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Általános tudnivalók a 

használati 

útmutatóról 

 
 
 
 

Felelősségvállalás 

 
 
 
 
 

 
Jelzések a használati 

útmutatóban 

 
 
 
 
Köszönjük, hogy a Fakir porszívót választotta. A gondos 

tervezésnek és kialakításnak köszönhetően éveken át 

megbízhatóan, hibamentesen használható. 

A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a 

készülék biztonságos, valamint megfelelő kezelésében és 

üzemeltetésében 

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen az 

alábbi használati útmutatót! 

A használati útmutatót tartsa meg. Amennyiben a készüléket 

új tulajdonosnak adja át, mellékelje a használati útmutatót is. 

 
A használati útmutatóban foglaltaktól való eltérésből adódó 

károkért nem vállalunk felelősséget. 

A készülék nem rendeltetésszerű használata esetén, illetve 

a nem megfelelő üzemeltetés, vagy szakszerűtlen javítás, ill 

karbantartás esetén nem áll módunkban felelősséget 

vállalni. 

 
 
 
 

 

 
 

BEVEZETŐ hu 

FIGYELMEZTETÉS! 

A készülék meghibásodásának kockázatára 
hívja fel a figyelmet. 

 MEGJEGYZÉS! 

Tanácsokat és egyéb hasznos információkat jelöl a 

használati útmutatóban. 

MEGJEGYZÉS! 

A készülékben az áramütés elleni védelem nem kizárólag az 

alapszigetelésen alapul. Kiegészítő biztonsági óvintézkedések, 

mint a kettős szigetelés, vagy megerősített szigetelés lettek 

bevezetve, mert a védőföldelés, vagy az üzembehelyezési 

körülmények önmagukban nem nyújtanak megbízható 

védelmet. 

 

VIGYÁZAT! 

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása 

sérülést vagy halált okozhat. 
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CE megfelelőségi nyilatkozat A készülék megfelel a német termékbiztonsági törvény – 
ProdSG -, az energiával kapcsolatos termékekre érvényes 
törvény – EVPG -, valamint az alábbi EU irányelvek 
követelményeinek: 2014/30/EC (EMC irányelv), 2014/35/EC 
(alacsonyfeszültségi irányelv), 2001/95/EC (általános 
termékbiztonsági irányelv), 2011/65/EC (RoHS irányelv), 
2009/125/EG (környezetbarát tervezésről szóló irányelv). 

A Fakir fenntartja a jogot, hogy módosítson és változtasson a 
készüléken. 

Rendeltetésszerű 
használat 

 
 
 
 
 

 
Szakszerűtlen 
használat 

A készülék kizárólag háztartási célokra használható. 

Ipari használatra nem alkalmas. 

A készülék kizárólag keménypadlók, szövethuzatok, 

szőnyegek, kárpitos bútorok, matracok, bútorok, radiátorok 

és függönyök száraz tisztítására használható. 

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy valamennyi 
szűrő helyesen lett behelyezve. A készüléket szűrő nélkül 

tilos használni! 

Kizárólag eredeti Fakir szűrőket és tartozékokat használjon! 

Bármely más célra való felhasználása szakszerűtlennek 
minősül és tilos! 

Az alább felsorolt, szakszerűtlen használatra vonatkozó 

példák hibás működéshez, a készülék meghibásodásához, 

vagy személyi sérüléshez vezethetnek. 
 

 

VIGYÁZAT! Gyermekek! 
 

● A készüléket a 8 évnél idősebb gyermekek, valamint a csökkent fizikai, érzékelési 

és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem 

rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a 

biztonságos kezelésre vonatkozóan útmutatást kaptak, és a lehetséges 

kockázatokkal is tisztában vannak. 

● Gyermekeknek a készülékkel játszani tilos! 

● A készülék tisztítása és működtetése gyermekek számára felügyelet nélkül 

tilos! 

 

● A műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől – fulladásveszély! 

hu BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
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VIGYÁZAT! 

● Soha ne porszívózza a ruházatot, valamint a hajat, szemeket, ujjakat és 
a test egyéb részeit! 

● A készülék kizárólag száraz porszívózásra alkalmas. 

● A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas. 

● A szívófejeket és a csöveket tartsa távol a szemektől és a fülektől! 

● A készülékkel soha ne porszívózzon embereket és állatokat! A 
szakszerűtlen használatból eredő sérülésekért a gyártó nem vállal 
felelősséget. 

Sérülés veszélye! 
● A turbó kefe és az elektromos szívófej használatakor soha ne nyúljon a 

forgókefék közé! 

Egészségügyi veszély! 
● Soha ne porszívózzon fel veszélyes, vagy mérgező anyagokat, mint pl. lézer 

nyomtatók és fénymásolók tonere! 

Danger of fire and explosion! 
● Soha ne porszívózzon fel forró hamut, vagy égő tárgyakat, mint pl. cigaretta 

és gyufa! 

● A készüléket soha ne használja robbanásveszélyes, vagy gyúlékony 
anyagok közelében! 

● Soha ne porszívózzon fel oldószert, robbanékony gázt, vagy folyadékot! 

● Rövidzárlat veszélye! Soha ne porszívózzon fel vizet, vagy egyéb 

folyadékokat, pl. szőnyegtisztító szereket! 

● Szűrők megrongálódásának kockázata! Soha ne porszívózzon fel éles, 

vagy hegyes tárgyakat, mint pl. üvegszilánkok, vagy köröm, stb. A száradás 

után megkeményedő anyagok, mint pl. a gipsz, vagy a cement, szintén 

károsíthatják a szűrőket! 

● A készülék meghibásodásának kockázata beázás és szennyeződés 

miatt!: A készüléket és annak töltőjét soha ne tárolja a szabadban! 

● Túlmelegedés veszélye! A készülék nyílásait hagyja mindig szabadon! 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK hu 
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Elektromos feszültség 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIGYÁZAT: Áramütés veszélye! 

● A hálózati csatlakozót nedves kézzel soha ne fogja meg! 

● A készüléket a csatlakozóaljzatból mindig a dugónál, és ne a hálózati 

kábelnél fogva fogva húzza ki! 

● A hálózati kábelre ne lépjen rá, ne csomózza össze és védje a 

becsípődéstől, valamint tartsa távol a forró felületektől. 

● Ha a készülék hálózati kábele sérült, ki kell cserélni! A veszély 

elkerülése érdekében a kábelt kizárólag a gyártó, a gyártó 

ügyfélszolgálatának munkatársa, vagy hasonló szakképesítéssel 

rendelkező személy cserélheti ki! 

● Ha a készülék burkolatán sérülést észlel, vagy a tápkábel 

meghibásodott, illetve, ha bármely meghibásodás gyanúja fennáll (pl. a 

készülék leesett), a készüléket ne indítsa el! 

● Sérült hosszabbító kábelt ne használjon! 

hu BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
FIGYELMEZTETÉS! 

A helytelen feszültség kárt tehet a készülékben. A készüléket csak 

akkor helyezze üzembe, ha a címkén feltüntetett feszültség egyezik az 

Ön háztartásának hálózati feszültségével. 

A csatlakozóaljzatot 16 amperes megszakítóval kell védeni. 

Csak olyan hosszabbító kábelt szabad használni, amely megfelel a 
készülék felvett teljesítményének. 



7  

 
 
 

Vészhelyzetben 
 

 

A termék visszaküldése 

A készülék sérülésének elkerülése érdekében kérjük, a készüléket az eredeti dobozban, 

vagy egy hasonló, jól kibélelt dobozban küldje vissza. 

Meghibásodás esetén 
 

 

Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, kérjük, ellenőrizze, hogy talál-e megoldást a problémára. 

> lásd „Hibaelhárítás” c. fejezet. 

 
  Megjegyzés 

Ha a hibát nem sikerült elhárítania, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Fakir / nilco hivatalos 

ügyfélszolgálatával, vagy az Ön országában egy szakképzett szerelővel. 

Telefonos ügyfélszolgálat 

(Németországon belül) 

01805 325474 
14 euro / perc 

a Deutsche Telekom vezetékes hálózatán belül. 

 
 Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, kérjük, készítse elő a termék sorozatszámát, és a 

készülék/típus nevét. Ezeket a készülék címkéjén találja meg. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK hu 

VIGYÁZAT! 

Veszély, vagy baleset esetén a készüléket azonnal húzza ki a hálózati 
aljzatból! 

VIGYÁZAT! 

Ha a készülék, vagy annak hálózati kábele meghibásodott, ne indítsa el, 

különben áramütés veszélye áll fenn! 

 
VIGYÁZAT! 

A készülék javítását és karbantartását kizárólag szakképzett szerelő 

végezheti el. 

A javítás és karbantartás során kizárólag eredeti Fakir cserealkatrészek 

használhatók. További információ lásd: Hibaelhárítás c. fejezet. A 

szakszerűtlen javítás a vásárló sérülésének kockázatával jár. 
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A csomag tartalma 

 
 
 

6 7 

5 

4 8 

3 9 

2 10 

1 11 

12 

 
1 Kábelfeltekerő pedál 

2 Fordulatszám-szabályozó 

3 EPA szűrő a kimeneti levegőszűrő rács 
mögött 

4 Fogantyú 

5 Ki- bekapcsoló pedal 

6 Gégecső 

7 Szívóerő szabályozóval felszerelt 
fogantyú 

8 Teleszkópos szívócső 

9 Portartály- szűrőcsere kijelző 

10 Portartály 

11 Mikroszűrő kazetta a motorvédő 

szűrővel 

12 Padlószívó fej 

13 Kombinált bútorkefe/kárpit szívófej 

14 Résszívófej 

15 Tartozéktároló (az ábrán nem látható) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 14 
 
 

Images similar 

hu ÁTTEKINTÉS 
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Műszaki adatok Clyde 

Hálózati feszültség 230 V 

Névleges hálózati frekvencia 50 Hz 

Maximális szívóerő 19,22 kPa 

Maximális térfogatáram 27 l/s 

Tömeg ~ 5,6 kg 

Méret ~ 43,5 x 33 x 27 cm 

Porzsák maximális űrtartalma 1,0 l 

Működési hatósugár 9,0 m 

 

Új energiatakarékos technológia 

A Fakir porszívó új, energiatakarékos technológiával felszerelt készülék. 

A nagy teljesítményű tartozékok, mint a szívófejek, a cső, a gégecső, a motor*, a szűrők, és 

a készülék kombinációja teszi lehetővé a lehető legmagasabb szívóteljesítményt a lehető 

legkisebb energiafogyasztás mellett. A készülék kiválóan szívja fel a port, a 

porvisszabocsátás minimális, illetve rendkívűl csendes, legyen szó akár szőnyegről vagy 

keménypadlóról. 

 
* Nagy teljesítményű motor 

 
 
 
 

Termékismertető adatlap az EU 665/2013 rendelete alapján 

Gyártó  

Típus 

Termékszám 
Energiahatékonysági osztály 

Fakir 

Clyde | BL 181 

36 46 003 

A 

Éves energiafogyasztás (kWh/év) (1) 26,6 

Szőnyeg tisztítási hatékonyság C 

Keménypadló tisztítási hatékonyság A 

Porvisszabocsátás B 

Zajszint (db(A)re 1 pW) 80 dB 

Névleges teljesítmény (W) 750 

(1) Hozzávetőleges éves energiafogyasztás (kWh/év) 50 tisztítás alapján. A tényleges 

éves energiafogyasztás a készülék használatától is függ. 

ÁTTEKINTÉS hu 
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Kicsomagolás 

 

 
 
 
 
Összeszerelés 

 
 
 
Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy minden 

tartozék megvan. (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet) 

A csomagolóanyag újrahasznosítható, kezelje szelektív 
hulladékként. 

 
Ha a készüléken a szállításból adódó sérülést észlel, kérjük 

azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel! 
 

 

 
 
 

1. Gégecső 

A gégecső csatlakozóját (1) helyezze be a beszívó 

nyílásba (2) és nyomja kattanásig. 

 

1 2 

3 

2. Gégecső / Teleszkópos szívócső 

 A gégecső fogantyúját (3) enyhe forgatással helyezze a 

teleszkópos csőbe (4). 

3.  Szívófejek / Gégecső ill teleszkópos szívócső 

A kívánt szívófejet enyhe forgatással helyezze a gégecső 

fogantyújára, vagy a teleszkópos szívócsőre. 

 
4. A szívócső hosszának beállítása 

Hüvelykujja segítségével nyomja a csúszkát (6) a nyíl 

irányába. 

 A szívócső alsó részét tartsa a másik kezében, és húzza, 

vagy tolja a szívócsövet a kívánt hosszúságig. 

 
A készülék használatra kész. 

 
VIGYÁZAT! 

Ha a készülék sérült, ne indítsa el! 

 

MEGJEGYZÉS! 

A gégecső eltávolításához nyomja meg a gombot a 

fogantyún, és a gégecsövet húzza ki a beszívó nyílásból. 

 
VIGYÁZAT! 

Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó 

nincs bedugva. Ha a hálózati csatlakozó be van dugva, a 

készülék véletlenül bekapcsolódhat, és ez sérülét okozhat. 

hu ÖSSZESZERELÉS 

 
 

4 
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Padlószívó fej 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Kombinált 

bútorkefe/kárpit szívófej 

13 
 
 
 
 

 
Résszívófej 

 

 

A padlószívófejen található egy kapcsoló (lsd. nyíl), 

amelynek segítségével a szívófejen választani lehet a 

szőnyegtisztító – és a keménypadló tisztító funkció 

között. 

A kapcsolót a lábával is működtetheti. 

“a” Keménypadlók porszívózása: 

● a kefe kiengedve. 

“b” Szőnyegek porszívózása: 

● a kefe visszahúzva. 
 

 

 
 

A bútorkefe szívófej (13) segítségével portalaníthatja a 

bútorokat, képeket, ablakpárkányokat, könyveket, stb. 

A bútorkefe tartozék eltávolítása után a kárpit szívófej 

segítségével portalaníthatja a függönyöket, kárpitos 

bútorokat, stb. 

 
 
 
 
 
A teleszkópos résszívófej (14) a nehezen hozzáférhető 

helyek, úgymint mély repedések, sarkok, eldugott zugok 

tisztítására szolgál. 
 

 

A kiegészítő tartót csatlakoztassa a teleszkópos szívócsőhöz. 

 
A kiegészítőket kényelmesen tárolhatja a teleszkópos csőre 

rögzített tárolón. 

 
14 

 

A szívóerőt állítsa közepesről erősre. 

 

A szívóerőt állítsa gyengéről közepesre. 

 
FIGYELMEZTETÉS! 

A szívófejek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket! 
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Porszívózás 

 
A B 

 
 
 
 
 

C D 

1. A kívánt szívófejet helyezze a teleszkópos csőbe, vagy a 

fogantyúba. 

2. Húzza ki a hálózati kábelt a kívánt hosszúságig. A 

hálózati kábelen található sárga jelzés arra figyelmeztet, 

hogy majdnem elérte a teljes kábelhosszúságot. A teljes 

kábelhosszúság elérésére a kábelen található piros jelzés 

figyelmeztet. A kábelt soha ne húzza ki a készülékből a 

piros jelzésen túl! 

3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a ki- 

bekapcsoló gombot. [B] A kábel kihúzásához nyomja 

meg a kábelfeltekerő pedált [A]. 

4. A szívóerő szabályozó [C] segítségével állítsa be a kívánt 

szívóerőt. 

 
 
 
 

Portartály- és szűrőcsere kijelző 
 
 

hu TARTOZÉKOK / A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

 
VIGYÁZAT! 

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati 

kábelt. Sérült készülék használata tilos és balesetveszélyes! 

 
MEGJEGYZÉS! 

Amennyiben a portartály megtelt, vagy a szűrő eltömődött, illetve a tartozékok (cső, 

gégecső, szívófejek) eldugulása esetén a szűrőcsere kijelző [D] világít. A probléma pontos 

meghatározásának érdekében állítsa a kapcsolót maximális szívóerő állásba és emelje el a 

szívófejet a padlótól. Amennyiben szükséges, cserélje ki a porzsákot, vagy az eltömődött 

szűrőt, vagy távolítsa el a dugulást okozó tárgyat. 
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Porszívózás megszakítása 
 
 

 

 
Ill. similar 

 
 
 

 
After vacuuming 

 
 

 

Ill. similar 

 

 
Ha a készüléket nem használja, a szívócső biztonságos 

tárolásához használja a szívófej rögzítőjét [1]. Ehhez a 

szívófej rögzítőjét helyezze a készülék hátoldalán található 

tartóba. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. A porszívó kikapcsolásához nyomja meg a ki- bekapcsoló 

gombot [B]. 

 
2. A hálózati kábelt húzza ki az aljzatból. 

 
3. A kábel visszahúzásához nyomja meg a kábelfeltekerő 

pedált [A]. Kezével óvatosan tartsa a kábelt, amíg 

egészen fel nem tekerődik. 

 
4. A teleszkópos cső tartóját helyezze a készülék alján 

található parkolóállásba. Ezután a készülék könnyen 

szállítható, illetve letehető. 

5. A készüléket gyermeketől elzárva tárolja! 

 
 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA hu 

 
FIGYELMEZTETÉS! 

A készüléket soha ne érje közvetlen napfény, és ne tegye 

forró felületek közelébe, mivel a hő kárt tehet a 

készülékben! 

  

 
VIGYÁZAT! 

Porszívózás befejezése után azonnal kövesse az alábbi 

lépéseket. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül! 
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Tisztítás 

A készüléket száraz, vagy nedves ruhával törölje le. 

Portartály cseréje 

E 

1. Vegye le a portartályt a készülékről. Ehhez húzza felfelé

a fogantyút (E) és húzza ki a portartályt.

2. Nyomja meg a portartály elején található gombot (F), és a

szemetet ürítse ki a hulladéktárolóba.

3. Amennyiben szükséges, folyóvíz alatt mossa ki a

portartályt, de először vegye ki a portartály hátoldalán

található szűrőkazettát.

4. Miután a portartály megszáradt, helyezze vissza a

készülékbe, és kattanásig nyomja le a fogantyút.

hu TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

FIGYELMEZTETÉS! 

A tisztítás során ne használjon vegyszeret, súroló hatású 

anyagot és alkoholt, mert károsíthatják a külső borítást. 

VIGYÁZAT! 

Mielőtt megtisztítaná vagy karbantartást végezne a 

készüléken, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati aljzatból. 

Ha a hálózati kábel csatlakoztatva van az aljzathoz, a 

készülék véletlenül bekapcsolódhat és sérülést okozhat. 
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A portartály kiürítése után mindig ellenőrizze a kazettában a 

szűrőket, hogy nem szennyezettek-e, vagy nem tömődtek-e el. 

 

 

Mikroszűrő kazetta cseréje, 

illetve a motorvédő szűrő 

tisztítása 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPA szűrő cseréje 

A mikroszűrő kazetta és a motorvédő szűrő a 

portartály mögött található. 

1. Emelje le a portartályt a készülékről. 

2. Emelje ki a szűrő kazettát a portartályból. 

3. A motorvédő szűrőt mossa el tiszta vízzel. Miután már öt 

alkalommal tisztította, cserélje ki a motorvédő szűrőt. 

4. Ha a mikroszűrő kazetta szennyezett, cserélje ki. 

5. Miután megszáradt, a motorvédő szűrőt helyezze vissza 

a mikroszűrő kazettába. A kazettát helyezze vissza a 

portartályba. 

6.  A portartályt helyezze vissza a készülékbe. A fogantyút 

nyomja le kattanásig. 
 
 
 
 

 
 

 

Az EPA szűrő a készülék hátoldalán, a kimeneti levegőszűrő 

rács mögött található. 

1. A tológombot húzza felfelé, és vegye le a kimeneti 

levegőszűrő rácsot. 

2. Vegye ki az elhasznált EPA szűrőt és tegye be az újat. 

3. A kimeneti levegőszűrő rácsot helyezze vissza és nyomja 
kattanásig. 

 

EPA = Nagy hatékonyságú levegő részecskeszűrő 

 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS hu 

 

Az EPA szűrő élettartama kb. hat hónap.. 

 MEGJEGYZÉS! 

Ha a porzsák nincs a helyén, vagy nem a megfelelő pozícióban 

van, akkor a fedél zárja megakadályozza a portartály fedelének 

zásródását. A készülék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy 

minden szűrők be lett helyezve. 

MEGJEGYZÉS! 
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Telefonos 
ügyfélszolgálat 

Tisztelt Vásárlónk! 

Termékeinket szigorú minőség-ellenőrzésnek vetik alá. 

Amennyiben készüléke ennek ellenére nem működik 

megfelelően, elnézését kérjük. Mielőtt kapcsolatba lépne a 

Fakir hivatalos ügyfélszolgálatával, kérjük, ellenőrizze, hogy 

talál-e megoldást a problémára 
 

 

 
Telefonos ügyfélszolgálat  

(Németországon belül) 

01805 325474 
14 euro cent / perc 

a Deutsche Telekom vezetékes hálózatán belül. 

Mielőtt hívna bennünket kérjük, készítse elő az alábbiakat: 

a készülék típusát, hétjegyű termékszámát (pl. 36 46 003) 

és a gyártás időpontját (pl. 2015-06), vagy a cserealkatrész 
hétjegyű számát. 

 
(Ezek az információk a készülék címkéjén találhatók.) 

 
 
 

 

hu HIBAELHÁRÍTÁS 

FIGYELMEZTETÉS! 

A készülék javítását és karbantartását kizárólag 

szakképzett szerelő végezheti el. A javítás és a 

karbantartás során kizárólag eredeti Fakir cserealkatrészek 

használhatók. A szakszerűtlen javítás a vásárló 

sérülésének kockázatával jár. 

 
VIGYÁZAT! 

A hibaelhárítás megkezdése előtt kapcsolja ki a 

készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból, máskülönben 

a készülék véletlenül bekapcsolódhat. 

 MEGJEGYZÉS! 

Ha a hibát nem sikerült elhárítania, kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot a Fakir hivatalos ügyfélszolgálatával, 

vagy az Ön országában egy szakképzett szerelővel. 
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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 szakszervízét és 

cseréltesse ki a hálózati kábelt. 

A készülék hirtelen 

leáll. 

A túlmelegedés elleni védelem 

bekapcsolt (a szívócsatornák 

eltömődtek, szennyezett a szűrő, 

stb.) 

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a 

készüléket. Szüntesse meg a 

túlmelegedést okozó problémát (pl. 

eltömődött szívócsatornák, 

szennyezett szűrő, stb.). Várjon 30 

percet, amíg a készülék lehűl. 

Ezután kapcsolja be újra a 

készüléket. 

A porszívás 

hatékonysága nem 

kielégítő. 

A porzsák megtelt. Ürítse ki a porzsákot. 

A szűrő szennyezett, vagy 
eltömődött. 

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 szabályozó nyitva van. Zárja be a szívóerő szabályozót. 

A szívóerő nem megfelelő az 

adott padlón. 

Állítsa be az adott padlónak 

megfelelő szívóerősséget. 

A szívófej az adott padlónak 

nem megfelelő. 

Csatlakoztassa a padlónak megfelelő 
szívófejet. 

A szőnyeg/keménypadló kapcsoló 

rossz állásban van, és az adott 

padlónak nem megfelelő. 

Állítsa a szőnyeg/keménypadló 

kapcsolót az adott padlónak 

megfelelő állásba. 

A készülék 

szokatlanul 

hangos. 

A felporszívózott tárgy elakadt. Távolítsa el a tárgyat, és ha 

szükséges, ehhez használjon egy 

fa botot (pl. partvisnyél). 

TROUBLESHOOTING hu 
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Hulladékkezelés a 

készülék 

élettartamának lejárta 

után 
 
 
 
 

 
 
 

A készülék élettartamának lejárta után, különösen, ha az 

élettartam lejárta után hibásan működik, a hálózati 

csatlakozó dugó kihúzásával és a hálózati vezeték 

átvágásával tegye használhatatlanná a készüléket. 

A készüléket az Ön országában érvényben lévő 

hulladékkezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően 

selejtezze le. 

Elektromos készüléket tilos háztartási hulladékként kezelni. 

A készüléket vigye el egy újrahasznosítására szakosodott 

telephelyre. 

A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagokból 

készült. A csomagolóanyagot ennek megfelelően kezelje 

szelektív hulladékként. 

További információért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy 

kereskedőjéhez. 

Az elhasznált porzsákokat és szűrőket dobja ki a háztartási 

hulladéktárolóba. 

A készülék a 2012/19/EG (WEEE irányelv) irányelvnek 

megfelel. 

hu HULLADÉKKEZELÉS 
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A  készülékre az alábbi feltételek mellett vállalunk garanciát: 

 
1 A Vásárló székhelye EU tagállam, és a készüléket eredetileg egy 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 önálló 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 arra az 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 viszzatérítése 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 egyezik 

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 

GARANCIA hu 
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