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Πριμα δι ινιζιαρε αδ υτιλιζζαρε λ∏ασπιραπολπερε σι

δεπε λεγγερε αττενταμεντε θυεστο μανυαλε δι

ιστρυζιονι, νελ θυαλε σονο ριπορτατε ιμπορταντι
ινφορμαζιονι ρελατιπο αλλ∏υσο ε αλλα μανυτενζιονε.

Θυεστο ασπιραπολπερε ρισπονδε αι ρεθυισιτι ιμποστι
δαλλε σεγυεντι νορματιπε χομυνιταριε, ρελατιπε αλλα

χομπατιβιλιτ ελεττρομαγνετιχα ε αλλ∏εμισσιονε δι

διστυρβι εδ ιντερφερενζε: 73/23, 93/68 (βασσα
τενσιονε), 89/336.

Επιταρε χηε λ∏ασπιραπολπερε ποσσα εσσερε

υτιλιζζατο δα δει βαμβινι,σε νον σοττο λ∏αττεντα,
διρεττα ε χοσταντε σορπεγλιανζα δι υν αδυλτο. Σε

σι πρεπεδε δι λασχιαρε λ∏ασπιραπολπερε ινυτιλιζζατο

περ θυαλχηε μινυτο σι χονσιγλια δι σχολλεγαρλο
δαλλα χορρεντε, ιν παρτιχολαρ μοδο σε λο σι λασχια

αλλα πορτατα δι βαμβινι.

Επιταρε δι υτιλιζζαρε λ∏ασπιραπολπερε σε σι ριτιενε

χηε ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε ποσσα εσσερε στατο

δαννεγγιατο.
Λ∏επεντυαλε σοστιτυζιονε δελ χαπο δι

αλιμενταζιονε δεπε εσσερε εφφεττυατα πρεσσο
υν Χεντρο δι Ασσιστενζα Τεχνιχα, χηε δισπονε
δεγλι υτενσιλι ε δει ριχαμβι νεχεσσαρι.

Σπεγνερε σεμπρε λ∏ασπιραπολπερε πριμα δι:
? σοστιτυιρε ιλ φιλτρο α σαχχηεττο.
? πυλιρε ο σοστιτυιρε γλι αλτρι φιλτρι.

Σε ιλ φιλτρο α σαχχηεττο νον ιν ποσιζιονε,
ιλ χοπερχηιο νον πυ εσσερε χηιυσο.

Επιταρε δι φορζαρλο!

Επιταρε δι ασπιραρε σια γασ ινφιαμμαβιλι χηε

παπορι δι βενζινα ο δι αλτρι χομβυστιβιλι.

Επιταρε δι ασπιραρε μοζζιχονι ινχανδεσχεντι

δι σιγαρεττε, φιαμμιφερι, βραχι ο τιζζονι αρδεντι

ε θυαλσιασι αλτρο ματεριαλε ροπεντε.

Επιταρε δι ασπιραρε αχθυα ο αλτρι λιθυιδι.
Σε σι υσα υνα βοχχηεττα δοτατα δι σπαζζολα
ροταντε, σι δεπε πρεσταρε λα μασσιμα αττενζιονε

αλ φινε δι νον ινχιαμπαρπι.

Χολλεγαμεντο δελ τυβο

Ινσεριρε ιλ ραχχορδο (1) δελ τυβο φλεσσιβιλε (2) νελ

βοχχηεττονε συλ μοβιλε, ιν μοδο δα αππερτιρε υνο

σχαττο δι βλοχχαγγιο. Περ ριμυοπερε ιλ τυβο, πρεμερε

ιλ πυλσαντε δι σβλοχχο (3) συλ ραχχορδο ε σγανχιαρλο
δαλ βοχχηεττονε.

Ασσεμβλαγγιο δελ τυβο

(ιν βασε αλ τιπο δι μοδελλο)
? Τυβι μεταλλιχι (4)
- Ινχαστραρε υν τυβο συλλ∏αλτρο, ρυοτανδολι

λεγγερμεντε.
? Τυβι τελεσχοπιχι (5)
- Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι σβλοχχαγγιο (6).
- Σφιλαρε λα παρτε εστραιβιλε, ιν μοδο δα φαρλε

ραγγιυνγερε λα λυνγηεζζα δεσιδερατα.
- Ριλασχιαρε ιλ πυλσαντε δι σβλοχχαγγιο.
? Τυβι τελεσχοπιχι (7)
- Σπιταρε λα γηιερα δι βλοχχαγγιο (8)

ρυοτανδολα ιν σενσο οραριο.
- Σφιλαρε λα παρτε εστραιβιλε, ιν μοδο δα φαρλε

ραγγιυνγερε λα λυνγηεζζα δεσιδερατα.
- Ριαππιταρε λα γηιερα δι βλοχχαγγιο.

Μονταγγιο δελλα βοχχηεττα

(ιν βασε αλ τιπο δι μοδελλο)
Μονταρε συλλ∏εστρεμιτ δελ τυβο λα βοχχηεττα πι
ιδονεα.

? Βοχχηεττα περ παπιμεντι ε ταππετι (9)
- Ε∏ δοτατα δι υν πεδαλε (10) περ μεζζο δελ

θυαλε λα σι πυ αδατταρε αλ τιπο δι συπερφιχιε
δα πυλιρε.
Παπιμεντι ο παρθυετ : Πρεμερε ιλ πεδαλε ιν

μοδο δα φαρε φυοριυσχιρε λα σπαζζολα.
Ταππετι ο μοθυεττε : Πρεμερε ιλ πεδαλε ιν

μοδο δα φαρε ριεντραρε λα σπαζζολα.
? Λα βοχχηεττα αυτοματιχα (11) χηε

εθυιπαγγια αλχυνε περσιονι

δελλ∏ασπιραπολπερε πριπα δι πεδαλε, ε σι

αδαττα αυτοματιχαμεντε αλ τιπο δι συπερφιχιε
δα πυλιρε.

? Βοχχηεττα πιαττα (12)
Πυ εσσερε υτιλιζζατα περ πυλιρε ματερασσι ο

ταππεζζεριε, ολτρε α τυττε λε συπερφιχι συλλε θυαλι
ριχηιεστα υνα νοτεπολε ποτενζα δι ασπιραζιονε.

? Βοχχηεττα α σπαζζολα (13)
Ε∏ ινδιχατα περ πυλιρε τενδαγγι λεγγερι, μοβιλι,
χορνιχι δι θυαδρι, λιβρι ε τυττε λε συπερφιχι δελιχατε.

? Βοχχηεττα α σπατολα (14)
Ε∏ ινδιχατα περ πυλιρε πολτρονε, διπανι ε λεττι,
ε περμεττε δι ραγγιυνγερε ι πυντι μενο

αχχεσσιβιλι.

Χολλεγαμεντο α ρετε ε αχχενσιονε

Εστραρρε ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε ιν μοδο δα ποτερ
αλλονταναρε λ∏ασπιραπολπερε δαλλα πρεσα δι χορρεντε,

θυινδι πρεμερε ιλ πυλσαντε δι αχχενσιονε (15).
Περ σπεγνερε λ∏ασπιραπολπερε, πρεμερε

νυοπαμεντε ιλ πυλσαντε δι αχχενσιονε.

Ρεγολαζιονε δελλα ποτενζα δι

ασπιραζιονε (ιν βασε αλ τιπο δι μοδελλο)
? Λα ποτενζα δι ασπιραζιονε πυ εσσερε ρεγολατα

σινο αλ μασσιμο (ΜΑΞ) υτιλιζζανδο λ∏απποσιτο
χυρσορε (17).

? Λα ποτενζα δι ασπιραζιονε πυ ανχηε εσσερε

ρεγολατα περ μεζζο δελλ∏απερτυρα (19) χηε σι τροπα

συλλ∏ιμπυγνατυρα δελ τυβο (18).

Δισποσιτιπο δι αγγανχιο δελ τυβο (20)
Περ ριπορρε μομεντανεαμεντε ιλ τυβο (αδ
εσεμπιο περ σποσταρε υν πιχχολο μοβιλε, υνα

σεδια, εχχετερα), λο σι πυ αγγανχιαρε αλλ∏απποσιτο
αλλογγιαμεντο χηε σι τροπα συλ ρετρο

δελλ∏ασπιραπολπερε.

Αλ τερμινε δελλ∏υτιλιζζο (21)
Σπεγνερε λ∏ασπιραπολπερε, σχολλεγαρε λα σπινα
δελ χαπο δι αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα δι χορρεντε

ε φαρε ριαππολγερε ιλ χαπο αλλ∏ιντερνο δελ μοβιλε

πρεμενδο ιλ πυλσαντε (16).
Σε σι ριπονε λ∏ασπιραπολπερε ιν ποσιζιονε περτιχαλε,
σι πυ αγγανχιαρε ιλ τυβο αγλι απποσιτι
αλλογγιαμεντι πρεπιστι συλ φονδο δελ μοβιλε.

Σοστιτυζιονε ο πυλιζια δελ φιλτρο α

σαχχηεττο

Ιλ φιλτρο α σαχχηεττο δεπε εσσερε σοστιτυιτο

περιοδιχαμεντε θυανδο λ∏απποσιτο ινδιχατορε

δι πρεσενζα δι πολπερε (22) διπεντα δι χολορε

ροσσο.

Σε λ∏ινδιχατορε διπεντα χομπλεταμεντε ροσσο

θυανδο ιλ φιλτρο νον δελ τυττο πιενο, πυ δαρσι χηε

ιλ σαχχηεττο σια οχχλυσο δα πολπερε
παρτιχολαρμεντε φινε. Ιν θυεστο χασο, λα ποτενζα

ασπιραντε νοτεπολμεντε ριδοττα, ε ιλ φιλτρο δεπε

εσσερε σοστιτυιτο ανχηε σε νον χομπλεταμεντε
πιενο.
? Σπεγνερε λ∏ασπιραπολπερε ε σχολλεγαρλο δαλλα

πρεσα δι χορρεντε.

? Απριρε ιλ χοπερχηιο δελ μοβιλε πρεμενδο ιλ

πυλσαντε δι σγανχιο (23), ε σολλεπαρλο σινο α

φαρλο ριμανερε βλοχχατο ιν ποσιζιονε απερτα.

ΙΙν βασε αλ μοδελλο, λ∏ασπιραπολπερε πυ εσσερε

δοτατο δι φιλτρο ιν χαρτα οππυρε ιν τεσσυτο (24).
?Σαχχηεττο ιν χαρτα : Σφιλαρλο ε σοστιτυιρλο χον

υν σαχχηεττο νυοπο, απενδο χυρα δι ινσεριρε

α φονδο ιλ συππορτο ιν χαρτονχινο νελλ∏απποσιτο
αλλογγιαμεντο (25).

?Σαχχηεττο ιν τεσσυτο : Σφιλαρλο, σπυοταρλο ε

ριμονταρλο (26). Θυεστο τιπο δι σαχχηεττο νον

δεπε εσσερε λαπατο.

Αττενζιονε : Θυεστο ασπιραπολπερε δοτατο δι

υν δισποσιτιπο δι σιχυρεζζα χηε ιμπεδισχε δι

χηιυδερε ιλ χοπερχηιο δελ μοβιλε θυανδο ιλ φιλτρο

α σαχχηεττο νον σι τροπα ιν ποσιζιονε.

Πυλιζια δελ φιλτρο πρινχιπαλε
Ιλ φιλτρο πρινχιπαλε (27) ιντερποστο τρα ιλ φιλτρο α

σαχχηεττο εδ ιλ μοτορε, ε σερπε αδ ιμπεδιρε
χηε λα πολπερε ποσσα επεντυαλμεντε ραγγιυνγερε
θυεστ∏υλτιμο.
Σι χονσιγλια δι πυλιρε ιλ φιλτρο πρινχιπαλε ογνι πολτα

χηε σι σοστιτυισχε ο σι πυλισχε ιλ φιλτρο α σαχχηεττο.

Πυλιζια δελ φιλτρο αμβιεντε
Ιλ φιλτρο αμβιεντε σερπε α φιλτραρε λ∏αρια πριμα χηε

πενγα ρειμμεσσα νελλ∏αμβιεντε, ε δεπε εσσερε

πυλιτο ο σοστιτυιτο χον υνα χερτα φρεθυενζα. Ιν

βασε αλ μοδελλο, λ∏ασπιραπολπερε πυ εσσερε

δοτατο δι φιλτρο αμβιεντε ιν σπυγνα, ελεττροστατιχο

οππυρε δεοδοριζζαντε αλ χαρβονε αττιπο (28).
? Περ πυλιρε ο σοστιτυιρε ιλ φιλτρο αμβιεντε σι δεπε

τογλιερε ιλ χοπερχηιο (29), χηε σι τροπα νελλα

παρτε ποστεριορε δελ μοβιλε, σολλεπανδονε ιλ

γανχεττο.
? Φιλτρο αμβιεντε ιν σπυγνα: Σφιλαρλο ε πυλιρλο

χον υν πεννελλο μορβιδο.

? Φιλτρο αμβιεντε ελεττροστατιχο ο αλ χαρβονε

αττιπο: Σφιλαρλο ε σοστιτυιρλο (αλλ∏ινχιρχα ογνι 6

σοστιτυζιονι δελ φιλτρο α σαχχηεττο).

? Χοντρολλαρε χηε λα σπινα δελ χαπο δι

αλιμενταζιονε σια ινσεριτα α φονδο ιν υνα

πρεσα αλιμεντατα δα χορρεντε.

? Σπεγνερε λ∏ασπιραπολπερε ε σχολλεγαρλο δαλλα

πρεσα δι χορρεντε.

∞ Χοντρολλαρε χηε ι τυβι ο λα βοχχηεττα νον σιανο

οχχλυσι.

∞ Χοντρολλαρε χηε ιλ φιλτρο α σαχχηεττο νον σια

πιενο δι πολπερε (ιν θυεστο χασο, σοστιτυιρλο ο

πυλιρλο).
∞ Χοντρολλαρε χηε ιλ φιλτρο αμβιεντε νον σια

οστρυιτο (ιν θυεστο χασο, σοστιτυιρλο ο πυλιρλο).

Ινφορμαζιονι περ Ια ?οστρα

σιχυρεζζα

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

Χοσα φαρε σε λ∏ασπιραπολπερε
νον σεμβρα φυνζιοναρε?

Χοσα φαρε σε λα ποτενζα δι

ασπιραζιονε ριδοττα?


