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HU  Nyeles porszívó, minden az 1-ben
Az eredeti útmutató fordítása

SVC 0825WH



 02/2021- 2 - Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

HU Nyeles porszívó, minden az 1-ben
Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A  KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS 
ŐRIZZE MEG!
Általános figyelmeztetések

 ■ A porszívót 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi 
fogyatékos személyek, illetve a  készülék használatát 
nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek 
a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék 
használati utasítását ismerő és a  porszívó biztonságos 
használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete 
mellett használhatják.

 ■ A  készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. 
A  készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete 
mellett tisztíthatják.

 ■ A sérült adaptert kizárólag csak az eredetivel azonos típusú 
adapterrel helyettesítse. Új adaptert a  márkaszervizeknél 
vásárolhat. A  készülék nem szabad sérült vezetékű 
adapterhez csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS!
A porszívó kézi tartozékainak a  forgó részeit ne érintse 
meg. A  forgó részek elkaphatják az ujjait és sérülést 
okozhatnak.
A porszívóhoz kizárólag csak a mellékelt hálózati adaptert 
és a töltőállványt, valamint az egyéb eredeti tartozékokat 
használja.
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 ■ A porszívót háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket ne használja ipari környezetben!
 ■ A porszívót ne tegye forró és napsütötte helyre, nyílt láng vagy más hőforrások közelébe.
 ■ Az adaptert csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
 ■ Ügyeljen arra, hogy az adapter vezetéke ne érjen hozzá forró felületekhez vagy éles tárgyakhoz. Az adapter vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen 

rá, és abban senki se akadjon el.
 ■ A készüléket, a töltőállványt és a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
 ■ A  porszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a  porszívóban a  bemeneti és kimeneti szűrők a  helyén vannak-e, illetve a  porszívó helyesen van-e 

összeszerelve.
 ■ A porszívóval nem szabad a következő anyagokat porszívózni:

 -  füstölgő cigaretta, égő tárgyak, gyufa vagy forró hamu;
 -  víz és más folyadékok;
 -  gyúlékony vagy illékony anyagok;
 -  éles és hegyes tárgyak (forgács, cserép, tű, gombostű stb.);
 -  liszt, cement, vakolat vagy más építőanyagok;
 -  nagyobb papírlapok vagy műanyag zacskók porszívózásához.
 ■ Bizonyos padlótípusok porszívózása esetén elektrosztatikus kisülések keletkezhetnek, ezek azonban a felhasználóra veszélytelenek.
 ■ Nedves tisztítás közben a TURBÓ funkciót nem szabad bekapcsolni!
 ■ Ha a porszívót már nem kívánja használni, vagy felügyelet nélkül hagyja, illetve tisztítani szeretné, akkor a porszívót kapcsolja le.
 ■ A feltöltés után és a tisztítás előtt, az adaptert a hálózati aljzatból és a készülékből is húzza ki.
 ■ Az adaptert nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni. Ellenkező esetben a vezeték vagy az adapter megsérülhet.
 ■ A sérült adaptert kizárólag csak az eredetivel azonos típusú adapterrel helyettesítse. Új adaptert a márkaszervizeknél vásárolhat.
 ■ Ha a porszívó nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
 ■ A porszívót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. 

A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
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HU
Nyeles porszívó,  
minden az 1-ben
Használati útmutató

A PORSZÍVÓ RÉSZEI
A MOTOROS EGYSÉG RÉSZEI
A1 Szívócsonk a szívó tartozékok 

rögzítéséhez
A2 Bemeneti szűrő fedél, retesszel
A3 Belső szivacs szűrő
A4 Belső szűrő tartó
A5 Belső szűrő
A6 Működésjelző LED
A7  TURBO gomb (maximális 

teljesítmény kapcsoló)
A8 Kimeneti szűrő fedél
A9 Kimeneti szűrő
A10 Fedél retesz (mindkét oldalon)

A11 Kapcsoló rögzítő
A12 Be/ki kapcsoló
A13 Fogantyú
A14 Porgyűjtő edény szűrőegység
A15 Átlátszó porgyűjtő edény
A16 Porgyűjtő edény fenéknyitó gomb 

(a por kiöntéséhez)
A17 Porgyűjtő edény kioldó gomb
A18 Akkumulátor (a csomagolásban 

2 db)
A19 Akkumulátor kioldó gomb

A SZÍVÓNYÉL EGYSÉG RÉSZEI
B1 Csuklós szívócső
B2 Retesz a motoros egység 

kioldásához
B3 Csuklóoldó gomb (mindkét oldalon)
B4 Padlószívó fej
B5 Padlószívó fej kioldó retesz
B6 Kerék

B7 Padlószívó fej világítás
B8 Védőgumi
B9 Akasztó a szívófej függőleges 

helyzetben való tárolásához
B10 Forgókefe oldalfedél kioldó gomb
B11 Padlószívó fej forgó kefe
B12 Padlószívó fej segéd kerekek

A NEDVES TISZTÍTÓEGYSÉG RÉSZEI
C1 Retesz a motoros egység 

kioldásához
C2 Rövid szívócső
C3 Rövid szívócső kioldó retesz
C4 Nedves tisztítóegység
C5 Nedves szívófej kioldó retesz
C6 Tiszta víz tartály kioldó retesz
C7 Tiszta víz tartály fedél (a tartály 

belső felén)
C8 Tiszta víz tartály
C9 Szűrőegység
C10 Szűrőegység kioldó retesz
C11 Gyűjtőtartály
C12 Koszos víz tartály kioldó retesz

C13 Koszos víz tartály fedél kioldó retesz
 (a tartály belső felén)
C14 Koszos víz tartály
C15 Nedves szívófej
C16 Akasztó a szívófej függőleges 

helyzetben való tárolásához
C17 Kerék
C18 Tiszta víz adagoló gomb
C19 Elülső burkolat
C20 Védőgumi
C21 Elülső burkolat akasztó bütykök
C22 Puha forgókefe kioldó gomb
C23 Puha forgókefe

TARTOZÉKOK
D1 „Cat&Dog Mini” forgókefés szívófej, 

saját motorral
D2 Szívófej kioldó retesz
D3 Mozgó védőburkolat
D4 Többfunkciós bútor és kárpit 

szívófej
D5 Levehető kefe
D6 Kefekioldó gomb

D7 Résszívó fej
D8 Puha kefe
D9 Csuklós szívócső
D10 Hajlékony szívótömlő
D11 Hosszú résszívó fej
D12 Hálózati adapter
D13 Töltőegység

A PORSZÍVÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

1. A NYELES PORSZÍVÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE
 A motoros egység A1 szívócsonkjára húzza rá a csuklós szívócsövet B1 (lásd az E1. 

ábrát).
 A csuklós szívócső B1 másik végére húzza rá a padlószívó fejet B4 (lásd az E2. ábrát).
 A szétszereléshez nyomja meg a B5 reteszt, és a padlószívó fejet B4 húzza le (lásd 

az E3. ábrát). Nyomja meg a  B2 reteszt, majd a  csuklós szívócsövet B1 húzza le 
a motoros egység szívócsonkjáról (lásd az E4. ábrát).

2.  A NEDVES TISZTÍTÓEGYSÉG ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE
 A  nedves tisztítóegység C4 alsó végéhez csatlakoztassa a  nedves szívófejet C15, 

kattanás jelzi a  rögzítést. A nedves tisztítóegység C4 felső végéhez csatlakoztassa 
a  rövid szívócsövet C2, kattanás jelzi a  rögzítést. A  rövid szívócső C2 másik végét 
csatlakoztassa a motoros egységhez (lásd az F. ábrát).

 A szétszereléshez nyomja meg a C1 reteszt, és a rövid szívócsőből húzza ki a motoros 
egység csonkját. Nyomja meg a C3 reteszt, és húzza ki a rövid szívócsövet. Nyomja 
meg a C5 reteszt, és a nedves tisztítóegységet húzza ki a nedves szívófejből C15.

3. A TARTOZÉKOK FEL- ÉS LESZERELÉSE
 A  különböző takarítási módokhoz, a  motoros egység csonkjára A1 különböző 

takarító tartozékokat lehet felszerelni. A  tartozékokat dugja a  motoros egység 
csonkjára A1, a használat befejezése után a tartozékokat szerelje le a csonkról. A D1 
forgókefés szívófej esetében a leszereléshez nyomja meg a D2 kioldó reteszt.

 A többfunkciós szívófej esetében a leszereléshez nyomja meg a D6 kioldó reteszt.

 1) „Cat&Dog Mini” forgókefés szívófej, saját motorral
   A  „Cat&Dog Mini” kefés szívfejjel könnyedén fel lehet porszívózni az állati 

szőröket, hajat stb., illetve ezzel a fejjel a nehezen hozzáférhető helyeken is lehet 
porszívózni. Ezt a  tartozékot nem csak a  háztartásban, hanem például az autó 
takarításához is előnyösen lehet használni. Gyorsan, hatékonyan és tökéletesen 
eltávolítja az autó ülésekről és szőnyegekről (vagy párnákról és kárpitokról) az 
állati szőröket, hajat és egyéb tapadó szennyeződéseket.

 2) Többfunkciós bútor és kárpit szívófej
   A  szívófej puha keféjének köszönhetően érzékeny felületekről, pl. bútorokról, 

kárpitokról, függönyökről stb. is ki lehet porszívózni a szennyeződéseket.
 3) Résszívó fej
   A résszívó fejjel nehezen hozzáférhető helyek is porszívózhatók (pl. ablak, sarok, 

könyvespolc, matracok közti hézag, kárpitos bútor párnák közti részek stb.).
 4) Puha kefe
   A puha kefével érzékeny felületekről és tárgyakról lehet a port leporszívózni (pl. 

könyvekről, falakról, redőnyökről stb.). 
 5) Hosszú résszívó fej
   A  szívófejjel nagyon nehezen hozzáférhető helyeken (pl, a  radiátorok mögött, 

autóban stb.) lehet porszívózni.
 6) Csuklós szívófej és hajlékony szívótömlő
   A  csuklós szívófejet D9 vagy a  hajlékony tömlőt D10 a  motoros egység 

szívócsonkjához A1 lehet rögzíteni, például a  tartozék hatótávolságának 
a  növeléséhez, vagy a  takarítás megkönnyítéséhez (pl. szekrények tetejének 
a porszívózásához).

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE
 ■ Az SVC 0825WH porszívóhoz két darab akkumulátort mellékeltünk.
 ■ A töltőegységet D13 sima, vízszintes, száraz és stabil helyre állítsa fel, egy fali aljzat 

közelébe.
 ■ Az adapter D12 vezetékét csatlakoztassa a  töltőegység D13 oldalán található 

aljzathoz, majd az adaptert dugja a feli aljzatba.
 ■ A töltőegységbe D13 tegye be az akkumulátort A18 (lásd a G1. ábrát).

Figyelmeztetés!
Az akkumulátort ne próbálja meg fordítva vagy nagy erőt 
használva betenni az egységbe.
Az akkumulátor megsérülhet.

Tipp
A porszívóba Li-ion akkumulátor van beépítve. Az akkumulátor hosszú élettartamához 
ajánljuk, hogy:
-  ne hagyja sokáig teljesen lemerült (vagy teljesen feltöltött) állapotban az 

akkumulátort,
-  ne töltse fel minden használat után az akkumulátort. Az akkumulátor várható 

élettartama akkor lesz a  leghosszabb, ha azt körülbelül félig feltöltött állapotban 
tárolja,

-  ne merítse le teljesen az akkumulátort.

LED VILÁGÍTÁS A6

Üzemmód Az akkumulátor 
töltése

Akkumulátor 
teljesen feltöltve

Lemerült 
akkumulátor

A kék LED világít. A kék LED villog. A kék LED 2 percig 
világít.

A piros LED 2 
percig világít.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE
1. Az akkumulátor behelyezése: A  motoros egységet fordítsa át, és az A17 kioldó 

gomb melletti akkumulátor tárolóba dugja be a teljesen feltöltött akkumulátort A18 
(lásd a G2. ábrát).

 Az akkumulátor helyes rögzülését kattanás jelzi ki. Az akkumulátor A18 bedugása 
során ügyeljen a helyes polaritásra. Az akkumulátort A18 csak egyféleképpen lehet 
bedugni a készülékbe.

Figyelmeztetés!
Az akkumulátort ne próbálja meg fordítva vagy nagy erőt 
használva betenni az egységbe. Az akkumulátor megsérülhet.

2. Az akkumulátor kivétele: Az akkumulátor A18 kivételéhez nyomja meg az A19 
akkumulátor kioldó gombot, amely kilazítja az A18. Az akkumulátort húzza ki 
a motoros egységből (lásd a G3. ábrát).

Figyelmeztetés!
Amennyiben a  porszívót hosszabb ideig nem kívánja használni, 
akkor az akkumulátort A18 húzza ki a  készülékből, és az 
akkumulátort száraz és hűvös helyen tárolja. Az akkumulátort A18 
rendszeresen töltse fel. Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak ne zárják 
rövidre az akkumulátor pólusait.
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A NYELES PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
1. A készüléket A NYELES PORSZÍVÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE fejezetben leírtak 

szerint állítsa össze.
2. A motoros egységbe dugja be a feltöltött akkumulátort A18.
3. Nyomja meg az A12 kapcsolót a porszívó bekapcsolásához.
4. Amíg az A12 kapcsoló be van nyomva, a porszívó működik. A kapcsoló elengedése 

után a porszívó automatikusan lekapcsol. 
5. Amennyiben a  kapcsoló folyamatos benyomva tartása nélkül szeretné használni 

a porszívót, akkor nyomja be az A11 kapcsoló rögzítőt a fogantyú A13 felé. Az A11 
gomb elengedése után a porszívó automatikusan lekapcsol.

A NEDVES TISZTÍTÓEGYSÉG HASZNÁLATA
1. A készüléket A NEDVES TISZTÍTÓEGYSÉG ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE fejezetben 

leírtak szerint állítsa össze.
2. A motoros egységbe dugja be a feltöltött akkumulátort A18.
3. Nyomja meg a C6 kioldó reteszt, és a tartályt C8 óvatosan vegye ki (lásd a H1. ábrát).
4. A  tartályfedelet C7 az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el és vegye 

ki a  tartályból C8. A  tartályba C8 töltsön tiszta és hideg vizet a  MAX jelig (lásd 
a H2. ábrát). A tartályfedelet C7 az óramutató járásával azonos irányba elforgatva 
csavarozza vissza.

5. A tartályt C8 szerelje vissza a helyére, ehhez a tartály C8 alsó részét akassza be, majd 
a felső részét hajtsa rá az egységre, kattanás jelzi a rögzítést (lásd a H3. ábrát).

Figyelmeztetés!
A tartályba C8 ne töltsön a maximum jelnél több vizet. A készülék 
meghibásodhat.
A tartály C8 vízzel való feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy 
a nedves tisztítóegység helyesen van-e összeszerelve, különösen 
fontos, hogy csatlakoztatva legyen a C15 nedves szívófej.
A tartályba C8 nem szabad 50 °C-nál melegebb vizet tölteni.
Amikor a  C11 gyűjtőtartály megtelik szennyes vízzel, akkor 
a porszívót kapcsolja le és a gyűjtőtartályt ürítse ki..
A vízzel megtöltött nedves tisztítóegységet C4 30 °-nál jobban ne 
döntse meg.

Megjegyzés
A C8 tartályba finom felmosószert is szabad tölteni, ügyeljen arra, hogy 
a készítmény ne legyen erősen habzó.

Figyelmeztetés!
Nedves tisztítás közben a  TURBÓ funkciót nem szabad 
bekapcsolni!

6. Nyomja meg az A12 kapcsolót a porszívó bekapcsolásához. Amíg az A12 kapcsoló 
be van nyomva, a  porszívó működik. A  kapcsoló elengedése után a  porszívó 
automatikusan lekapcsol.

 Amennyiben a  kapcsoló folyamatos benyomva tartása nélkül szeretné használni 
a porszívót, akkor nyomja be az A11 kapcsoló rögzítőt a fogantyú A13 felé. Az A11 
gomb elengedése után a porszívó automatikusan lekapcsol.

7. A nedves takarításhoz nyomja meg az adagoló gombot C18. A víz a tartályból C8 
a  szívófejen keresztül C15 a  puha forgókefébe C23 folyik. A  forgókefével lehet 
felmosni a padlót. A porszívó a koszos vizet a gyűjtőtartályon C11 keresztül felszívja 
és a koszos víz tartályba C14 továbbítja.

8. Amikor elengedi a  kapcsolót A12, a  víz adagolása is kikapcsol az C8 tartályból. 
A  takarítás folytatásához (a  víz adagolásához) ismét meg kell nyomni a  C18 
gombot.

9. A porszívó nedves tisztítóegységével a padlóról fel lehet takarítani a kifolyt vizet, 
teát, bort stb. Ebben az esetben a  víz adagoló gombot C18 ne nyomja meg. 
A porszívó a kifolyt folyadékot a gyűjtőtartályon C11 keresztül felszívja és a koszos 
víz tartályba C14 továbbítja.

10. A takarítás befejezése után a tartályok tartalmát öntse ki.

A nedves padlószívó fej kijelzői lámpái

Kijelzők Jelentés
A fehér LED világít. A készülék adagolja a felmosó vizet.
Egyetlen LED sem világít. A készülék nem adagolja a felmosó vizet.
A piros LED villog. A  koszos vizet gyűjtő tartályt megtelt 

vízzel.

TURBO FUNKCIÓ
 ■ Ha rövid ideig szeretné növelni a  porszívó teljesítményét, akkor nyomja meg 

a  TURBO A7 gombot. A  készülék maximális teljesítménnyel üzemel tovább. 
A  csökkentett teljesítmény ismételt bekapcsolásához nyomja meg a  TURBO A7 
gombot.

TÁROLÁS HASZNÁLAT KÖZBEN
 ■ A  töltőegységben D13 tárolni lehet a  motoros egységet, a  tartozékokat, és egy 

akkumulátort A18 tölteni is lehet. Tegye a motoros egységet a töltőegységbe D13.
 ■ A töltőegység D13 hátulján található horonyba be lehet dugni a padlószívó fejet B4 

vagy a nedves szívófejet C15. A padlószívó fejen B4, illetve a nedves szívófejen C15 
tartó található, amely illeszkedik a horonyba.

 ■ A  leggyakrabban használt tartozékokat a  töltőegység D13 hátsó részén található 
két tüskére lehet rögzíteni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 ■ A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le. A motoros egységből húzza 

ki az akkumulátort A18.

A MOTOROS EGYSÉG ÉS A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA
 ■ A  készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje 

meg. A  tisztításhoz csiszoló anyagokat, hígító- vagy oldószereket tartalmazó 
tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket 
okozhatnak.

A NYELES PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
A porgyűjtő edény kiürítése
 ■ Javasoljuk, hogy a  porgyűjtő edényt A15 minden porszívózás után ürítse ki. 

Amennyiben a  szennyeződések elérik a  MAX jelet, akkor a  porgyűjtő edényt A15 
azonnal ürítse ki.

1. A motoros egységről szerelje le a tartozékokat.
2. A motoros egységet vigye szemétkosár fölé, és az edény fenekét fordítsa a kosár felé 

(lefelé).
3. Nyomja meg a gombot A16 a fenék kinyílik (lásd az I1. ábrát).
4. Az edény tartalmát ürítse ki a szemétkosárba.
5. Az edény fenekét hajtsa fel. A helyes zárást kattanás jelzi ki (lásd az I2. ábrát).

A porgyűjtő edény tisztítása
 ■ A  porgyűjtő edényt A15 rendszeresen ki kell tisztítani, nehogy kellemetlen szaga 

legyen.
1. A motoros egységről szerelje le a tartozékokat, és az A15 porgyűjtő edényt a fent 

leírt módon ürítse ki.
2. Nyomja meg a porgyűjtő edény kioldó gombot A17 és az edényt óvatosan vegye le 

a motoros egységről (lásd az I3. ábrát).
3. A porgyűjtő edény A15 belsejét enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. 

Majd törölje szárazra.
4. A szűrőegységet A14 az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el és vegye 

ki a motoros egységből. Szemétkosár felett óvatosan tisztítsa meg a szűrőegységet 
A14. Szükség esetén használjon tisztító kefét vagy ecsetet (lásd az I4. ábrát).

Megjegyzés
A kefe nem tartozék.

5. A szűrőegységet A14 tegye a motoros egységre (a nyitott lakat jel a nyíllal szemben 
legyen), majd a szűrőegységet A14 az óramutató járásával azonos irányba forgassa 
el annyira, hogy a nyíllal szemben a zárt lakat jel legyen.

6. A  porgyűjtő edényt A15 tegye fel a  motoros egységre. A  porgyűjtő edény A15 
helyes rögzítését kattanás jelzi.

A kimeneti szűrő tisztítása és cseréje
 ■ A  porszívó megfelelő működéséhez a  kimeneti szűrőt A9 rendszeresen tisztítani 

kell. A  porszívó használati gyakoriságától függően a  kimeneti szűrőt A9 3 - 6 
havonta cserélje ki.

1. Nyomja meg a  reteszt A10 a  fedél A8 mindkét oldalán és a  fedelet a  kimeneti 
szűrővel együtt húzza ki (lásd az I5. ábrát).

2. A szűrőről A9 távolítsa el a szennyeződéseket. Ha a szűrő A9 nagyon koszos, akkor 
folyóvíz alatt öblítse le. Tökéletesen szárítsa meg, majd szerelje vissza a  motoros 
egységbe (lásd az I6. ábrát).

Figyelmeztetés!
A  szűrőt A9 nedves állapotban a  porszívóba visszaszerelni 
tilos! A  szűrőt tökéletesen meg kell szárítani. A  szűrőt A9 csak 
szobahőmérsékleten szárítsa meg. A  szárításhoz hajszárítót, 
hősugárzót vagy más hasonló eszközt használni tilos. A  szűrőt 
közvetlen napsütéstől is óvja.

A bemeneti szűrők tisztítása és cseréje
 ■ A  porszívó megfelelő működéséhez a  bemeneti szűrőket A3 és A5 rendszeresen 

tisztítani kell. A porszívó használati gyakoriságától függően a bemeneti szűrőket A3 
és A5 3 - 6 havonta cserélje ki. A két szűrőt mindig egyszerre cserélje ki.

1. Fogja meg a fedelet A2 és felfelé húzza le a készülékről.
2. Vegye le a külső szűrőt A5 a tartóról A4, és szemétkosár felett tisztítsa meg.
3. Vegye ki a belső szűrőt A3 a tartóból A4, és szemétkosár felett tisztítsa meg.
 Ha a belső szűrő A3 nagyon koszos, akkor folyóvíz alatt öblítse le.
 Tökéletesen szárítsa meg, majd szerelje vissza a tartóba A4.
4. A  tartóra A4 húzza rá a  külső szűrőt A5, majd az így összeállított szűrőegységet 

szerelje vissza a motoros egységbe, kattanás jelzi a rögzülést.

A padlószívó fej tisztítása
 ■ A  padlószívó fejet B4 rendszeresen tisztítani kell, hogy folyamatosan biztosítsa 

a hatékony porszívózást.
1. A padlószívó fejet B4 vegye le a porszívóról, és fordítsa fejtetőre.
2. Az oldalsó fedél leszereléséhez a B10 gombot fordítsa el.
3. Óvatosan emelje ki forgókefét B11 (lásd az I7. ábrát).
4. A  forgókeféről B11 távolítsa el a  feltekeredett hajat és egyéb szálakat, valamint 

a  szennyeződéseket. A  haj és egyéb szálak könnyebben leszedhetők, ha azokat 
ollóval elvágja.

5. A padlószívó fej belső részét száraz ruhával törölje meg (lásd az I8. ábrát).
6. A  megtisztított forgókefét B11 tegye vissza a  padlószívó fejbe, a  forgókefe jobb 

oldalán található fogakat tegye a szívófej jobb oldalán található hornyokba. Majd 
a forgókefe bal oldalát is tegye vissza a szívófejbe (lásd az I9. ábrát).
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A NEDVES TISZTÍTÓEGYSÉG TISZTÍTÁSA

A koszos víz tartály ürítése és tisztítása 
1. A  porszívózás befejezése után kapcsolja le a  porszívót, és vegye le a  motoros 

egységet.
2. Nyomja meg a C12 kioldó reteszt, és a koszos víz tartályt C14 óvatosan vegye ki (lásd 

a J1. ábrát).
3. Vigye a tartályt C14 mosdó vagy mosogató fölé, és nyomja meg a kioldó reteszt C13 

a felső rész meglazításához.
 A tartály C14 felső részét húzza felfelé és óvatosan húzza ki (lásd a J2. ábrát).
4. Majd a tartály C14 tartalmát öntse ki, és tiszta vízzel öblítse ki. Hagyja megszáradni.
5. A tiszta és száraz tartályt C14 szerelje vissza.
6. A tartályt C14 szerelje vissza a helyére, ehhez a tartály C14 alsó részét akassza be, 

majd a felső részét hajtsa rá az egységre, kattanás jelzi a rögzítést (lásd a J3. ábrát).

A nedves szívófej tisztítása
1. A szívófejről C15 óvatosan távolítsa el az elülső burkolatot C19 (lásd a J4. ábrát).
2. Az elülső burkolatot C19 öblítse le folyóvízzel (lásd a J5. ábrát). Majd törölje szárazra.
3. A  puha forgókefe C23 kivételéhez a  reteszt C22 húzza felfelé (lásd a  J6. ábrát). 

A puha forgókeféről C23 távolítsa el a feltekeredett hajat és egyéb szálakat, valamint 
a  szennyeződéseket. A  haj és egyéb szálak könnyebben leszedhetők, ha azokat 
ollóval elvágja. A makacsabb szennyeződéseket folyó víz alatt távolítsa el a keféről 
C23. Hagyja megszáradni.

4. A  puha kefét C23 szerelje vissza a  szívófejbe C15, először a  kefe C23 bal oldalát 
tegye be, majd hajtsa le a  jobb oldalát is (lásd a  J7. ábrát). Ügyeljen arra, hogy 
a retesz C22 felfelé nézzen.

5. Szerelje vissza az elülső burkolatot C19. Az elülső burkolaton C19 található 
nyelveket dugja a C15 szívófej nyílásaiba, majd az elülső burkolatot C19 hajtsa rá 
a szívófejre (lásd a J8. ábrát), kattanás jelzi a rögzülést.

A szűrőegység tisztítása
1. A szűrőegységet C9 minden használat után meg kell tisztítani.
2. Oldja ki a  reteszt C10 és forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba 

a szűrőegységet C9 (lásd a J9. ábrát).
3. A szűrőegységet C9 vegye ki a gyűjtőtartályból C11.
4. A  szűrőegységet C9 folyóvíz alatt alaposan mossa le, majd törölje szárazra (lásd 

a J10. ábrát).

Figyelmeztetés!
A szűrőegység C9 tisztítása közben ügyeljen arra, hogy a víz
ne kerüljön a rövid szívócsőbe C2.

5. A  szűrőegységet C9 tegye a  gyűjtőtartályba C11 úgy, hogy a  szűrőegység C9 
kerületén található nyílások a gyűjtőtartály C11 fogaival legyenek egy tengelyben. 

 A szűrőegységet C9 az óramutató járásával azonos irányba fordítsa el.
6. Rögzítse a retesszel C10.

Tárolás
 ■ Ha a porszívót már nem kívánja használni, akkor azt a fentiek szerint tisztítsa meg, és 

az akkumulátort A18 húzza ki a motoros egységből.
 ■ A  tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a  készülék és tartozékai tiszták és 

szárazok-e.
 ■ A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és 

háziállatoktól védett helyen tárolja.
 ■ Az akkumulátort A18 rendszeresen töltse fel (legalább 6 havonta egyszer).

HIBAELHÁRÍTÁS
 ■ Mielőtt a szervizhez fordulna, kérjük ellenőrizze le a következő lehetőségeket.

Probléma  Lehetséges ok Megoldás
A porszívó nem 
kapcsol be.

Az akkumulátor A18 szinte teljesen 
lemerült. 

Az akkumulátort A18 
a porszívó használatba 
vétele előtt töltse fel.

A szívónyílás eltömődött. A szívónyílásból 
távolítsa el 
a szennyeződést.

Kicsi 
a szívóteljesítmény.

A porgyűjtő edény A15 megtelt, vagy 
a szűrőegység A14 eltömődött.

A porgyűjtő edényt 
A15 ürítse ki, és 
a szűrőegységet A14 is 
tisztítsa meg.

A forgókefére B11 sok haj és szál 
tekeredett fel.

A forgókefét B11 
tisztítsa meg.

A porszívó furcsa 
hangot ad ki.

A csuklós szívócső B1 eltömődött. Távolítsa el a tömődést 
okozó anyagokat.

A porszívóval
nehéz dolgozni.

A helyiségben sok az akadály. Távolítsa el az 
akadályokat.

A csuklós szívócső B1 eltömődött. Távolítsa el a tömődést 
okozó anyagokat.

Az akkumulátor 
nem töltődik fel.

Az adaptert rosszul csatlakoztatta 
a hálózati aljzathoz.

Ellenőrizze le az 
adapter megfelelő 
bedugását.

Az akkumulátort A18 rosszul tette 
a töltőegységbe.

Helyezze be ismét az 
akkumulátort A18.

Figyelmeztetés!
Amennyiben itt nem találta meg a probléma leírását, vagy a leírt 
elhárítási mód nem szüntette meg a problémát, akkor a készüléket 
kapcsolja le, majd forduljon a márkaszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK
Adapter
Bemenet ............................................................................................. 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Kimenet ...........................................................................................................................  30 V  0,6 A
Érintésvédelmi osztály ........................................................................................................................... II

Porszívó
Teljesítményfelvétel ......................................................................................................................380 W
Elektromos forgókefe ......................................................................................................................40 W
Elektromos forgó mop ................................................................................................................... 40 W
Elektromos forgókefe a kézi egységbe .................................................................................... 15 W
Akkumulátor ........................................................................................... Li-ion / 25,2 V / 2 000 mAh
Töltési idő (teljes feltöltésig) ........................................................................................... kb. 4 - 5 óra
Üzemeltetési idő (teljesen feltöltött akkumulátorról) ................................................... perc 50
Zajszint ..........................................................................................................................................83 dB(A)
Porgyűjtő edény térfogata ............................................................................................................. 0,5 l
Tiszta víz tartály .................................................................................................................................. 0,4 l
Koszos víz tartály ............................................................................................................................... 0,4 l

A készülék deklarált zajszintje 83 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 
1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva. 

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. – A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős 
szigetelés gondoskodik.

A készüléket csak háztartásban használja.
A készüléket ne használja szabadban.

A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati 
útmutatót.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE
A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása 
előtt a  beépített akkumulátort a  készülékből ki kell szerelni. Az 
akkumulátor kivétele előtt a porszívót kapcsolja be és az akkumulátort 
teljesen merítse le.
Az akkumulátor a  környezetünkre káros anyagokat tartalmaz, ezért 
ne dobja az akkumulátort a  többi háztartási hulladék közé. Az 

akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A  használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen 
adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban arra hívja fel 
a  figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és 
újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek 
alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, 
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben 
is leadható.
A  termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 

megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a  nem megfelelő 
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi 
hatások megelőzéséhez. A  további részletekről a  helyi önkormányzati hivatal vagy 
a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül
Ez a  jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a  terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a  termék eladójához vagy a  helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós 
műszaki és egyéb előírásnak.


