
PISTOOVER

Aspirator pentru mașină

MANUALUL UTILIZATORULUI

Dragă client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul și să le păstrați 
pentru consultare ulterioară.

1 x aspirator pentru mașină
1 x priză electrică auto
1 x perie conică
1 × capăt de aspirare
3 x atașamente plat
1 x tabletă de aroma terapie
1 x manual de utilizare



SPECIFICAȚII

Tensiune: 12 V c.c.
Putere: 120 W
Evaluarea actuală: 10 A
Lungimea cablului: 4,5 m

AVERTISMENTE

1. Produsul trebuie conectat numai la priza brichetei auto.
2. Lăsați produsul departe de alcool și de alte materiale ușor inflamabile.
3. Acest produs poate fi utilizat atât în condiții umede, cât și uscate. La utilizare, 

trebuie să se acorde atenție la scurgerea apei din hotă.
4. Acest produs poate folosi doar o sursă de alimentare de 12V
5. Acest produs nu ar trebui să fie utilizat mai mult de 20 de minute, deoarece se 

poate arde motorul. 
6. Vă rugăm să curățați filtrul la timp. 
7. Dacă produsul nu funcționează. Vă rugăm să verificați dacă ștecherul este în 

bună legătură și dacă siguranța este deconectată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Introduceți ștecherul în orificiul de aprins al țigărilor din vehicul.
2. Porniți comutatorul.
3. Înlocuiți diferite duze de aspirație în funcție de diferitele situații de aplicare.
4. Acest produs este un aspirator cu dublă utilizare pe uscat și umed. Atunci când se 
absoarbe apă, aveți grijă să deschideți la timp capacul frontal pentru a o scurge.
5. Pentru a deschide compartimentul pentru praf, țineți mânerul aspiratorului cu o mână 
și compartimentul cu cealaltă. Întoarceți-l în sensul acelor de ceasornic. 

Aspirare Rapidă cu Aroma terapie: 
Aroma terapia va fi pornită atunci când 
trageți praful cu tablete de aroma 
terapie adăugate. 

1. Deschideți capacul din spate (în 
sensul acelor de ceasornic).

2. Introduceți tableta de aroma 
terapie.



CURĂȚARE

NU SCUFUNDAȚI CORPUL PRINCIPAL AL APARATULUI DE ASPIRAT ÎN APĂ SAU 
ÎN ALTE LICHIDE. ACEST LUCRU VA DUCE LA DETERIORAREA DISPOZITIVULUI.

∑ Utilizați doar o cârpă moale, ușor umedă, pentru a curăța carcasa produsului.  
∑ Vă rugăm să curățați filtrul la timp. Filtrul poate fi dezasamblat și curățat. Clătiți 

cu apă atunci când trebuie să reutilizați. 
∑ Vă rugăm să nu dezasamblați produsul.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu 
trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni 
posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin 

eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil 
pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna 
dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să 
contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua 
acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele 
directivelor CE aplicabile.


