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Levélporszívó
Használati útmutató

Szám Névleges teljesítmény Üresjárat

ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ford./perc

Termékjellemzők
Névleges feszültség 230-240 V~/50 Hz 
Max. szívási sebesség 240 km/ó 
Max. levegőkibocsátás 13 m3/perc 
Gyűjtőzsák kapacitása 40 ℓ 
Tömege 5,3 kg

Zajkibocsátás és rezgés
Akusztikai nyomásszint  75 dB (A) 
Akusztikai teljesítményszint  99 dB (A) 
Garantált akusztikai teljesítményszint 100 dB (A) 
Rezgésszint   2,86 m/s2

A zajszint mértéke meghaladhatja a 85dB-t, ezért fülvédő viselete kötelező. 
Szimbólumok magyarázata

HU
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A termék kettős szigetelés-
sel rendelkezik.

Üzembe helyezés és karbantar-
tás előtt olvassa el figyelmesen 
az útmutatót.

A termék megfelel az európai 
szabványoknak.

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy 
az óvintékedések figyelmen kívül 
hagyása súlyos, akár halálos kime-
netelű baleseteket is okozhat.

Kikapcsolás: Tisztítás és karban-
tartás előtt mindig húzza ki a 
kábeldugót a fali aljzatból. 

A gépet ne használja esőben, és ne 
hagyja kint esős időben. 

Viseljen védőszemüveget.

Ügyeljen rá, hogy a közelében tar-
tózkodó személyektől biztonságos 
távolságban dolgozzon.

Viseljen fülvédőt.

Biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés: Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, megelőzve ezzel a balesetveszélyes helyzetek kialakulá-
sát. Elektromos készülékek üzemeltetése közben mindig szigorúan tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket, hogy elkerül-
je az esetleges súlyos baleseteket és áramütést. Üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és 
őrizze meg későbbi áttekintésre is. 

• Tartsa tisztán a munkaterületet. A rendetlen munkakörnyezet balesetek forrása lehet.

•  Ne használja a gépet gyúlékony anyagok, gázok, folyadékok közelében. Az elektromos készülékek használata 
közben szikra keletkezhet, amely tűz- és robbanásveszélyes lehet.

•  Használat közben ügyeljen rá, hogy gyermekek és más személyek biztosnágos távolságban tartózkodjanak a 
munkakörnyezettől. Ne engedje, hogy elvonják figyelmét a munkáról. 

•  A kábeldugót kizárólag megfelelő aljzatba szúrja. Soha ne végezzen átalakításokat a kábeldugón. A sérült vagy 
nem megfelelő kábeldugó súlyos áramütést okozhat.

• Kerülje a földelt felületekkel való érintkezést (hűtőszekrény, radiátorok, …). Súlyos áramütést okozhat.

•  Az elektromos berendezést ne tegye ki eső vagy egyéb nedvesség hatásának. A vízzel való érintkezés növeli az 
áramütés kockázatát és a készülék meghibásodásához vezethet.

•  Védje a kábelt mindennemű sérüléstől. A gépet soha ne emelje fel a kábelnél fogva, és áramtalanításkor ne a 
kábelt rángassa. Ne tegye ki a kábelt hő hatásának. Ne vezesse át a kábelt éles felületeken. A sérült kábel növeli az 
áramütés kockázatát.

•  Kizárólag kültéri használatra alkalmas hosszabítókat használjon. A nem megfelelő hosszabbító használata növeli 
az áramütés kockázatát.

•  Mindig teljes odafigyeléssel és körültekintően végezze munkáját. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt, beteg, 
vagy alkohol illetve gyógyszerek hatása alatt áll. A figyelmetlenség súlyos balesetekhez vezethet.

•  Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést. Viseljen védőszemüveget. A pormaszk, csúszásmentes talpú lábbeli, 
védősisak és fülvédő használata biztonságosabbá teszi a gép használatát.

•  Ne terhelje túl magát. Munkavégzés közben álljon stabilan mindkét lábán, és őrizze meg egyensúlyát. Csak így 

Ügyeljen a felpattanó és kirepü-
lő tárgyakra.
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tudja megőrizni egyensúlyát nem várt szituációk kialakulása esetén.

•  Mindig viseljen megfelelő védőruházatot. Viseljen testhezálló nadrágot. Ne viseljen bő ruházatot, ékszereket, 
amelyek beakadhatnak a szerszámba. Hosszú haját fogja össze. Viseljen megfelelő védőlábbelit. Húzzon megfele-
lő védőkesztyűt

•  Ne dolgozzon túl nagy erőkifejtéssel. A készülék biztonságosabban és hatékonyabban dolgozik, ha nem terheli 
túl.

•  Ne használja tovább a készüléket, ha azt nem lehet be- vagy kikapcsolni a kapcsológombbal. Ilyenkor a gép 
balesetveszélyes lehet, és a hibát szakszervizben el kell távolíttatni.

•  Javítás, tisztítás és tárolás előtt húzza ki a kábeldugót az aljzatból. Megelőzheti ezzel a készülék véletlenszerű 
bekapcsolását.

•  Tartsa távol a gépet gyermekektől és olyan személyektől, akik nem ismerik a gép használatára vonatkozó utasítá-
sokat. Hozzá nem értő személyek kezében a munkagép rendkívül veszélyes lehet.

•  A gépet és tartozékait a használati útmutatónak megfelelően üzemeltesse. Mindig tartsa be a munkakörnyezetre 
a készülék biztonságos használatára vonatkozó óvintézkedéseket. A készülék rendeletéstől eltérő egyéb célokra 
történő használata súlyos balesetekhez vezethet. 

•  A gép javítását kizárólag szakszervizben végeztesse a megfelelő pótalkatrészekkel. Csak így garantált a munka-
gép biztonságos használata.

•  Ne fújja a szemetet más személyek vagy tárgyak felé. A fújás közben a levegősugár apró tárgyakat repítheti ki, 
amelyek baleseteket okozhatnak. Ne szívjon fel a porszívóval kemény tárgyakat, amelyek károsíthatják a gépet. 
Ne szívjon fel kavicsot, drótdarabokat stb, amelyek leblokkolhatják és tönkretehetik a gépet. A gép szívócsövébe 
soha ne helyezzen semmilyen tárgyat.

•  A fúvókát mindig tartsa tisztán. A por, pöszmén, hajszálak és egyéb szennyeződések eltömíthetik a fúvókát.

•  Ne használja a gépet vegyszerek, műtrágya, festékek és egyéb mérgező valamint gyúlékony anyagok szórásához. 

• Legyen különösen óvatos lépcsők, lejtős felületek tisztításakor.

•  A gépet soha ne kapcsolja be zárt vagy rosszul szellőztetett helyiségben, valamint olyan környezetben, ahol 
gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat tárolnak (üzemagyagok, festékek, gázok..).

•  A szívócső felszerelése és bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt mindig húzza ki a kábeldugót az 
aljzatból. Soha ne kapcsolja be addig a gépet, amíg a szívócső és a többi alkatrész nincs megfelelően rögzítve.

•  A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze a munkaterületet, távolítsa el az útból a kemény tárgyakat, ame-
lyek balesetveszélyesek lehetnek.

• Ne dolgozzon a géppel, ha fáradt, gyógyszerek vagy alkohol hatása alatt áll. 

•  Üzemeletetés közben a csőnek mindig megfelelően rögzítve kell lennie.

•  Legyen mindig nagyon óvatos, ha fal, nagyobb kövek, gépjárművek, kerítések stb. közelében dolgozik.

•  Ha sarkak tisztításán dolgozik, a sarokból kifelé fújjon a munkaterület közepe felé. Különben a szemét felrepülhet  
az arcába és sérüléseket okozhat. 

•  Növények közelében legyen nagyon óvatos. Az erős levegősugár tönkreteheti a virágokat, növényeket.

•  Felhasználási cél: levelek, fűszálak és egyéb szennyeződések felszívása vagy elfújása járdákról, sarkakból, gép-
járművek alól stb, fújás üzemmódban a falevelek, szemét összegyűjtése egy kupacba, valamint ezek eltávolítása 
sarkakból, járdaszélekről stb. 

•  A biztonságos üzemeltetés érdekében a gépet csak áramvédő kapcsolóval rendelkező aljzatról szabad működtet-
ni. Minden használat előtt ellenőrizze az áramvédő állapotát.

•  A gépet csak megfelelő napszakokban üzemeltesse – kora reggel vagy késő este a nagy zaj zavarhat másokat.

• A  fújás vagy szívás megkezdése előtt gereblyével vagy seprűvel lazítsa fel a földön lévő szemetet.

• A poros területeket locsolótömlővel enyhén nedvesítse be.

• Használja a teljes cső-hosszabbítót, hogy a levegősugár a talaj közelében fejthesse ki hatását.

•  Vigyázzon a környezetében lévő gyerekekre, állatokra, nyitott ablakokra és járművekre, a szemét elfújását mindig 
biztonságosan végezze.

•  Használat előtt mindig ellenőrizze a csavarok behúzását.
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A termék bemutatása
1. Kábel

2. Fő fogantyú

3. Kapcsológomb

4. Segédfogantyú

5. Szívócső

6. Motortest

7. Funkcióváltó gomb

8. Gyűjtőzsák

9. Kerék

10. Vállpánt

11. Fordulatszabályzó

Összeszerelés
1)  Szúrja rá a szívócső felső részét a motor testére, húzza be a csavarokat és ellenőrizze, hogy a csövet megfelelően 

a helyére rögzítette-e.

 

2) Szúrja rá a cső alsó részét a felső részre és nyomja egymásba őket. Húzza be a csavarokat.

  

3) Helyezze fel a kereket a szívócső alsó részére a képen látható módon.

4) A cső alsó részére és a motor kimenetére helyezze fel a gyűjtőzsákot. 

Figyelmeztetés: A biztonságos üzemeltetés érdekében az összeszerelt csövet nem lehet szétválasztani.
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Üzembe helyezés
Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette-e a gyűjtőkosarat, és hogy a cipzár be van- e húzva, 
majd helyezze fel megfelelően a vállpántot. 

Bekapcsolás és kikapcsolás
•  Bekapcsoláshoz állítsa a kapcsolót 1 fokozatba. •  Kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót 0 fokozatba.

 

Fordulatszám szabályzása
• A szabályzógomb 1 - 6 fokozatokra állítható. A magasabb szám a nagyobb sebességet jelenti.

Fújás üzemmód
A fújás üzemmódot használhatja sarkak, kerítések, falszélek, járdák stb. tisztítására. 
Mindig ügyeljen rá, hogy hova irányítja a levegősugarat. 

•  A funkcióválgó gombot állítsa fújás üzemmódba.

•  Kapcsolja be a gépet, irányítsa a levegősugarat maga elé, majd lassan előre haladva 
tisztítsa meg a felületet.

Szívás üzemmód
•  A funkcióválgó gombot állítsa szívás üzemmódba.

•  Ellenőrizze, hogy a gyűjtőkosár üres legyen és megfelelően rögzítve és lezárva van-e.

•  Tartsa a szívót pár centiméterre a megtisztítandó felület fölé. Ezután kapcsolja be a 
gépet.

•  Tartsa a gépet a képen látható módon, irányítsa a csövet a tisztítandó felületre, mintha 
seperne.

•  A szennyeződések a csőbe kerülve felaprítódnak, majd a gyűjtőzsákba kerülnek.

•  Ha a gyűjtőzsák megtelt, a porszívó teljesítménye lecsökkenhet. Ekkor kapcsolja ki a gépet, a kábeldugót húzza 
ki az aljzatból. Várja meg, míg a motor leáll. Nyissa ki a gyűjtőzsákot, és ürítse ki a tartalmát. Ha csupán faleveleket 
és egyéb növényi részeket szívott fel, a felaprított anyagot komposztáláshoz is használhatja. Ezután zárja vissza a 
gyűjtőzsákot és folytathatja a munkát.

Megjegyzés: Mielőtt visszazárná a zsákot, tisztítsa meg a nyílásokat az esetleges szennyeződésektől. 

állítható gomb
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Elektronikus fordulatszám-szabályzás beállítása.
A munkagép fordulatszáma szabályozható, így az aktuális munkakörülményeknek megfelelően beálíthatja. A 
nagyobb fordulatszámhoz állítsa a szabályzógombot nagyobb számú fokozatra.

Karbantartás
1.  A kapcsológombot állítsa 0 fokozatra, és húzza ki a kábeldugót az aljzatból minden tisztítási, karbantartási vagy 

javítási művelet megkezdése előtt.

2. A levegő- és szellőzőnyílásokat tartsa tisztán, megelőzve ezzel a motor túlhevülését.

3.  A műanyag részek tisztításához ne használjon vegyszereket. A felület tisztításához használjon kímélő tisztítósze-
res vízzel enyhén benedvesített kendőt. A porszívó nem kerülhet érintkezésbe vízzel.

4.  Ha a gép furcsán vibrálni kezd, azonnal kapcsolja ki a motort. Az abnormális rezgés általában mechanikai meg-
hibásodást jelent, a meghibásodott gép használata súlyos baleseteket okozhat vagy a gép végleges meghibáso-
dásához vezethet.

5. A gép alkatrészei nem igényelnek kenést. Az alkatrészek gyárilag megfelelően előkészítettek hosszú élettartamra.

6.  Ha a készülék nem lép működésbe, kapcsolja ki és húzza ki a kábeldugót az aljzatból. Forduljon szakszervizhez. 
Ne próbálja meg sajátkezűleg megjavítani a meghibásodott gépet. 

Környezetvédelmi útmutató
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a ké-
szüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi elő-
írásoknak 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 károsít-
hat. További 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. 

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyújtőbe 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 mozgó alkatrészek - rendszeres használat során bekövetkező - természetes kopására
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, kenés, tárolás stb.)
-  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 

használat stb.)
- a szerszám 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 az egyes alkatrészek és a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek 
és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
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Megfelelőségi nyilatkozat


