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Stimate client, 

vă mulţumim că aţi ales TESLA PureStar E40.

Înainte de utilizarea dispozitivului, vă rugăm să citiţi cu atenţie regulile de utilizare în 

siguranţă şi să respectaţi toate regulile generale de siguranţă. 

 Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie întregul Manual de utilizare

 Păstraţi acest Manual de utilizare

 Respectaţi regulile din acest Manual pentru a reduce riscul deteriorării

dispozitivului sau al rănirii dumneavoastră

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 

PRODUSUL ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC. 

Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile. Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos poate duce la accident 

prin electrocutare, incendiu sau răniri grave. Avertismentele, atenţionările şi instrucţiunile discutate în 

acest ghid nu pot acoperi toate condiţiile şi situaţiile care pot apărea. Utilizatorul trebuie să înţeleagă 

că mintea sănătoasă şi precauţia sunt factori care nu pot fi încorporaţi în acest produs, dar trebuie să 

fie asiguraţi de el însuşi. 

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor 

instrucţiuni: 

 Acest aparat este destinat uzului casnic; brandul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru

utilizarea necorespunzătoare sau pentru utilizarea în contradicţie cu  Manualul de utilizare şi nu

este acoperită de garanţie.

 Utilizare necorespunzătoare a aspiratorului este considerată, printre altele, nerespectarea

înlocuirii sau întreţinerii periodice a tuturor filtrelor, precum şi utilizarea filtrelor neoriginale,

datorită proprietăţilor cărora au avut loc defecţiuni ale aspiratorului sau deteriorarea acestuia.

 Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior, la temperatura camerei (max. 40°C).

 Verificaţi dacă informaţia de pe eticheta de identificare a dispozitivului corespunde tensiunii

electrice din priza dumneavoastră electrică.

 Este strict interzisă aspirarea următoarelor obiecte, în caz contrar poate avea loc deteriorarea

aspiratorului sau producerea de incendiu: obiecte incandescente precum cărbuni, chibrituri

aprinse, cenuşă fierbinte; fragmente ascuţite mari, cum ar fi sticla etc; solvenţi, substanţe

caustice, apă şi lichide; praf de gips-carton, nisip fin, ciment, praf de construcţii, bucăţi de

tencuială; grăsime, ulei, obiecte inflamabile şi explozive.

 La curăţarea sau neutilizarea temporară a aspiratorului, opriţi întotdeauna aspiratorul.

 Nu scufundaţi niciodată adaptorul de reţea, bateria sau partea motorului dispozitivului în apă (nici

măcar parţial) şi protejaţi-le de umiditate. Nu atingeţi aspiratorul cu mâinile umede sau ude.

 Aspiratorul nu are voie să fie utilizat în medii umede sau ude şi în orice mediu cu risc de incendiu

sau explozie.

 Nu aspiraţi niciodată fără filtre. La fiecare utilizare a aspiratorului, asiguraţi-vă că filtrele sunt

montate corect.

 Nu permiteţi copiilor să se joace cu aspiratorul pentru a evita producerea accidentelor.

 La manipularea aspiratorului, evitaţi contactul (de exemplu, cu îmbrăcămintea liberă, părul,
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degetele, bijuteriile, brăţările etc.) cu peria rotativă. 

 Nu atingeţi părţile în mişcare ale aspiratorului în timpul funcţionării.

 În cazul căderii şi deteriorării evidente sau funcţionării neobişnuite, încetaţi să mai utilizaţi

aspiratorul şi trimiteţi-l imediat la un centru de service autorizat pentru reparare.

 Dacă orificiul de aspiraţie este înfundat, evitaţi funcţionarea îndelungată pentru a preveni

deteriorarea motorului şi generarea de căldură în aspirator.

 Dacă nu folosiţi aspiratorul pe o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm să încărcaţi bateria

o dată la trei luni. La încetarea funcţionării aspiratorului, bateria acestuia trebuie scoasă şi

reciclată în condiţii de siguranţă. 

 La încărcarea bateriei, adaptorul de reţea se încălzeşte. Opriţi întotdeauna aspiratorul în timpul

încărcării bateriei şi după utilizarea lui.

 Nu încărcaţi niciodată bateria din care curge electrolit. Nu aruncaţi bateria în foc.

 Utilizaţi numai accesorii originale concepute pentru acest model al aspiratorului.

 Producătorul şi importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate

prin funcţionarea aparatului, cum ar fi rănirea, opărirea, incendiul, vătămarea corporală,

deteriorarea altor bunuri etc.

CONŢINUTUL AMBALAJULUI 
Verificaţi cu atenţie dacă aţi despachetat toate accesoriile furnizate, pe perioada de garanţie vă 

recomandăm să păstraţi cutia originală din carton, Manualul de utilizare şi materialul de ambalare. 

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

1. Comutator putere (Standard/Turbo) 9. Cuier de perete

2. Pornire/Oprire 10. Rezervor de impurităţi

3. Baterie 11. Butonul încuietorii
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4. Port de încărcare 1 12. Capacul rezervorului de impurităţi

5. Tub 13. Mâner

6. Perie turbo 14. Încuietoarea bateriei

7. Filtru HEPA 15. Port de încărcare 2

8. Filtru din oţel inoxidabil 16. Perie turbo mică

ÎNCĂRCAREA BATERIEI 
Asiguraţi-vă că aspiratorul este oprit. Conectaţi adaptorul de alimentare la priza electrică, apoi 

introduceţi conectorul adaptorului în unul dintre cele două porturi de încărcare de pe aspirator. În 

timpul încărcării, clipeşte lumina albastră, după încărcarea completă a bateriei, luminează permanent. 

Evitaţi descărcarea completă a bateriei, dacă lumina roşie începe să clipească în timpul curăţării, 

încărcaţi imediat bateria.  

ASAMBLAREA ASPIRATORULUI 

1. Înainte de utilizarea aparatului, rotiţi rezervorul de impurităţi în poziţia corespunzătoare

marcajului „O” şi asiguraţi-vă că ambele filtre sunt introduse.

2. Rotiţi rezervorul de impurităţi în poziţia marcajului „încuietoare“.

3. Instalaţi tubul (partea fără buton) în rezervorul de impurităţi.

4. Instalaţi peria turbo în tub (partea cu buton).

5. Pentru a începe curăţarea, apăsaţi butonul „Pornire/Oprire“. Apăsaţi din nou butonul „+/-“ pentru

a creşte puterea - modul „Turbo“. Prin apăsarea repetată a butonului „+/-“, comutaţi puterea în

modul „Standard“. Pentru a opri dispozitivul, apăsaţi din nou butonul „Pornire/Oprire“.
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6. Fixaţi ferm cuierul pe perete, la o înălţime de aproximativ 1 metru de la sol şi în apropierea unei

prize de alimentare. Plasaţi dispozitivul vertical lângă cuier şi poziţionaţi-l sigur.

ACCESORII 
Alegeţi tubul potrivit pentru curăţare, în funcţie de caracterul zonei de curăţat, de exemplu utilizaţi 

peria turbo mică pentru canapele, lenjerie de pat, ţesături etc. 

ÎNTREŢINEREA 

După fiecare aspirare, inspectaţi vizual periile dacă nu s-au prins impurităţi pe ele. Îndepărtaţi, de 

exemplu, părul, părul de animale etc. care s-au prins pe peria turbo. Pentru o curăţare mai uşoară, 

puteţi scoate peria turbo din cadrul din plastic 

GOLIREA REZERVORULUI DE IMPURITĂŢI 
Din motive de igienă, vă recomandăm să goliţi rezervorul de impurităţi şi să curăţaţi filtrele după 

fiecare aspirare. Pentru golirea rezervorului de impurităţi, apăsaţi butonul de pe capacul acestuia şi 

aruncaţi conţinutul în coşul de gunoi.  

CURĂŢAREA FILTRULUI HEPA 

Opriţi aspiratorul 

1. Rotiţi rezervorul de impurităţi în poziţia marcajului „O” şi scoateţi-l.

2. Prin rotire, scoateţi filtrul HEPA din corpul filtrului metalic (în direcţia săgeţii).

3. Pentru o curăţare superficială, bateţi uşor impurităţile din filtrul HEPA în coşul de gunoi.

4. Ambele filtre pot fi clătite şi sub jet de apă de la robinet. Înainte de reutilizarea filtrelor, lăsaţi-le să

se usuce bine.

5. Introduceţi ambele filtre înapoi la locul lor.

Filtrul HEPA: în caz de murdărire excesivă sau de putere slabă a aspiratorului, înlocuiţi-l cu unul nou. 

Vă recomandăm să îl înlocuiţi o dată la 6 luni. 

ATENŢIONARE 

 Neglijarea curăţării sau a înlocuirii filtrelor poate duce la defectarea aspiratorului!

 Nu folosiţi detergenţi sau agenţi de curăţare agresivi sau apă fierbinte pentru curăţarea filtrelor.

 Pentru a menţine parametrii de filtrare ai filtrului HEPA, vă recomandăm curăţarea uscată.

 Dacă vă decideţi să spălaţi filtrul HEPA cu apă, capacitatea sa de filtrare se va reduce. Numărul

maxim de spălări ale filtrului este de 3, apoi este necesar să cumpăraţi un  filtru HEPA nou.

 Înlocuiţi filtrele dacă nu mai pot fi curăţate bine sau dacă sunt deteriorate.

 Filtrele nu sunt destinate spălării în maşina de spălat vase.
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 Asiguraţi-vă că suprafeţele de contact şi elementele de etanşare sunt curate şi funcţionale. 

 Înainte de a pune filtrele înapoi în aspirator, asiguraţi-vă că sunt complet uscate (în mod ideal, 

puneţi-le înapoi după 24 de ore). 

 

Toate instrucţiunile de mai sus sunt foarte importante dacă aveţi senzaţia că aspiratorul are o putere 

de aspirare slabă sau că nu aspiră bine impurităţile de pe podea. Această stare este un indiciu clar că 

sistemul de filtrare al aspiratorului necesită curăţare. 

IMPORTANT - Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără filtrele instalate! 

ADAPTORUL DE REŢEA 
Dacă adaptorul de reţea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie reparat de către producător, 

tehnicianul său de service sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita apariţia unei 

situaţii periculoase. 

ATENŢIONARE: Pentru încărcarea bateriei, utilizaţi numai adaptorul de reţea furnizat cu acest 

aspirator. 

 Aspiratorul trebuie să fie alimentat numai cu o tensiune joasă sigură, care corespunde marcajului 

aparatului. 

 Utilizaţi adaptorul de reţea numai în încăpere. 

 Adaptorul de reţea furnizat împreună cu aspiratorul este destinat numai acestui aparat, nu îl 

utilizaţi în alte scopuri. 

 Cablul de alimentare al adaptorului nu are voie să fie deteriorat cu obiecte ascuţite sau fierbinţi, 

de flăcări deschise, nu are voie să fie scufundat în apă sau îndoit peste margini ascuţite. 

 Dacă este necesar un cablu prelungitor, acesta nu are voie să fie deteriorat şi trebuie să respecte 

standardele aplicabile. 

 Verificaţi în mod regulat starea cablului de alimentare al adaptorului de reţea. 

 
Trataţi suprafaţa aspiratorului şi a adaptorului cu o cârpă moale umedă, nu folosiţi agenţi de curăţare 

abrazivi şi agresivi. 

REPARAŢIA ÎN PERIOADA DE GARANŢIE  
Pentru reparaţia în perioada de garanţie, contactaţi comerciantul de la care aţi cumpărat produsul 

TESLA. 

Garanţia NU ACOPERĂ: 

 utilizarea aparatului în alte scopuri 

 uzura obişnuită 

 nerespectarea „Instrucţiunilor de siguranţă importante“ din Manualul de utilizare  

 defectele electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare  

 pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc.  

 pagube cauzate de reparaţii neautorizate  

 numărul de serie ilizibil al aparatului  

 bateria, dacă nu îşi menţine capacitatea iniţială după mai mult de 6 luni de utilizare  

(garanţia pentru capacitatea bateriei este de 6 luni) 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarăm că acest dispozitiv respectă cerinţele esenţiale şi alte 

dispoziţii relevante din normele şi reglementările relevante pentru tipul dispozitivului în cauză.  

Acest produs îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene. 

Dacă simbolul coşului cu roată tăiat este ataşat la produs, acest lucru 

înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva Europeană 2002/96/CE. Vă 

rugăm să vă informaţi în privinţa sistemul local de colectare separată a 

produselor electrice şi electronice. Vă rugăm să urmaţi reglementările locale 

şi să nu aruncaţi produsele vechi la deşeurile menajere obişnuite.  

Datorită faptului că produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a edita manualul de 

utilizare. Puteți găsi întotdeauna versiunea curentă a acestui manual de utilizare la  

www.tesla-electronics.eu.  

Proiectarea și specificația pot fi modificate fără notificare prealabilă, fiind rezervate erori de imprimare. 
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