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Instrucţiuni de utilizare 

Aspirator cenușă 18 litri 1000W HEIZTECH 

Model :10771926 
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9. Piuliţă-fluture 

10. Rezervor 

11. Furtun metalic 

12. Cablu de alimentare  

13. Filtru ieşire de burete 

14. Cleme 

15. Tub de aluminiu 

16. Mâner 

17. Gură de aspirare 

1. Capac motor 

2. Motor 

3. Buton 

4. Suport motor 

5. Şurub lung 

6. Elemente prindere mâner  

7. Filtru 

8. Capac filtru 
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INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE 

A. Scoateţi întotdeauna ştecărul din priză înainte de montarea sau demontarea accesoriilor. 

B. Scoateţi toate accesoriile din rezervorul aspiratorului. 

C. Montaţi duza de aspirare la capătul liber al furtunului.  

D. Cuplaţi furtunul la gura de aspirare de pe rezervor. 

 

 

 

        A                 B             C              D 

  

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

E. Introduceţi ştecărul în priză. 

F. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a porni aspiratorul. 

G. Poziţionaţi capătul tubului de aluminiu direct pe suprafaţa pe care doriţi să o curăţaţi şi 

aspiraţi cenuşa cu o mişcare circulară. 

 

 

 

 

 

 

     E                     F                       G 

 

 

H. Când aţi terminat curăţarea, apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a opri aspiratorul. 
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I. Scoateţi ştecărul din priză. 

J. Pentru a goli rezervorul, decuplaţi furtunul metalic. 

K. Îndepărtaţi în mod corespunzător cenuşa şi reziduurile din rezervor. 

 

 

 

 

  H                  I                   J                K 

INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE 

1. Scoateţi capacul aspiratorului şi deşurubaţi piuliţa-fluture din partea de sus a carcasei filtrului.  

2. Scoateţi piuliţa-fluture şi capacul filtrului.  

3. Scoateţi filtrul şi curăţaţi-l cu apă, lăsând apa să curgă pe acesta. 

4. Montaţi la loc filtrul, poziţionându-l în mod corespunzător. 

5. Puneţi la loc capacul filtrului.  

6. Montaţi piuliţa-fluture şi strângeţi-o pentru a fixa filtrul. 

7. Puneţi la loc capacul aspiratorului şi acţionaţi sistemul de blocare a acestuia. 

 

1              2                 3 

 
4               5                6             7 
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OBSERVAŢII 

⚫ Filtrul trebuie curăţat cel puţin de două ori pe lună sau ori de câte ori este vizibil murdar. 

⚫ Nu folosiţi aspiratorul fără filtru, deoarece aspirarea va fi necorespunzătoare, iar motorul poate 

suferi avarii. 

⚫ Scoateţi aspiratorul din priză înainte de curăţarea filtrului. 

⚫ Nu spălaţi filtrul la maşină. 

 

 PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNILE 

Specificaţii tehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 10771926 

Tensiune (V) 220-240 

Frecvenţă (Hz) 50/60 

Putere motor (W) 1000 

Putere de aspirare 

(KPa) 18 

Zgomot (dB) <84 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE 

PRODUS:     Aspirator cenusa 18 l 1000 W    10771926 

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SRL, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314 

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ................................................................... 

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................ 

DOCUMENTUL DE VÂNZARE: ...................... NR. ................ / ..................... 

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI. 

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE. 

Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, armonizată cu legislaţia 

Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările şi completările ulterioare, 

prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează: 

1. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în 

perioada de garanţie se acordă, dacă instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea produselor este efectuată de personal 

autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere 

deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de conformitate se va face 

în primul rând prin repararea produsului. 

2. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României. 

3. Perioada de garanţie este de 24 luni, cu începere de la data facturării produsului şi prelungindu - se cu perioada ce se scurge de 

la data reclamaţiei, până la data înlăturării defecţiunii, sau înlocuirii produsului. 

4. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau intreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile 

sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei. 

5. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie, 

care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul 

economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge 

de la data finalizării expertizei tehnice.  

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele 

necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, 

depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică. 

7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul certificat de garanţie şi 

documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în 

care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanţie. 

8. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare contra cost. 

9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat 

produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită. 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

VÂNZĂTOR 

SEMNĂTURA 

CUMPĂRĂTOR 
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Menţiuni referitoare la activităţile de service prestate asupra produsului 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Data 
reclamaţiei 

Defecţiune 
reclamată 

Activitate de 
service executată 

Data 
executării 

Unitatea de 
service 

(semnătura, 
ştampila) 

Semnătură 
posesor 

Obs. 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

 

Birou  RELAŢII CU CLIENŢI: 

 

e-mail: reclamatie@melinda.ro   

 

Telefon fix: 0266-207407 

 

Mobil: 0745-771110 
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