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Általános információ 

Információk az 

útmutatóról 

Felelősség 

Figyelmeztetések 

a használati 

útmutatóban 

Köszönjük, hogy a Fakir porszívót választotta. Olyan 
porszívót választott, amely az alacsony 
energiafogyasztásának és nagy szívóerejének 
köszönhetően nagyon energiatakarékos. Ezt a 
porszívót úgy tervezték meg, hogy hosszú éveken át 
problémamentes működést biztosítson. 

Ez a használati útmutató arra szolgál, hogy a 

készülék biztonságos és megfelelő kezelését és 

használatát biztosítsa. Mielőtt először használná a 

készüléket, alaposan olvassa el ezt a használati 

útmutatót. Tartsa biztonságos helyen! Ha egy másik 

embernek adja a készüléket, akkor a használati 

útmutatót is adja át neki. 

Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, 

amelyeket az okozott, hogy nem tartották be a 

használati útmutatóban leírtakat. 

Nem tudunk felelősséget vállani olyan esetekben, ha 

a készüléket másra használják, mint amire szolgál, 

vagy ha nem megfelelő módon kezelik, javítják vagy 

szervizelik..

FIGYELEM! 
Olyan figyelmeztetéseket jelez, melyek be be nem 
tartása a készülék sérülését eredményezheti. 

MEGJEGYZENDŐ! 

Speciális tippek és egyéb hasznos információk a 
használati útmutatóban. 

VIGYÁZAT! 
Olyan figyelmeztetéseket jelez, amelyek be nem 
tartása sérülés vagy halál kockázatát eredményeheti. 
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Biztonsági figyelmeztetések 

CE (európai 

megfelelőség) 

Megfelelősségi 

nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a Termékbiztonsági Törvény 

– ProdSG – követelményeinek csakúgy, mint az

alábbi EU direktíváknak:  

2014/30/EU “Elektromágneses kompatibilitás” 

2014/35/EU “Kis feszültségű direktíva”  

2001/95/EG “Altalános termékbiztonság” 

2011/65/EU “RoHS irányelv” (egyes veszélyes 

anyagok használatának korlátozása) 

2009/125/EG “Ökodizájn (környezettudatos) 

irányelv” és 

2010/30/EU “Energia fogyasztási címke”  

Ez a készülék rendelkezik a CE jelzéssel. A Fakir 

fenntartja a jogot arra, hogy változtasson a 

készüléken és a dizájnon. 

 A készüléket kizárólag háztartásban lehet használni. 
Kereskedelmi vagy ipari alkalmazásra nem megfelelő. 

Beltéri száraz tisztításra használható, csak az 

alábbiakra: padlók, textil burkolatok, szőnyegek, 

kárpitos bútorok, matracok, bútorok, radiátorok és 

függönyök. 

Mielőtt használná a készüléket, ellenőrizze, hogy 

minden szűrő megfelelően van-e behelyezve. Szűrők 

nélkül nem lehet használni a készüléket. 

Csak eredeti Fakir szűrőket és kiegészítőket 

használjon. 

Semmiféle más használat nem engedélyezett 

és tilos. 

Nem az utasítá-

soknak megfelelő 

használat

Ha a készüléket nem a fenti utasításoknak 

megfelelően használják, az kárt tehet a készülékben 

vagy személyi sérüléseket okozhat. 

Rendeltetésszerű 
használat 
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Biztonsági figyelmeztetés 

VIGYÁZAT! Gyerekek 

• Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek, valamint azok 

a személyek, akik korlátozott testi, érzékelési vagy mentális 

képeségekkel rendelkeznek illetve azok, akik nem rendelkeznek 

tapasztalattal csak akkor használhatják, ha felügyelik a 

használatot vagy ha megfelelően megtanították nekik a 

készülék biztonságos használatát és ha ismerik a használatból 

eredő lehetséges veszélyeket.

• A gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását csak felügyelet mellett
végezhetik gyerekek.

• Tartsa távol a műanyag csomagolóanyagot a gyerekektől –
fulladás veszély!

VIGYÁZAT! Gyerekek 
• A 3 évnél fiatalabb gyereket ne engedjünk oda a készülékhez, 

csak akkor, ha folyamatosan figyelünk rá.

• Azok a személyek (beleértve a gyerekeket is), akik 

korlátozott testi, érzékelési vagy mentális képeségekkel 

bírnak, illetve akik korlátozott tudással és/vagy 

tapasztalattal rendelkeznek, csak akkor használhatják a 

készülékat, ha az a személy felügyeli, aki a biztonságukért 

felel, vagy annak a személynek az instrukciói alapján.

A gyerekekre figyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

• Fulladás veszélye áll fenn a műanyag fólia miatt. Ezt a
készüléket nem szabad játékra használni.
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Biztonsági figyelmeztetések 

 A 3 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyerekek mellett 
be-, illetve kikapcsolhatják a készüléket, ha felügyelik
öket, vagy ha elmagyarázták nekik a készülék 
biztonságos használatát és ha megértették a
készülékkel okozható veszélyeket. Ebben a tekintetben 
fontos előfeltétel, hogy a készülék a normál használati 
helyzetben legyen vagy megfelelően legyen üzembe
helyezve.

 A 3 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyerekek nem
dughatják be a készüléket az elektromos hálózatba,
nem állíthatják be a készüléket és nem végezhetik a
készülék tisztítását és karbantartását.

 A készüléket nem használhatják felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT! Porszívózásból származó sérülés 
veszélye. 

• Soha ne porszívózzon semmilyen ruhadarabot, hajat,

szemeket, ujjat vagy a test egyéb részeit.

• Ez a készülék csak száraz porszívózásra használható.

• Ezt a készüléket csak beltéren lehet használni.

• A szívófejeket és a csővéget sose vigye a szemek vagy 

fülek közelébe.

• A készüléket sose használja emberek vagy állatok

porszívózására. A gyártó nem vállal felelősséget a

készülék szakszerűtlen használatából eredő károkért.
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VIGYÁZAT! 

Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan veszélyes 
anyagokat tisztítsanak vele, mint például a lézernyomtatókban 
vagy másolókban használatos festékkazetták. 
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Biztonsági figyelmeztetések 

VIGYÁZAT! Gyulladás és robbanás veszély! 

• Soha ne használja a készüléket forró hamu vagy égő
tárgyak felszívására, mint például cigaretták vagy gyufák

• Soha ne használja robbanás- vagy tűzveszélyes anyagok 
közelében

• Soha ne használja oldószerek, robbanó gázok vagy
folyadékok felszívására.

VIGYÁZAT! Rövidzárlat kockázata. 
Soha ne használja víz és egyéb folyadékok, pl. nedves 
szőnyegtisztító oldat felszívására! 

VIGYÁZAT! A szűrő károsodása. 
Soha ne használja éles vagy hegyes tárgyakhoz, mint például 
üvegszilánkok, köröm stb. Az olyan anyagok, amelyek 
megszilárdulva kemények lesznek, mint például a vakolat 
vagy a cement, szintén károsíthatják a szűrőt. 

VIGYÁZAT! Túlmelegedésből eredő veszély! 
A készülék nyílásait mindig tartsa szabadon. 

! 
Sose használja vagy tárolja a készüléket a szabadban. 
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Biztonsági figyelmeztetések 

Figyelem! Elektromos áram 

 Nem megfelelő feszültség kárt okozhat a készülékben. Csak akkor 
használja a készüléket, ha a technikai adatokat tartalmazó címkén 
szereplő feszültség megegyezik az Ön háztartásának hálózati
feszültségével.

 A használt konnektornak 16A biztosítékkapcsolóval kell rendelkeznie

 Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely megfelel a készülék
felvett teljesítményének!

VIGYÁZAT! Áramütés kockázata! 
• Soha ne érintse a csatlakozót nedves kézzel!
• Amikor kihúzza a dugót a konnektorból, akkor mindig a dugót húzza, ne a

vezetéket.
• Ne csomózza össze, ne csípje be és ne lépjen rá a vezetékre, valamint ne 

tegye ki hőnek!
• Ha a készülék vezetéke megsérül, akkor a veszély megelőzése érdekében

csak a gyártó, vagy a gyártó ügyfélszolgálata, vagy egy olyan személy 
cserélheti ki, aki hasonló képzettséggel rendelkezik.

• Ne kapcsolja be a készüléket, ha bármi szemmellátható károsodást észlel a
külsején, ha a hálózati kábel nem tökéletes vagy ha sérülés történhetett (pl.
leesett a készülék).

• Ne használjon sérült vezetéket.

VIGYÁZAT! Veszély esetén 
Veszély vagy baleset esetén a készüléket azonnal húzza ki a konnektorból. 
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Biztonsági figyelmeztetések 

Transferring Csomagolja a készüléket az eredeti csomagolásába 

vagy hasonló csomagoló anyagba, megfelelő 

kipárnázással, hogy megelőzze a készülék sérülését. 

 Meghibásodás esetén 

Mielőtt felhívná a telefonos ügyfélszolgálatot, 

ellenőrizze, hogy nem tudja-e önmaga megoldani a 

problémát. 

Megjegyzés! 

Ha nem tudja önmaga elhárítani a hibát vagy 

vissza szeretné hozni a terméket, akkor kérjük, 

hívja a Telefonos Ügyfélszolgálatot. 

Telefonos Ügyfélszolgálat 

01805 325474 

14 Cent / perc 

A németországi vezetékes Telecom vonalakra 
vonatkozik. 

Telefonálás előtt készítse elő a termék sorozatszámát 

és a készülék/model nevét. Ezeket az információkat 

megtalálja a készülék típus címkéjén. 

VIGYÁZAT! 

Javítást és karbantartást csak kiképzett specialista 

(pl. megbízott Fakír szervíz központ) végezhet. 

Ezekhez csak eredeti Fakir alkatrészeket 

használjanak. Azok a készülékek, amelyeket nem 

megbízott személyek szerelnek, vagy amelyeket nem 

tartanak megfelelően karban, kockázatot jelentenek a 

készülék használójára. 

VIGYÁZAT! 

Soha ne használjon hibás készüléket vagy olyan 
készüléket, amelynek a vezetéke sérült. Áramütés 
kockázata. 
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Áttekintés 

A porszívó részei 

11 

1. Fogantyú

2. Porszívó gégecső

3. Teleszkópos cső

4. Portároló

5. Portároló zár

6. Hordozó fogantyú

7. Pedál kapcsológomb

8. Kábelvisszacsévélő gomb

9. Szívóerős szabályozó

10. Kárpit szívófej

11. Résszívófej

12. Légkifúvó rács és HEPA szűrő

(nem látható a képen)

13. Padló szívófej

14. Bútpr szívófej (porkefe)

15. Vezeték csatlakozó

16. Csőtar parkolóállásban

17. Parketta szívófej

(Készüléktől függően.)
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Áttekintés 

Műszaki információk 

Modell prestige | TS 2000 prestige | TS 2400 

Termék cikkszám 36 48 003 36 58 003 

Hálózati csatlakozás 220-240V ~ 50/60 Hz 220-240V ~ 50/60 Hz 

Maximális szívóerő 17,6 kPa 17,6 kPa 

Maximális légfúvás 32 l/s 32 l/s 

Méretek Sz x H x M 29,5 x 45,5 x 28,5 cm 29,5 x 45,5 x 28,5 cm 

Működési hatósugár 8 m 13 m 

Súly (hozzácetőlegesen). 5,1 kg 5,2 kg 

Porzsák maximális űrtartalma 4,5 (3,0) l 4,5 (3,5) l 

A 665/2013 számú 

EU direktíva 

szerinti 

információs adatok 

Márkanév Fakir Fakir 

Modell prestige | TS 2000 prestige | TS 2400 

Termék cikkszám 36 48 003 36 58 003 

Energiahatkonysági besorolási osztály A+ A+ 

Éves energiafogyasztás 

(kWóra/év*) 

19,0 17,4 

Szőnyegtosztítási hatékonyság C B 

Keménypadló tisztítási hatékonyság A A 

Porvisszabocsátási osztály A A 

Zajszint (dB(A)re 1 pW) 70 70 

Névleges teljesítmény (W) 500 500 

*Az éves energiafogyasztást évi 50 takarítási feladat

elvégzése alapján számították. A tényleges éves 

energiafogyasztás attól függ, hogy a készüléket milyen 

gyakran használják. 
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2. 

A A 

B 
3. 

C 

4. 

D 

Összeszerelés 

Kicsomagolás Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy 

minden része megvan-e. (lsd a porszívó részei 

fejezetet)  

Ha bármiféle szállításból eredő hibát észlel, 

azonnal vegye fel a kapcsolatot a 

kereskedőjével. 

 Összeszerelés 1. Porszívó gégecső
Illessze a porszívó gégecső végén található összekötő elemet

a porszívó levegő szívónyílásába. Ha ki akarja venni, nyomja
meg a két oldalán található két gombot (A) és engedje ki a

zárnyelveket.

Porszívó gégecső/teleszkópos cső
Illessze bele a gégecső fogantyúját a

teleszkópos csőbe. Forgassa el a csövet a

fogantyúban, amíg egy „kattanást” nem hall. A

fogantyú így kész. Ha ki akarja venni, nyomja

meg a (B) gombot és húzza ki a teleszkópos

csőből

Szívófejek/fogantyú cső vagy teleszkópos cső

A kívánt szívófejet illessze a gégecső

fogantyújára vagy a teleszkópos csőre és fordítsa

el, amíg egy kis „kattanást” nem hall. A szívófej

így kész. Ha ki akarja venni a fejet, nyomja meg a

(B) gombot és vegye le a fejet a gégecsőről vagy

a teleszkópos csőről.

A szívócső hosszának beállítása

Hüvelykujjával nyomja a (D) csúszkát a nyíl

irányába. Húzza, vagy tolja a szívócsövet a kívánt

hosszúságig.

A készülék használatra kész. 

Vigyázat! 

Soha ne használjon hibás készüléket. 

Megjegyzendő! 
Tartsa meg a csomagoló anyagot a készülék 
tárolásához vagy szállításához (pl költözéshez, 
szervizelésekhez). 
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Tartozékok 

Padló szívófeje 

A padló szívófejet be lehet állítani szőnyeg vagy 

padló tisztításra a kapcsoló pedállal (1). Ezt a 

kapcsoló pedált lábbal is működtetheti. 

Keménypadló/részben keménypadló porszívózása: 

- Kefe rész ki van engedve. 

Szőnyeg porszívózása: 

- Kefe behúzva. 

A parketta szívófej (17) parketta és egyéb kényes 

keménypadló tisztítására szolgáló speciális szívófej. 

(Felszereltségtől függően). 

Kárpit szívófej/ 

résszívófej 

Megjegyzendő! 
 Állítsa a szívóerőt közepesről magasra. 

A kárpit szívófejjel (10) függönyöket, kárpitozott 

bútorokat, stb tud porszívózni. 

 A résszívó fejet (11) nehezen elérhető helyeknél 

használhatja, mint például mély repedések, sarkok, 

zugok. 

11 

 A bútor szívófejet (14) bútorok és egyéb hasonló 

felületek tisztítására használhatja. 

14 

Megjegyzendő! 

Állítsa a szívóerőt közepesre. 

FIGYELEM! 
A szívófejek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a 
készüléket. 

Információ! 
Állítsa a szívóerőt alacsonyról közepesre. 

Információ! 
Állítsa a szívóerőt alacsonyról közepesre. 

17 

10 
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A készülék használata 

 Porszívózás 

1. Csatlakoztassa a kívánt szívófejet!
2. Húzza ki a hálózati kábelt a kívánt hosszúságig!
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a lábával a

ki-bekapcsoló (A) gombot!
4. A szívóerő szabályozó (B) -/+ irányba forgatásával

állítsa be a kívánt szívóerőt!

LED kijelző 
színek 

prestige | TS 2000 and prestige | TS 2400 

Villogó piros: porzsák tele van 

csak a prestige | TS 2400 

Villogó kék: Standby üzemmód  

Villogó sárga: padló szívófej parkoló 

pozícióban  

Folyamatosan zölden világít: alacsony erő 

Folyamatosan sárgán világít: közepes erő 

Villogó narancssárga: magas erő 

Vigyázat! 

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a 
hálózati kábelt. Sérült készülék használata tilos és 
balesetveszélyes! B 

A 
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A 

A készülék használata 

Ha a készüléket nem használja, a szívócső 

biztonságos tárolásához használja a padló szívófejen 

lévő csőtartót. Ehhez helyezze a padló szívófej cső 

tartóját a készülék hátoldalán található szívófejtartóba 

(A) 

Felszereltségtől függően a készülék átvált “standby” 

módba és a LED kijelző sárgán villog. Amikor kiveszi 

a szívófekjet a tartóból, hogy folytassa a munkát, a 

készülék a legutoljára beállított erősséggel fog 

újraindulni. 

Porszívózás után 1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a lábával

a ki-bekapcsoló (B) gombot! 

2. Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból!

3. A kábel visszahúzásához nyomja meg a

kábelfeltekerő pedált [C]. Óvatosan vezesse a kábelt 

a kezével, amíg egészen fel nem tekerődik.  

4. A teleszkópos cső tartóját (D) helyezze a készülék

alján található parkolóállásba. Ezután a készülék 

könnyen szállítható, illetve biztonságosan letehető. 

5. A készüléket gyermekektől elzárva tárolja!

Vigyázat! 

A porszívózás befejezése után kövesse az 

alábbi lépéseket. A készüléket soha ne hagyja 

felügyelet nélkül álló pozícióban!

FIGYELEM! 
A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és 

kerülje a közvetlen napsugárzást! A magas 

hőmérséklet kárt tehet a porszívóban.

C 

B 

D 

A porszívózás 
megszakítása 
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Tisztításés karbantartás 

Tisztítás 

Replacing the 

dust bag 

A készüléket száraz, vagy nedves ruhával törölje 
le. Amennyiben szükséges, a porzsáknak helyet 
adó rekeszt törölje ki nedves ruhával. 

1. A gomb (F) meghúzásával nyissa ki a

porzsák fedelét.

2. Hajtsa ki teljesen a készülék fedelét.

3. Nyomja meg a G fedőzárat és azután már kiemelheti a
porzsákot.

4. Helyezzen egy új zsákot a tartóba. Ehhez

helyezze a porzsáktámasztó lemezt a tartóba

alulra (1) és nyomja a tartó lemezt a felső

tolózárhoz (2).

5. Csukja vissza a porzsák fedelét kattanásig.

Figyelem! 
A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, súroló hatású 
anyagokat és alkoholt, mert károsíthatják a külső borítást 

.

Vigyázat! 

Mielőtt megtisztítaná vagy karbantartást végezne a 

készüléken, kapcsolja ki és áramtalanítsa azt. Így 

megakadályozza, hogy a készülék véletlenül 

bekapcsolódjon. 

Megjegyzendő! 
Ha a porzsák nincs a helyén vagy nem a megfelelő 

pozícióban van, a fedél zárja megakadályozza a 

porzsáktartály fedelének megfelelő záródását. Mindig 

ellenőrizze, hogy minden szűrő be lett helyezve mielőtt 

használná a porszívót. 

F 

G 
2 

1 
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Tisztításés karbantartás 

Motorvédő szűrő cseréje 

A HEPA szűrő cseréje 
I 

1. Nyissa ki a porzsák rekeszt és vegye ki a
porzsákot (lsd. „A porzsák cseréje” részt)

2. Nyomja meg a hangszigetelés aktiváló gombot (H)
és hajtsa előre a motorvédő szűrő elmozdításához

3. Vegye ki a motorvédő szűrőt és helyezzen be egy
újat!

4. Csukja be a motorvédő szűrő rácsot
5. Helyezze vissza a porzsákot és csukja le e

porzsák rekesz tetejét (lsd. „A porzsák cseréje”
részt)

 Megjegyzendő! 
Cserélési idő: kb 6 havonta. 

A HEPA szűrő a levegőszűrő rács alatt található. 

1. Vegye ki a levegőszűrő rácsot a gombok (I)

megnyomásával

2. Vegye ki az elhasznált HEPA/ULPA szűrőt (J)

és tegye be az újat

3. A levegőszűrő rácsot helyezze vissza és

nyomja kattanásig.

prestige | TS 2000 
HEPA* = HIGH EFFICIENCY PARTICULATE (NAGY 
HATÉKONYSÁGÚ RÉSZECSKESZŰRŐ) 

prestige | TS 2400 
ULPA* = ULTRA LOW PENETRATION AIR FILTER 
(ULTRA ALACSONY PENETRÁCIÓJÚ 
LEVEGŐSZŰRŐ)

H 

Figyelem! 

Ha a motorvédő szűrő a porzsák csomagjában túl 

nagy, kérjük, hogy vágja le, hogy pontosan 

illeszkedjen a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a 

motorvédő szűrő teljesen befedje a motort és hogy 

por ne kerülhessen a motorba. 

J 
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Hibaelhárítás 

Tisztelt Vásárlónk!  

Termékeinket szigorú minőségellenőrzésnek vetik alá. Amennyiben 

készüléke ennek ellenére nem működik megfelelően, elnézését kérjük. 

Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálatunkkal, kérjük, ellenőrizze, hogy 

talál-e megoldást a problémára. 

Vigyázat! 

A hibaelhárítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati 
aljzatból és hagyja kihűlni. Így megelőzheti, hogy a készülék véletlenül 
bekapcsolódjon. 

Információ! 
Ha nem tudja önmaga elhárítani a hibát vagy vissza szeretné hozni a terméket, 
akkor kérjük, hívja a Telefonos Ügyfélszolgálatot. 

Ügyfélszolgálat 

01805 325474 

14 Cent / perc 

A németországi vezetékes Telecom vonalakra vonatkozik.. 

Telefonálás előtt készítse elő 

a hét számjegyű temékszámot és a készülék/model nevét, pl. 62 58 006 és a 
gyártás időpontját pl. 2016-05.  

(ezeket az információkat megtalálja a készülék típus cimkéjén)  

vagy a cserealkatrész hétjegyű számát. 

Figyelmeztetés! 

Javítást és karbantartást csak kiképzett specialista (pl megbízott Fakir szerviz 

központ) végezhet. Ezekhez csak eredeti Fakir alkatrészeket használjanak! Azok 

a készülékek, amelyeket nem megbízott személyek szerelnek vagy amelyeket 

nem megfelelően tartanak karban, kockázatot jelentenek a készülék 

használójára.



19 

Hibaelhárítás 

Hiba Lehetséges ok Megoldás 

A készülék nem 

működik 

A hálózati dugó nincs 

csatlakoztatva, vagy 

a készülék nincs 

bekapcsolva. 

Csatlakoztassa a dugót 

a hálózati aljzatba, és 

kapcsolja be a 

készüléket. 

A hálózati aljzatban nincs 
feszültség. 

Próbálja ki a készüléket 

egy másik, biztosan 

áram alatt lévő hálózati 

aljzatban. 

A hálózati kábel sérült. Keresse fel a Fakir 

szakszervizét és 

cseréltesse ki a hálózati 

kábelt. 

A készülék nem szívja fel 

a port . 

A porzsák megtelt. Cserélje ki a porzsákot. 

A szűrő szennyezett. Tisztítsa meg, vagy 
cserélje ki a problémás 
szűrőt. 

A szívófej, a 

teleszkópos cső, vagy 

a gégecső eldugult. 

Szüntesse meg a 
dugulást, és ha 
szükséges, ehhez 
használjon egy fa botot 
(pl. partvisnyél) 

A szívóerő nem 

megfelelő az adott 

padlón. 

Állítsa be az adott 

padlónak megfelelő 

szívóerősséget. 

A szívófej az adott 
padlónak nem megfelelő. 

Csatlakoztssa a 

megfelelő szívófejet. 

A szőnyeg/padló kapcsoló 

rossz állásban van, és az 

adott padlónak nem 

megfelelő. 

Állítsa a szőnyeg/padló 

kapcsolót az adott 

padlónak megfelelő 

állásba. 

A készülék szokatlanul 

hangos. 

A felporszívózott tárgy 

elakadt. 

Távolítsa el a tárgyat! Ha 

szükséges, használjon 

ehhez egy megfelelő 

hosszúságú fa botot (pl 

egy partvisnyelet). 
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Hulladékkezelés 

 A készülék élettartamának lejárta után – különösen 
amikor meghibásodások kezdenek előfordulni – tegye 
a készüléket használhatatlanná a hálózati csatlakozó 
dugó kihúzása után a vezeték átvágásával. 

A készüléket az Ön országában érvényben lévő 
hulladékkezelésére vonatkozó szabályoknak 
megfelelően selejtezze le. A készülék csomagolása 
újrahasznosítható anyagokból készült. A 
csomagolóanyagot ennek megfelelően kezelje 
szelektív hulladékként. 

 Az elektromos készülékek, amelyek elérték 
élettartamuk végét, olyan káros anyagokat 
tartalmaznak, amelyek korábban szükségesek voltak 
a működésükhöz. 

Az életartamuk végét elért készülékeket ne dobja ki a 
háztartási hulladékok közé. 

Ezek az anyagok károsak lehetnek az emberi 
egészségre és a környezetre, ha normál hulladékként 
kezelik őket vagy nem megfelelő hulladékfeldolgozás 
esetén. 

Az élettartamuk végét elért elekrtomos készülékek 
gyakran tartalmaznak értékes anyagokat. 

Elektromos hulladékot tilos háztartási hulladékként 
kezelni. A készüléket vigye el egy újrahasznosítására 
szakosodott telephelyre. 

A készüléket az Ön országában érvényben lévő 
elektromos készülékek hulladékkezelésére vonatkozó 
szabályoknak megfelelően selejtezze le. A 
hulladékkezeléssel kapcsolatos további információért 
forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy kereskedőjéhez. 

Az elhasznált porzsákokat és szűrőket dobja ki a 
háztartási hulladéktárolóba. 

A készülék megfelel a 2012/19/EG WEEE 
irányelvnek. 
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Garancia 

A készülékre az alábbi feltételek mellett vállalunk garanciát. 

1. A kereskedő székhelye/telephelye az EU-ban van, vagy készüléket egy

felhatalmazott németországi kereskedőtől vásárolták.

2. Az anyaghibából, vagy összeszerelési hibából eredő meghibásodás esetén,

amennyiben a hibát a garancia 2 éves időtartama alatt jelzik nekünk, a készüléket

2 éven belül térítésmentesen kijavítjuk és kiszállítjuk (1 éven belül akkor, ha a

készüléket kereskedelmi célokra, vagy vállalkozás keretében professzionálisan

használták). A garancia előfeltétele a készülék rendeltetésszerű kezelése és

használata. A garancia ideje a vásárlás napján kezdődik.

3. A garancia nem vonatkozik az alkatrészek (pl. hajtószíjak, elemek, kefék, szűrők)

rendeltetésszerű elhasználódására.

4. Amennyiben általunk fel nem hatalmazott személy módosítja, vagy javítja a

készüléket, a garancia érvényét veszti. Harmadik fél által gyártott alkatrészek és

tartozékok használata szintén nem megengedett.

5. A garancia elsősorban a javítások elvégzésére, illetve a meghibásodott

alkatrészek cseréjére vonatkozik. Helyszíni javításokat kizárólag nagyméretű,

helyhez kötött készülékek esetében tudunk biztosítani. Garancia igénylése esetén

a vásárlás dátumát igazoló számlát, vagy a vásárláskor kapott nyugtát be kell

mutatni.

6. Amennyiben a készülék javítása sikertelen, és a hibát a második próbálkozásra

sem sikerül elhárítani, a készüléket egy vele azonos értékű készülékkel cseréljük

ki. Amennyiben sem a javítás, sem a csere nem lehetséges, úgy a vásárló jogosult

arra, hogy a készüléket visszaküldje, és a vásárlási ár megtérítését igényelje. A

készülék cseréje, illetve a vásárlási ár visszatérítése esetén arra az időszakra,

amíg a készülék használatban volt, használati díj kerülhet felszámolásra.

7. A garanciális munkák elvégzése nem hosszabbítja a garancia időtartamát, illetve

nem jelzi egy új garanciális időszak kezdetét. A beszerelt alkatrészek garanciális

ideje megegyezik a készülék garanciális idejével.

8. A hibák javítására vonatkozó szerződési- és/vagy jogi szabályozásokat a

garanciára vonatkozó rendelkezések nem befolyásolják.

Érvényes 2014. június 1-jétől
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Jegyzetek 
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Jegyzetek 
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