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Manual de utilizare

1 Instrucţiuni de siguranţă

1.1 Despre manualul de utilizare

Citiţi integral manualul de utilizare înainte de a folosi aparatul. Păstraţi manualul de utilizare într-un loc
sigur.  Dacă  vindeţi  aparatul  unei  terţe  persoane,  includeţi  şi  manualul  de  utilizare.  Nerespectarea
prevederilor acestui manual de funcţionare poate duce la răniri grave sau la deteriorarea aparatului. Nu
ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de răspundere pentru deteriorări cauzate de nerespectarea
cerinţelor din acest manual. Respectaţi întotdeauna informaţiile marcate în modul indicat mai jos pentru
a evita deteriorarea aparatului.

AVERTIZARE
Avertizează cu privire la pericole şi identifică posibilele riscuri de rănire.

ATENŢIE
Indică posibile pericole pentru aparat sau alte obiecte.
OBS.:
Evidenţiază sfaturi şi informaţii utile.
1.2 Referitor la anumite grupuri de persoane

 Aparatele pot fi utilizate de copii cu vârsta peste 8 ani şi de persoane cu handicap fizic, senzorial
sau mental sau cu experienţă sau cunoştinţe insuficiente, în măsura în care sunt supravegheate
sau  au  fost  instruite  cu  privire  la  utilizarea  corespunzătoare  a  aparatului  şi  înţeleg  riscurile
asociate.

 Copiii  nu  trebuie  să  se  joace  cu  aparatul.  Copiii  nu  trebuie  să  efectueze  curăţenia  sau  să
efectueze sarcini de întreţinere alocate utilizatorului fără supraveghere. Copiii sub vârsta de opt
ani trebuie ţinuţi la distanţă de aparat şi de cablul de conectare când aparatul este pornit sau se
răceşte.

 Ambalajul nu trebuie utilizat pentru a se juca. Pericol de sufocare.

1.3 Informaţii privind alimentarea cu curent

Aparatul funcţionează cu curent electric, ceea ce înseamnă că există întotdeauna risc de electrocutare.
Prin urmare, vă rugăm să respectaţi următoarele:

 Nu imersaţi niciodată aparatul în apă sau alte lichide; protejaţi-l de ploaie sau umezeală. Nu
atingeţi niciodată comutatorul cu mâinile ude. Nu folosiţi aparatul în exterior sa în camere cu un
nivel ridicat de umezeală.



 Cablul nu trebuie să fie îndoit, ciupit sau înnodat şi asiguraţi-vă că acesta nu intră în contact cu
surse de căldură. De asemenea, asiguraţi-vă că acesta nu este amplasat în locaţii în care ar putea
deveni un pericol de împiedicare.

 Înainte de a-l conecta la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea menţionată pe plăcuţa de
specificaţii corespunde tensiunii prizei.

 Verificaţi întotdeauna cablul de alimentare pentru identificarea posibilelor defecţiuni înainte de
a folosi aparatul.

 Nu trageţi niciodată aparatul de cablul de alimentare. Acesta s-ar putea strica.

 Înainte de a curăţa sau efectua operaţiuni de întreţinere asupra aparatului, opriţi-l şi scoateţi
cablul de alimentare din priză. Trageţi direct de cablu când deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare.

 Dacă  este  posibil,  nu  folosiţi  prelungitoare.  Dacă  trebuie  să  folosiţi  un  prelungitor,  folosiţi
prelungitoare  cu  protecţie  la  apă,  simple  (nu  distribuitoare  cu  mai  multe  prize)  adaptate
consumului de electricitate al aparatului.

1.4 Informaţii privind utilizarea corectă

Aspiratorul cu cilindru este destinat exclusiv uzului casnic.

Nu este recomandat pentru uz comercial.

Folosiţi aspiratorul cu cilindru doar pentru curăţenie, în mod normal pe podele murdare şi covoare. În
funcţie de duza ataşată (capitolul 2.1 "Asamblarea aparatului şi adaptarea duzelor la suprafaţă"), puteţi
folosi aparatul pentru a aspira mobilierul sau tapiţeria care nu este foarte sensibilă.

Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare şi interzisă.

Sunt interzise şi:

 Aspirarea:

- Persoanelor, animalelor, plantelor, cu precădere părului, degetelor şi alte părţi ale corpului, precum şi
hainele. Acestea ar putea fi trase în aspirator şi ar putea cauza răniri.

- Apei şi altor lichide, cu precădere substanţele de curăţare pentru covoare. Umezeala din interiorul
aparatului poate cauza un scurtcircuit.

- Tonerul (pentru imprimante laser, copiatoare, etc.). Pericol de incendiu sau explozii.

- Scânteilor fierbinţi, ţigărilor aprinse sau chibriturilor. Pericol de incendiu.

- Obiectelor ascuţite, cum ar fi cioburile, unghiile, etc. Pot defecta aparatul.



-  Cauciucului,  mortarului,  cimentului,  prafului  fin  rezultat  după  găurirea  pereţilor,  machiajul,  etc.
Acestea pot deteriora aparatul.

 Folosirea aparatului în apropierea substanţelor explozive sau foarte inflamabile. Risc de incendiu
sau explozie.

 Utilizarea aparatului în exterior. Ploaia şi murdăria pot deteriora aparatul.

 Obiectele care se lipesc pe orificiile aparatului. S-ar putea supraîncălzi.

 Modificarea sau repararea aparatului de către utilizator.

15. Despre peria turbo opţională

Perii periei turbo opţionale se rotesc foarte rapid reprezentând un pericol de rănire.

 Nu folosiţi peria turbo pentru persoane, animale sau plante. Ţineţi părţile corpului la distanţă de
rolele periei rotative.

 Nu treceţi niciodată peste cabluri deoarece acest lucru poate deteriora izolaţia.

 Peria  turbo  nu  este  recomandată  pentru  curăţarea  suprafeţelor  sensibile.  Aceasta  poate
provoca deteriorări. Respectaţi instrucţiunile de îngrijire şi curăţare ale producătorului.

1.6 Dacă aparatul se defectează

Nu folosiţi niciodată un aparat defect sau un aparat cu cablul de alimentare defect. În cazul în care cablul
de  alimentare  este  defect,  acesta  trebuie  înlocuit  de  către  producători,  de  către  reprezentanţii  de
service autorizaţi ai acestora sau de către o persoană cu calificare similară, pentru evitarea pericolelor.
Predaţi aparatul defect unui dealer specializat sau trimiteţi-l la departamentul de asistenţă clienţi Dirt
Devil pentru reparaţii (Pagina 46, "Service internaţional").

2 Utilizare

2.1 Asamblarea aparatului şi adaptarea duzelor la suprafaţă



AVERTIZARE
Pericol  de  rănire!  Ataşaţi  componentele
aparatului  doar  atunci  când  aparatul  nu  este
conectat la sursa de alimentare. În caz contrar,
maşina ar putea porni şi părţi ale corpului, păr
sau  articole  vestimentare  ar  putea  fi  trase  în
aparat.

ATENŢIE
Înainte  de  asamblare,  asiguraţi-vă  că  duza
montată corespunde suprafeţei care urmează să
fie  curăţată.  Nu  curăţaţi,  de  ex.,  podele  sau
obiecte cu o perie cu peri rotativi pe care nu aţi
curăţa-o fără să vă gândiţi de două ori cu o perie
convenţională.  De  asemenea,  respectaţi
recomandările producătorului podelei.
OBS.:
Este  posibil  să  fie  necesar  să  răsuciţi
componentele atunci când le conectaţi pentru a
fi  ferm  fixate.  Asiguraţi-vă  că  toate
componentele instalate sunt fixate încercând să
le desprindeţi.

1.  Conectaţi  furtunul  aspiratorului  la  aparat  (Fig.
1).
2. Introduceţi accesoriul inclus în livrare pe mâner
(Fig. 2 - 10) în funcţie de suprafaţa pe care doriţi să
o aspiraţi:
-  Perie  pentru  mobilă  (Fig.  2)  pentru  obiecte  cu
suprafaţă sensibilă
-  Duză  pentru  tapiţerie  (Fig.  3)  pentru  tapiţerie,
saltele şi altele asemenea
- Duză pentru orificii  (Fig.  4)  sau,  opţional,  duză
flexibilă pentru fisuri în tapiţerie.
- Mini-perie turbo opţională (Fig. 
) pentru tapiţerie care nu sunt sensibile, carpete,
covoare şi altele asemenea
- Duză pentru podea cu poziţie de comutare (Fig.
7) pentru covoare
- Duză de podea cu poziţie  de comutare (Fig.  8)
pentru podele dure
-  Perie  opţională  pentru  parchet  (Fig.  9)  pentru
podele tari sensibile
3. Asiguraţi-vă că orificiul de aerisire de pe mâner
este închis (Fig. 15)
4. Dacă folosiţi braţul telescopic, reglaţi lungimea.
3. Aspiraţi

2.2 Aspirarea



AVERTIZARE
Pericol de rănire! Verificaţi cablul de alimentare
al aparatului înaintea fiecărei utilizări. Nu folosiţi
niciodată un aparat deteriorat.

ATENŢIE
Folosiţi  aparatul  doar  dacă  filtrele  nu  sunt
deteriorate,  sunt  uscate  şi  montate  corect.
Asiguraţi-vă  că  nu  există  obiecte  care  să
obstrucţioneze  tubul  telescopic,  furtunul  de
aspiraţie sau alte deschideri.
1.  Scoateţi  cablul  din  aparat  (Fig.  11)  şi
conectaţi-l la priză.

AVERTIZARE:
Pericol de electrocutare! Dacă se aprinde lumina
roşie (Fig. 12) trageţi cablul apăsând butonul de

retragere  pentru  a  trage  cablul  până  la
semnul galben (Fig. 13) din nou.

1.  Conectaţi  furtunul  aspiratorului  la  aparat  (Fig.
1).

2.  Setaţi  puterea  de  aspirare  dorită  (Fig.  14)  şi
aspiraţi.

AVERTIZARE
Pericol de rănire! Mai ales dacă aspiraţi pe scări,
asiguraţi-vă  că  staţi  pe  o  treaptă  superioară
comparativ cu aparatul.

OBS.:
Regulatorul de aer auxiliar (Fig. 15) trebuie să fie
complet  închis  pentru  aspirare.  Cu  regulatorul
de aer auxiliar puteţi  reduce rapid puterea de
aspiraţie,  pentru  a  elibera  obiecte  (cum  ar  fi
perdele)  care  au  fost  trase  în  aspirator.  Dacă
duza pentru podele dure (Fig. 10) s-a blocat în
podea, puteţi reduce puterea de aspiraţie la fel
de uşor folosind aerisirea de pe mâner (Fig. 15).

3 Întreţinere şi îngrijire

2.3 După utilizare

AVERTIZARE:
Pericol  de  rănire!  După  ce  aspiraţi,  opriţi

ATENŢIE
Nu depozitaţi  niciodată  aparatul  în  apropierea



aparatul   şi  retrageţi  cablul  de  alimentare

.  Când  rulaţi  cablul  de  alimentare,  ţineţi
ştecherul  în mână, astfel  încât cablul  să nu se
deplaseze şi să vă rănească

surselor  de  căldură  (de  ex.,  calorifer,  cuptor).
Evitaţi  expunerea  directă  la  razele  de  soare.
Păstraţi  aparatul  şi  accesoriile  într-un  loc
răcoros  şi  uscat,  unde  nu  ocupă  foarte  mult
spaţiu (fig. 16-20)

AVERTIZARE:
Pericol  de  rănire!  Drept  urmare,  nu  lăsaţi
aparatul la îndemâna copiilor.

ATENŢIE
Dacă intenţionaţi să depozitaţi aparatul pentru
o  perioadă  mai  lungă,  goliţi  şi  curăţaţi
recipientul pentru praf şi componentele filtrului
Capitolul 3.1 "Golirea şi curăţarea recipientului
pentru praf".

3.1 Înlocuirea sacului de praf

ATENŢIE
Opriţi  aparatul  înainte  de  a  schimba  filtrul  de
praf. În caz contrar, aparatul poate fi deteriorat.

OBS.:
Procedaţi cu atenţie la demontarea filtrului de
praf, pentru a evita pierderile de praf.



OBS.:
Imediat ce se aprinde indicatorul de schimbare a
sacului  (Fig.  21),  sacul  filtrului  de  praf  trebuie
schimbat. De asemenea, schimbaţi sacul filtrului
de praf cel puţin o dată la trei luni şi înainte de
depozitarea  pe  termen  lung  sau  expedierea
aparatului.

ATENŢIE
Puteţi evacua conţinutul sacului filtrului de praf
la  gunoiul  menajer,  cu  condiţia  să  nu  conţină
substanţe  a  căror  evacuare  alături  de  gunoiul
menajer este interzisă.

1. Opriţi aparatul .
2. Scoateţi cablul din priză.
3.  Deschideţi  capacul  compartimentului  pentru
praf (fig. 22).
4. Trageţi sacul filtrului pentru praf cu atenţie ( Fig.
23-24).

5 Introduceţi noul sac de praf (Fig. 25).

6  Verificaţi  dacă  sacul  de  praf  este  sigilat  la
margini.

ATENŢIE
Nu  folosiţi  niciodată  aparatul  dacă  nu  aţi
introdus sacul de praf. În caz contrar, aparatul
se va deteriora.

7  Desfaceţi  sacul  după ce  l-aţi  introdus (Fig.  26)
pentru  ca  acesta  să  se  poată  ridica  în  timpul
aspirării şi să se umple corespunzător.

8. Închideţi capacul compartimentului pentru praf
(Fig. 27).

3.2 Curăţarea/înlocuirea filtrului de evacuare



ATENŢIE
Curăţaţi  filtrul  de  protecţie  a  motorului  la
fiecare înlocuire a sacului şi cel puţin o dată la 3
luni. Înlocuiţi filtrul de protecţie a motorului de
fiecare dată când deschideţi un nou pachet de
saci, deoarece fiecare pachet de saci conţine un
filtru de protecţie a motorului.
Înlocuiţi filtrul de protecţie a motorului cel puţin
de două ori pe an.

ATENŢIE
Filtrul poate fi spălat, dar nu poate fi introdus în
maşina de spălat vase sau maşina de spălat rufe.
De asemenea, nu folosiţi agenţi de curăţare sau
perii cu peri tari. Lăsaţi filtrul să se usuce după
ce  îl  curăţaţi  cu  apă  (cca.  24  de  ore  la
temperatura camerei). Puneţi-l la loc doar după
ce este complet uscat.

1. Opriţi aparatul .
2. Scoateţi ştecherul din priză.
4.  Scoateţi  sacul  filtrului  de  praf  din  aparat  (Fig.
28),  Capitolul  3.1  "Înlocuirea  sacului  filtrului  de
praf"
5.  Trageţi  filtrul  în  sus  pentru  a-l  scoate  de  pe
suport (Fig. 29).
5. Clătiţi cu atenţie filtrul cu apă potabilă rece sau
călduţă (Fig. 30).
6.  Lăsaţi  filtrul  să  se  usuce (aprox.  24  de ore  la
temperatura camerei).
7. Puneţi filtrul la loc în suport (Fig. 31).
8. Puneţi sacul filtrului la loc (Fig. 32),  Capitolul 3.
"Înlocuirea sacului filtrului de praf".

3.3 Curăţarea / schimbarea filtrului de evacuare



ATENŢIE
Curăţaţi filtrul de evacuare de fiecare dată când
curăţaţi filtrul de protecţie a motorului. Înlocuiţi
filtrul  de  evacuare  cel  târziu  imediat  ce
constataţi  că  acesta  s-a  deformat  sau  s-a
deteriorat.

ATENŢIE
Filtrul nu se poate spăla.
Nu  folosiţi  detergenţi  sau  perii  cu  peri  tari
pentru a-l curăţa. În caz contrar, filtrul se poate
deteriora

1. Opriţi aparatul .
2. Scoateţi ştecherul din priză.
4. Deschideţi capacul filtrului de evacuare în modul
indicat (Fig. 33).
5. Scoateţi filtrul din aparat (Fig. 34).
5.  Loviţi  filtrul  pentru  a  îndepărta  murdăria  şi
folosiţi duza combinată 3-în-1 furnizată pentru a-l
curăţa în profunzime (Fig. 35).
6. Puneţi filtrul la loc în suport (Fig. 36).
7.  Introduceţi  capacul  filtrului  de  evacuare  în
locaşul său (Fig. 37).
8. Împingeţi capacul până când se fixează.

3.4 Piese de schimb şi accesorii

Următoarele  accesorii  şi  piese  de  schimb  pot  fi
comanda ulterior:

Cod reper Conţinut
7274001 1 filtru de evacuare
7700022 4  saci  de  praf  +  1  filtru  de

protecţie pentru motor
M203-5 1 perie pentru parchet
M219 1 mini-perie turbo "Fellino"
M221 1 perie turbo medie
M232 1  duză  lungă  flexibilă  pentru

fisuri
M236-1 1 duză pentru podele tari

Accesoriile şi piesele de schimb pot fi comandate
de la: Pagina 46, "Service internaţional"

ATENŢIE
Folosiţi  doar  piese  originale,  piese  furnizate
împreună  cu  aparatul  sau  piese  achiziţionate
prin comenzi ulterioare.

Pagina 46, "Service internaţional"

4. Depanare şi specificaţii tehnice

4.1 Înainte de a expedia aparatul



AVERTIZARE
Risc  de rănire!  Nu folosiţi  niciodată  un aparat
defect!  Opriţi  întotdeauna  aparatul  şi
deconectaţi-l  de  la  priză  înainte  de  a  începe
depanarea.

Înainte  de  a  ne  contacta  sau  de  a  ne  trimite
aparatul,  folosiţi  tabelul  de  mai  jos  pentru  a
verifica dacă puteţi corecta personal problema.

Problema Cauza posibilă/soluţia
Se  afişează
indicatorul  de
înlocuire a filtrului
sacului  de  praf
(Fig. 21)

Filtrul de praf este plin.
Înlocuiţi sacul filtrului de praf,  Capitolul 3.1,
"Înlocuirea sacului filtrului de praf"
Filtrele sunt murdare.
Curăţaţi  filtrul  respectiv,  Capitolul  3.2,
"Curăţarea/înlocuirea filtrului de protecţie a
motorului"  sau  Capitolul  3.3,
"Curăţarea/înlocuirea filtrului de evacuare".
Duza,  braţul  telescopic  sau  furtunul  de
aspiraţie  sunt  blocate.  Îndepărtaţi
obstacolul. Dacă este necesar, folosiţi un băţ
lung din  lemn (de ex.,  o coadă de mătură)
pentru a face acest lucru.

Aspiratorul  se
opreşte brusc

Protecţia  la  supraîncălzire  s-a  declanşat
(posibil din cauza canalelor, filtrelor sau altor
elemente similare blocate).
1. Opriţi aparatul şi scoateţi cablul din priză.
2.  Eliminaţi  cauza  supraîncălzirii  (de  ex.,
demontând  tubul  telescopic  şi  furtunul  de
aspiraţie  şi  îndepărtând  obstacolul  şi/sau
curăţând filtrele).
3. Aşteptaţi aproximativ 45 de minute până
când aparatul s-a răcit.
4. După ce aparatul s-a răcit, îl puteţi porni
din nou.

Problema Cauza posibilă/soluţia
Rezultatele  de
curăţare  sunt
nesatisfăcătoare  deşi
aparatul  funcţionează
corect

Aerisirea  de  pe  furtun  (Fig.  15)  este
deschisă. Închideţi aerisirea de pe furtun
(fig. 15).
Poziţia butonului de control a puterii de
aspirare  este  incorectă  (Fig.  14).
Corectaţi poziţia butonului de comandă
a puterii de aspirare (Fig. 14).
Duza ataşată  nu este  corespunzătoare.
Înlocuiţi  duza,  Capitolul  2.1
"Asamblarea  aparatului  şi  adaptarea
duzei la suprafaţă"

Garnitura  duzei  nu  este  în  poziţia
corespunzătoare tipului de podea (fig. 7-
8).
Ajustaţi  poziţia  garniturii  la  tipul  de
podea folosind comutatorul pentru duza
de podea (figurile 7-8).
Sacul de praf este plin.
Înlocuiţi  sacul  de  praf,  Capitolul  3.1
"Înlocuirea sacului filtrului de praf."

Filtrele sunt murdare.
Curăţaţi filtrele, Capitolul 3.2, "Golirea şi
curăţarea recipientului pentru praf,  mai
exact  Capitolul  3.3,
"Curăţarea/înlocuirea  filtrului  de
evacuare".
Duza,  braţul  telescopic  sau furtunul  de
aspiraţie  sunt  blocate.  Îndepărtaţi
obstacolul. Dacă este necesar, folosiţi un
băţ  lung  din  lemn (de ex.,  o  coadă  de
mătură) pentru a face acest lucru.

OBS.:
Dacă  problema  persistă  şi  după  ce  aţi  urmat
aceşti  paşi,  contactaţi  departamentele  noastre
de asistenţă pentru clienţi (Pagina 45, "Service
internaţional")

4.2 Garanţia

Se  aplică  reglementările  de  garanţie  statutare
stipulate în Directiva UE 1999/44/CE.

În  statele  care  nu  sunt  membre  UE,  se  aplică
cerinţele minime de garanţie din ţara respectivă.

4.3 Evacuarea

Evacuaţi  aparatul  conform  reglementărilor  de
protecţie a mediului din ţara respectivă. Deşeurile
electrice  nu  pot  fi  evacuate  la  gunoiul  menajer.
Folosiţi  punctele locale de colectare  a deşeurilor

Filtrele sunt  realizate din materiale care nu sunt
nocive  pentru  mediu.  Spre  deosebire  de  aparat,
acestea  pot  fi  evacuate  la  gunoiul  menajer,  cu
excepţia  cazului  în  care,  la  curăţare,  aţi  folosit



de aparatură electrică şi electrocasnică. substanţe  a  căror  evacuare  în  acest  mod  este
interzisă.

4.4 Specificaţii tehnice

Tip de aparat : aspirator cu sac

Denumire Rebel74
Model :  DD7274  (-0/-

1/.../-8/-9)
Tensiune : 220-240 V, 50/60

Hz
Putere : 700 W
Volum  maxim
utilizabil  al
recipientului
pentru praf

: cca. 2 l

Lungimea  cablului
de alimentare

: cca. 6 m

Greutatea : cca. 3,9 kg

Specificaţiile tehnice şi de proiectare pot face obiectul
modificărilor ca urmare a eforturilor constante de

îmbunătăţire a produselor.
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