunt încă în desfășurare, înainte de finalizarea 
pardoselilor, sistemul este deja capabil să funcționeze. În această etapă este 
posibil, prin urmare, să verificați buna funcționare a sistemului și să efectuați 
orice corecții, dacă este necesar. Capacul special patentat poate fi utilizat pentru 
etanșarea ermetică a orificiului de aspirare în soclurile de aspirare, permițând 
verificarea ușoară a funcționării corecte a sistemului și în doar câteva minute. 

Există două momente în care se poate face verificarea finală a sistemului: 

• după instalarea tubulaturii de aspirare;
• înainte de finalizarea podelelor.

Prin urmare, tehnicianul de instalare și administratorul șantierului pot oferi 
utilizatorilor o garanție de funcționare perfectă, permițând identificarea și 
rezolvarea oricăror probleme înainte de finalizarea lucrărilor de construcție. 

Testul de acceptare are trei faze: 

• presiunea generată de unitatea centrală de aspirare este măsurată cu ajutorul 
vacuumetrului;

• unitatea centrală de aspirare este conectată la tubulatura sistemului;

• presiunea de aspirare este testată la prizele de aspirare pentru a verifica dacă 
este întotdeauna constantă.

După finalizarea testului este posibil să se constate funcționarea perfectă sau să 
se identifice exact punctul în care sistemul necesită corecții. 

 IMPORTANT
 Înainte de a opera sistemul, instalatorul ar trebui să efectueze un test  
 al fiecărui punct de aspirare instalat verificând pornirea și oprirea  
 corectă a unității centrale de aspirare. 

5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

 

Figura 17

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 
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5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 
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5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 
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5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

Minim Presetat

Ore de operare
PARAMETRII PROGRAMABILI

Maxim

CURĂȚAREA CARTUȘULUI FILTRULUI
(Modelele i1000)

CURĂȚAREA CARTUȘULUI FILTRULUI
(Modelele i1250, i1450)

GOLIREA CONTAINERULUI DE PRAF 8 L
(Modelele i1000)

GOLIREA CONTAINERULUI DE PRAF 18 L
(Modelele i1250,T1250, i1450, T1450)

AUTO-CURĂȚARE
(Modelele T1250, T1450)

AUTO-CURĂȚARE
(toată gama)

1 oră  10 ore  20 ore

1 oră  20 ore  40 ore

1 oră  5 ore  20 ore

1 oră  10 ore  40 ore

30 minute  90 minute  240 minute

30 minute  45 minute  600 minute

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 
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5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 



GENERAL D’ASPIRAZIONE
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

31

5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.
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5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.
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5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.



MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
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5. UTILIZAREA UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE

 IMPORTANT
 Sistemul este conceput pentru a fi utilizat de un singur operator.  
 Pentru motive de eficiență, poate fi utilizat un singur punct de aspirare  
 (deschis) odată. 

 IMPORTANT
 Înainte de a începe utilizarea sistemului verificați dacă toate   
 componentele sistemului sunt la locul lor. 

5.1 Comanda de pornire și oprire 
Unitatea centrală de aspirare poate fi pornită și oprită în două moduri diferite: 

Folosind comanda wireless

Versiunile WS, Wi și WT de unități centrale de aspirare                                                 
sunt echipate cu un receptor wireless. Prin urmare, este                                            
suficient să apăsați butonul de pornire / oprire de pe                                             
mânerul wireless BRAVA pentru a porni și opri unitatea                                         
centrală de aspirare. 

 IMPORTANT
 Nu este necesar ca punctele de aspirare să fie echipate cu cabluri  
 electrice de comandă care duc la unitatea centrală de aspirare.

 IMPORTANT
 Fărașul de aspirare, Vroom și prizele cu furtun retractabil fără mâner  
 wireless necesită instalarea circuitului de comandă.

6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

Utilizarea funcției de pornire la nivelul prizelor de aspirare (fără wireless).

Pur și simplu introduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare dorită. Pentru a 
opri unitatea centrală de aspirare este suficient să scoateți furtunul din priza de 
aspirare.

Dacă furtunul este dotat cu buton on/off, puteți porni/opri sistemul folosind acest 
buton, cu furtunul conectat la priză.

 IMPORTANT
 Prizele de aspirare trebuie să fie echipate cu cabluri de  comandă care  
 duc la unitatea centrală de aspirare. 

 Conectați cei doi poli ai cablului la cele două fire de comandă de la  
 cablul ce duce la prizele de aspirare. 

5.2 Utilizarea unității centrale de aspirare 
După ce porniți, panoul de comandă poate fi utilizat conform instrucțiunilor din 
capitolul 1.2 „Recomandări de utilizare”. 

Pentru a utiliza sistemul trebuie să conectați ansamblul de lucru format din 
manșon, furtun și mânerul Brava Wireless și din extensia telescopică și periile 
sau diferitele accesorii necesare. 

În acest fel, vă puteți deplasa prin zonele în care sunt instalate prizele de aspirare 
pentru a efectua curățenia, introducând manșonul furtunului de aspirare în priza 
de aspirare și pornind unitatea centrală așa cum este descris în capitolul 5.1. 

5.3 Conectarea mânerului Brava Wireless 
Pentru a da comanda de pornire și oprire trebuie conectat mânerul Brava 
Wireless cu o unitate centrală de aspirare. Este posibil să conectați maximum 5 
mânere la o unitate.  

Pentru conectare, consultați Manualul de utilizare și întreținere al mânerului 
Brava Wireless atașat la ambalajul acestuia. 

5.4 Resetarea mânerului Brava wireless  
Dacă depășiți numărul maxim de 5 mânere conectate sau devine necesar să 
înlocuiți unul dintre acestea, este necesar să resetați memoria și să faceți o nouă 
conectare 

Pentru resetare, consultați Manualul de utilizare și întreținere a mânerului atașat 
la ambalajul acestuia. 

5.5 Funcția de auto-curățare
Modelele Total au un sistem de auto-curățare filtru care poate funcționa la 
intervale programabile în funcție de nevoi. Prin urmare, întreținerea se limitează 
la înlocuirea sacului de colectare. 

În MENIUL UTILIZATORULUI al interfeței există acest sub-meniu: 

SELF-CLEANING (auto-curățare)

Numai dacă funcția de auto-curățare a fost activată pe echipament. Acest 
sub-meniu indică timpul de funcționare a motorului după care filtrul este curățat 
automat. 

Această funcție anulează curățarea manuală a filtrului, ceea ce înseamnă că nu 
va fi necesar să curățați manual filtrul și nu va fi dată nicio indicație pentru 
curățarea manuală a filtrului. 

Timpul de utilizare a sistemului între o indicație de auto-curățare și următoarea 
poate varia între 30 și 240 de minute. Timpul presetat este de 90 de minute. 

TIME XXX MINUTES (timp xxx minute)
SELF-CLEANING  (auto-curățare)

Funcționarea dispozitivului este declanșată de un mini-compresor care 
alimentează un rezervor de aer sub presiune cu capacitate de un litru până la 
atingerea unei valori de presiune de 5 bari. În acest moment, un jet de aer 
instantaneu este canalizat în interiorul filtrului printr-o duză. Aceasta permite 
filtrului să fie menținut curat pentru o perioadă mai lungă. 

  IMPORTANT
 În timpul ciclului de auto-curățare, nu deschideți recipientul colector  
 de praf și, după sfârșitul ciclului, așteptați cel puțin un minut înainte de  
 a-l deschide. 

 Efectuați inspecții anuale la filtru pentru a vă asigura că nu este   
 deteriorat și pentru a verifica dacă este nevoie de spălare (dacă este  
 spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

5.6 Programarea panoului de comandă 
Interfața panoului de comandă disponibilă la modelele Intelligence și Total este 
deja programată pentru cerințele de utilizare normală. Dacă este necesar, 
parametrii presetați pot fi modificați pentru a satisface nevoile individuale. 

Personalizarea parametrilor de întreținere 
Cu procedurile descrise aici, utilizatorii pot vizualiza cei mai recenți parametri de 
întreținere programați, cu o serie de operații simple pe panoul de comandă. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
la sub-meniul dorit. Va fi afișată cea mai recentă valoare introdusă. 

Pentru a părăsi acest afișaj, apăsați butonul RESET până când mesajul STANDBY 
reapare.

LIMBA
În acest meniu este posibil să schimbați limba textelor afișate pe afișaj. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 

când ajungeți în sub-meniul LIMBĂ. Apăsați din nou butonul SET, apoi utilizați 
butoanele SUS și JOS pentru a schimba limba. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

CURĂȚAREA FILTRULUI
Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când afișajul afișează 
mesajul STANDBY. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS 
până când ajungeți în sub-meniul CURĂȚARE FILTRU. Apăsați din nou butonul 
SET și apoi utilizați tastele SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru 
a memora noua valoare introdusă, țineți apăsat butonul SET timp de câteva 
secunde până când apare mesajul MEMORIZED (memorat) 

Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul RESET. 

GOLIREA RECIPIENTULUI CU PRAF
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
alarma implicită, programat pe 5h pentru modelele i1000 și la 10h pentru 
modelele i1250, i1450, T1250, T1450. Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând 
butonul SET când vedeți scrierea STAND-BY 

Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți 
în sub-meniul SVUOT. CONTAINER, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și 
JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie) 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

FILTRU CU AUTO-CURĂȚARE
Cu această procedură este posibil să se schimbe parametrul care reglează 
intervenția de autocurățare a filtrului, programată implicit la 90 de minute. Intrați 
în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând butonul SET când vedeți scrierea 
STAND-BY 

Derulați MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până când ajungeți la 
sub-meniul AUTO-CURĂȚARE, apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele SUS și JOS 
pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, țineți 
apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

OPERARE CONTINUĂ
Cu această procedură este posibil să modificați parametrul care reglează 
intervenția alarmei, setat implicit la 45 de minute. 

Intrați în MENIUL UTILIZATORULUI apăsând tasta SET când afișajul arată 
Stand-by. Derulați prin MENIUL UTILIZATORULUI cu tastele SUS și JOS până 
când ajungeți la sub-meniul FUNCȚIE. Apăsați tasta SET, apoi utilizați tastele 
SUS și JOS pentru a introduce valoarea dorită. Pentru a memora valoarea aleasă, 
țineți apăsată tasta SET timp de câteva secunde până când apare cuvântul 
MEMORY(memorie). 

Pentru a ieși din afișaj, apăsați butonul RESET. 

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.
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6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

7. COMPONENTE DE SIGURANȚĂ 

7.1 Siguranța de protecție
Toate unitățile centrale de aspirare sunt protejate de o siguranță care întrerupe 
alimentarea cu energie a motorului în caz de defecțiuni sau probleme electrice. 

Pentru a înlocui siguranța, deșurubați suportul pentru siguranțe situat deasupra 
cablului de alimentare (a se vedea Fig. 2 - cap. 2.3). 

7.2 Protecție împotriva supraîncălzirii 
Toate unitățile centrale de aspirare sunt prevăzute cu protecție termică care 
oprește motorul în caz de supraîncălzire. 

În cazul opririi unității datorită activității protecției termice, lăsați motorul să se 
răcească la temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute). 

Urmăriți apoi cauza supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu 
praf, obstrucție parțială a periei sau furtunului flexibil etc.). 

Pentru repornirea unității trebuie să trimiteți o nouă comandă wireless sau să 
scoateți și să reintroduceți furtunul de aspirare în priza de aspirare. 

7.3 Protecție împotriva pornirii accidentale 
Acest sistem de protecție oprește funcționarea unității dacă acesta primește 
mai mult de opt comenzi de pornire / oprire într-un minut. 

7.4 Prevenirea aspirării unui sistem obstrucționat 
În cazul funcționării cu toate orificiile de aspirare închise, unitatea centrală de 
aspirare se va opri automat.

8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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6. ÎNTREȚINERE

  ATENȚIE
  Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere, este  
  obligatoriu să deconectați unitatea de la priza de alimentare  
  230 V și să vă puneți mănuși de protecție și mască facială. 

 IMPORTANT
 Pentru versiunile cu panou de comandă, unitatea indică momentul în  
 care recipientul de praf trebuie golit sau filtrul curățat după un interval  
 de timp programat de utilizator (pentru a modifica parametrii a se  
 vedea cap. 5.7.2). 

6.1 Golirea recipientului pentru praf
• Recipientul pentru praf trebuie golit periodic la fiecare 3-6 luni, în funcție de 
frecvența de utilizare și experiența dobândită.

• Recipientul pentru praf trebuie spălat cu apă cel puțin o dată pe an. Uscați-l 
bine înainte de a-l reinstala.

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică de 230 V.

2. Deschideți recipientul pentru praf apăsând butonul central (A) pentru a elibera 
mânerul și pentru a obține deschiderea recipientului în jos (B).

8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

3. Scoateți recipientul pentru praf (C) din unitatea centrală de aspirare, 
trăgându-l spre dumneavoastră.

4. Scoateți conul, aruncați sacul plin, introduceți sacul nou și repoziționți conul.

5. Verificați starea cartușului filtrului și curățați-l și spălați-l dacă este necesar 
(cap. 6.2).

6. Repoziționați recipientul pentru praf în cârligele laterale ale mânerului și 
închideți-l cu o ușoară presiune a ambelor mâini (D) pe părțile laterale ale 
butonului central.

7. Conectați unitatea la priza electrică 230V și apăsați Resetare timp de 3 
secunde până când apare din nou stand-by (numai pentru modelul cu afișaj).

 IMPORTANT
 Nu aruncați conul roșu inversat – poziționați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf. 

6.2 Curățarea manuală a filtrului
Unitatea centrală de aspirare are un cartuș filtrant care filtrează praful, protejând 
motorul. Este important să faceți verificări lunare cu privire la starea acestui 
filtru. La modelele cu funcția de auto-curățare, trebuie efectuate inspecții anuale 
la filtru pentru a se asigura că nu este deteriorat și pentru a verifica dacă este 
necesar a fi spălat. 

(dacă este spălat, filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi reinstalat). 

Este recomandat să păstrați un filtru de rezervă disponibil pentru operațiunile de 
curățare. 

INSTRUCȚIUNI
1. Deconectați unitatea de la priza electrică 230 V;

2. Eliberați și scoateți recipientul pentru praf;

3. Deșurubați și scoateți inelul de reținere a filtrului;

4. Scoateți cu atenție filtrul;

5. Dacă aveți un filtru de schimb montați-l în locul celui murdar, acordând atenție 
sprijinului pe inel și înșurubând suportul la loc până la blocarea completă atât 
axială, cât și circulară;

6. Reconectați recipientul pentru praf, având grijă să îl montați corect;

7. Conectați unitatea la priza electrică 230 V. (În acest moment, sistemul este 
gata de utilizare din nou.);

8. Apăsați Resetare timp de 3 secunde până când apare din nou stand-by (numai 
pentru modelul cu afișaj);

9. Curățați filtrul murdar, dacă este posibil, cu un aspirator și spălați-l dacă este 
necesar;

10. Dacă nu este disponibil un filtru de rezervă, filtrul existent trebuie curățat cu o 
perie, având grijă să nu ridice prea mult praf și purtând o mască facială pentru a 
proteja căile respiratorii împotriva inhalării prafului dăunător. Apoi spălați filtrul 
cu apă.

 Nu folosiți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru.

 Filtrul spălat trebuie să fie complet uscat înainte de a fi reinstalat.

 Nu aruncați conul roșu inversat - montați-l corect deasupra   
 recipientului pentru praf.

 Nu folosiți aer comprimat.

 Filtrul trebuie înlocuit după 2 ani de utilizare normală.

 Nu este necesară nicio întreținere pentru tubulatura de aspirare,  
 deoarece puterea de aspirare a sistemului asigură păstrarea acesteia  
 curată constant.

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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8. PROBLEME - CAUZE ȘI SOLUȚII

Unitatea centrală de aspirare nu funcționează.

• Verificați sursa de alimentare de 230 V.

• Dacă utilizați sistemul wireless, verificați dacă indicatorul luminos al 
emițătorului se aprinde când butonul este apăsat, dacă nu se aprinde verificați 
bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. 

• Verificați dacă circuitul de comandă este conectat corect la polii negri și roșii ai 
unității centrale, în cazul conexiunilor electrice la prize.

• Scurtcircuitați firele comenzii de joasă tensiune (negru și roșu). Dacă unitatea 
centrală începe să funcționeze, trebuie verificate toate conexiunile prizelor de 
aspirare/fărașelor/etc.. 

• Protecția de supraîncălzire s-a declanșat. Așteptați ca motorul să se răcească la 
temperatura normală de funcționare (aproximativ 25-30 minute) și urmăriți cauza 
supraîncălzirii (de exemplu, filtru înfundat, recipient plin cu praf, obstrucție 
parțială a unei perii sau furtun flexibil etc.). 

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

Unitatea centrală de aspirare cu panou de comandă poate furniza următoarele 
rapoarte de întreținere: 

- golirea recipientului pentru praf;
- curățarea filtrul;
- înlocuirea filtrului cu unul nou;
- auto-curățarea filtrului în curs.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By (vezi cap 5.6).

Unitatea de control cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- alarma de funcționare continuă;
- alarma de pornire accidentală;
- alarmă de aspirație obstrucționată.

Pentru a reporni operația, apăsați lung butonul de resetare până când apare 
Stand-By-ul scris (vezi cap 5.6).

9. REPARARE

 Este absolut interzisă efectuarea de reparații și / sau întreținere la  
 unitatea centrală de aspirare care nu sunt autorizate de acest manual. 

Toate operațiunile de reparații trebuie efectuate numai de personal calificat de la 
un centru de service. 

Dacă reparațiile sau alte operațiuni sunt efectuate de către personal neautorizat, 
garanția produsului va fi invalidată, exonerând de asemenea producătorul de 
orice răspundere în caz de vătămări și / sau daune care decurg din astfel de 
operațiuni. 

Unitatea centrală cu panou de comandă poate emite următoarele semnale de 
alarmă:

- defecțiune de auto-curățare;
- defecțiune motor.

În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau distribuitorul 
dumneavoastră și comunicați seria și modelul. 

Puterea de aspirație este foarte mică ...

Verifică dacă…

• Celelalte puncte/prize de aspirare sunt închise;

• Nu există corpuri străine prinse în perie, furtun flexibil sau articulație curbată;

• Recipientul pentru praf este instalat corect și nu este plin;

• Cartușul de filtrare este poziționat corect și este curat;

• Unitatea centrală de aspirare este conectată corect la tubulatura de aspirare;

• Tubulatura de aspirare este blocată sau nu prezintă pierderi;

• Tubulatura de evacuare nu este blocată.

DACĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE FUNCȚIONEAZĂ INCORECT: 
CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT SAU DISTRIBUITORUL 
DUMNEAVOASTRĂ, INDICÂND SERIA ȘI MODELUL SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

8.1 Rapoarte la interfața pentru utilizator 
Seria de sisteme centrale de aspirare rezindețiale este echipată cu un afișaj 
electronic cu fundal albastru și defilare a textului pentru gestionarea întreținerii 
și a vizualizărilor alarmelor și defectelor. (Figura 5) 

Pragurile de întreținere sunt gestionate de un temporizator la momentul utilizării. 
În continuare sunt descrise diferitele rapoarte ale Panoului de comandă

8.1.1 Raportarea la panoul de comandă

Golirea recipientului pentru praf și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea indică momentul în care recipientul de praf trebuie golit. Procedați 
conform instrucțiunilor din cap. 6.1 din acest manual. 

Odată ce recipientul de praf a fost golit este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare pentru a readuce unitatea centrală în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică golirea recipientului pentru praf, iar 
acesta nu este complet plin, puteți schimba timpul prestabilit din fabrică, 
mărindu-l. 

Curățați filtrul și *** apăsați Resetare ***

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară curățarea filtrului. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Odată ce curățarea filtrului este încheiată este necesară o apăsare lungă a 
butonului reset pentru a aduce unitatea în modul stand-by. 

Dacă unitatea centrală de aspirare indică curățarea filtrului și acesta nu este 
deosebit de murdar, pentru data viitoare, puteți schimba timpul prestabilit din 
fabrică, mărindu-l puțin. 

Înlocuiți filtrul cu un filtru nou și *** apăsați Resetare *** 

Unitatea centrală de aspirare indică când este necesară înlocuirea filtrului uzat. 
Procedați conform instrucțiunilor din cap. 6.2 din acest manual. 

Este posibil să continuați să utilizați unitatea centrală de aspirare ignorând 
alarma cu o apăsare lungă a butonului de resetare pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare în modul stand-by. 

Auto-curățarea filtrului în curs *** așteptați resetarea automată ***

Unitatea centrală de aspirare echipată cu sistemul de curățare automată a 
filtrului efectuează curățarea periodică. 

Ciclul de curățare a filtrului automat durează aproximativ 1 minut, după care 
unitatea revine automat în stand-by. 

  

 IMPORTANT
 Când curățați filtrul nu folosiți unitatea.

 

8.1.2 Raportarea alarmelor 

Alarma de protecție termică *** Așteptați resetarea automată *** 

În cazul unei eventuale utilizări a sistemului cu filtrul obstrucționat sau murdar, 
un comutator de protecție termică oprește funcționarea unității centrale pentru 
a preveni supraîncălzirea care ar putea să o deterioreze.

Unitatea centrală poate fi refolosită după aproximativ 30 de minute de oprire la 
sfârșitul cărora va reveni automat la stand-by. 

Alarmă funcționare continuă *** Apăsați Resetare *** 

Setați un timp de funcționare continuă care, dacă este depășit, unitatea centrală 
intră în protecție (setat în mod implicit la 45 de minute). Pentru a reseta unitatea 
centrală de aspirare la modul stand-by este necesară o apăsare lungă a butonului 
de resetare. 

Ora setată poate fi modificată și personalizată în funcție de nevoile 
dumneavoastră, urmați instrucțiunile din Cap. 5.7.2. 

Alarma de pornire accidentală *** Apăsați Resetare *** 

Dacă unitatea centrală de aspirare este pornită accidental de mai mult de 7 ori 
într-un minut unitatea centrală intră în protecție. 

Țineți apăsat butonul de resetare pentru a readuce unitatea centrală în stand-by. 

 

Alarmă de aspirare obstrucționată *** Apăsați Resetare *** 

În cazurile în care sistemul este obstrucționat sau unitatea centrală de aspirare 
funcționează cu toate prizele/fărașele/etc.  închise, un sistem de protecție 
împiedică funcționarea acestuia. 

După primele două semnale unitatea centrală poate fi pornită din nou prin simpla 
trimitere a unei noi comenzi wireless sau prin scoaterea și reintroducerea 
furtunului în priză.

După al treilea semnal consecutiv, este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul la modul stand-by și a reintroduce furtunul în 
priza de aspirare. 

8.1.3 Raportarea erorilor 

Defecțiune la Auto-curățare 
*** Apăsați Reset și contactați Centrul de asistență ***

Unitatea centrală raportează că există o defecțiune în sistemul de filtrare cu 
auto-curățare.  Pentru a restabili sistemul de auto-curățare este necesar să 
apelați un centru de service autorizat. 

În modul automat, unitatea centrală setează funcția de curățare manuală a 
filtrului, vezi cap. 5.6.1 pentru întreținere. 

Odată ce filtrul a fost curățat este necesară o apăsare lungă a butonului de 
resetare pentru a reseta controlerul în modul stand-by. 

Defecțiune motor *** Apăsați Resetare și contactați centrul de service *** 

Unitatea centrală indică faptul că există o defecțiune la motor. În prezența 
acestei defecțiuni, unitatea centrală nu poate funcționa. Pentru a reseta 
funcționarea unității centrale este necesar să apelați un centru de service. 
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10. DEZAFECTAREA ȘI ELIMINAREA 

Când dispozitivul și-a încheiat ciclul de utilizare și trebuie să fie dezafectat, 
urmați aceste instrucțiuni pentru a proteja mediul: 

  

 Prezența acestui simbol pe produs sau pe ambalaj indică faptul că  
 produsul nu trebuie tratat ca deșeuri menajere normale, ci trebuie dus  
 la un centru de colectare adecvat pentru reciclarea dispozitivelor  
 electrice și electronice. 

Reciclând acest produs într-un mod adecvat, veți contribui la evitarea posibilelor 
daune asupra mediului și sănătății publice care ar putea fi cauzate de eliminarea 
necorespunzătoare a produsului. 

Pentru informații mai detaliate despre procedurile de reciclare pentru acest 
produs, contactați autoritatea locală sau agenția locală de eliminare a deșeurilor. 

  

 Înainte de a efectua orice procedură de dezasamblare, izolați sistemul  
 de linia de alimentare electrică. 

 Nerespectarea acestei instrucțiuni expune operatorul la riscul pornirii  
 accidentale și la riscul de electrocutare. 

 

 În operațiunile de eliminare se utilizează echipamentul de protecție  
 individuală adecvat. 

 Nerespectarea folosirii unui echipament de protecție individuală  
 corespunzător în cursul dezafectării și eliminării expune operatorul la  
 riscul de a-și zdrobi piciorul din cauza pierderii stabilității. 

 Neutilizarea mănușilor nu garantează o prindere sigură în procesul de  
 eliminare, cu riscul unei căderi accidentale. 

Pentru informații mai detaliate despre procedurile de reciclare 
pentru acest produs, contactați autoritatea locală sau agenția 
locală de eliminare a deșeurilor.

 



Declarație de conformitate CE Wxy CE
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Noi ,
Producătorul: General D’Aspirazione di Bianchi Claudia & C. s.a.s.
Adresă: Via del Lavoro, 9/11 – 47030 – San Mauro Pascoli (FC), Italia

declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că echipamentul radio

Tip: Wxy 
Model: WT1450
Variante:  WT1000 - WT1250 - WT1600 - WT1750 - Wi1000 - Wi1250 - Wi1450 -  
Wi1600 – Wi1750 - WS1000 - WS1250 - WS1450 - WS1600 - WS1750
Software: Nu este prezent 
Utilizare prevăzută: Unitate centrală de aspirare

este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53 / UE (RED) și ale 
Directivei 2011/65 / UE (RoHS).

Produsul a fost testat în conformitate cu următoarele standarde sau specificații 
tehnice:

1. Cerințe esențiale pentru protecția sănătății și siguranței persoanelor, animalelor de 
companie și a bunurilor, Articolul 3.1a) din Directiva 2014/53 / UE:
• EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 (SAF)
• EN 60335-2-2: 2010 + A1: 2013 + A11: 2012 (SAF)
• EN 62233: 2008 (CEM / Sănătate)

2. Cerințe esențiale privind nivelurile de compatibilitate electromagnetică, articolul 
3.1b) din Directiva 2014/53 / UE:
• ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
• ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
• EN 61000-3-2: 2014
• EN 61000-3-3: 2013

3. Cerințe esențiale pentru utilizarea eficientă a spectrului radio, articolul 3.2 din 
Directiva 2014/53 / UE: ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

4. Cerințe prevăzute la articolul 4 din Directiva 2011/65 / UE pentru concentrațiile 
maxime tolerate ale substanțelor enumerate în anexa II: 2008/98 / CE

Organismul notificat Nemko S.p.A. a efectuat evaluarea conformității documentației tehnice conform 
procedurii din anexa III (Modulul B) la Directiva 2014/53 / UE și a emis certificatul de examinare UE de tip nr. 
2051-RED-182204.

Semnătura reprezentantului legal:



Declarație de conformitate CE Wxy CE
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Noi ,
Producătorul: General D’Aspirazione di Bianchi Claudia & C. s.a.s.
Adresă: Via del Lavoro, 9/11 – 47030 – San Mauro Pascoli (FC). Italia

declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că echipamentul radio

Tip: Wxy 
Model: WT1450
Variante:  WT1000 - WT1250 - WT1600 - WT1750 - Wi1000 - Wi1250 - Wi1450 - Wi1600 – 
Wi1750 - WS1000 - WS1250 - WS1450 - WS1600 - WS1750
Software: Nu este prezent 
Utilizare prevăzută: Unitate de aspirare centrală

este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/30/UE (EMC), ale 
Directivei 2014/35 / UE (LVD) și ale Directivei 2011/65/UE (RoHS).

Produsul a fost testat conform următoarelor standarde sau specificații tehnice:

1. Cerințe esențiale pentru protecția sănătății și siguranței persoanelor, animalelor de 
companie și a bunurilor, articolul 3.1a) din Directiva 2014/35 / UE:

• EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 (SAF)
• EN 60335-2-2: 2010 + A1: 2013 + A11: 2012 (SAF)
• EN 62233: 2008 (CEM / Sănătate)

2. Cerințe esențiale privind nivelurile de compatibilitate electromagnetică, articolul 
3.1b) din Directiva 2014/30/UE:

• ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
• ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
• EN 61000-3-2: 2014
• EN 61000-3-3: 2013

3. Cerințe prevăzute la articolul 4 din Directiva 2011/65/UE pentru concentrațiile 
maxime tolerate ale substanțelor enumerate în anexa II: 2008/98 / CE

Semnătura reprezentantului legal:
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