
                                                                                                Alegerea perfectă în curățarea
profesională

MANUAL DE UTILIZARE

GENERATOR DE ABURI – NEW STEAMY PLUS

Marca CE de pe aparat garantează că fabricarea sa a fost efectuată respectând normele europene în materie de 
securitate

INTRODUCERE

[!] Acest manual trebuie bine citit înainte de instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea produsului. Manualul 
constituie parte integrantă a produsului.

Citiţi cu atenţie avertismentele şi instrucţiunile din manual deoarece ele furnizează importante informaţii cu privire 
la siguranţa funcţionare şi intreţinere a aparatului.

Vă rugăm acordaţi atenţie deosebită măsurilor generale de securitate.

Păstraţi manualul la loc sigur şi accesibil, pentru a putea fi consultat ulterior.

[!] Utilizatorul aspiratorului trebuie informat despre conţinutul acestei publicaţii.

CLASIFICAREA PRODUSULUI

Utilizatorul  trebuie  să  respecte  condiţiile  de  utilizare  specificate,  cu  atenţie  sporită  asupra  următoarelor
clasificări:

- produsul este clasificat ca o aplicaţie de Clasa I privind protecţia la electrocutare;
- este reglat în fabrică, şi toate dispozitivele de siguranţă sunt sigilate. Nu este permisă  modificarea reglajelor

susamintite.
- produsul  se va utiliza  totdeauna pe o suprafaţă  solidă şi  plană.  Nerespectarea acestor  prevederi  poate

constitui o sursă de pericol.
- nu este permisă utilizarea în mediu coroziv sau potenţial exploziv ( vapori sau gaze ).
- Conexiunile  electrice  trebuiesc  executate  de  către  specialişti calificaţi  şi  autorizaţi,  în  concordanţă  cu

prevederile legale în vigoare, si cu prevederile fabricantului
- Verificaţi dacă prizele şi capacitatea circuitului sunt suficiente pentru puterea maximă indicate pe plăcuţa de

identificare. În cazul în care aveţi îndoieli privind datele de mai sus Vă rugăm să Vă adresaţi unui specialist.
Este permisă schimbarea de către persoane calificate a fişei monofazice ( ştecher ) cu unul adecvat reţelei
Dvs. Fabricantul îşi declină orice responsabilitate privind daune sau accidente produse datorită schimbării
incorecte sau defectuase a fişei monofazice.
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[!]Înainte de punere în funcţiune şi utilizare verificaţi,  ca parametrii  reţelei de alimentare electrică să fie în
concordanţă cu cele  de pe plăcuţa de identificare a produsului.

La utilizarea unui prelungitor pentru alimentarea electrică a produsului, asiguraţi-vă că secţiunea firelor cablului
folosit să fie de ce puţin 2,5 mm²

Siguranţa în utilizare este garantată numai în cazul în care împământarea este corectă şi eficientă, în concordanţă
cu legislaţia curentă în vigoare.

Aceste cerinţe fundamentale de siguranţă trebuiesc verificate. În cazul în care există îndoieli, Vă rugăm consultaţi
un  specialist.  Fabricantul  îşi  declină  orice  responsabilitate  privind  daune  sau  accidente  produse  datorită
împământării incorecte a produsului.

Deconectarea produsului de la reţea se va efectua numai prin îndepărtarea fişei monofazice din priză.

DOMENII DE UTILIZARE

Aparatul trebuie folosit doar în scopul curăţării podelelor, covoarelor, mochetelor, tapiţeriilor auto şi suprafeţelor
care  se  pretează  spălării,  în  general.  Se  folosesc  doar  accesoriile  standard  sau  opţionale  furnizate  de  către
producător. Utilizarea este posibilă numai în mediu protejat ( acoperit împotriva ploii, a zăpezii, etc.). Orice altă
utilizare este considerată improprie şi/sau incorectă.

[!]  Folosiţi doar accesorii originale care pot garanta o calitatea bună şi siguranţă în folosinţă  Fabricantul îşi declină
orice responsabilitate privind daune sau accidente produse datorită folosirii altor accesorii decât cele originale. 

1. Exemple de utilizări incorecte şi/sau iraţional

Produsul trebuie folosit doar în scopul pentru care a fost proiectat şi fabricat.

Utilizarea în alte scopuri este considerată improprie.

 Folosirea aparatului în apropierea părţilor sensibile ale corpului, cum ar fi: ochi, gură, urechi, nas. Îndreptarea
capetelor de aspirare/injecţie spre persone sau animale.

 Folosirea produsului în ploaie.
 Folosirea produsului pentru aspirarea substanţelor inflamabile, explozive, toxice sau corozive.
 Folosirea aparatului pentru aspirarea lichidelor din rezervoare, toalete, spălătoare.
 Folosirea aparatului pentru aspirarea solvenţilor sau detergenţilor agresivi. 
 Înlocuirea unor accesorii în timp ce se generează abur. 
 Mişcarea generatorului prin împingerea capului de aspiraţie. 
 Spălarea aparatului cu jet de apă. 
 Curăţarea aparatului, acesta nefiind deconectat de la reţeaua de curent. 

SC. Cleantech2003 SRL
Adresa: str. Gheorghe Doja, nr.76, Targu Mures
Telefon/Fax: 0265.265.796
E-mail: info@apexaclean.ro, www.apex-shop.ro

mailto:info@apexaclean.ro


                                                                                                Alegerea perfectă în curățarea
profesională

 Folosirea aparatului cu mâinile/membrele corpului umede. 
 Golirea rezervorului de reziduuri fără utilizarea de mănuşi şi echipament de protecţie, mască. 
 Funcţionarea aparatului fără supraveghere.

Producătorul  sau  vânzătorul  nu  pot  fi făcuţi  responsabili  de  eventualele  defecţiuni  cauzate  de  o  utilizare
incorectă sau iraţională a aparatului.

     

  OPERAŢIUNI    PRELIMINARE

1. Despachetarea:

După despachetare verificaţi dacă aparatul este intact şi complet privind accesoriile. În cazul în care există
îndoieli,  Vă  rugăm consultaţi  vânzătorul.  Ambalajele  se  vor  păstra,  sau se  vor  arunca  în  conformitate  cu
reglementările naţionale, şi nu se vor lăsa la îndemâna copiilor, constituind potenţiale surse de accident. 

2. Montajul pieselor detaşate ale aparatului:

Părţile fundamentale şi cele de siguranţă sunt asamblate de către producător. Câteva din părţile aparatului
sunt  livrate  separat.Utilizatorul  va  trebui  să  asambleze  aceste  părţi  urmând  instrucţiunile  de  montaj  din
manualul de utilizare. 

3. Plăcuţa de identificare:

Plăcuţa de identificare conţine principalele caracteristici tehnice ale aparatului şi este amplasată pe partea din 

spate a capacului,  fiind uşor vizibilă (fig.1). În caz că aceasta lipseşte, avertizaţi imediat fabricantul sau vînzătorul. 

Nu utilizaţi aparate neînsoţite de plăcuţa de identificare; în caz contrar fabricantul este absolvit de orice 

răspundere. Produsele neînsoţite de plăcuţa tehnică sunt considerate anonime şi potenţial periculoase.Utilizatorul 

aparatului trebuie să se asigure că încăperea unde este folosit aspiratorul este în conformitate cu toate normele de 

siguranţă, cum ar fi:

- Sistem de alimentare cu energie electrică eficient
- Absenţa materialelor explozive, toxice sau corozive

Nu este recomandată folosirea produsului în condiţii particulare pentru care este necesară utilizarea numai a
aparatelor din clasa II de protecţie.

4.Umplerea boilerului. 

Deşurubaţi dopul de pe flaconul (22) livrat odată cu aparatul; umpleţi-l cu apă dedurizată; închideţi din nou flaconul
(  fig.2).  Deschiderea  flaconului  se  face  prin  presare  şi  deşurubare  simultană  în  sens  contrar  acelor  de
ceasornic.Goliţi flaconul prin răsturnarea flaconului cu capul în jos şi presarea flaconului pe supapa de siguranţă a
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rezervorului. Când rezervorul s-a umplut, închideţi rezervorul prin înşurubarea dopului, asiguraţi-vă că dopul este
bine strâns ( fig.3). 

[!]Nu umpleţi boilerul cu soluţii pe bază de detergent basic, poate cauza deteriorarea boilerului.

5. Umplerea rezervorului de detergent. 

Puneţi apă curată, dedurizată, sau detergent fără spumare, după scoaterea dopului 15( fig.4)

6.Umplerea rezervorului de reziduuri. 

Pentru a avea o mai mare eficienţă de aspiraţie, puneţi 1,5 l apă curată în rezervorul de reziduuri (2). Acest lucru
duce la  filtrarea/reţinerea în  apă a tuturor  particulelor  străine care  ar  putea înfunda aparatul.  Pentru o  bună
funcţionare, respectaţi cantitatea de apă introdusă indicată (fig.5)  

7.Conectarea furtunului de injecţie/absorbţie (21) 

Ridicaţi clapeta de deschidere de pe soclu (16) şi  conectaţi prin cupla rapidă furtunul (20) în partea frontală a
aparatului.  Închideţi clapeta (16) peste cupla rapidă şi  asiguraţi-vă că cele două părşi sunt conectate între ele.
( fig.6)  

8.Legătura la reţeaua electrică. 

Conectarea aparatului la reţeaua electrică trebuie realizată respectând normele legislaţiei în vigoare şi parametrii
electrici ai aparatului, de pe plăcuţa de identificare de pe aparat.(fig.7) 

[!]Protejaţi  cablul  împotriva  atingerilor  accidentale. Nerespectarea  recomandărilor  prezentate,  elimină
responsabilitatea  producătorului şi a vânzătorului,  fiind considerată drept neglijenţă în exploatare

INSTRUCŢIUNI GENERALE DE OPERARE 

1. Utilizarea oricărui aparat electric comportă respecterea câtorva reguli generale de bază în vederea evitării
posibilelor acidente, după cum urmează:

- nu atingeţi aparatul cu mâinile sau picioarele umede
- nu folosiţi aparatul cu mâinile sau picioarele goale sau cu îmbrăcăminte neadecvată
- nu trageţi de cablul electric de alimentare sau de aparat în vederea debranşării de la reţeaua electrică.

2. Aparatul nu va fi utilizat de către copii sau persoane inapte (în stare de ebrietate, handicapate, etc.). 
3. Nu permiteţi apropierea persoanelor lângă aparatul în stare de funcţionare. 
4. Nu folosiţi aparatul în ploaie sau în zone cu umiditate excesivă.
5. Nu obstrucţionaţi căile de ventilaţie si de dispersie a căldurii motorului.
6. În caz de funcţionare incorectă, opriţi aparatul şi deconectaţi de la reţeaua electrică de alimentare, evitând

să-l mai folosiţi. Apelaţi la centrul de service.
7. Nu folosiţi  aparatul dacă cablul  electric de alimentare este defect.  Pentru înlocuire apelaţi la centrul de

service.
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8. Nu spălaţi aparatul cu jet de apă.
9. Lucraţi cu echipament de protecţie ( mănuşi, mască, etc.)

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 

Dacă aparatul este folosit pentru curăţare de textile, verificaţi dacă materialul este rezistent la abur (testând pe un
colţ). Pulverizaţi abur pe colţul unde testaţi şi lăsaţi suprafaţa să se usuce, iar apoi verificaţi dacă materialul s-a
decolorat. 

La curăţarea de suprafeţe acoperite sau vopsite, niciodată nu direcţionaţi jetul de aburi pe colţurile lipite, pentru că
efectul aburului poate exfolia aceste suprafeţe. Nu folosiţi aparatul pe pardoseli din lemn sau parchet netratat.
Atenţie la curăţarea mobilei de bucătărie şi sufragerie, uşi, parchet, suprafeţe vopsite sau acoperite cu materiale
sintetice! 

Dacă aburul se aplică pe o durată mai lungă, suprafeţele cu luciu, polish, suprafeţele vopsite se pot exfolia, se pot
degrada sau pot apărea pete.  Recomandăm curăţarea acestor suprafeţe cu ajutorul  unei  cârpe dezinfectată în
prealabil cu abur sau cu puţin abur printr-o cârpă. 

 La curăţarea de geamuri, nu direcţionaţi jetul de aburi direct pe zonele tratate sau vopsite. 

Dacă temperature exterioară este scăzută, mai ales iarna, încălziţi suprafaţa sticlei înainte de curăţarea uşoară cu
abur. Astfel diferenţele de temperatură între exterior/interior se elimină iar riscul de a se crăpa sticla se reduce. 

1. Pornirea funcţiei de abur/aspirare:

Asiguraţi-vă cu butonul (18) şi butoanele (19-20) de pe mânerul (21) nu sunt în poziţie pornit. Apăsaţi pe butonul
principal (10) şi butonul de pornire a rezistenţei suplimentare (11), pentru a mări eficienţa procesului de încălzire a
boilerului. Porniţi butonul de accesorii (12) pt. a activa funcţia abur/aspiraţie.Aşteptaţi, până ce boilerul ajunge la
presiunea potrivită. Când becul verde (8) se aprinde, aparatul este gata de utilizare! Selectaţi nivelul de abur dorit
cu butonul (14). Reglaţi puterea de aspiraţie cu butonul (13). 

Notă:  Puterea de aspirare şi debitul aburului pot fi modificate în timpul operării. În condiţii normale de operare,
becul verde indică o presiune de lucru având valori normale. Totuşi, furnizarea continuă de abur cauzează o scădere
a presiunii, ceea ce va duce la stingerea becului avertizor, verde, până ce presiunea va ajunge din nou la valoarea
optimă. Chiar şi în aceste condiţii, puteţi continua liniştit să utilizaţi generatorul, pentru că presiunea va reveni la
normal. 
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 2. Pornirea funcţiei de aspirare:

Asiguraţi-vă că butonul(19) de pe mânerul (21) nu este pornit. Apăsaţi pe butonul principal (10) şi pe butonul(12) de
pornire a aspiratorului. Aparatul va fi gata de lucru. 

Reglarea debitului de aspirare se face cu butonul (13). 

Începerea lucrului cu aparatul: 

 Înainte de utilizare, alegeţi accesoriul potrivit pt. mânerul de pe furtun (21). După montarea accesoriului, folosiţi
reglajele de pe mânerul  curbat,  astfel: vreţi abur – apăsaţi butonul roşu (18);  vreţi aspiraţie – apăsaţi butonul
albastru (19); vreţi detergent sau apă – apăsaţi butonul (20); vreţi abur şi aspirare în acelaşi timp – apăsaţi butonul
roşu(18) şi butonul albastru (19); vreţi abur şi detergent simultan – apăsaţi butonul roşu (18) şi butonul (20). 

Pentru a opri furnizarea de abur sau aspirarea, este suficient să schimbaţi butoanele între ele. 

Dacă rezervorul de apă (15)sau detergent s-a golit, furnizarea de abur se va opri, până la umplerea acestuia cu
lichid. 

Notă:La terminarea lucrului cu aparatul, este recomandat să lăsaţi aspirarea funcţionând câteva secunde, pentru a
permite eliminarea apei reziduale, şi aburului rămas pe traseu. 

Folosirea accesoriilor :

Aparatul se livrează cu un număr de accesorii pt. diferite necesităţi. Pentru a monta/demonta diferite componente,
se  cuplează  prin  mufele  mamă/tată  (fig.8).  Alegeţi  întotdeauna  accesoriul  cel  mai  potrivit  pentru operaţiunea
dorită. [!] Toate butoanele de pe mâner trebuie să fie în poziţie închisă, când se înlocuiesc accesoriile. Niciodată nu
se înlocuieşte un accesoriu în timp ce faza de abur este pornită, pericol de opărire.

 Pulverizatorul (29). Transformă apa în microparticule şi o pulverizează pe suprafaţa de curăţat, fără a o îmbiba. Se
montează cu ajutorul mufelor mamă/tată ( fig.9).   

Peria multifuncţională (25). Acest accesoriu se montează cu o mufă, care-i permite o rotaţie de 360º. Datorit ă
acestei particularităţi, această perie poate curăţa zone greu accesibile. 

Peria are posibilitatea de a folosi ca accesoriu lamela pt. pardoseli tari (27) sau lamela pt. mochete (26)

Pentru a monta suportul de lamele (26) se introduce lamela în canalul periei (fig.10). Pentru a schimba tipul de
lamele, apăsaţi pur şi simplu pe unul din capetele de plastic ale rezervei şi-l puteţi scoate uşor. (Fig.11) 

Diuza de aspiraţie (30). Pentru operaţiuni specifice de curăţat placaje ceramice sau scaune cu tapiţerii,  

Perie tapiţerie (24). Pentru canapele, scaune tapiţate, interioare auto şi locuri înguste unde peria multifuncţională
mare nu poate ajunge. 

Perie spălat geamuri şi oglinzi(28) Aplicaţi abur pe suprafaţa de curăţat iar apoi ştergeţi cu lamela de cauciuc a
periei, pe vericală de sus în jos.(fig.12) 

Tub prelungitor lance (23) Fixaţi în poziţia dorită cele 2 prelungitoare, sau doar unul la nevoie. 
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 [!]  Folosiţi  doar  accesorii  originale,  ele  asigură  o  calitate  bună  şi  funcţionare  sigură.  Nefolosirea  acestora
exonerează fabricantul echipamentului de orice răspundere. 

Încetarea lucrului cu aparatul – se face prin oprirea butonului (21)de abur şi aspiraţie, de pe mâner (fig.4); trecerea
butonul întrerupător general în poziţie Oprit (fig.15) şi deconectaţi cablul de alimentare de la reţea. [!] Întordeauna
opriţi aparatul de la butonul de pornit/oprit şi nu prin cuplare/decuplare de la reţeaua de alimentare cu energie. 

[!] La terminarea lucrului, ştergeţi şi uscaţi rezervorul de reziduuri (2) şi curăţaţi toate accesoriile folosite.

ÎNTREŢINERE

Numai operaţiile autorizate în acest manual de instrucţiuni pot fi  şi trebuiesc efectuate de către utilizator. Orice
alte operaţii sau intervenţii sunt interzise.

[!] Materiale ca molozul de zidărie, beton nu se vor aspira în prezenţa umidităţii sau aburului, pentru că pot duce
la depunerea şi blocarea traseelor din interiorul aparatului şi chiar pot bloca motorul de aspiraţie. 

De asemenea (chiar şi din motive igienice) rezervorul de reziduuri trebuie curăţat cu regularitate, pentru a asigura
o fiabilitate bună în funcţionare. Folosiţi echipament de protecţie la curăţarea rezervorului (mănuşi, mască,etc.)  

Funcţia de aspirare se întrerupe automat,  când rezervorul  de reziduuri  (2)  se umple cu noroi,  apă murdară,
mizerii. Pentru a reporni aspirarea, opriţi butonul (12), goliţi rezervorul (2) şi reporniţi butonul (12).

[!] Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică. Odată terminată
operaţia de întreţinere, înainte de  rebranşarea la reţeaua electrică, asiguraţi-vă că toate panourile şi carcasa au
fost montate corect şi prinse cu şuruburile prevăzute în acest scop. Nerespectarea acestor recomandări poate fi
un risc  de electrocutare. 

Curăţirea  rezervorului de reziduuri şi accesorilor

Verificaţi   starea  materialelor  aspirate  cu  regularitate.  Goliţi  rezervorul  de  reziduuri  şi  curăţaţi  rezervorul  şi
accesoriile  cu apă şi  detergent neutru,  la  fiecare utilizare.  Pentru a păstra accesoriile  în bună stare,  curăţaţi
regulat garniturile de cauciuc. 

Pentru a păstra eficienţa boilerului, recomandăm folosirea apei dedurizate. Durata medie de funcţionare între 2
revizii a boilerului este de 300 ore. Dacă apa utilizată are o duritate mare (> 30º Fr), atunci perioada se reduce. 

Spălaţi boilerul cu o soluţie detartrantă astfel: nu folosiţi alte substanţe decât cele recomandate. Depresurizaţi
boilerul prin oprirea de la butonul (11) şi apăsarea butonului de abur (18), lăsaţi să iasă tot aburul; apoi opriţi
aparatul cu butonul (10). După ce s-a răcit sufficient, deşurubaţi uşor buşonul cu supapa de siguranţă (fig.16).
Îndepărtaţi şasiul (1)aparatului de rezervorul de reziduuri(2). Umpleţi boilerul cu soluţie detartrantă de 20% (0,2 l
detergent la 1 l apă). Lăsaţi soluţia să acţioneze cca. 10 min. cu aparatul oprit. Aşezaţi un recipient gol sub şasiul
aparatului şi deşurubaţi buşonul de golire (fig.17) până se scurge întraga cantitate de soluţie de spălare. Umpleţi
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din nou boilerul cu apă curată pentru a-l clăti şi goliţi-l exact ca înainte. Clătiţi de 2-3 ori conform celor descries,
iar la terminarea acestor operaţii, asiguraţi-vă că buşonul de golire va rămâne strâns. Având boilerul gol şi curăţat,
repoziţionaţi buşonul superior şi montaţi la loc rezervorul pe şasiu, cu ajutorul clipsurilor de fixare. 

 [!]  Evitaţi  loviturile  asupra  rezervorului  în  timpul  curăţării  acestuia,  doarece  acestea  pot  cauza  fisuri  şi  în
consecinţă funcţionarea incorectă a aparatului.

Depozitarea:  dacă  nu  se  va  folosi  o  perioadă  de  timp  mai  lungă,  trebuie desfăcute  accesoriile  de  pentru
abur/aspirare.  De asemenea se va  goli  şi  curăţa rezervorul  de reziduuri,  se va spăla boilerul.  Se  vor  proteja
subansamblele de lovituri şi depunere de praf. La repunerea în funcţiune, va trebui examinată starea accesoriilor,
furtunelor. 

Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor! 

DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI  POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE

DISFUNCTIONALITATE
CAUZE REMEDIERE

1. Aparatul nu functionează  Lipsa curent electric

Defecţiuni  ale  cablului  de
alimentare, a butonului de pornire
sau a motorului

Verificaţi  priza  electrică  şi  /  sau
ştecherul.

Chemaţi echipa service.

Curge apă din şasiul aparatului Rezervorul  de  reziduuri  este  prea
plin

Goliţi  din  rezervor  şi  verificaţi
plutitorul.La nevoie, curăţaţi-l.

Putere slabă de aspirare Furtunul sau accesoriile crăpate sau
înfundate.

Scăpări de aer la şasiu

Verificaţi  şi  curăţati furtunul  şi
accesoriile

Verificaţi starea clipsurilor de fixare
a şasiului.

Motoarele funcţionează     
supraturat (zgomotos)

Furtunul  sau  accesoriile  de
pulverizare – aspirare înfundate

Verificaţi  şi  curăţaţi  furtunul  şi
accesoriile
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                                                                                                Alegerea perfectă în curățarea
profesională

Curge  apă  la  îmbinările
accesoriilor

Garniturile uzate sau deteriorate Verificaţi,  curăţaţi,  ungeţi  sau
înlocuiţi la nevoie garniturile.

Accesoriile nu se fixează bine Murdărie  depusă  pe  garnituri  şi
mufe

Verificaţi,  curăţaţi,  ungeţi  sau
înlocuiţi la nevoie garniturile.

Nu  se  furnizează  abur  şi  nu
merge aspirarea.

Boilerul  nu are suficientă presiune,
becul verde stins. 

Lipsă tensiune. 

Ştecherul  aparatului  nu  este  în
priză.

Aşteptaţi  câteva  minute,  până
becul  verde  se  aprinde.  Dacă
problema  persistă,  contactaţi
echipa service. 

Verificaţi starea reţelei de tensiune.

Verificaţi  starea  ştecherului  şi
poziţia de conectare în priză.

Apa picură de pe accesorii Este  normal  în  primele  minute  de
operare,  condensul  se  formează
datorită  diferenţei  de  temperatură
dintre abur şi accesorii

Inconvenientul  va  dispărea
automat  după  câteva  minute  de
lucru. 

Dacă  problema  persistă,  curăţaţi
boilerul. 

Apa  picură  pe  la  buşonul  de
umplere al boilerului

Buşonul nu este strâns bine. 

Garnitura  buşonului  este
deteriorată.

Strângeţi buşonul bine. 

Înlocuiţi garniture buşonului.

Aparatul  nu  pulverizează
detergent  la  apăsarea  pe
butonul  de  pornire  de  pe
mânerul de acţionare

Nu este apă/soluţie în rezervor(15) Umpleţi rezervorul

Verificaţi  şi  curăţaţi  furtunul  şi
accesoriile.

Chemaţi echipa service.

Funcţia  de  aspirare  nu
funcţionează

Furtunul sau accesoriile înfundate

Rezervor prea plin

Verificaţi  şi  curăţati furtunul  şi
accesoriile

Goliţi  şi  curăţaţi  rezervorul  şi
plutitorul.(21)
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