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DESCOPERĂ CEL MAI SILENȚIOS ASPIRATOR CU PERFORMANȚĂ 4A
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
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Ce ar trebui să fac dacă indicatorul sacului este roșu?
Aspiratorul Silence Force™ este echipat cu un indicator care
semnalizează dacă sacul este plin sau nu. Aşadar, dacă indicatorul este
roșu trebuie să schimbați sacul.

Cu ce fel de saci functionează Silence Force™ 4A? De unde pot să
cumpăr saci?
Cele două modele ale sacului Hygiene+ sunt ZR200720 și ZR200520.
Aceste două modele pot fi cumpărate de la centrele de service
autorizate.

Pot folosi alt tip de sac pentru aspiratorul Silence Force™ 4A?
Folosirea altor tipuri de saci poate dăuna performanței aspiratorului. De aceea, este recomandat să
folosiți sacii indicați (ZR200720 si ZR200520).

Nu pot să inchid capacul superior al aspiratorului. Ce pot să fac?
Această problemă poate fi întâmpinată în 2 cazuri:
a. Nu există sac înăuntrul aspiratorului. Folosiți un sac Hygiene+ Rowenta
b. Sacul nu este bine așezat în aspirator. Asigurați-vă că marginea sacului este fixată corect.
Important: Nu folosiți niciodată aspiratorul fără sac. Aparatul are un sistem care previne
închiderea capacului dacă nu este pus sacul

Puterea de aspirare a aspiratorului a scăzut, scoate sunete neobișnuite și zgomot. Ce ar trebui să fac?

Problema poate fi întâmpinată în mai multe cazuri:
a.
b.
c.
d.

Dacă un accesoriu sau tubul este înfundat, deblocați-l
Dacă sacul este plin, schimbați-l
Verificați dacă sacul se află în compartimentul său și dacă este bine poziționat.
Verificați sistemul de filtrare. Dacă este încărcat, curățați filtrul de spumă și sistemul de
evacuare al filtrului de aer

Cum pot adapta puterea de aspirare a aspiratorului în funcție de tipul suprafeţei aspirate?
A: Silence Force™ are mai multe setări de intensitate, pentru a ajusta puterea de aspirare în funcţie de
tipul suprafeţei aspirate.
a.
b.
c.
d.
e.

Pentru a aspira covoare groase şi mochete
Pentru a aspira materiale delicate (voaluri, perdele)
Combinaţia optimă între silenţiozitate şi performanţă de aspirare
Pentru aspirarea zilnică a tuturor tipurilor covoare subţiri şi mochete
Pentru aspirarea suprafeţelor dure

Q: Când și cum ar trebui să folosesc accesoriile aspiratorului Silence Force™?
A: Pentru covoare și mochete: folosiți capul de aspirare Deep Clean pe poziția covor sau peria Turbo*
pentru a aspira părul de la animale.
Pentru suprafețe fine: folosiți capul de aspirare Deep Clean pe poziția pentru suprafeţe dure.
Pentru suprafeţe delicate precum parchetul, este recomandat să folosiți peria pentru parchet*.
Pentru spaţii înguste sau greu accesibile: folosiți accesoriul pentru spaţii înguste.
Pentru mobilă și suprafețe delicate: folosiți peria Easy Brush integrată în mâner şi accesoriul pentru
tapiţerie.

*În funcție de model: acest accesoriu e specific și opțional pentru unele modele.

Ce ar trebui să fac în cazul în care aparatul nu funcționează corect?
Dacă aparatul dumneavoastră este deteriorat sau nu funcționează corect, vă rugăm să contactați un
service autorizat. Nu dezasamblați aparatul de unul singur. Un aparat care nu este reparat corect poate
reprezenta un risc. Reparațiile trebuie făcute doar de profesioniști, folosind piese de schimb originale.
Repararea unui aparat de unul singur poate crea riscuri pentru utilizator, iar garanția va fi anulată.

