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142 x 208 mm

Değerli müşterimiz, 

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür 

ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya’nın Sauerland bölgesindeki Sundern 

şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu 

yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini 

tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve 

inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor. 

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım 

ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün 

grubunda 250‘den fazla küçük ev aletinden oluşan 

kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. 

Her kullanım alanınız için en doğru ürün! 

SEVERIN 

Elektrogeräte GmbH
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142 x 208 mm

Teknik Bilgiler 

Ses gücü seviyesi < 80 dB 

Güç tüketimi 800 W 

Gerilim/Frekans 220-240 V~
50-60 Hz

Koruma sın ıfı II 

Elektrik kablosu uzunluğu ~ 6 m 

Toz haznesi kapasitesi ~ 2,2 lt

TR

Siklon elektrikli süpürge

Sayın müşterilerimiz,

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere 
saklayın. Cihaz sadece güvenlik talimatlarını bilen kişiler tarafından kullanılabilir.

Yapı

1. Toz haznesi
2. Ana ünite
3. Toz haznesi serbest bırakmadüğmesi
4. Elektrik kablosu geri çekmedüğmesi
5. Güç kontrol ünitesi
6. Park kancası
7. Elektrik fişi
8. HEPA filtre kapağı
9. Açma/Kapama düğmesi
10. Parke başlığı
11. Hava emiş hortumu
12. 2'si 1 arada araç
13. Teleskopik boru
14. Motor ön filtresi:

Güvenlik Talimatları

Cihazın bağlanması
Cihaz elektrik akımı ile çalıştırıldığı için elektrik çarpması tehlikesi vardır. Bu nedenle:
∙ Elektrikli süpürgeyi sadece isim plakasındaki (cihazın alt tarafı) ayrıntılara göre

bağlayın ve çalıştırın.
∙ Kullanmadan önce cihazı ve elektrik kablosunu olası hasarlara karşı kontrol edin. Arızalı 

bir cihazı veya arızalı elektrik kablosu olan bir cihazı asla çalıştırmayın.
∙ Cihazı veya elektrik kablosunu asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Tehlikeleri önlemek

için cihazda ve elektrik kablosunda onarımlar yalnızca müşteri hizmetlerimiz tarafından 
yapılabilir. Arızalı bir cihazı servise verin veya SEVERIN müşteri hizmetleri ile iletişime
geçin.

∙ Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya sıvılarla işlemden geçirmeyin. Cihazı
açık havada veya yüksek nemli odalarda çalıştırmayın. Fişi ıslak ellerle tutmayın.

Model CY 7089 
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142 x 208 mm

Teknik Bilgi

Model : CY 7089

Ses gücü seviyesi : < 80 dB

Güç tüketimi : 800 W

Gerilim/Frekans : 220-240 V~
50-60 Hz

Koruma sınıfı : II

Elektrik kablosu uzunluğu : ~ 6 m

Toz haznesi kapasitesi : ~ 2,2 L / λίτρα

TR 

Siklon elektrikli süpürge 

Sayın Müşterilerimiz, 

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere 
saklayın. Cihaz sadece güvenlik talimatlarını bilen kişiler tarafından kullanılabilir. 

Yapı 
1. Toz haznesi
2. Ana ünite
3. Toz haznesi serbest bırakma

düğmesi
4. Elektrik kablosu geri çekme düğmesi
5. Güç kontrol ünitesi
6. Park kancası
7. Elektrik fişi
8. HEPA filtre kapağı
9. Açma/Kapama düğmesi
10. Parke başlığı
11. Hava emiş hortumu
12. 2'si 1 arada araç
13. Teleskopik boru
14. Motor ön filtresi

Güvenlik Talimatları 

Cihazın Bağlanması 
Cihaz elektrik akımı ile çalıştırıldığı için elektrik çarpması tehlikesi vardır. Bu nedenle: 
∙ Elektrikli süpürgeyi sadece isim plakasındaki (cihazın alt tarafı) ayrıntılara göre bağlayın

ve çalıştırın.
∙ Kullanmadan önce cihazı ve elektrik kablosunu olası hasarlara karşı kontrol edin. Arızalı bir

cihazı veya arızalı elektrik kablosu olan bir cihazı asla çalıştırmayın.
∙ Cihazı veya elektrik kablosunu asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Tehlikeleri önlemek

için cihazda ve elektrik kablosunda onarımlar yalnızca satış sonrası hizmetler
departmanımız tarafından yapılabilir. Arızalı bir cihazı servise verin veya satış sonrası
hizmetler departmanımız ile iletişime geçin.

∙ Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya sıvılarla işlemden geçirmeyin. Cihazı
açık havada veya yüksek nemli odalarda çalıştırmayın. Fişi ıslak ellerle tutmayın.



∙ Dikkat: Elektrik kablosu cihazdan sadece ilk işarete kadar çekilmelidir.
∙ Elektrik kablosunun bükülmediğinden, ezilmediğinden veya üzerinden geçmediğinden ve ısı,

nem kaynakları ve keskin kenarlarla temas etmediğinden emin olun. Elektrik kablosunun
tökezleme tehlikesi oluşturmadığından emin olun.

∙ Cihazı elektrik kablosunu kullanarak çekmeyin veya taşımayın. Fişi prizden
çekerken daima doğrudan fişten çekin.

∙ Mümkünse uzatma kablosu kullanmayın. Bu kaçınılmazsa, yalnızca cihazın güç tüketimi için
tasarlanmış, test edilmiş, basit uzatma kabloları (çoklu çıkışlı adaptörler harici) kullanın.

∙ Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan ve aksesuarları değiştirmeden önce cihazı
kapatın ve fişini prizden çekin.

Belirli İnsan Gruplarının Güvenliği 
∙ Bu cihaz yalnızca 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı

kişiler tarafından deneyim ve/veya gözetim altında olduklarında veya cihazın güvenli kullanımı
konusunda bilgilendirildiklerinde ve cihazın kullanımından kaynaklanan riskleri anladıklarında
kullanılabilir.

∙ Çocuklar cihazla oynayamaz, cihaz üzerinde duramaz veya oturamaz. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılamaz.

∙ 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
∙ Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve atın. Aksi takdirde

boğulma riski taşırlar.

Kullanım Amacı 
Cihaz sadece evlerde kullanılabilir. Sadece kuru, normal kirli zeminleri veya 
aksesuarlara bağlı olarak mobilya ve döşemeleri de süpürün. Başka herhangi bir 
kullanım uygunsuzdur ve yasaktır. 
Yaralanmaları, yangınları ve hasarları önlemek için cihaz aşağıdakileri 
vakumlamak için kullanılamaz: 
∙ İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Makinenin nozel ve vakum deliklerini her zaman

vücudun tüm bölgelerinden, saçlardan ve giysilerden uzak tutun. Başınızın
yakınında vakum işlemi yapmayın.

∙ Parlayan veya yanan parçacıklar (kül, kömür, kömür, sigara, kibrit gibi).
∙ Patlayıcı veya yanıcı malzemeler veya toner.
∙ Su ve diğer sıvılar, örneğin nemli halı temizleyiciler.
∙ Cam kıymıkları, iğneler veya inşaat atıkları gibi sivri nesneler.
∙ Alçı, çimento, ince sondaj tozu, toz gibi ince tozlar.

CE İşaretlemesi
Bu cihaz, CE işareti için zorunlu AB direktifleri ile uyumludur.

Aparatın kullanımı

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE
∙ Cihazdan kalan tüm ambalajları veya ek parçaları çıkarın.
∙ Cihazı aşağıda gösterildiği gibi monte edin ve toz haznesi ve filtrelerin doğru takıldığını kontrol edin (“Toz haznesinin

boşaltılması” ve “Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi” bölümlerine de bakın).

Montaj
∙ Cihaz parçalarını yalnızca fiş elektrik prizinde iken monte etmeyiniz.
∙ Gerekirse, yerine oturduğunu duyana kadar toz haznesini cihazın içine itin.
∙ Hortumu cihaza takın ve çeyrek tur çevirerek yerine kilitleyin.
∙ Teleskopik boruyu bir tık sesi duyana kadar hortumun üzerine itin ve gerekli uzunluğa ayarlayın.
∙ Vakumlanacak yüzey için doğru nozulu seçin:

Değiştirilebilir zemin başlığının 2 ayarı vardır:

Konum 1, halı, kilim vb. kir ve liflerin temizlenmesi ve bu yüzeylerin derinlemesine 
temizlenmesi için mükemmel şekilde uygundur.

Konum 2, her türlü düz sert zemin için idealdir.

Parke başlığı, çatlakları ve derz boşlukları olan sert zeminleri temizlemek için idealdir. Aralıkların 
ve derz boşluklarının optimum şekilde temizlenmesi için nozul zeminle tam temas halinde 
olmalıdır. Kaba kirleri toplamak için nozulü hafifçe eğmek faydalı olabilir.

Katlanmış fırça ile 2'si 1 arada aparat, koltuk aralıkları ve ulaşılması zor diğer alanlar için 
mükemmeldir.

Açılmamış fırça ile mobilyalarınızı süpürmek için idealdir.

∙ Asla hasarlı bir nozul kullanmayın. Hasarlı bir nozul, yüzeylerin çizilmesine neden olabilir.
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∙ Dikkat: Elektrik kablosu cihazdan sadece ilk işarete kadar çekilmelidir.
∙ Elektrik kablosunun bükülmediğinden, ezilmediğinden veya üzerinden geçmediğinden 

ve ısı, nem kaynakları ve keskin kenarlarla temas etmediğinden emin olun. Elektrik
kablosunun tökezleme tehlikesi oluşturmadığından emin olun.

∙ Cihazı elektrik kablosunu kullanarak çekmeyin veya taşımayın. Fişi prizden 
çekerken daima doğrudan fişten çekin.

∙ Mümkünse uzatma kablosu kullanmayın. Bu kaçınılmazsa, yalnızca cihazın güç tüketimi
için tasarlanmış, GS tarafından test edilmiş, basit uzatma kabloları (çoklu çıkışlı 
adaptörler yok) kullanın.

∙ Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan ve aksesuarları değiştirmeden önce cihazı
kapatın ve fişini prizden çekin.

Belirli insan gruplarının güvenliği
∙ Bu cihaz yalnızca 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel duyusal veya zihinsel kapasiteleri

kısıtlı veya deneyim ve/veya (gözetim altında olduklarında veya cihazın güvenli kullanımı
konusunda bilgilendirildiklerinde ve cihazın kullanımından kaynaklanan riskleri anladıklarında) 
bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

∙ Çocuklar cihazla oynayamaz, cihaz üzerinde duramaz veya oturamaz. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılamaz.

∙ 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
∙ Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve atın. Aksi takdirde 

boğulma riski taşırlar.

Kullanım amacı
Cihaz sadece evlerde kullanılabilir. Sadece kuru, normal kirli zeminleri veya 
aksesuarlara bağlı olarak mobilya ve döşemeleri de süpürün. Başka herhangi bir
kullanım uygunsuzdur ve yasaktır.
Yaralanmaları, yangınları ve hasarları önlemek için cihaz aşağıdakileri 
vakumlamak için kullanılamaz:
∙ İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Makinenin nozel ve vakum deliklerini her zaman 

vücudun tüm bölgelerinden, saçlardan ve giysilerden uzak tutun. Başınızın 
yakınında vakum işlemi yapmayın.

∙ Parlayan veya yanan parçacıklar (kül, kömür, kömür, sigara, kibrit gibi).
∙ Patlayıcı veya yanıcı malzemeler veya toner.
∙ Su ve diğer sıvılar, örneğin nemli halı temizleyiciler.
∙ Cam kıymıkları, iğneler veya inşaat atıkları gibi sivri nesneler.
∙ Alçı, çimento, ince sondaj tozu, toz gibi ince tozlar.

CE İşaretlemesi 
Bu cihaz, CE işareti için zorunlu AB direktifleri ile uyumludur. 

Aparatın kullanımı 

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE 
∙ Cihazdan kalan tüm ambalajları veya ek parçaları çıkarın. 
∙ Cihazı aşağıda gösterildiği gibi monte edin ve toz haznesi ve filtrelerin doğru takıldığını kontrol edin (“Toz haznesinin 

boşaltılması” ve “Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi” bölümlerine de bakın). 

Montaj 
∙ Cihaz parçalarını yalnızca fiş elektrik prizinde iken monte etmeyiniz. 
∙ Gerekirse, yerine oturduğunu duyana kadar toz haznesini cihazın içine itin. 
∙ Hortumu cihaza takın ve çeyrek tur çevirerek yerine kilitleyin. 
∙ Teleskopik boruyu bir tık sesi duyana kadar hortumun üzerine itin ve gerekli uzunluğa ayarlayın. 
∙ Vakumlanacak yüzey için doğru nozulu seçin: 

Değiştirilebilir zemin başlığının 2 ayarı vardır: 

Konum 1, halı, kilim vb. liflerin ve bu yüzeylerin derinlemesine temizlenmesi için uygundur. 

Konum 2, her türlü düz sert zemin için idealdir. 

Parke başlığı, çatlakları ve derz boşlukları olan sert zeminleri temizlemek için idealdir. 
Aralıkların ve derz boşluklarının optimum şekilde temizlenmesi için nozul zeminle tam 
temas halinde olmalıdır. Kaba kirleri toplamak için nozulü hafifçe eğmek faydalı olabilir. 

Katlanmış fırça ile 2'si 1 arada aparat, koltuk aralıkları ve ulaşılması zor diğer alanlar 
için mükemmeldir. 

Açılmamış fırça mobilyalarınızı süpürmek için idealdir. 

∙ Asla hasarlı bir nozul kullanmayın. Hasarlı bir nozul, yüzeylerin çizilmesine neden olabilir.
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Elektrikli Süpürge 
∙ Özellikle merdivenleri süpürürken dikkatiniz daima cihazın üzerinde olsun. Diğer-vakumlu temizleme işlemlerinde, cihaz 

düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir. 
∙ Döner kıllı bir fırça kullanırken, insanlardan, hayvanlardan, bitkilerden, kablolardan ve hatlardan her zaman uzak tutun. 
∙ Cihazı sadece toz haznesi ve filtreler doğru şekilde takılmışsa kullanın.
∙ Cihazı monte edin, şebeke elektriğine takın ve cihazı açın.
∙ Zemin kaplama, halı veya mobilya üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarına uyunuz! 

∙ Perdeler veya diğer nesneler kazayla emilirse, nesneleri tekrar serbest bırakmak için sürgülü 
havalandırmayı hızla açın. 

∙ Her zaman emiş gücünü yüzey tipine göre ayarladığınızdan emin olun (“Emiş gücünün 
ayarlanması” bölümüne bakın). 

∙ Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. 
∙ Elektrik kablosunu geri çekme düğmesine bastığınızda, elektrik kablosu cihaza geri çekilir. Fişi tuttuğunuzdan ve kablo muhafazasına 

doğru elinizle yönlendirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde kablo kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir ve yakındakileri yaralama, 
takılma tehlikesine veya nesnelere zarar verme riskiyle karşı karşıya kalabilir. 

Emiş Gücünün Ayarlanması 
∙ Güç kontrolü, tüm ayar ölçeğinde kademesiz olarak ayarlanabilir. Vakumlanacak yüzeye bağlı olarak güç kontrolünün 

konumu aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır: 
∙ Maksimum güç: aralıklı sert zeminler, çok kirli zeminler için
∙ Yüksek güç: halılar, yolluklar ve benzeri ürünler için
∙ Düşük güç: döşemeli mobilyalar, minderler ve şilteler için
∙ Minimum güç: perdeler, askılar ve benzeri ürünler için

Bakım ve Temizlik 

Cihazınızın herhangi bir bakımını veya temizliğini yapmadan önce kapatın ve fişini prizden çekin!

Toz haznesinin boşaltılması 
∙ Toz haznesini aşağıdaki durumlarda boşaltın:

∙ Emiş gücü olması gerekenden düşükse,
∙ Daha uzun süre saklamadan önce veya 
∙ Servis merkezine göndermeden önce.

∙ Düğmeye basın ve toz haznesini çıkarın.
∙ Toz haznesinin altındaki düğmeye basın, kapağı açın ve toz haznesinin içindekileri boşaltın.
∙ Toz haznesinin içeriği, ev çöpünde bulunması yasak olan kirler içermediği sürece normal ev çöpüne 

atılabilir.
∙ Toz haznesini kapatın ve cihaza yerleştirin - bir tık sesi duymalısınız.

/

Toz haznesinin temizlenmesi
∙ Toz haznesini özellikle aşağıdaki koşullarda düzenli olarak temizleyin:

∙ emiş gücü azalmış gibi görünüyorsa
∙ cihazı uzun süre saklamadan önce
∙ cihazı servis merkezine göndermeden önce.

∙ Düğmeye basın ve toz haznesini çıkarın.
∙ Toz haznesi kapağını saat yönünün tersine ( → ) çevirin veçıkarın.
∙ Toz haznesi filtresinin kilidini açın (saat yönünün tersine çevirin) ve çıkarın. Gerekirse filtreyi “Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi” 

bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.
∙ Toz haznesi eklentisinin kilidini açın (saat yönünün tersine çevirin) ve çıkarın.
∙ Toz haznesi eklentisini fırçalamak için 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanın. Ek parça üzerinde su 

kullanmayın!
∙ Toz haznesini suyla durulayın (gerekirse suya hafif bir deterjan ekleyin). Toz haznesini tekrar cihaza koymadan önce iyice kurulayın.
∙ Toz haznesi eklentisini tekrar toz haznesine koyun ve saat yönünde çevirerek kilitleyin.
∙ Toz haznesi filtresini siyah tarafı aşağı bakacak şekilde toz haznesine yerleştirin ve saat yönünde kilitleyin.
∙ Toz haznesi kapağını takın ve saat yönünde kilitleyin(

Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi

→ ).

∙ Filtreyi, özellikle aşağıdaki koşullarda düzenli olarak temizleyin:
∙ Emiş gücü olması gerekenden düşükse
∙ Cihazı uzun süre saklamadan önce veya
∙ servis merkezine göndermeden önce.

∙ Evde kullanımda filtreler 6 ay sonra değiştirilmelidir.
Toz haznesi filtresi:
∙ Filtreyi toz haznesinden çıkarın (“Toz haznesinin temizlenmesi” bölümüne bakın). Siyah eki çıkarın.
∙ Önce beyaz filtreye hafifçe vurun ve ardından 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanarak dışarı çıkarın. Ardından gevşemiş toz

kalıntılarını tekrar hafifçe vurarak çıkarın.
∙ Filtredeki siyah köpük parça yıkanabilir ancak bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine atılmamalıdır.
∙ Bu eki akan su altında iyice durulayın.
∙ Temizledikten sonra oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat kurumaya bırakın. Sadece tamamen kuruduğunda geri koyun.
Motor ön filtresi:
∙ Toz haznesini çıkarın ve ardından motor ön filtresini cihazdan çıkarın.
∙ Filtre yıkanabilir, ancak bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine konmamalıdır.
∙ Filtreyi akan su altında iyice durulayın.
∙ Temizledikten sonra oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat kurumaya bırakın. Sadece tamamen kuruduğunda geri koyun.
HEPA filtresi
∙ HEPA filtre kapağını açın ve filtreyi çıkarın.
∙ Önce filtreye hafifçe vurun ve ardından 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanarak dışarı çıkarın. Ardından gevşemiş

toz kalıntılarını tekrar hafifçe vurarak çıkarın.
∙ Filtreyi geri takın ve kapağı kapatın.

Temizlik
∙ Muhafaza ve elektrik kablosu, elektrik güvenliği nedeniyle sıvılarla tutulamaz veya sıvılara daldırılamaz. Muhafazayı hafif nemli bir

bezle ovun ve ardından kurulayın.
∙ Temizlik için keskin veya aşındırıcı temizleyiciler veya sert fırçalar kullanmayın.

Cihazın muhafaza edilmesi
∙ Kolay saklama için, kullanılmadığında zemin başlığı güç kontrolünün altındaki park kancasına takılabilir.

/
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Elektrikli süpürge
∙ Özellikle merdivenleri süpürürken daima cihazın üzerinde olduğunuzdan emin olun. Diğer-vakumlu temizleme işlemlerinde, cihaz 

düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
∙ Döner kıllı bir fırça kullanırken, insanlardan, hayvanlardan, bitkilerden, kablolardan ve hatlardan her zaman uzak tutun.
∙ Cihazı sadece toz haznesi ve filtreler doğru şekilde takılmışsa kullanın.
∙ Cihazı monte edin, şebeke elektriğine takın ve cihazı açın.
∙ Zemin kaplama, halı veya mobilya üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarına uyunuz!

∙ Perdeler veya diğer nesneler kazayla emilirse, nesneleri tekrar serbest bırakmak için sürgülü 
havalandırmayı hızla açın.

∙ Her zaman emiş gücünü yüzey tipine göre ayarladığınızdan emin olun (“Emiş gücünün 
ayarlanması” bölümüne bakın).

∙ Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
∙ Elektrik kablosunu geri çekme düğmesine bastığınızda, elektrik kablosu cihaza geri çekilir. Fişi tuttuğunuzdan ve kablo muhafazasına 

doğru elinizle yönlendirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde kablo kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir ve yakındakileri ya ralama, takılma
tehlikesine veya nesnelere zarar verme riskiyle karşı karşıyakalabilir.

Emiş gücünün ayarlanması
∙ Güç kontrolü, tüm ayar ölçeğinde kademesiz olarak ayarlanabilir. Vakumlanacak yüzeye bağlı olarak güç kontrolünün konumu 

aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:
∙ maksimum güç: aralıklı sert zeminler, çok kirli zeminler için
∙ yüksek güç: halılar, yolluklar ve benzeri ürünler için
∙ düşük güç: döşemeli mobilyalar, minderler ve şilteler için
∙ minimum güç: perdeler, askılar ve benzeri ürünler için

Bakım ve temizlik

Cihazınızın herhangi bir bakımını veya temizliğini yapmadan önce kapatın ve fişini prizden çekin! Toz

haznesinin boşaltılması
∙ Toz haznesini aşağıdaki durumlarda boşaltın:

∙ Emiş gücü olması gerekenden düşükse,
∙ daha uzun süre saklamadan önce veya 
∙ servis merkezine göndermeden önce.

∙ Düğmeye basın ve toz haznesini çıkarın.
∙ Toz haznesinin altındaki düğmeye basın, kapağı açın ve toz haznesinin içindekileri boşaltın.
∙ Toz haznesinin içeriği, ev çöpünde bulunması yasak olan kirler içermediği sürece normal ev çöpüne atılabilir.
∙ Toz haznesini kapatın ve cihaza yerleştirin - bir tık sesi duymalısınız.

/ 

Toz Haznesinin Temizlenmesi 
∙ Toz haznesini özellikle aşağıdaki koşullarda düzenli olarak temizleyin:

∙ Emiş gücü azalmış gibi görünüyorsa
∙ Cihazı uzun süre saklamadan önce
∙ Cihazı servis merkezine göndermeden önce.

∙ Düğmeye basın ve toz haznesini çıkarın.
∙ Toz haznesi kapağını saat yönünün tersine  çevirin ve çıkarın.  (     →     ) 
∙ Toz haznesi filtresinin kilidini açın (saat yönünün tersine çevirin) ve çıkarın. Gerekirse filtreyi “Filtrelerin temizlenmesi veya 

değiştirilmesi” bölümünde belirtildiği gibi temizleyin. 
∙ Toz haznesi eklentisinin kilidini açın (saat yönünün tersine çevirin) ve çıkarın.
∙ Toz haznesi eklentisini fırçalamak için 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanın. Ek parça üzerinde su 

kullanmayın! 
∙ Toz haznesini suyla durulayın (gerekirse suya hafif bir deterjan ekleyin). Toz haznesini tekrar cihaza koymadan önce iyice kurulayın.
∙ Toz haznesi eklentisini tekrar toz haznesine koyun ve saat yönünde çevirerek kilitleyin.
∙ Toz haznesi filtresini siyah tarafı aşağı bakacak şekilde toz haznesine yerleştirin ve saat yönünde kilitleyin.
∙ Toz haznesi kapağını takın ve saat yönünde kilitleyin ( 

Filtrenin Temizlenmesi veya Değiştirilmesi 

→ ).

∙ Filtreyi, özellikle aşağıdaki koşullarda düzenli olarak temizleyin:
∙ Emiş gücü olması gerekenden düşükse
∙ Cihazı uzun süre saklamadan önce veya
∙ Servis merkezine göndermeden önce.

∙ Evde kullanımda filtreler 6 ay sonra değiştirilmelidir.
Toz Haznesi Filtresi: 
∙ Filtreyi toz haznesinden çıkarın (“Toz haznesinin temizlenmesi” bölümüne bakın). Siyah eki çıkarın.
∙ Önce beyaz filtreye hafifçe vurun ve ardından 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanarak dışarı çıkarın. Ardından 
gevşemiş toz kalıntılarını tekrar hafifçe vurarak çıkarın. 
∙ Filtredeki siyah köpük parça yıkanabilir ancak bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine atılmamalıdır.
∙ Bu eki akan su altında iyice durulayın.
∙ Temizledikten sonra oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat kurumaya bırakın. Sadece tamamen kuruduğunda tekrar takın.
Motor Ön Filtresi: 
∙ Toz haznesini çıkarın ve ardından motor ön filtresini cihazdan çıkarın.
∙ Filtre yıkanabilir, ancak bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine konmamalıdır.
∙ Filtreyi akan su altında iyice durulayın.
∙ Temizledikten sonra oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat kurumaya bırakın. Sadece tamamen kuruduğunda tekrar takın.
HEPA Filtre
∙ HEPA filtre kapağını açın ve filtreyi çıkarın.
∙ Önce filtreye hafifçe vurun ve ardından 2'si 1 arada aparatın katlanmamış fırçasını kullanarak dışarı çıkarın. Ardından gevşemiş
toz kalıntılarını tekrar hafifçe vurarak çıkarın. 
∙ Filtreyi geri takın ve kapağı kapatın.

Temizlik 
∙ Muhafaza ve elektrik kablosu, elektrik güvenliği nedeniyle sıvılarla tutulamaz veya sıvılara daldırılamaz. Muhafazayı hafif nemli 

bir bezle ovun ve ardından kurulayın. 
∙ Temizlik için keskin veya aşındırıcı temizleyiciler veya sert fırçalar kullanmayın.

Cihazın Muhafaza Edilmesi 
∙ Kolay saklama için, kullanılmadığında zemin başlığı güç kontrolünün altındaki park kancasına takılabilir. 

/ 
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Kendi Başınıza Sorun Giderme 

∙ Mümkün olduğunca az sorun çıkması için, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak ve bu vesile ile filtreleri kontrol etmek ve kirliyse 
temizlemek önemlidir. 

∙ Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmeden önce aşağıdaki tablo yardımıyla sorunu kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol  edin. 

Sorun Çözüm 

Cihaz aniden duruyor Entegre aşırı ısınma koruması devreye girdi (muhtemelen dolu bir toz torbası veya benzeri nedeniyle)  
Bu durumda sorunu şu şekilde giderin: 
1. Makineyi/cihazı kapatın.
2. Fişi ana prizden çekin.
3. Aşırı ısınmanın nedenini ortadan kaldırın (toz haznesinin boşaltılması gerekiyor - "Toz 
haznesinin boşaltılması" bölümüne bakın veya filtrelerin temizlenmesi gerekiyor - "Filtrelerin 
temizlenmesi veya değiştirilmesi" bölümüne bakın veya bir yerde tıkanıklık vardır) 
4. Aşırı ısınmanın nedenini ararken hortumu, nozulleri ve teleskopik boruyu da kontrol ettiğinizden 
emin olun. 
5. Kapağı kapatın ve tüm aksesuarları yeniden takın.
6. 45 dakika daha bekleyin. 
Cihaz soğuduktan sonra tekrar açabilirsiniz.

Cihaz neredeyse hiç toz 
almıyor ve/veya emiş gücü 
düşüyor 

Toz haznesinin boşaltılması gerekiyor (“Toz haznesinin boşaltılması / temizlenmesi” bölümüne 
bakın). Filtreleri aynı anda temizlemek en iyisidir (“Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi” 
bölümüne bakın). 

Kullanılan nozul döşeme için uygun olmayabilir. 
Doğru nozulu seçin ve takın. 

Değiştirilebilir zemin başlığı takılıyken, anahtar zemin tipine uygun konumda değildir. 
Anahtar için doğru konumu seçin. 

Cihazdan koku yayılıyor ve 
hatta toz çıkıyor 

Toz haznesi parçalarının veya elektrikli süpürge aksesuarlarının, filtreyi temizlemek veya aksesuarları 
değiştirmek için söküldükten sonra tekrar yerine takılmamış veya kapatılmamış olması muhtemeldir. 
Tüm parçaların doğru ve sıkı bir şekilde yerlerine oturduğunu kontrol edin. 

∙ Bu yardımcı olmazsa, lütfen satış sonrası hizmetler departmanımızla iletişime geçin.
İletişim bilgileri bu kullanım kılavuzunun 12. sayfasında yer almaktadır.

5103-048 
1 Toz haznesi filtresi + 1 
HEPA filtresi 

PB7217: 
1 parke fırçası 

TB7216: 
1 turbo fırça 

ZB7214: 
1 uzun, esnek aralık başlığı 

İmha prosedürü
Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak
atılmalıdır. Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.
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Kendi başınıza sorun giderme

∙ Mümkün olduğunca az sorun çıkması için, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak ve bu vesile ile filtreleri kontrol etmek ve kirliyse 
temizlemek önemlidir.

∙ Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmeden önce aşağıdaki tablo yardımıyla sorunu kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin.

Sorun Çözüm

Cihaz aniden duruyor Entegre aşırı ısınma koruması devreye girdi (muhtemelen dolu bir toz torbası veya benzeri nedeniyle)
Bu durumda sorunu şu şekilde giderin:
1. Makineyi/cihazı kapatınız.
2. Fişi ana prizden çekin.
3. Aşırı ısınmanın nedenini ortadan kaldırın (toz haznesinin boşaltılması gerekiyor - "Toz haznesinin 

boşaltılması" bölümüne bakın veya filtrelerin temizlenmesi gerekiyor - "Filtrelerin temizlenmesi
veya değiştirilmesi" bölümüne bakın veya bir yerde tıkanıklık vardır)

4. Aşırı ısınmanın nedenini ararken hortumu, nozulleri ve teleskopik boruyu da kontrol ettiğinizden 
emin olun.

5. Kapağı kapatın ve tüm aksesuarları yeniden takın.
6. 45 dakika daha bekleyin.
Cihaz soğuduktan sonra tekrar açabilirsiniz.

Cihaz neredeyse hiç toz
almıyor ve/veya emiş gücü 
düşüyor

Toz haznesinin boşaltılması gerekiyor (“Toz haznesinin boşaltılması/temizlenmesi” bölümüne bakın).
Filtreleri aynı anda temizlemek en iyisidir (“Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi”
bölümüne bakın).

Ekli nozul döşeme için uygun olmayabilir. Doğru 
nozulu seçin ve takın.

Değiştirilebilir zemin başlığı takılıyken, anahtar zemin tipine uygun konumda değildir. Anahtar için doğru 
konumu seçin.

Cihazdan koku yayılıyor ve 
hatta toz çıkıyor

Toz haznesi parçalarının veya elektrikli süpürge aksesuarlarının, filtreyi temizlemek veya aksesuarları
değiştirmek için söküldükten sonra tekrar yerine takılmamış veya kapatılmamış olması muhtemeldir.
Tüm parçaların doğru ve sıkı bir şekilde yerlerine oturduğunu kontrol edin.

∙ Bu yardımcı olmazsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
∙ İletişim bilgileri bu kullanım kılavuzunun ekinde veya ana sayfamızda yer almaktadır.

Yedek parça, garanti ve imha

5103-048
1 Toz haznesi filtresi + 1 
HEPA filtresi

PB7217:
1 parke fırçası

TB7216:
1 turbo fırça

ZB7214:
1 uzun, esnek aralık başlığı

İmha Prosedürü 
Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak 
atılmalıdır. Uygun imha prosedürü çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir. 
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Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Altunizade Mh. 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:13 B Blok Üsküdar / İSTANBUL

İmalatçı Firma:
SEVERIN Elektrogeräte
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel    +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de
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142 x 208 mm

Teknik değişiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri değişebilir.
I/M No.: 9923.0000   9/21
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