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HUAUTÓ PORSZÍVÓ
Használati útmutató

Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen 
a teljes útmutatót. Használat közben min-
dig tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, 
elkerülve ezzel az esetleges tűz-, baleset- és 
áramütésveszélyes helyzetek kialakulását. 
Minden használat előtt ellenőrizze a terméket.
Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérü-
lés érte. Ha a porszívó nedvességgel, folyadékkal 
került kapcsolatba, kapcsolja ki, és a szükséges 
javításokat szakszervizzel végeztesse. 

Termékismertető
A termék beltéri porszívózásra kifejlesztett 
gépjárművekben, lakásban, hajón stb. A kész-
let tartozékaival bármilyen felületen hatéko-
nyan felporszívózhatja a port és piszkot.

Jellemzők
Mérete: 120x375x150 mm
Áramforrás: 12-14V max. 7,5A
Kábel hossza: 3m
Lapos szívófej: Helyezze fel a szívófejre a la-
pos toldófejet, így a nehezen elérhető réseket 
is tisztán tarthatja.

Kefe: Ezzel a tartozékkal egyszerűen tisztán 
tarthatja a szőnyegeket, ülőgarnitúrákat stb. 
Porszívócső, csatlakoztató és rövid 
toldófej: A csatlakoztatót illessze a porszívó-
fej és a cső közé, majd a cső másik végére he-
lyezze fel a kiválasztott szívófejet. 

Forgó kefe: A gyorsan forgó kefének köszön-
hetően hatékonyan gyűjti össze a szennyező-
déseket és port.

Biztonság
Kizárólag a készlet részét képező tartozékokat 
használja a porszívóhoz.
Ne végezzen átalakításokat a gépen.

Üzembe helyezés előtt
Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. 
Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérü-
lés érte. 
Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e 
behelyezve a szeméttartályba, és a tartály 
megfelelően rögzítve van-e a porszívótesthez.
Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e. 
Forgó kefe használat: a kefe rögzítése előtt 
kapcsolja ki a porszívót.

Figyelmeztetés
Ne használja a porszívót, ha bármilyen meghi-
básodást észlel vagy a kábel megsérült.
Tartsa távol a gyermekektől.
Ne szívjon fel a porszívóval forró dolgokat, ci-
garettacsikkeket, hamut stb.
Ne szívjon fel gyúlékony és robbanékony 
anyagokat. Ne szívjon fel kemény és éles tár-
gyakat, amelyek kárt tehetnek a szűrőben 
vagy a gép belsejében.
Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
Ne használja a porszívót szűrő és szemétgyűj-
tő tartály nélkül, vagy ha nedves a szűrő. 
Ne porszívózzon nedves felületeken.
Ne hagyja bekapcsolva a porszívót, ha már 
nem használja. Ha már nem használja a 
poszívót, kapcsolja ki és húzza ki az aljzatból. 
Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása anya-
gi károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet.

Forgó kefe használata
Illessze fel a porszívó végére a kefét (A ábra), 
tolja előre a kapcsolót, állítsa a forgó kefe 
adapterének kapcsolóját I állásba, ezzel a kefe 
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forogni kezd.
A porszívózás végén kapcsolja ki a porszívót,  
majd az adaptert és vegye le a kefét.

Figyelmeztetés
Ne szívjon fel nedves anyagokat, folyadéko-
kat. Soha ne merítse vízbe a porszívót.

Működtetés közben ne nyúljon a forgó kefé-
hez és ne akadályozza a forgását.

Tisztítás és karbantartás
A megfelelő karbantartással biztosíthatja a 
termék és tartozékai maximális élettartamát. 
A szemétgyűjtő tartályban és a szűrőben pe-
nész vagy rozsda rakódhat le, ha nincs megfe-
lelően tisztítva. 
A szemétgyűjtő tartály kiűrítése
Egyik kezével fogja meg a tartályt, másik kéz-
zel fogja meg a fogantyút, nyomja meg a tar-
tály kioldó gombját és válassza szét a két részt. 
Ürítse ki, majd szerelje vissza a tartályt.

Figyelmeztetés
Soha ne merítse vízbe a porszívót tisztítás 
közben. Használatba vétel előtt mindig ellen-
őrizze, hogy a szűrő száraz legyen. Cserélje 
rendszeresen a szűrőt.
Biztosítékcsere (15A, mérete 6x29 mm)
Csavarja le a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém 
végét. Óvatosan vegye ki a biztosítékot és he-
lyezze be az újat. Csavarja vissza a a 12 V-os 
csatlakoztató aljzat fém végét.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus be-
rendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a tel-
jes megrongálódás után, amikor a javítása 
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja 

a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje 
szét alapanyagai szerint és a környezetvédel-
mi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a ter-
mészeti értékek és az emberi egészség megőr-
zéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás 
súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő 
helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A 
helytelen megsemmisítés és szemetelés a 
nemzetközi előírások alapján súlyos bünteté-
seket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában 
bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgála-
tunkat. Használat közben mindig tartsa be a 
használati útmutatóban leírtakat. A használa-
ti útmutatóval eltérő, helytelen használat és 
mindennemű sajátkezű javítás esetén a ga-
rancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező ter-

mészetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következté-

ben fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, 
tárolás stb.)

•  külső körülmények okozta meghibásodások-
ra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, 
nem rendeltetésszerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset követ-
keztében keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem 
megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 
használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek eseté-
ben a nem megfelelően bebiztosított szállítási
körülmények során fellépő meghibásodáso-
kért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmu-
tató megváltoztatására a műszaki lehetősé-
gek és a termék továbbfejlesztése céljából, és 
nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az 
ábrákon szereplő modell különbözhet a való-
di terméktől.


