
 Aspirator de mână HomeVac H11 

     Manual de utilizare 

Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul de mână. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înaint 
de a utiliza acest produs și păstrați acest manual pentru referințe viitoare. 

 
1. Instrucțiuni de siguranță importante 
Când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna aceste precauții de bază. 

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ASPIRATORUL DUMNEAVOASTRĂ 

AVERTISMENT - PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU, ȘOC ELECTRIC, SAU 
VĂTĂMARE: 

• Asamblați complet înainte de operare. 
• Destinat exclusiv uzului casnic. 
• Nu utilizați în aer liber sau pe suprafețe umede. 
• Utilizați numai cu unitatea de alimentare clasă 2 listată și conexiuni USB adecvate. 
• Nu utilizați surse de alimentare neaprobate, deoarece acestea pot cauza pericole electrice sau 
de incendiu. 
• Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat. Deconectați-l de la o priză atunci când 
nu îl utilizați și înainte de service.  
• Nu permiteți utilizarea ca jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când este utilizat 
de/ lângă copii. 
• Utilizați numai așa cum este descris în acest manual. Utilizați numai atașamente recomandate 
de producător. 
• În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împre-
ună cu acest dispozitiv. 

 

• Nu depozitați acest aparat într-o mașină. 
• Nu utilizați și nu depozitați acest aparat într-un mediu cu temperaturi ridicate, deoarece 
acesta poate deteriora dispozitivul sau poate provoca explozia bateriei.



• A nu se utiliza cu un cablu sau o priză deteriorată. Dacă aparatul nu funcționează așa cum ar 
trebui, sau a fost scăpat, deteriorat sau scufundat în apă, contactați serviciul nostru pentru 
clienți pentru sfaturi. 
• Nu manipulați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude. 
• Nu deconectați adaptorul trăgând de cablu. Pentru a scoate din priză, apucați ștecherul, nu 
cablul. 
• Nu trageți cablul în jurul marginilor sau colțurilor ascuțite. Nu treceți aparatul peste cablu. Păs-
trați cablul departe de suprafețele încălzite. 
• Nu puneți niciun obiect în deschideri sau guri de aerisire. A nu se utiliza dacă orice deschidere 
este blocată. Nu lăsați să pătrundă praf, scame, păr și orice altceva care poate reduce fluxul de 
aer. 
• Păstrați părul, hainele largi, degetele și alte părți ale corpului departe de deschideri și părți în 
mișcare. 
• Opriți toate comenzile înainte de a deconecta. 
• Aveți grijă când curățați scările. 
• Opriți întotdeauna acest aparat înainte de a conecta sau deconecta peria motorizată de 
podea. 
• Pentru a preveni pornirea neintenționată, asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a instala 
acumulatorul, ridica sau transporta aparatul. Nu transportați aparatul cu degetul pe comutatorul 
de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca accidente. 
• Nu utilizați pentru a prelua lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau utilizați 
în zonele în care acestea pot fi prezente. 
• Nu ridicați nimic care arde sau scoate fum, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte. 
• Nu ridicați obiecte dure sau ascuțite precum sticlă, cuie, șuruburi, monede etc. 
• A nu se utiliza fără colectorul de praf și / sau filtre în poziție. 
• Păstrați aspiratorul în interior, într-o zonă răcoroasă și uscată. 
• Nu încercați să reparați sau să dezasamblați aparatul. În interior nu există piese reparabile de 
către utilizator. Reparația sau service-ul trebuie efectuat de personalul calificat și pot fi utilizate 
numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura siguranța aparatului. 
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în 
care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatelor de către o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor . 
• Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. 
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fiz-
ice, 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 dispozitivului nu 
trebuie făcute de copii fără supraveghere. 

• Acest aparat include un acumulator reîncărcabil litiu-ion. Nu expuneți acumulatorul sau 
aparatul la foc sau la temperaturi excesive (peste 130 ° C), deoarece ar putea lua foc și / sau 
exploda. 
• Nu utilizați un acumulator deteriorat sau modificat, deoarece ar putea lua foc și / sau exploda. 
• Utilizarea și depozitarea aparatului trebuie să se încadreze în intervalul de temperatură ambi-
entală de 0-40 ° C. 



• Viteza de încărcare poate deveni mai lentă în medii cu temperaturi sub 10 ° C, ceea ce este 
un fenomen obișnuit. 
• Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul din 
intervalul de temperatură specificat în instrucțiuni, în caz contrar, se poate deteriora bateria și 
crește riscul de incendiu. 
• Nu încercați să dezasamblați acumulatorul. 
• Bateria trebuie scoasă din dispozitiv înainte ca dispozitivul să fie eliminat. 
• Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare la scoaterea bateriei. 
• Bateria uzată trebuie plasată într-o pungă de plastic sigilată și aruncată în siguranță în con-
formitate cu reglementările locale de mediu.                                                    
• În condiții extreme, pot apărea scurgeri din celulele bateriei. Dacă vreun lichid pătrunde pe 
piele, spălați-vă rapid cu apă și săpun. Dacă pătrunde lichid în ochi, nu frecați ochii, spălați-i 
imediat cu apă curată continuu timp de minimum 15 minute. Solicitați imediat asistență med-
icală. 

    PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI 
 

2. Înștiințare 

 
Acest simbol de pe dispozitiv sau ambalajul acestuia indică: 

Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate; utilizați facilități de colectare 
separată. Contactați autoritatea locală pentru informații cu privire la sistemele de colectare 
disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau în halde, substanțele 
periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul alimentar, afectându-vă sănă-
tatea și bunăstarea. Atunci când înlocuiți aparatele vechi cu altele noi, comerciantul  este obligat 
în mod legal să vă ia înapoi aparatul vechi pentru eliminare gratuit. 

2.1 Declarație de conformitate  

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că tipul de produs T2520 este în conformitate 
cu Directivele 2014/35 / UE și 2014/30 / UE. 
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de inter-
net:  https://www.eufylife.com/ 

https://www.eufylife.com/


 

         
3. Ce se află în cutie 

 

1. Comutator aspirare pornit / oprit( ) 
2. Indicatori de stare a puterii(LED 1, LED 2, LED 3) 

3.Comutator de purificare a ozonului( ) 
4. Indicator status ozon 
5. Carcasa motorului 
6. Filtru de înaltă performanță 
7. Filtru primar 



8. Cupa cu praf 
9. Capacul frontal 
10. Instrument de combinație 2-în-1 
11. Priză de încărcare USB 
12. Cablu de încărcare USB 

 
4. Încărcare  
Aspiratorul este alimentat de bateria cu litiu încorporată. Înainte de prima utilizare, încărcați ba-
teria mai mult de 2,5 ore.   

 
● Aspiratorul nu poate funcționa în timpul încărcării. 
● Aspiratorul nu poate fi încărcat atunci când temperatura ambientală este peste 40 !. 
● Nu se recomandă încărcarea printr-o priză USB de pe computer, deoarece nu poate 

furniza suficient curent de încărcare. 

 

1. Așezați aspiratorul pe o suprafață plană. 
2. Încărcați aspiratorul cu cablul USB furnizat prin priza de încărcare USB. 

Luminile din timpul încărcării 



Se încarcă, baterie descărcată

Se încarcă, baterie medie

Se încarcă, aproape plin

 

LED 1 & 2: alb puternic 
LED 3: alb intermitent

 

LED 1: alb puternic 
LED 2: alb intermitent

 

LED 1: alb intermitent



Încărcat complet

 

LED 1 & 2 & 3: alb puternic, apoi oprit pentru 
90 de secunde.

Nivel mare al bateriei

Nivel mediu al bateriei

 

LED 1 & 2: alb puternic

 

LED 1 & 2 & 3: alb puternic



Lumini în timpul aspirării 

Lumini atunci când întâmpinați probleme 

Nivel mic al bateriei

Baterie descărcată, are nevoie 
de încărcare

 

LED 1: clipește încet alb de 5 ori, apoi oprit

 

LED 1: alb puternic

Temperatură ridicată în timpul 
descărcării

 

LED 1 & 2 & 3: clipește încet alb de 7 ori, apoi 
oprit



 

5. Aspirarea 

Înainte de utilizare, asigurați-vă că 
● bateria este complet încărcată. 
● cupa de praf și filtrele sunt curățate, uscate și fixate la locul lor. 
● indicatorii de stare ai alimentării sunt albi. 

1. Țineți aspiratorul în mână și scoateți capacul frontal.

 

2. Pentru a curăța praful și gunoiul aderent la colțuri, crăpături și alte locuri, introduceți instru-
mentul combinat 2-în-1 în cupa de praf. 

Problemă la motor 

 
LED 1 & 2 & 3: clipește rapid alb de 11 ori, 
apoi oprit



 

3. Apăsați  pentru a începe aspirarea.  

● Pentru a opri, apăsați  din nou. 

 

 
● Nu utilizați pentru a curăța apa.  

 
6. Utilizarea funcției de purificare a ozonului 
Ozonul poate fi folosit pentru a distruge bacteriile, virușii și mirosurile. Aplicarea științifică a 
ozonului este inofensivă pentru sănătatea umană. 
Funcția de purificare a ozonului este afectată de mulți factori, cum ar fi mediul de lucru, zona și 
umiditatea. Funcționează cel mai bine într-un spațiu închis. 

 
● Funcția de purificare a ozonului trebuie utilizată într-un spațiu închis, fără ființe umane 

sau animale. 
● Funcția de aspirare a prafului și purificarea ozonului nu poate funcționa în același timp. 
● Ozonul este un gaz cu miros iritant, astfel încât funcția de purificare a ozonului ar trebui 

utilizată într-o zonă fără prezența ființelor umane și a animalelor. 
● După purificarea ozonului, deschideți fereastra timp de o jumătate de oră înainte de a 

intra în cameră. 



1. Instalați capacul frontal și așezați aspiratorul pe o suprafață plană. 

 

2. Apăsați  de două ori pentru a începe purificarea ozonului.La putere maximă, purificarea 
ozonului poate funcționa de aproximativ 15 ori. 

● Aspiratorul va opri automat purificarea ozonului după 20 de minute.

 

Lumina în timpul modului de purificare a ozonului 

 

Funcționează

Nu funcționează

Alertă de eroare

 

Albastru puternic 

 

Oprit

 

Albastru intermitent de 7 ori, apoi oprit



7. Curățare și mentenanță 
1.Scoateți capacul frontal și alte accesorii. 

 

2. Scoateți filtrul de înaltă performanță și filtrul primar din cupa de praf. 

 

3. Goliți cupa de praf.  



 

4. Spălați filtrele și cupa de praf. Uscați-le complet în aer înainte de următoarea utilizare. Nu 
spălați carcasa motorului și alte părți. 

 

5. Reasamblați filtrele și cupa de praf înainte de următoarea utilizare.  

 

Piesă HomeVac Frecvența de curățare Frecvența de înlocuire

Cupa de praf După fiecare utilizare -



 
7. Specificații 

 
8. Serviciu clienți 

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro 


Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro, 

East Com Trading

Str. Jiului 2A, et.2, birou 210, clădirea Tornado, București

de luni până vineri, 9:30-17:00


Facebook: eastcom.ro

Instagram: eastcom_ro


Filtru O dată pe săptămână 
(De două ori pe săptămână 
dacă aveți un animal de 
companie)

La fiecare 6 luni sau după 
fiecare 50 de runde de 
curățare

Model T2520

Intrare 5V = 2A

Putere nominală 70W

Timp maxim de rulare 13 minutes

Timp de încărcare 2.5  ~ 3.5 hours

http://www.eastcom.ro
mailto:contact@eastcom.ro
http://eastcom.ro



