
10.2014

Ghid de utilizare 
şi asamblare Model 
BEAM Seria Alliance

Aspirator central

15600_Montage_Bedienungsanleitung_BEAM_Alliance_rumänisch_16S_RZ.indd   1 15.10.15   08:50



Cuprins

Privire de ansamblu ................................................................................................................................   3

Informaţii importante

Prevederi de siguranţă pentru aspiratorul central .....................................................................................   4

Utilizare prevăzută ..................................................................................................................................   5 
Curăţare / Întreţinere 

Instalare

Locul instalării / Peretele instalării  ..........................................................................................................   6 
Înălţimea de montaj / Montarea suportului aparatului 

Remontarea racordului de aspirare  .........................................................................................................   7 
Montarea racordului de evacuare 
Agăţarea aspiratorului

Cuplarea conductei de aspirare ...........................................................................................................   8–9 
Legarea conductei de evacuare 
Amortizorul de zgomot al aerului evacuat / Clapeta de evacuare

Instalarea filtrului optional TrueHEPA .......................................................................................................   9 
Conectarea cablului de comandă şi a cordonului de reţea 
Punerea în funcţiune 

Întreţinerea

Golirea recipientului de praf  ................................................................................................................... 10 
Schimbarea filtrului optional TrueHEPA

Curăţarea filtrului ascendent  .................................................................................................................. 11 
Simpla curăţare prin scuturare 
Scoaterea filtrului ascendent pentru curăţare

Adaptorul opţional pentru a utiliza saci de praf ........................................................................................ 12 
Înlocuirea sacului de praf 

Funcţionare şi utilizare

Display-LED pe aspiratorul central  ................................................................................................... 13–14

Afişarea pe mânerul furtunului Alliance .................................................................................................... 14

Probleme în funcţionare

Rezolvarea problemelor .................................................................................................................... 15–16

2

15600_Montage_Bedienungsanleitung_BEAM_Alliance_rumänisch_16S_RZ.indd   2 15.10.15   08:50



3

7
 

8
 

2
 

15
 

14
 

12
 

8

 

9
 

11
 

13
 

1
 

16
 

16
 

16
 

17
 

17
 

10
 

4  

3  

6  

5  

Privire de ansamblu

1  Carcasa motorului
2   Display (la modelele 675SC  

şi 700TC cu butoane de operare)
Funcţiile vezi pagina 13

3  Butonul PORNIT/OPRIT
4   Doza de aspirare cu contacte  

pentru furtun cu întrerupător
5   Filtru ascendent dinamic,  

aşa numit cu autocurăţare
6  Recipient de praf
7   Racord pentru conducta  

de aer evacuat 
se poate monta la alegere spre dreapta, 
spre stânga sau în sus

8   Racord pentru conducta de aspirare 
se poate monta la alegere spre dreapta  
sau spre stânga

9   Garnitură antivibraţii
10   Suport aparat
11   Tampon de cauciuc de sprijinire a aparatului
12  Cuplaj cablu de comandă 24 V
13  Racord electric 240 V
14   Piese unghiulare pentru cuplarea  

amortizorului de zgomot
15   Amortizorul de zgomot pentru aerul evacuat  

(Instalarea obligatoriu necesară,  
inclus în ambalajul livrat)

16  Mufă interioară (nu e inclus în ambalajul livrat)

17  Racord flexibil 
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Prescripţii de siguranţă pentru  
aspiratorul central
•  Aspiratorul central cu toate piesele aferente instalării şi 

accesorii a fost fabricat şi construit după stadiul actual  
al tehnicii. Totuşi, dacă nu se respectă prevederile de 
siguranţă, se pot ivi pericole de la aspiratorul central !

Aspiratorul central
• Sunt interzise modificările neautorizate.
• Carcasa nu trebuie să fie găurită.
•  Nu aşezaţi obiecte sau scule pe aspiratorul central –                                        

acestea pot conduce la zgomote neplăcute.
• Protejaţi aspiratorul de umezeală şi stropire cu apă.
•   Aspiratorul central trebuie exploatat numai în stare de 

funcţionare ireproşabilă.
•  La probleme dacă din aparat iese fum sau zgomot  

scoateţi-l imediat din priză. 
•  Nu umblaţi la aparat niciodată dacă ştecherul cablului de 

 alimentare se află cuplat la priză,puteţi fi electrocutat – 
Pericol de moarte!

•  Orice intervenţii în aparat sunt permise doar personalului  
de specialitate autorizat. La încălcarea acestei prevederi  
se anulează orice pretenţie de garanţie şi pretenţiile de  
ordin juridic asupra oricăror cerinţe.

• Pot fi utilizate numai piese de schimb originale.

Montaj
Echipament de protecţje  
•  Pentru pregătirile la perete şi tavan se recomandă  

echipament personal de protecţie, ca: mănuşi, ochelari  
şi cască de protecţie

Pericol de moarte!  
•  Atenţie la pereţii şi tavanele în care pot fi instalate conducte 

de curent,de gaz şi de apă !

Pregătirea montajului
•  Degajările în zidărie sunt admise numai dacă prin acestea  

nu e influenţată rezistenţa lor.
• Degajările şi crestăturile trebuie frezate.
•  La tubulatura care traversează zonele de incendiu trebuie  

să fie respectate strict prevederile corespunzătoare de 
protecţie împotriva incendiilor.

•  Părţile portante ale construcţiei nu trebuie să fie influenţate 
în rezistenţa lor prin străpungerile pereţilor şi tavanelor.

Conexiunea electrică 
•  Tensiunea specificată pe plăcuţa de identificare trebuie  

să corespundă cu tensiunea sursei de alimentare. 
•  Aspiratorul central poate fi conectat doar la o priză  

cu pământare.
• Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare cu mâinile ude.
• Cablul de alimentare nu trebuie să fie deteriorat.
•  Protejaţi cablul de alimentare de apă, căldură,  

ulei şi muchii ascuţite. 
• Cablul de alimentare nu trebuie să fie scurtat.

Cablul de comandă de 24-Volţi-
Pericol de moarte!   
•     Cablul de comandă de 24 V nu are niciodată voie  

să vină în contact  cu alte surse de energie. 
Urmarea ar putea fi un scurt circuit şi ar putea fi  
pericol de moarte!

•  La cuplarea cablului de comandă de 24 V nu e nevoie  
de un electrician.

Verificaţi sistemul  
•  Sistemul central de aspirat praf şi de alimentare cu energie 

trebuie să fie verificate înainte de punerea în funcțiune  
şi apoi la intervale regulate, pentru a avea o stare adecvată 
şi siguranţă în funcţionare.

  Atenţie!  
•  Sistemul central de aspirat praf poate fi pus în funcţiune 

numai în stare bună..

Pericol de foc şi de explozie!   
Niciodată nu e voie să fie aspirate:
• Lichide
• Lichide explozive 
• Solvenţi
• Diluanţi 
• Benzină
• Combustibil calorifer
• Gaze inflamabile
• Pulberi explozive
• Resturi sau obiecte inflamabile
•  Cenuşa poate fi aspirată, în general, numai cu un separator 

adecvat de cenuşă. 
Cenuşa înfundă în scurt timp orice filtru.

•  Aspiraţi numai cenuşă rece cu separatorul de cenuşă.
Cenuşa fierbinte sau jăraticul pot provoca incendii.
• Se interzice exploatarea în încăperi cu pericol de explozie!

  Atenţie!
La nerespectarea normelor de securitate e ameninţată 
integritatea corporală şi poate fi pericol de moarte!

Informaţii importante
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Utilizarea conform  
destinaţiei
•  Aspiratorul central şi sistemul de ţevi sunt concepute şi 

adecvate pentru a aspira praf casnic obişnuit şi în mod  
expres nu e aprobat pentru pulberi cu pericol de explozie  
şi cenuşă.

•  Garanţia se aplică numai atunci când în mod corespunzător 
a avut loc o instalare corectă iar asamblarea şi utilizarea  
s-a făcut conform acestor norme.

Respectarea următoarelor prevederi  
de siguranţă este obligatorie:

•  Prevederi de siguranţă  
Aspirator central

•  Prevederi de siguranţă pentru sistemul de 
ţevi a instalaţiei centrale de aspirat praf

Indicaţii despre funcţionare  
şi despre filtru
•  Aspiratorul Dvs. central e conceput şi adecvat  

pentru praf casnic normal.

• Aspiraţi numai suprafeţe uscate.

•  praful din construcţii, ciment, gips, făină, ş.a.m.d.  
sunt prafuri problemă, care înfundă orice filtru.  
În aceste cazuri e necesară o curăţire sau o schimbare  
a filtrului fin la intervale scurte.

•  Chiar şi după instalarea în casă nouă pot apărea în primul 
interval de timp prafuri fine prin colţuri, crăpături şi rostu-
rile de la gresie, care necesită o curăţire sau o schimbare 
a  filtrului fin la intervale scurte. Intervalele de curăţire 
ulterioară în funcţie de consistenţa prafului casnic „normal“ 
pot fi efectuate apoi cu uşurinţă o dată la mai multe luni.

•  La prafuri problemă vă recomandăm să folosiţi  
Separatoarele de la Maxxxcomfort.

Aspirarea lichidelor

 Important
•  Dacă doriţi să aspiraţi lichide (de ex. de la curăţirea umedă 

a covoarelor, mici inundaţii de la acvariu, sau de la fântâni 
de cameră ş.a.m.d.), folosiţi neaparat un separator de apă 
adecvat  de la Maxxxcomfort.

Aspirarea cenuşii

  Atenţie!
•  Cenuşa poate fi aspirată în general numai cu un separator 

adecvat de cenuşă de la Maxxxcomfort. Cenuşa înfundă  
în cel mai scurt timp orice filtru.

•  Aspiraţi doar cenuşă rece cu un separator de cenuşă. 
Cenuşa fierbinte sau jăraticul pot conduce la un incendiu.

Separator - Maxxxcomfort

Separator de cenuşă - Maxxxcomfort

Reparaţiile
pot fi efectuate numai de către centrele autorizate de servicii 
pentru clienţi - Maxxxcomfort sau specialişti ai acestuia.  
La lucrări de reparaţii trebuie folosite numai piese de schimb 
originale BEAM.

Curăţirea
•  Carcasa, furtunul de aspirat şi mânerul precum şi dozele  

de aspirat se aspiră sau se curăţă cu lavetă uscată  
respectiv umedă.

 Important
•  Aspiratorul central nu trebuie 

curăţat cu apă sub presiune  
sau cu solvenţi!

•  Furtunul de aspirat cu mâner   
nu trebuie scufundat în apă  
în vederea curăţirii.

5
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Locul instalării
•  Instalaţi aspiratorul Dv. central de praf într-un loc bine  

ventilat, la distanţă de surse puternice de căldură.
•  Distanţele de montaj laterale, sus şi jos, trebuie să fie de 

minim 25 cm.
•  Aerul în încăperea unde se instalează trebuie să fie curat  

şi fără praf, astfel lagărele motorului vă vor mulţumi  
printr-o durată îndelungată de viaţă.

•  Locul instalării trebuie să fie uscat, ferit de umezeală  
şi stropire cu apă. 

•  În imediata vecinătatea (de cca. 1,5 m) nu trebuie să  
existe obiecte sau lichide uşor inflamabile sau explozibile. 
Excepţie:

•  Combustibili din conductele sau rezervoarele aprobate.

•  La instalarea aparatului într-o cameră, care este mai mică 
decât  3 m³, aerul evacuat trebuie obligatoriu condus afară 
din cameră, iar prin două orificii de aerisire practicate sus  
şi jos fiecare de câte 200 cm² trebuie asigurat un flux de  
aer rece pentru o aerisire corespunzătoare a micii încăperi.

Peretele pe care se instalează
Pericol de moarte   
•  Atenţie la pereţi şi tavane în care pot fi trase cabluri de 

curent, conducte de gaz şi de apă!
•  Peretele pe care se va instala aparatul, trebuie să fie 

 suficient de stabil, cel mai bine unul exterior în demisol,  
însă fireşte poate fi şi un oricare alt perete suficient de tare.

Înălţimea  
de montaj
Montaţi aparatul aşa,

 încât recipientul de 
murdărie să poată fi  
golit comod,

 în afară de aceasta filtrul 
trebuie să poată fi uşor 
scos şi instalat la loc.

Montarea suportului aparatului
Perete masiv

Perete gol

  Fixaţi de peretele gol o placă de lemn  
de minim 25 mm grosime. 
Folosiţi dibluri şi şuruburi potrivite. 
Mărimea min.30 cm lat şi min 45 cm înalt.

     Presaţi în suport garnitura care preia vibraţiile. 

     Înşurubaţi suportul aparatului cu şuruburi  
scurte vertical, numai de placa de lemn.

2.

3.

Min. 22 cm

Min. 45 cm înălţime

1.

     

  Marcaţi poziţia găurilor de dat.  
–  Găurile trebuie aşezate exact vertical pentru ca aparatul 

să nu atârne într-o parte.

     Daţi 4 găuri – burghiu Ø 10 mm.

     Curăţaţi găurile date şi montaţi diblurile furnizate.

     Presaţi în suport garnitura care preia vibraţiile. 

     Înşurubaţi suportul aparatului în perete.

Instalarea

6
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  Racordul pentru conducta de aspirare  este montat  
din fabricaţie pe stânga (văzut din faţă).

  Pentru izolare fonică ataşaţi tamponul de cauciuc de  
rezemare a aparatului  .

  La nevoie deşurubaţi şuruburile şi scoateţi racordul  .

 Rotiţi racordul  potriviţi la loc şi reînşurubaţi.

Remontarea racordului de aspirare

 

Montarea racordului aerului evacuat

Atârnarea aspiratorului

Aspiratorul se agaţă atârnat pe suportul aparatului.

 Important
•  Inainte ca aspiratorul să fie fixat de perete, cotul de ra-

cordare  pentru conducta de aer evacuat trebuie să fie 
înşurubat. Instalarea e posibilă spre dreapta, spre stânga 
sau în sus. La nevoie se roteşte racordu  pentru conducta 
de aspirare (vezi remontarea racordului de aspirare).  
Ataşaţi tamponul de cauciuc de rezemare a aparatului  
pentru izolare fonică.

7

15600_Montage_Bedienungsanleitung_BEAM_Alliance_rumänisch_16S_RZ.indd   7 15.10.15   08:50



Conectarea conductei aerului evacuat

Conductă mai lungă de evacuare a aerului

Instalaţi după posibilităţi 
o conductă scurtă de 
evacuare a aerului.

Conductă scurtă  
de evacuare a aerului

La conductă scurtă,  
amortizorul de zgomot  
se va instala după aspi-
ratorul central racordat 
direct de cotul negru. 

Tubul flexibil  se va 
 îmbina cu o bucată de 
ţeavă cu amortizorul  
de zgomot.

La găurirea peretelui  
se va avea neaparat în 
vedere o uşoară înclinaţie 
către exterior. Pe peretele 
exterior se va monta în 
cele din urmă o clapetă de 
evacuare .

  Atenţie!  
• Nu lipiţi ţeava de 
 racordare cu aparatul  
şi tubul flexibil . 

Tubul flexibil va fi îmbinat cu o bucată de ţeavă cu cotul negru 
livrat. Amortizorul de zgomot  este mai eficient, dacă va fi 
montat cu puţin înaintea ieşirii de evacuare a aerului, adică cel 
mai des înaintea peretelui exterior.

La găurirea peretelui  se va avea neaparat în vedere o 
uşoară înclinaţie către exterior. Pe peretele exterior se va  
monta în cele din urmă o clapetă de evacuare .

Conectarea conductei de aspirare

 Important
Nu lipiţi racordurile  
ţevilor de aparat!
•  Altfel în caz de Service 

racordurile lipite vor  
trebui distruse. 
Prin aceasta pierdeţi 
garanţia şi dreptul de  
a solicita despăgubiri!

 Important
•  Evitaţi mărirea  

diametrului ţevii cu puţin  
înainte de orificiul de  
evacuare. S-ar putea ivi  
un efect de amplificare  
a sunetului (cum ar fi la  
un corn de trombon).

8
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Amortizorul de zgomot 
•  Amortizorul de zgomot de pe conducta de 

evacuare a aerului, este obligatoriu 
necesar, deoarece prin acesta, zgomotele 
produse de aerul purjat evacuat din 
aspiratorul Dvs. central vor fi estompate.

Recomandare:
Clapeta de evacuare 
•  Clapeta obturatoare se deschide sub 

efectul curentului de aer purjat. 
Nu este inclusă în materialele livrate. 
Art.-Nr: 24521

Instalarea filtrului opţional  
TrueHEPA
Dacă instalarea unei 
conducte de evacuare  
nu este posibilă, se 
 poate ataşa aspirato-
rului opţional un filtru 
TrueHEPA. Aşa nu va 
trebui să renunţaţi  
la aerul curat lipsit  
de praf.

 Fixaţi setul de  
montare a filtrului 
HEPA  cu cotul de 
conexiune la 90° .

 Cotul la 90°  
împreună cu setul 
de montare a filtrului 
HEPA  se fixează 
direct de racordul de 
evacuare a aerului  
de pe aspirator.

 Introduceţi modulul filtru . Cepurile modulului filtrului se 
introduc în fantele prevăzute pentru aceasta în partea de 
jos a carcasei.  
Apoi apăsaţi uşor clapeta de susţinere din partea de sus. 
Apoi închideţi cu grijă capacul modulului de filtrare.

  Atenţie!  
•  Nu lipiţi niciodată filtrul - HEPA de aspirator!
•  La utilizarea Filtrului-HEPA amortizorul de zgomot  

se elimină.

Conectarea cablului de comandă - 24 Volţi
•  Cablul de comandă de la 

dozele de aspirare din clădire 
 şi cablul de comandă  

al dozei de aspirare a  
aspiratorulu  se introduc  
în mufele de pe spatele  
aspiratorului.

Punerea  
în funcţiune
•  Punerea în funcţiune are  

loc prin introducerea  
furtunului de aspirat în  
doza de aspirare.

 Pornirea şi Oprirea are 
loc în funcţie de furtun prin 
întrerupătorul de pe mâner

sau

 la introducerea  
în / scoaterea furtunului  
de aspirat din doza  
de aspirare.

 Folosirea dozei de  
aspirat de pe aparat are 
loc analog ca la  şi .

  Atenţie!
La nerespectarea normelor de securitate e ameninţată 
 integritatea corporală şi poate fi pericol de moarte!

Conectarea electrică  
240 Volţi
•  Conectaţi cablul de reţea  

la o tensiune de alimentare  
de 240 V / 50 Hz.

9
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Golirea recipientului de praf
La scăderea puterii de aspirare 
prima dată trebuie golit recipi-
entul de praf.
La aparatele -Alliance- apare 
un anunţ pe ecranul de afişaj 
-LED-.

  Scoateţi din priză ştecherul, 
ca aspiratorul să nu poată 
fi pornit!

  Scoateţi recipientul de  
praf prin simpla acţionare 
prin apăsarea inelului 
 adaptorului magic-360°.

  Cuplarea recipientului  
de praf 
Cuplaţi la loc recipientul  
de praf printr-o uşoară 
apăsare în sus. 
Recipientul se blochează.
  Introduceţi la loc ştecherul 
în priză.

Înlocuirea modulului  
filtrului opţional-HEPA
Modulul filtrului ce se află montat în setul de montare a 
 filtrului Dvs. HEPA trebuie înlocuit la intervale regulate. 
Noi recomandăm acest lucru după fiecare a 3-a golire a 
 recipientului de praf. Cel puţin o dată pe an însă.

   Deschideţi capacul  
setului de montare a 
filtrului-HEPA.

   Apăsaţi clapeta de  
susţinere a modulului 
 filtrului în jos şi scoateţi 
filtrul.

   Introduceţi cepurile noului 
modul de filtru în orificiile 
prevăzute în acest scop în 
partea de jos a carcasei.

   Împingeţi uşor clapeta 
de susţinere pe partea 
superioară a carcasei filtru 
până la blocare.

   Închideţi cu grijă capacul 
exterior.

klick!

klick!

klick!

klick!

Întreţinere

10
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Demontaţi filtrul 
ascendent pentru  
curăţire numai  
la murdărie 
persistentă

 Scoateţi din priză ştecherul, 
ca aspiratorul să nu poată  
fi pornit!

 Demontaţi recipientul de praf.

 Demontaţi filtrul ascendent, 
în timp ce trageţi viguros 
înspre interior de limba 
cusută pe marginea pânzei 
filtrului aşa încât inelul 
 metalic de fixare a filtrului 
să iasă din canalul bordurat.

  Curăţirea filtrului  
ascendent

Se poate spăla manual la 
 temperaturi de până la 30°C.

 Montarea filtrului  
ascendent, pentru aceasta 
pliaţi respectiv comprimaţi 
inelul de tensionare cusut  
în gulerul filtrului.

 Important
Inelul de tensionare   
trebuie după aşezare să  
stea perfect etanş de jur îm-
prejurul canalului bordurat !
Altfel, filtrul ascendent 
 devine inutil, iau naştere 
porţiuni prin care trece 
aerul şi praful aspirat, iar 
dacă acesta ajunge direct la 
turbină o pot deteriora.
În acest caz orice garanţie  
se elimină!

  Atenţie!  
 Aspiratorul nu trebuie să 
fie repus în funcţiune fără 
ca filtrul ascendent să fie 
perfect aşezat, deoarece în 
caz contrar particulele de 
praf şi de murdărie ajung la 
roţile turbinei şi acestea pot 
fi  deteriorate.

 Montaţi recipientul  
de praf la loc.

 Introduceţi ştecherul din 
nou în priză.

Curăţirea filtrului ascendent
Filtrele ascendente de la BEAM Electrolux nu necesită la o 
utilizare normală pentru praf casnic nici o întreţinere. Prin 
mişcarea dinamică de ridicare şi coborâre, la pornirea şi opri-
rea aspiratorului filtrul se scapă cvasi de la sine de murdăria 
grosieră în recipientul de praf şi nu formează nici o crustă. 
Părul uman sau animal care aderă nu afectează puterea de 
aspiraţie, dar ar trebui totuşi din când în când periat.  
Noi recomandăm de aceea să curăţaţi prima oară filtrul atunci 
când remarcaţi o scădere simţitoare a puterii de aspirare la duza  
de aspiraţie. O demontare a filtrului nu e de regulă necesară.

Noi recomandăm (dacă e necesar) 
o simplă curăţire prin scuturare

  Scoateţi din priză ştecherul, ca aspiratorul să nu poată fi pornit!
  Demontaţi recipientul.
  Trageţi un sac de gunoi suficient de mare peste deschiderea 
aspiratorului.

  Împingeţi sacul de gunoi în sus până la baza de fixare a  
fil trului ascendent şi scuturaţi cu putere pentru ca filtrul  
să se cureţe.

  Scoateţi sacul de gunoi şi aşezaţi recipientul la loc.
  Introduceţi ştecherul la loc în priză.
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Adaptor optional pentru  
intercalarea pungilor de praf
Pentru eliminarea fără praf a murdăriei şi prafului colectat în 
aspiratoarele centrale de praf BEAM  Alliance pot fi intercalate 
cu ajutorul unui adaptor, pungi colectoare de praf.
Noi recomandăm ca adaptorul pentru pungi să fie intercalat 
deja inainte de montarea pe perete a aspiratorului central de 
praf. În acest caz aspiratorul central de praf poate fi răsturnat 
cu partea superioară în jos, astfel încât montarea de sus a 
adaptorului să fie mai uşoară.

   Piesa de capăt  se fixează cu şurubelniţa în  
cruce-Torx-ataşată pe partea interioară a racordului  
conductei de aspirare.

  Atenţie!
Capătul  trebuie să fie orientat la aceasta înspre  
recipientul de praf, ca mai târziu să se poată monta punga.

   Rotiţi piesa de capăt  de pe partea interioară a dozei de 
aspirare de pe aparat pe racordul prevăzut pentru aceasta. 
Piesa de capăt  se fixează.

 Trageţi deschizătura pungii de praf peste piesa de capăt  .  
Asiguraţi-vă că punga stă fixată şi că nu poate aluneca.

  În încheiere ataşaţi din nou recipientul de praf.

Folosiţi doar pungi de praf originale de la  
BEAM sau Maxxxcomfort.

Art.-Nr. 16340 
Pungi de praf pentru aspirator central de praf  
BEAM Alliance cu adaptor inclus

Art.-Nr. 16345 
Set de 3 pungi de praf pentru aspirator central de praf  
BEAM Alliance fără adaptor (pentru cumpărare ulterioară)

Înlocuirea pungii de praf
Verificaţi trimestrial nivelul de umplere a pungii de praf  
şi înlocuiţi-o dacă e necesar.

  Trageţi punga de praf de pe capătul adaptorului.

  Închideţi orificiul pungii de praf.

  În încheiere ataşaţi din nou recipientul de praf.

12
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Afi şare pentru comunicarea pe 2-căi 
Furtunul de aspirat - Alliance - este introdus în doza de aspirat. 
Pe marginea de sus a afişajului 
-LED-a aspiratorului central de praf 
e luminat simbolul „Legătură realizată“.
Sistemul este gata de operare.

Anunţul Goliţi recipientul 
După 25 de ore de aspirare 
(în caz normal după 6 luni)                                                                                                               
apare pe ecranul aparatului 
anunţul „Goliţi recipientul“.

După golirea recipientului acţionaţi butonul Reset 
pe afişajul aparatului. Ţineţi apăsat acest buton 5 secunde.

la modelele 625 SB şi 650 TB 

la modelele 675 SC şi 700 TC

Indicatorul puterii de aspirare 
(la modelele 675 SC şi 700 TC)
În timpul aspirării se indică pe afişaj puterea de aspirare. 

3 până la 4 fascicule pline: 
Puterea de aspirare e optimă 

În funcţie de reglajul treptei de aspirare de pe mâner se poate 
schimba şi pe ecran indicatorul puterii de aspirare. 
Şi utilizarea diferitelor duze de aspirat poate să ducă la 
rezultate diferite ale puterii de aspirare.

Calibrarea afi şajului puterii de aspirare pe afi şajul LED 
(la modelele 675 SC şi 700 TC) 
Pentru a putea asigura un indicator de încredere a puterii de 
aspirare pe afişajul LED, prima dată acesta trebuie 
să fie calibrat.
Cuplaţi aspiratorul. Prima dată aspiraţi cam 15 minute, 
ca motorul să se încălzească pentru calibrare. 
O calibrare cu motorul rece ar putea duce la afişări 
eronate la viitoarele utilizări.

Apăsaţi în final una din tastele 
din dreapta sau stânga 

pe ecranul LED, 
până apare afişajul cu simbolul 
puterii de aspirare.

 Important
Aspiratorul după aceasta trebuie oprit, 
respectiv trecut în modul Standby! Cu tasta de deservire stângă sau dreaptă treceţi 

în meniul orei exacte.

Ţineţi apăsat 5 secunde butonul Enter  

Selectaţi modul de afişare a timpului 
(12 sau 24 ore) şi reglaţi timpul cu butonul 
din stânga şi din dreapta. 

Confirmaţi la sfârşit prin apăsare cu Enter.

Ecranul de afi şare-LED de pe
aspiratorul central de praf

Butonul Pornit / Oprit  
Aparatul poate fi cuplat prin butonul Pornit/Oprit de pe 
aspiratorul central de praf sau prin întrerupătorul aflat pe 
mânerul furtunului de aspirat introdus într-o doză de aspirare.

Meniul de navigaţie 
(la modelele 675 SC şi 700 TC)
În partea de jos a ecranului se află următoarele butoane

 Butonul stâng de deservire

 Butonul drept de deservire

 Tasta Enter

 Butonul Pornit/Oprit

Pentru reglarea orei exacte sau pentru a reseta anunţul 
„Goleşte recipientul“, navigaţi prin butoanele de deservire 
în meniul corespunzător şi în final ţineţi apăsată tasta Enter 
timp de 5 secunde.

Reglarea orei 
(la modelele 675 SC şi 700 TC)

Funcţionare şi deservire

13
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Apăsaţi tasta Enter în mijlocul  
ecranului LED pentru  
cca. 3 până la 4 secunde. 

Acum pentru 1 secundă apare în locul orei textul „rES“ 
(pentru Reset). Acum toate reglajele anterioare sunt resetate 
şi puterea de aspiraţie poate fi calibrată.  Introduceţi acum 
furtunul Alliance fără tija telescopică şi fără vreo duză.  
Apoi porniţi aspiratorul din furtunul aspiratorului central de 
praf şi reglaţi puterea de aspiraţie pe cea mai înaltă treaptă 
(treapta 4). Aşteptaţi acum ca. 5 până la 7 secunde.  
După aceea puneţi palma pe ţeava de aspirare de pe mâner, 
aşa încât să opturaţi complet şi nici un pic de aer să nu poată 
ieşi. Păstraţi acest vacuum maxim, timp de încă 5 până la 7 
secunde. 
Repetaţi acest proces la treptele rămase 3, 2 şi 1. 
Acum afişajul puterii de aspirare pe ecranul LED al  
aspiratorului Dv.central de praf este calibrat.

Bare goale / intermitente
Dacă se vor indica numai 2 sau  
mai puţine bare pline înseamnă că  
puterea de aspiraţie este restricţionată. 

Cauze posibile pentru putere slabă de aspirare vezi pag. 15–16.

Afişajul treptelor de aspirare  
(la modelele 675 SC şi 700 TC)
În funcţie de nivelul de aspiraţie selectat pe mâner, viteza roţii 
de turbină iluminată în albastru de pe ecranul cu LED-uri al 
aparatului variază. 

Imediat ce se selectează un nivel  
superior de aspiraţie, roata turbinei  
se roteşte mai repede. 

Decuplare automată
Pentru protejarea unei funcţionări îndelungate neintenţionate, 
aspiratoarele centrale de praf  BEAM Alliance dispun de  
o decuplare automată după 30 minute. Aparatul poate apoi 
fi repornit prin întrerupătorul de pe mâner sau de pe aspi-
ratorul central de praf. Pentru protejarea la supraîncălzire 
aspiratorul central de praf dispune şi de o protecţie termică 
de supraîncălzire. În aceste cazuri pe ecran se iluminează 
simbolul eroare motor. 
Pe mâner roata de turbină se iluminează în roşu. Lăsaţi  
aspiratorul central de praf să se răcească pentru 5 minute, 
până să reporniţi aparatul. Dacă aparatul nu se lasă  
pornit după 10 minute, contactaţi unitatea Dvs. de  
Service-Maxxxcomfort.

Defecţiune de sistem
În cazul unei defecţiuni de sistem vor fi afişate  
pe ecranul aparatului următoarele simboluri:

la modelele  
625 SB şi 650 TB 

la modelele  
675 SC şi 700 TC 

În acest caz opriţi imediat aspiratorul central de praf  
şi contactaţi imediat Service-ul Dvs. Maxxxcomfort.

Coduri de defecţiuni
La o defecţiune de sistem  
pe ecran poate fi citit un cod  
al defecţiunii.

În cazul unei defecţiuni de sistem  comunicaţi codul 
defecţiunii, unităţii de Service clienţi Maxxxcomfort.

Afişaje pe mânerul  furtunului  
de aspirat  Alliance!

  Atenţie!  
•  Furtunele de aspirat BEAM Alliance funcţionează exclusiv cu 

aspiratoarele centrale BEAM Alliance!!

Întrerupătorul Pornit-Oprit
Introduceţi furtunul de aspirat într-o doză de aspirare sau 
folosiţi doza de aspirare integrată în aspiratorul central de praf.

Indicatorul roţii de turbină  
pe mâner clipeşte la intervale  
regulate pe albastru.                                                                                              
Sistemul este pegătit de  
funcţionare.

Folosiţi acum întrerupătorul Pornit-Opit pe mâner pentru  
a porni şi opri funcţionarea aspiratorului central de praf.

Avertisment pe  mânerul furtunului
La roata de turbină iluminată roşu,vă rugăm să opriţi 
funcţionarea aspiratorului central.  Verificaţi pe ecranul LED  
al aspiratorului central de praf dacă sunt afişate mesaje de 
eroare / avertizări de defecte.

Reglarea puterii variabile de aspirare 
Puterea Dvs. de aspirare poate fi reglată direct de pe mânerul 
furtunului de aspirat pe 4 nivele.  
După pornire sistemul începe conform reglajului standard să 
aspire în treapta 3. Acum roata turbinei şi 2 linii sunt iluminate                                                                         
continuu pe albastru. 

Cu butonul  puteţi mări puterea de aspirare.

Cu butonul  puterea de aspiraţie se poate reduce.

Întrerupător Pornit-Oprit

Reducerea puterii de aspirare

Albastru clipitor: Sistem gata de funcţionare 

Iluminat roşu: avertisment defecţiune  
se citeşte pe ecranul aparatului

Iluminat albastru: Nivelul 1 de aspirare

Mărirea puterii de aspirare

Nivelul 2
Nivelul 3
Nivelul 4

14
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Albastru clipitor: Sistem gata de funcţionare 
Iluminat albastru: Nivelul 1 de aspirare

Problema Cauza  Verifi cări şi măsuri
Motorul nu 
funcţionează

  Ecranul e negru
      Senzorul de mişcare 

nu permite ecranului 
să se ilumineze nici la 
apropierea de aspirator.

 Sunt cablurile de reţea cuplate?

  Este curent în priza respectivă? 
Eventual verificaţi siguranţa şi 
întrerupătorul de firidă

 Sunt legate cablurile de comandă de 24-V?

  Ecranul este iluminat 
sau la apropierea de 
aspirator începe să se 
lumineze.

  Poate fi pornit motorul prin comutarea 
butonului de pe aparat?

Efectuaţi testul motorului

Dacă nici atunci motorul nu porneşte e 
necesar un Service (vezi condiţii de garantie 
şi reparaţii).

Motorul merge –
însă sistemul aspiră 
slab sau de loc

  Furtunul de aspirat 
e înfundat

 Curăţaţi furtunul de aspirat

  Recipientul de praf 
este prea plin

  Goliţi recipientul de praf

  Filtrul ascendent este 
murdar

 Curăţiţi, eventual înlocuiţi filtrul ascendent

  Recipientul de praf nu 
este închis corect

  Aşezaţi corect recipientul de praf. 
Între partea superioară a aparatului 
şi recipient nu e voie să fie tras aer fals.

 Sistemul trage aer fals   Închideţi doza sau dozele neetanşe

  Închideţi racordurile de ţeavă uitate 
deschise. de ex. pentru cuplarea unei 
doze în pod sau la un făraş uitat deschis 
sau încă nemontat.

 Important
Sistemul complet trebuie să fie 
absolut etanş, ca să aibă o putere de 
aspirare optimă.

Rezolvarea problemelor

Probleme

15
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Problema Cauza  Verifi cări şi măsuri
Motorul merge – 
însă sistemul aspiră 
slab sau de loc

Înfundarea sistemului 
de ţevi

  Decuplaţi din butonul Pornit/Oprit şi 
verificaţi,

   dacă la doza de aspirare de pe aspiratorul 
central este putere de aspiraţie, însă nu 
şi la celelalte doze de aspirat, atunci este 
posibilă o înfundare a ţevilor.

  Repetaţi acest test la fiecare doză de aspi-
rat. Acest lucru permite să se tragă concluzii 
asupra cărei porţiuni de ţeavă e înfundată.

Putere de 
aspiraţie lipsă

 Detaşaţi conducta de aspiraţie şi
 cea de evacuare de pe aspirator

  Porniţi aspiratorul.

Eventual defect de aparat   Dacă recipientul e fixat etanş 
pe carcasa aparatului

  şi aparatul suflă în continuare, 

 dar tot nu aspiră,

e necesar intervenţia unui service autorizat 
Maxxxcomfort.

MAXXXCOMFORT RO vă doreşte 
multă plăcere cu sistemul 
Dvs. central de aspirat praf BEAM!

MAXXXCOMFORT RO S.R.L.
RO-410515 Oradea · str.Bistriţei 7 
Telefon & Fax: 0359 359 359 
www.aspiratoarecentrale.ro 
E-mail: info@aspiratoarecentrale.ro 

MAXXXCOMFORT RO S.R.L. - Oradea                                                                                
este Unic importator şi Distribuitor General 
în România, pentru sistemele centrale de aspirat                                                                              
praf ale producătorului BEAM Electrolux.
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