
VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Akkumulátortöltő
Ellenőrizze, hogy az adapter termékcímkéjén feltüntett feszültség megfelel-e a hálózati alj-
zat feszültségének. 
A feltöltéshez kizárólag a készlet részét képező eredeti adaptert használja.
Védje a töltő kábelét mindennemű sérüléstől.
Ha a töltő bármilyen módon meghibásodott, ne használja tovább.
Először csatlakoztassa az akkut a töltőhöz. majd a töltőt a fali elektromos aljzathoz.
Ne helyezze addig áram alá a töltőt, amíg az akkut nem csatlakoztatta a töltőhöz.

Biztonsági figyelmeztetések az akkumulátortöltőn:

FIGYELMEZTETÉS: KIZÁRÓLAG Ni-Cd VAGY NiMH AKKUMULÁTOROKAT TÖLTSÖN ÚJRA. 
EGYÉB ELEMEK TÖLTÉSE TILOS! AZ ELEMEK FELROBBANHATNAK - SZEMÉLYI SÉRÜLÉSE-
KET OKOZHATNAK! - KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT!

Akkumulátor
Kizárólag a készlet részét képező eredeti akkut használja.
NE SZERELJE SZÉT AZ AKKUMULÁTORT!
AZ AKKUMULÁTORT SOHA NE DOBJA TŰZBE!
AZ AKKUMULÁTORT TARTSA GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA!

Készülék
Védje a készüléket víz és nedvesség hatásától.
Védje a készüléket szélsőséges hőhatásoktól.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény hatásának.
Ne merítse vízbe a készüléket.
Védje a készüléket leeséstől, ütésektől és egyéb balesetektől.
A készülék kültéren nem használható.
A készülék kizárólag háztartásokban történő felhasználásra kifejlesztett.
A termék nem játékszer. 

Ha az akkumulátor, a töltő vagy a kábel bármilyen módon meghibásodott, ne használja 
tovább! Forduljon szakszerizhez. Soha ne szerelje szét a készüléket és a töltőt! A szükséges 
javíttatásokat mindig szakszervizben végeztesse.

Figyelmeztetés
A műanyag csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől - fulladásveszélyes lehet.
Ez a takarítógép nem alkalmas hosszú szálú szőnyegek tisztítására.
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AZ EL. SEPRŰ RÉSZEI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rúd fogantyúval
2. A seprű rúdjai
3. Tölthető 7,2V akkumulátor
4. Akkumulátortartó rekesz
5. On/Off (bekapcsolás/kikapcsolás) gomb
6. Alsó rúd
7. Külső áttetsző falú takaró
8. Alapegység
9. Külső áttetsző falú takaró zárjai
10. Flexi csukló
11. Szeméttartály fedél
12. Forgó kefék
13. Töltő adapter
14. Kefetisztító eszköz & Tárolótasak
15. Forgócsatlakozó
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A SEPRŰ ÖSSZESZERELÉSE
1) Csavarozza össze a rúd részeit (1. kép).
2)  A rudat illessze az alsó rúdhoz. A nyilak egymással 

szembe nézzenek. Az alsó rúd rögzítő peckeinek 
illeszkedniük kell a rúd nyílásaiba. (2. kép)

1. kép 2. kép

AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE
1)  Szúrja az akkut a töltőre (a fehér nyilak egymással szembe nézzenek) 

- 3. kép
2) Csatlakoztassa a töltőt a fali elektromos aljzathoz.
Megj.: a töltés folyamatát piros kontrollégő jelzi.
Az első használat előtt: hagyja az akkut 8 órán át a töltőn.
További alkalmakkor - a töltési idő: 6-8 óra.
Ne töltse túl az akkut! 

HASZNÁLAT
1) A kapcsoló legyen OFF = KIKAPCSOLVA fokozaton.
2) Ellenőrizze, hogy üres-e a szemétgyűjtő tartály (lásd. „Szemétgyűjtő tartály“ fejezet).
3) Szúrja az akkut a tartórekeszbe. Megfelelő behelyezés: a fehér nyilak egymással szembe 
nézzenek. - Ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezésére. (4. kép)

4. kép

4) Kapcsolja be a seprűt - a kapcsolót állítsa ON = BEKAPCSOLVA fokozatra.
5)  A takarítás végén kapcsolja ki a seprűt - a kapcsolót állítsa OFF = KIKAPCSOLVA fokozatra.

Ürítse ki a szemétgyűjtő tartályt. Szükség esetén töltse fel az akkumulátort.
6)  A forgócsatlakozó (15. pont a termék részeinek ábráján) kényelmes takarítást tesz lehe-

tővé bútorok alatt is. A zár kioldásakor a rúd hajlítható és egyszerűbbé teszi a nehezen 
hozzáférhető helyek takarítását is. A rúd kiegyenesítése után a zár magától visszazár.

3. kép
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Tisztítás előtt kapcsolja ki az el. seprűt és vegye ki belőle az akkumulátort.

Szemétgyűjtő tartály
1)  A szemétgyűjtő tartály kiűrítése előtt kapcsolja ki az el. seprűt és vegye ki belőle az 

akkumulátort.
2)  Tartály kiűrítése: 

a) Helyezze a seprűt a szemétkosár fölé és nyissa ki a szeméttartály fedelét.
b) Szórja ki a szemetet a tartályból a szemétkosárba.
c) Zárja vissza a szeméttartály fedelét.

Kefék tisztítása
A kefék tisztításához a készlet részét képező kefetisztító eszközt használja.
1)  Kapcsolja ki a készüléket. Vegy ki belőle az akkumulátort.
2)  Nyomja a 2 téglalap alakú zárat befelé a rúd irányába. (5. kép)

5. kép

3)  Emelje fel az áttetsző falú külső borítólapot és húzza át a nyélen. Ezután szabadon hoz-
záférhet a kefékhez. (6. kép)

6. kép

Figyelmeztetés:
A kefetisztító eszköz végén éles pengéjű kés található.
Legyen nagyon óvatos az eszköz hasnzálata közben.
4)  A felcsavart hajat, állati szőröket, cérnákat stb. vágja le a kefetisztító eszközzel. Egyszerű-

en húzza végig a kefén az eszköz élét. (7. kép) Így egyszerűen megtisztítható a kefe.

7. kép
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5)  Illessze vissza a külső takarólapot. Húzza kifelé a 2 téglalap alakú zárat a takarólap rögzí-
téséhez. (8. kép)

8. kép

A seprű felületét időnként törölje tisztára száraz vagy benedvesített kendővel, amely nem 
hagy pöszméket. Ne használjon maró vagy oldó hatású vegyszereket a tisztításhoz.

HIBAELHÁRÍTÁS
1. Az el. seprű lassú vagy nem lehet bekapcsolni.

- ellenőrizze, hogy akku megfelelően fel van-e töltve
- ellenőrizze, hogy akku megfelelően csatlakoztatva van-e

2. Nem töltődik az akkumulátor
- ellenőrizze, hogy az akku megfelelően csatlakoztatva van-e a töltőhöz
- a töltés folyamatát piros kontrollégő jelzi

3. Az el. seprű nem szedi fel a piszkot
- ürítse ki a szemétgyűjtő tartályt 

(lásd. „Szemétgyűjtő tartály“ fejezet)
- ellenőrizze, hogy visszahelyezte-e a szemétgyűjtő tartályt megfelelően a seprűbe

4. A szemét takarítás közben kiszóródik a tartályból
- ürítse ki a szemétgyűjtő tartályt
- tisztítsa meg a keféket

Műszaki jellemzők:
Akkumulátor: Ni-MH 7,2V/1300mAh
Töltő: 
Bemenet: AC 220-230V / 50 Hz / 6W
Kimenet: DC 7,5V / 200mA
Töltési idő:  8 - 10 óra
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Környezetvédelem:
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésé-
ről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűj-
tőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a 
helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő he-
lyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján 
súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a 

megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és min-
dennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 

használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 

fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során 
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató meg-
változtatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai 
hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
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