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HU
ANTIBAKTERIÁLIS UV PORSZÍVÓ

használati útmutató
Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezés előtt olvassa el
a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Az UV fénnyel végzett sterilizáció az egyik leghatékonyabb  levegő-, folyadék- és felülettisztítási eljá-
rás. Az UV lámpa intenzív UV sugárzást bocsát ki, amely olyan fotokémia rekciót indít el a mikroor-
ganizmusok, mint a baktériumok, különböző algák, gombák, egysejtűek és vírusok  DNS-ében, hogy 
elpusztítja azokat és megakadályozza a további szaporodásukat. Az UV fénnyel végzett fertőtlení-
tést használják az élelmiszeriparban, az orvostudomány és víztisztítás területén is, az UV porszívó-
nak köszönhetően pedig a háztartásokban is hatékony fertőtlenítést tesz lehetővé. Nem kell többé 
pénzt költenie a drága fertőtlenítőszerekre, vegyszerekre a különféle felületek fertőtlenítése céljából. 
Az UV porszívó kíméletesen fertőtleníti a felületeket, és nemcsak hogy megspórolhatja vele a drága 
tisztítószerek árát, de megkíméli, meghosszabbíthatja a fertőtlenített felületek élettartamát (nem 
éri mechanikus károsodás a vízzel és vegyszerekkel történő érintkezés következtében a felületeket).

Figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések
A porszívó alkalmas a baktériumok elpusztítására, por, penész és atkák eltüntetésére. 
Használható kanapék, székek, ágyak és matracok tisztítására, ipari felhasználásra nem alkal-
mas. 
A terméket nem használhatják gyermekek, testi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, akik 
nem ismerik vagy nem tudják rendeltetésszerűen, biztonságosan üzemeltetni a porszívót.
Ne hagyja a terméket gyermekek közelében felügyelet nélkül.
A készülék kizárólag háztartási célokra kifejlesztett, és kizárólag rendeltetésének megfelelő
célra használható.
Ne működtesse a készüléket forró felületek közelben (pl. gáz- vagy villanytűzhely), és soha ne
helyezze rá forró felületekre.
A készülék testét, a kábelt és kábeldugót soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
Haját, ruházatát, ujjait és egyéb testrészeit tartsa távol a porszívó mozgó részeitől és nyílásai-
tól. Soha ne nyúljon a termékhez nedves kézzel. 
Az áramtalanítást soha ne a kábel rángatásával végezze. Mindig a kábeldugónál fogva húzza 
ki a kábelt a fali aljzatból. Ne használja tovább a porszívót, ha működésében bármilyen rendel-
lenességet észlel, bármi módon megsérült, ha meghibásodott a kábel vagy a dugó.
A szükséges javíttatásokat mindig bízza szakszervizre.
A porszívót soha ne használja szűrő nélkül. A kábelt mindig úgy vezesse el, hogy senki ne 
akadhasson el benne.

Figyelmeztetés
Óvakodjon az UV fénnyel történő közvetlen érintkezéstől. Az ultraibolya sugarak károsíthat-
ják a bőrt és a szemet! Akár szem- és bőrgyulladást is okozhatnak. A hosszabb ideig tartó UV 
sugárzás akár látáskárosodást is okozhat. 
Ne nyúljon a bekapcsolt porszívó belsejébe. Ne nézzen bele az UV fénybe. 
Ne irányítsa a porszívót emberek, állatok, növények felé. 
Ne szívjon fel a porszívóval forró dolgokat, cigarettacsikkeket, hamut stb. 
Ne szívjon fel gyúlékony és robbanékony anyagokat, mint a benzin, oldószerek, alkohol stb.
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Ne porszívózzon fel éptkezési törmeléket, cementet, kavicsot vagy homokot. Megsérülhet 
vgay eltömődhet a szűrő. Porszívózás előtt távolítsa el a felületről a nagy és éles tárgyakat. 
Megsérülhet a szűrő. A porszívó nyílásaiba soha ne dugjon semmilyen tárgyat. Soha ne kap-
csolja be a porszívót, ha nyílásai eltömődtek. A porszívót kizárólag szűrővel együtt használja. 
Ha a szűrő meghibásodott, azonnal cserélje ki. Ne takarja le a levegőkifújó nyílást. Ne hagyja 
felügyelet nélkül a bekapcsolt porszívót. 
A porszívó nem alkalmas folyadékok felszívására. Ha szőnyegtisztító folyadékkal kezelt szőnye-
get szeretne felporszívózni, várja meg, hogy a felülete megszáradjon. Ha a porszívót kölcsön-
adja valakinek, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.
A gyártó nem vállal felelősséget a használati út-
mutatótól eltérő, nem rendeltetésszerű haszná-
lat során keletkezett károkért és sérülésekért.

A termék részei
1. porgyűjtő tartály
2. kapcsoló
3. fogantyú
4. kábel
5. UV ablakocskák
6. szűrő
7. UV lámpa
8. biztonsági kerekek

Figyelmeztetés
Javasoljuk, hogy fél órás használat után kapcsolja ki legalább 20 percre a porszívót.
Ne fordítsa fejjel lefelé a bekapcsolt porszívót és ne nyúljon a biztonsági kerekekhez.
Tipp: Az UV lámpa élettartama nagyjából 300 óra, ez idő után a lámpa tovább is világíthat, de 
hatékonysága jelentősen csökkenhet. Ezidő után ajánlott a lámpa cseréje.

Üzembe helyezés
Csavarja le a kábelt teljes hosszúságában a porszívóról. Csatlakoztassa a kábelt a fali aljzat-
hoz. Használat végén kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. Állítsa 
a porszívót a tisztítandó felületre. Kapcsolja be a porszívót. A porszívó alsó részének teljes 
felületével érintkeznie kell a talajjal a biztonságos üzemeltetés és a kezelő személy biztonsága 
érdekében. Az UV lámpa működésbe lépésekor a két UV ablakocska kéken világít. A hatékony 
tisztítás érdekében lassan húzza át előre majd hátra a porszívót a 
tisztítandó felületen (minél lassabbak a mozdulatok, annál haté-
konyabb a fertőtlenítés)

A szűrő tisztítása/cseréje
Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. 
Vegye ki a porgyűjtő tartályt. A porgyűjtő tartályt tisztítsa meg 
minden porszívózás után, szükség esetén öblítse le csapvíz 
alatt. A tartályról először vegye le a HEPA szűrőt, majd öblítse le 
csapvíz alatt a tartályt. Mielőtt visszahelyezné a szűrőt, várja meg, 
hogy a tartály tökéletesen megszáradjon, vagy törölje szárazra 
puhatörlőkendővel. Helyezze vissza a szűrőt a tartályba, majd a 
porszívóba. Ellenőrizze, hogy megfelelően visszaillesztette-e a 
tartályt. Tisztítsa rendszeresen a szűrőt – ajánlott minden por-
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szívózás után. Vegye le a takarót róla és tisztítsa meg a szűrőt. Tisztítás után helyezze vissza a 
takarót a porszívóra. Figyelmeztetés: a tartály és a szűrő visszahelyezése előtt ellenőrizze, hogy 
mindkettő tökéletesen száraz legyen. Tipp: A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy gyakran 
cserélje a szűrőt.

Az UV lámpa tisztítása/cseréje
Az UV lámpa felületén megtelepedett por és egyéb szennyeződések csökkentik az izzó hatás-
fokát. Az UV lámpát tisztítsa meg minden porszívózás után.
Tisztítás előtt húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból és hagyja lehűlni a porszívót. Engedje ki az 
UV lámpa csavarjait és vegye le a takarólapot.
Puha anyagú, száraz törlőkendővel óvatosan törölje le a lámpa felületét. Soha ne használjon 
nedves kendőt. 
A lámpát soha ne érintse meg közvetlenül ujjaival, csökkenhet a hatásfoka. Tisztítás után he-
lyezze vissze a takarólapot és csavarozza vissza.

Tisztítás és karbantartás
Tárolás előtt kapcsolja ki a porszívót, húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból és hagyja lehűlni a 
porszívót.
A porszívó felületének tisztításához ne használjon súrolóporokat és egyéb súrolószereket, 
eszközöket. 
A porszívó felületét törölje tisztára puha anyagú, száraz törlőkendővel. 
A porszívót száraz helyen tárolja.
Ne tároljon a porszívón semmilyen más tárgyat. 

Műszaki jellemzők
Modell: SVC-202
Áramfelvétel: 400 W
Feszültség: 220 – 240 V, 50/60 Hz
UV lámpa típusa (8W): UV8 – S221 W12
Biztonságvédelmi osztály:  II.

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
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 alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat 
a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az 
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. To-
vábbi információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi 
hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.
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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 megváltoztatására a műszaki lehetőségek
és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. 
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


