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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

TR

2'si 1 Arada El Tipi/Dik Elektrikli Süpürge

Değerli Müşterimiz,
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu 
ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz yalnızca aşağıdaki talimatlara aşina
olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Belirli kişileri kapsar
∙ Bu cihaz sadece 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel

kapasiteleri düşük veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından 
ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında 
kendilerine talimat verilmiş olması ve bu kişiler tarafından cihazın güvenli
kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri halinde çalıştırılabilir.

∙ Çocukların cihazla oynamasına, üzerinde durmasına veya oturmasına izin 
verilmez. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar 
tarafından yapılamaz.

∙ 8 yaşından küçük çocuklar cihazdan ve elektrik adaptöründen uzak tutulmalıdır.
∙ Ambalaj malzemesi oyun amaçlı kullanılmamalıdır. Boğulma riski söz konusudur.

Cihazın güvenli bir şekilde bağlanması
Cihaz elektrik akımı ile şarj edilir. Bu nedenle elektrik çarpması riski
vardır. 
Bu nedenle:
∙ Kullanmadan önce cihazı ve elektrik adaptörünü olası hasarlara karşı 

kontrol edin. Arızalı bir cihazı veya arızalı bir şebeke adaptörüne sahip bir 
cihazı asla çalıştırmayın.

∙ Şebeke adaptörünü sadece şebeke adaptörü plakasındaki özelliklere uyan
prizlere bağlayın.

∙ Cihazı veya elektrik adaptörünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Tehlikeleri
önlemek için cihazda ve elektrik adaptöründe onarımlar yalnızca müşteri
hizmetlerimiz tarafından yapılabilir. Arızalı bir cihazın onarımını bir uzman
satıcı ile gerçekleştirin veya SEVERIN müşteri hizmetleri ile iletişime geçin (bu 
kullanım kılavuzunun ekinde veya www.severin.de adresindeki iletişim
bilgilerine bakın).

∙ Cihazı veya elektrik adaptörünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya 
sıvılarla işlem yapmayın. Cihazı ve elektrik adaptörünü yağmurdan ve ıslak
koşullardan uzak tutun. Cihazı ve elektrik adaptörünü dış mekanlarda veya
yüksek nemli odalarda çalıştırmayın.

Teknik Bilgiler 

Elektrik Kaynağı Girişi 

Ağırlık 1,5 kg 

Batarya 

Elektrik Kaynağı

Yalnızca Elektrik Kaynağı ile Kullanın

Sıra No HV 7153 

100-240 V~ 50-60
Hz 0.5 A 

Elektrik Kaynağı Çıkışı 26 V⎓
400 mA 

22,2 V⎓
2200 mAh 
48,84 Wh 

26 V⎓
400 mA 

YLJXA-E260040
ZD012A260040EU 
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Teknik Bilgi

Sıra No HV 7153

Elektrik kaynağı Girişi
100-240 V~
50-60 Hz
0.5 A

Elektrik kaynağı Çıkış 26 V⎓
400 mA

Ağırlık 1,5 kg

Batarya
22,2 V⎓
2200 mAh
48,84 Wh

Elektrik kaynağı 26 V⎓
400 mA

Yalnızca elektrik kaynağıyla kullanın YLJXA-E260040 
ZD012A260040EU

TR 

2'si 1 Arada El Tipi/Dik Elektrikli Süpürge 

Değerli Müşterimiz, 
Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu 
ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz yalnızca aşağıdaki talimatlara aşina 
olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. 

Güvenlik Talimatları 

Belirli Kişileri Kapsar 
∙ Bu cihaz sadece 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel

kapasiteleri düşük veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında
kendilerine talimat verilmiş olması ve bu kişiler tarafından cihazın güvenli
kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri halinde çalıştırılabilir.

∙ Çocukların cihazla oynamasına, üzerinde durmasına veya oturmasına izin
verilmez. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar
tarafından yapılamaz.

∙ 8 yaşından küçük çocuklar cihazdan ve elektrik adaptöründen uzak tutulmalıdır.
∙ Ambalaj malzemesi oyun amaçlı kullanılmamalıdır. Boğulma riski söz konusudur.

Cihazın Güvenli Bir Şekilde Bağlanması 
Cihaz elektrik akımı ile şarj edilir.  Bu nedenle elektrik çarpması riski vardır. 
Bu nedenle: 

∙ Kullanmadan önce cihazı ve elektrik adaptörünü olası hasarlara karşı
kontrol edin. Arızalı bir cihazı veya arızalı bir şebeke adaptörüne sahip bir cihazı
asla çalıştırmayın.

∙ Şebeke adaptörünü sadece şebeke adaptörü plakasındaki özelliklere uyan
prizlere bağlayın.

∙ Cihazı veya elektrik adaptörünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Tehlikeleri
önlemek için cihazda ve elektrik adaptöründe onarımlar yalnızca satış sonrası
hizmetler departmanımız tarafından yapılabilir.  Arızalı bir cihazın onarımı için
satış sonrası hizmetler departmanımız ile iletişime geçin. (bkz. syf.12)

∙ Cihazı veya elektrik adaptörünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya
sıvılarla işlem yapmayın. Cihazı ve elektrik adaptörünü yağmurdan ve ıslak
koşullardan uzak tutun. Cihazı ve elektrik adaptörünü dış mekanlarda veya
yüksek nemli odalarda çalıştırmayın.
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∙ Cihazı veya elektrik adaptörünü ıslak ellerle tutmayın. Elektrik adaptörünü
prizden çıkarırken her zaman doğrudan fişten çekin.

∙ Şebeke adaptörünün kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına veya
taşmamasına ve ısı kaynakları, nem ve keskin kenarlarla temas etmemesine
dikkat ediniz. Elektrik adaptörünün kablosunun takılma tehlikesi
oluşturmadığından emin olun.

∙ Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan ve aksesuarları değiştirmeden
önce cihazı kapatın ve şebeke adaptörünün bağlı olmadığından emin olun.

Şarj Edilebilir Pilleri Kullanırken Güvenlik 
Şarj edilebilir piller yanlış kullanılırsa yaralanma ve patlama riski vardır. 
∙ Şarj edilebilir pili asla başka şarj edilebilir pillerle veya şarj edilemeyen pillerle

değiştirmeyin. Yalnızca aynı şarj edilebilir pilleri kullanın. Şarj edilebilir pillere
asla kısa devre yaptırmayın, yani özellikle elektriği ileten nesnelerle asla iki
kutba aynı anda dokunmayın. Şarj edilebilir pilleri, saklama sırasında diğer şarj
edilebilir piller veya metal nesneler tarafından kısa devre yapmayacak şekilde
saklayın.

∙ Şarj edilebilir pili şarj etmek için yalnızca teslimat kapsamında bulunan elektrik
adaptörünü kullanın. Şarj edilebilir pili asla başka bir elektrik adaptörüyle şarj
etmeyin. Bu cihazın şarj edilebilir pilini şarj etmek için yalnızca teslimat
kapsamında bulunan elektrik adaptörünü kullanın.

∙ Bitmiş bir pili, şarj edilebilir pili anlatıldığı gibi çıkarın. Ardından, şarj edilebilir pili
gecikmeden yakındaki uygun bir toplama noktasına götürün, böylece güvenli ve
çevreye uygun imha sağlayın. Şarj edilebilir pili asla evsel atıklarla birlikte
atmayın.

∙ Şarj edilebilir pili çıkarmadan önce, şebeke adaptörünün prizden çekildiğinden
emin olun.

∙ Şarj edilebilir pili asla parçalarına ayırmayın, yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın veya ateşe atmayın.

∙ Yanlış kullanım durumunda, şarj edilebilir pilden sıvı çıkabilir. Hasarlıysa veya
sıvı sızdırıyorsa, şarj edilebilir pili kullanmayın.
- Sıvı kaçmışsa, sıvıyla temastan kaçının.
- Sıvı ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Sonradan etkiler

oluşması durumunda (türüne bakılmaksızın), bir doktora danışın.
Döner Fırça Silindiri 
Cihaz, elektrikli bir fırça silindiri içerir.  Bu yaralanmalara neden olabilir.  Bu nedenle, 
aşağıdakilere dikkat edin: 
∙ Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, cihazın kapalı ve

şarjda olmadığından emin olun.
∙ Vücudunuzun bölümlerinin asla fırça silindirinin altına girmeyeceğinden emin olun.

∙ Kabloların, tellerin ve uzun saçakların yakınında süpürmeyin. Bir yandan 
kablonun yalıtımının zarar görme tehlikesi vardır. Öte yandan, bu nesneler fırça 
silindirine takılarak cihaza zarar verebilir.

LED AYDINLATMA
Zemin başlığına LED’ler monte edilmiştir. Bunlar zemin başlığının önündeki
çalışma alanını aydınlatır.
∙ Çalışma sırasında LED'lere bakmayın.
∙ LED'leri değiştirmek mümkün değildir.

Kullanım amacı
Cihaz sadece evde kullanılmalıdır.
Cihaz sadece düz, normal kirli yüzeylerde, kısa tüylü halılarda veya döner
fırçaya zarar vermeden dayanabilecek döşemelerde temizlik için kullanılabilir.
Başka herhangi bir kullanım uygunsuz sayılır ve yasaktır.

Yaralanmaları, yangınları ve hasarları önlemek için cihaz aşağıdaki
durumlarda kullanılmamalıdır:
∙ İnsanlar, hayvanlar veya bitkiler. Cihazı her zaman vücudun tüm

bölümlerinden, saçlardan ve giysilerden (örn. ayakkabı bağcığı) uzak tutun.
Başınızın yakınında kullanmayınız.

∙ Parlayan, yanan veya için için yanan parçacıklar (kül, kömür, kömür, sigara, 
kibrit gibi).

∙ Patlayıcı veya son derece yanıcı maddeler veya tonerler.
∙ Su ve diğer sıvılar, örneğin ıslak halı temizleme maddeleri.
∙ Cam kıymıkları, çiviler veya inşaat atıkları gibi keskin nesneler.

Aşağıdakiler de yasaktır:
∙ Cihazın veya elektrik adaptörünün bağımsız olarak değiştirilmesi veya onarılması.
∙ Cihazın açıklıklarına nesnelerin sokulması. Özel olarak sağlanan aksesuarlar 

bu kuralın istisnasıdır.
∙ Açık havada kullanın, saklayın veya şarj edin.

Cihaz arızalıysa
∙ Arızalı bir cihazı bir uzman satıcı veya müşteri hizmetleri tarafından tamir ettirin

(bu kullanım kılavuzunun ekinde veya www.severin.de adresindeki iletişim
bilgilerine bakın).

CE İşaretlemesi
Bu cihaz, CE işareti için zorunlu olan AB direktifleri ile uyumludur.
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∙ Cihazı veya elektrik adaptörünü ıslak ellerle tutmayın. Elektrik adaptörünü
prizden çıkarırken her zaman doğrudan fişten çekin.

∙ Şebeke adaptörünün kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına veya 
taşmamasına ve ısı kaynakları, nem ve keskin kenarlarla temas etmemesine
dikkat ediniz. Elektrik adaptörünün kablosunun takılma tehlikesi
oluşturmadığından emin olun.

∙ Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan ve aksesuarları değiştirmeden 
önce cihazı kapatın ve şebeke adaptörünün bağlı olmadığından emin olun.

Şarj edilebilir pilleri kullanırken güvenlik
Şarj edilebilir piller yanlış kullanılırsa yaralanma ve patlama riski vardır.
∙ Şarj edilebilir pili asla başka şarj edilebilir pillerle veya şarj edilemeyen pillerle 

değiştirmeyin. Yalnızca aynı şarj edilebilir pilleri kullanın. Şarj edilebilir pillere 
asla kısa devre yaptırmayın, yani özellikle süzgeçtriği ileten nesnelerle asla iki
kutba aynı anda dokunmayın. Şarj edilebilir pilleri, saklama sırasında diğer şarj
edilebilir piller veya metal nesneler tarafından kısa devre yapmayacak şekilde
saklayın.

∙ Şarj edilebilir pili şarj etmek için yalnızca teslimat kapsamında bulunan elektrik
adaptörünü kullanın. Şarj edilebilir pili asla başka bir elektrik adaptörüyle şarj
etmeyin. Bu cihazın şarj edilebilir pilini şarj etmek için yalnızca teslimat
kapsamında bulunan elektrik adaptörünü kullanın.

∙ Bitmiş bir pili, şarj edilebilir pili anlatıldığı gibi çıkarın. Ardından, şarj edilebilir pili
gecikmeden yakındaki uygun bir toplama noktasına götürün, böylece güvenli ve 
çevreye uygun imha sağlayın. Şarj edilebilir pili asla evsel atıklarla birlikte
atmayın.

∙ Şarj edilebilir pili çıkarmadan önce, şebeke adaptörünün prizden 
çekildiğinden emin olun.

∙ Şarj edilebilir pili asla parçalarına ayırmayın, yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın veya ateşe atmayın.

∙ Yanlış kullanım durumunda, şarj edilebilir pilden sıvı çıkabilir. Hasarlıysa veya
sıvı sızdırıyorsa, şarj edilebilir pili kullanmayın.
- Sıvı kaçmışsa, sıvıyla temastan kaçının.
- Sıvı ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Sonradan etkiler 

oluşması durumunda (türüne bakılmaksızın), bir doktora danışın.
Döner fırça silindiri
Cihaz, elektrikli bir fırça silindiri içerir. Bu yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle,
aşağıdakilere dikkat edin:
∙ Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, cihazın kapalı ve 

şarjda olmadığından emin olun.
∙ Vücudunuzun bölümlerinin asla fırça silindirinin altına girmeyeceğinden emin olun.

∙ Kabloların, tellerin ve uzun saçakların yakınında süpürmeyin. Bir yandan
kablonun yalıtımının zarar görme tehlikesi vardır.  Öte yandan, bu nesneler fırça
silindirine takılarak cihaza zarar verebilir.

Led Aydınlatma
Zemin başlığına LED’ler monte edilmiştir. Bunlar zemin başlığının önündeki 
çalışma alanını aydınlatır. 
∙ Çalışma sırasında LED'lere bakmayın.
∙ LED'leri değiştirmek mümkün değildir.

Kullanım Amacı 
Cihaz sadece evde kullanılmalıdır. 
Cihaz sadece düz, normal kirli yüzeylerde, kısa tüylü halılarda veya döner 
fırçaya zarar vermeden dayanabilecek döşemelerde temizlik için kullanılabilir. 
Başka herhangi bir kullanım uygunsuz sayılır ve yasaktır. 

Yaralanmaları, yangınları ve hasarları önlemek için cihaz aşağıdaki 
durumlarda kullanılmamalıdır: 
∙ İnsanlar, hayvanlar veya bitkiler. Cihazı her zaman vücudun tüm bölümlerinden,
saçlardan ve giysilerden (örn. ayakkabı bağcığı) uzak tutun. Başınızın yakınında
kullanmayınız.
∙ Parlayan, yanan veya kor halinde yanan parçacıklar (kül, kömür, sigara, kibrit vb.)
∙ Patlayıcı veya son derece yanıcı maddeler veya tonerler.
∙ Su ve diğer sıvılar, örneğin ıslak halı temizleme maddeleri.
∙ Cam kıymıkları, çiviler veya inşaat atıkları gibi keskin nesneler.

Aşağıdakiler de Yasaktır:
∙ Cihazın veya elektrik adaptörünün bağımsız olarak değiştirilmesi veya onarılması.
∙ Cihazın açıklıklarına nesnelerin sokulması. Özel olarak sağlanan aksesuarlar bu
kuralın istisnasıdır.
∙ Açık havada kullanmak, saklamak veya şarj etmek.

Cihaz Arızalıysa
∙ Arızalı bir cihazın onarımı için satış sonrası hizmetler departmanımız ile iletişime
geçin. (bkz. syf.12)

CE İşaretlemesi 
Bu cihaz, CE işareti için zorunlu olan AB direktifleri ile uyumludur. 
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Cihaz Parçaları ve Montaj 

Cihaz Parçaları ve Öğeleri Dahildir 
1. 3 kademeli anahtarlı kol
2. Pil
3. Motor ön filtresi
4. Filtre ekranlı toz haznesi eki (çıkarılabilir)
5. Toz haznesi
6. Rulo fırçalı döşeme aparatı
7. Rulo fırçalı zemin aparatı
8. 2'si 1 arada aparat
9. Özel aparatlar
10. Vakum borusu
11. Bağlantı soketi (ünitenin arkası)

Resimle Gösterilmemiş 
Elektrik kaynağı 
Sabitleme bileşenleri ile duvara montaj braketi 

Cihazın Montajı 
Cihazdan kalan tüm ambalajları çıkarın ve bileşen parçalarını Şekil I'de gösterildiği gibi birleştirin:  
1. Gerekirse toz haznesini takın (“Toz haznesinin temizlenmesi” bölümüne de bakın)
2. Vakum borusunu cihaza doğru itin.
3. Zemin aparatını / 2'si 1 arada aparatı / aralık aparatını vakum borusunun üzerine itin.
4. Cihazı duvara montaj braketine itin.

Duvar Montajının Takılması 

1. Duvar montajını dikey konumda hizalanmış olarak duvara tutun. 
2. Delikleri bir kalemle işaretleyin. 
3. Delikleri delin (yaklaşık 8 mm Ø). 
4. Teslimat içeriğinde bulunan dübelleri deliklere sokun. 
5. Teslimat kapsamındaki vidaları kullanarak duvar montajını sabitleyin. 
6. Gerekirse kabloyu kablo kanalından kaydırın (oklara bakın). 

Şarj Edilebilir Pili Şarj Etme 

Şarj edilebilir pili her kullanımdan önce, özellikle de cihaz bir süre kullanılmadıktan sonra şarj etmek en iyisidir. Bu, şarj edi lebilir pilin 
hizmet ömrünü uzatır ve mümkün olan en uzun temizleme döngülerini sağlar. 
1. Teslimat kapsamına dahil olan şebeke adaptörünün konektörünü cihazın bağlantı soketine takın.
2. Teslimat kapsamına dahil olan elektrik adaptörünü bir prize bağlayın.

- Koldaki LED'ler yanıp sönmeye başlar. LED'ler ne kadar çok yanıp sönerse, şarj işlemi o kadar gelişmiş olur.
- Şarj edilebilir pil tamamen şarj olur olmaz tüm LED'ler 5 dakika boyunca yanar ve ardından söner. Şarj edilebilir pil boşken 

şarj işlemi yaklaşık 5 saat sürer. 
3. Elektrik adaptörünü prizden çıkarın. 
4. Şebeke adaptörü konnektörünü cihaz üzerindeki bağlantı soketinden ayırın. 

TAVSİYE: Tam şarjlı şarj edilebilir pil ile çalışma süresi yaklaşık 18 dakika (Güç modunda) veya 40 dakikadır (Eko modunda).

3. Elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
4. Şebeke adaptörü konnektörünü cihaz üzerindeki bağlantı soketinden ayırın.
TAVSİYE: Tam şarjlı şarj edilebilir pil ile çalışma süresi yaklaşık 18 dakika (Güç modunda) veya 40 dakikadır (Eko modunda).

Cihazın Çalıştırılması

Zemin başlığı ile vakumlama

TAVSİYE: Zemin başlığı, örneğin mobilyaları süpürmek için vakum borusu olmadan da kullanılabilir. Bunu yaparken, yüzeyin hasar 
görmeden fırça silindiri ile temasa dayanabileceğinden emin olun.

Maksimum güç modu
Güç modunda, el tipi elektrikli süpürge daha yüksek elektrikle çalışır ve fırça silindiri döner.
1. Zemin başlığını vakum borusuna takın.
2. Cihazı açmak için düğmeyi iki adım ileri itin. Güç modu etkinleştirildi; LED'leryanar.
3. Yerleri süpürün
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin.
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz. "Cihazın bakımı" bölümü).

Maksimum Eco Modu
Eko modunda vakumlama azaltılmış elektrikle gerçekleştirilir. El tipi elektrikli süpürge daha az enerji tüketir ve şarj edilebilir pilin çalışma 
süresi uzar. Fırça silindiri de bu bağlamda döner.
1. Zemin başlığını vakum borusuna takın.
2. Cihazı açmak için anahtarı bir konum ileri itin. Eko

modu etkinleştirildi; LED'ler yanar.
3. Yerleri süpürün
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin.
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz.  "Cihazın bakımı" bölümü).

Döşeme aparatını, aralık aparatını veya 2'si 1 arada aparatı kullanın

TAVSİYE:
Ekler, vakum borusu olmadan da kullanılabilir.
Döşeme aparatının döner temas yüzeyi, seçtiğiniz herhangi bir açıda kullanılmasına izin verir.
2'si 1 arada aparatla, örneğin kırıntıları toplamak için kırmızı kaydırıcıyı hareket ettirerek fırça eki geri çekilebilir. Aralık
aparatı, erişimin zor olduğu köşelerde kullanım için de uygundur.
1. Döşeme aparatını, aralık aparatını veya 2'si 1 arada aparatı doğrudan cihaza veya vakum borusuna takın.
2. Cihazı açmak için düğmeyi bir adım (Eko modu) veya iki adım (Güç modu) ileri itin.
3. Yerleri süpürün
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin.
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz. "Cihazın bakımı" bölümü).

Cihazın bakımı

Toz haznesinin boşaltılması
Toz haznesi sadece sınırlı miktarda kir tutabilir.
Bu nedenle, her temizleme prosedüründen sonra ve emiş gücü gözle görülür şekilde düşerse, toz haznesini boşaltmak en iyisidir.
1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
2. Vakum borusunu çıkarın (bkz. Şekil II).
3. Toz haznesinin alt tarafındaki kapağı açın. Bunu yapmak için kaydırıcıyı ileri doğru itin.
4. Toz haznesini boşaltın.
5. Kapağı kapatın.
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Cihaz parçaları/Montaj

Cihaz parçaları ve öğeleri dahildir
1. 3 konumlu anahtarlı tutamak
2. Pil
3. Motor ön filtresi:
4. Filtre ekranlı toz haznesi eki (çıkarılabilir)
5. Toz haznesi
6. Fırça rulolu döşeme aparatı
7. Fırça rulolu zemin aparatı
8. 2'si 1 arada aparat
9. Özel aparatlar
10. Vakum borusu
11. Bağlantı soketi (ünitenin arkası)

Resimle gösterilmemiş
Elektrik kaynağı
Sabitleme bileşenleri ile duvara montaj braketi

Cihazın montajı
Cihazdan kalan tüm ambalajları çıkarın ve bileşen parçalarını Şekil I'de gösterildiği gibi birleştirin:
1. Gerekirse toz haznesini takın (“Toz haznesinin temizlenmesi” bölümüne de bakın)
2. Vakum borusunu cihaza doğru itin.
3. Zemin aparatını / 2'si 1 arada aparatı / aralık aparatını vakum borusunun üzerine itin.
4. Cihazı duvara montaj braketine itin.

Duvar montajının takılması

1. Duvar montajını dikey konumda hizalanmış olarak duvara tutun.
2. Delikleri bir kalemle işaretleyin.
3. Delikleri delin (yaklaşık 8 mm Ø).
4. Teslimat içeriğinde bulunan dübelleri deliklere sokun.
5. Teslimat kapsamındaki vidaları kullanarak duvar montajını sabitleyin.
6. Gerekirse kabloyu kablo kanalından kaydırın (oklara bakın).

Şarj edilebilir pili şarj etme

Şarj edilebilir pili her kullanımdan önce, özellikle de cihaz bir süre kullanılmadıktan sonra şarj etmek en iyisidir. Bu, şarj edi lebilir pilin
hizmet ömrünü uzatır ve mümkün olan en uzun temizleme döngülerini sağlar.
1. Teslimat kapsamına dahil olan şebeke adaptörünün konektörünü cihazın bağlantı soketine takın.
2. Teslimat kapsamına dahil olan elektrik adaptörünü bir prize bağlayın.

- Koldaki LED'ler yanıp sönmeye başlar. LED'ler ne kadar çok yanıp sönerse, şarj işlemi o kadar gelişmiş olur.
- Şarj edilebilir pil tamamen şarj olur olmaz tüm LED'ler 5 dakika boyunca yanar ve ardından söner. Şarj edilebilir pil boşken şarj

işlemi yaklaşık 5 saat sürer.

Cihazın Çalıştırılması 

Zemin Başlığı ile Vakumlama 

TAVSİYE: Zemin başlığı, örneğin mobilyaları süpürmek için vakum borusu olmadan da kullanılabilir. Bunu yaparken, yüzeyin hasar 
görmeden fırça silindiri ile temasa dayanabileceğinden emin olun. 

Maksimum Güç Modu 
Güç modunda, el tipi elektrikli süpürge daha yüksek elektrikle çalışır ve fırça silindiri döner. 
1. Zemin başlığını vakum borusuna takın. 
2. Cihazı açmak için düğmeyi iki adım ileri itin. Güç modu etkinleştirildi; LED'ler yanar. 
3. Yerleri süpürün 
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin. 
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz.  "Cihazın bakımı" bölümü). 

Maksimum Eco Modu 
Eko modunda vakumlama azaltılmış elektrikle gerçekleştirilir. El tipi elektrikli süpürge daha az enerji tüketir ve şarj edilebilir pilin çalışma 
süresi uzar. Fırça silindiri de bu bağlamda döner. 
1. Zemin başlığını vakum borusuna takın.
2. Cihazı açmak için anahtarı bir konum ileri itin. Eko modu etkinleştirildi; LED'ler yanar.
3. Yerleri süpürün
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin.
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz.  "Cihazın bakımı" bölümü).

Döşeme aparatını, aralık aparatını veya 2'si 1 arada aparatı kullanın 

TAVSİYE: 
Ekler, vakum borusu olmadan da kullanılabilir. 
Döşeme aparatının döner temas yüzeyi, seçtiğiniz herhangi bir açıda kullanılmasına izin verir. 
2'si 1 arada aparatla, örneğin kırıntıları toplamak için kırmızı kaydırıcıyı hareket ettirerek fırça eki geri çekilebilir. Aralık aparatı, 
erişimin zor olduğu köşelerde kullanım için de uygundur. 
1. Döşeme aparatını, aralık aparatını veya 2'si 1 arada aparatı doğrudan cihaza veya vakum borusuna takın. 
2. Cihazı açmak için düğmeyi bir adım (Eko modu) veya iki adım (Güç modu) ileri itin. 
3. Yerleri süpürün 
4. Cihazı kapatmak için anahtarı gidebildiği kadar geriye itin. 
5. Toz haznesini boşaltın ve temizleyin (bkz.  "Cihazın bakımı" bölümü). 

Cihazın Bakımı 

Toz Haznesinin Boşaltılması 
Toz haznesi sadece sınırlı miktarda kir tutabilir. 
Bu nedenle, her temizleme prosedüründen sonra ve emiş gücü gözle görülür şekilde düşerse, toz haznesini boşaltmak en iyisidir. 
1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun. 
2. Vakum borusunu çıkarın (bkz.  Şekil II). 
3. Toz haznesinin alt tarafındaki kapağı açın. Bunu yapmak için kaydırıcıyı ileri doğru  itin. 
4. Toz haznesini boşaltın. 
5. Kapağı kapatın. 
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Toz Haznesinin Temizlenmesi 
1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
2. Toz haznesini çıkarın.
3. Toz haznesini boşaltın. Toz haznesi kapağı kapalı olmalıdır. Toz haznesinin ön ucunu tutun, başparmağınızla kırmızı etiketin 

olduğu yere sıkıca bastırın ve aşağı doğru çekin (bkz.  Şekil I II). 
4. Toz haznesinin 4 parçasını da sökün. Bunu yapmak için motor ön filtresini çıkarın (bkz.  Şekil V). Toz haznesi eklentisini 

çıkarın. Toz haznesi ek parçasının alt kısmını çevirerek filtre süzgecini gevşetin. 
5. Tüm parçalardaki kiri temizleyin.

Not: Tüm parçalar ve filtre ıslak temizlenebilir. Bu bağlamda, cihaz tekrar kullanılmadan önce tüm parçaların tamamen kuru 
olduğundan emin olunması zorunludur. Filtrenin kuruması yaklaşık 3 gün sürer. Gerekirse, bu süre içinde sağlanan yedek filtreyi 
kullanın. 

6. Tamamen kuruduktan sonra filtre süzgecini toz haznesi yuvasına yerleştirin ve yerine kilitlemek için döndürün.
7. Ek parçayı toz haznesine yerleştirin (toz haznesindeki açıklıklar ve ek parça aynı hizada olmalıdır).
8. Motor ön filtresini konumlandırın (köpük tarafı aşağı, beyaz tarafı yukarı bakacak şekilde).
9. Toz haznesini cihaza takın (bkz.  Şekil IV). 

Zemin aparatındaki ve döşeme aparatındaki fırça silindirinin temizlenmesi 
Kirlenme, fırça silindirinin serbestçe dönmesini engelleyebilir. Fırça silindirini düzenli olarak temizleyin. 
1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun. 
2. Cihazı vakum borusundan çıkarın.
3. Gerekirse bir madeni para kullanarak fırça silindiri kilitleme cihazını aparatın yanından gevşetin.
4. Fırça silindirini yavaşça yana doğru itin. 

Dikkat! Dahili keskin kenarlar nedeniyle zemin aparatında yaralanma riski vardır.
5. Gerekiyorsa dikkatli bir şekilde bir cımbız veya makas kullanarak fırçadaki kılları ve kiri temizleyin. 
6. Fırçayı tekrar cihaza takın. Bunu yapmak için, fırça merdanesini yandan itin ve biraz baskı uygulamak için bir madeni para 

kullanarak tekrar kilitleyin. 

Sorun Giderme 

Kendi Başınıza Sorun Giderme 
Mümkün olduğunca az sorun çıkması için, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak ve bu vesile ile motor koruma filtresini kontrol 
etmek/temizlemek önemlidir. 

Sorun Olası Neden / Çözüm 

Cihaz açılamıyor. Şarj edilebilir pil tamamen boşalmıştır. Cihazı kapatın ve şarj edilebilir pili şarj edin, “Şarj edilebilir 
pilin şarj edilmesi” bölümü .

Cihaz şarj edilemez 
(LED'ler yanıp sönmez). 

Elektrik adaptörü doğru takılmamış. Şebeke olup olmadığını kontrol edin 
adaptör konnektörü ve elektrik adaptörü soketlerine sıkıca bağlanmış, “Şarj edilebilir pilin şarj 
edilmesi” bölümü .

Şarj edilebilir pil doğru şekilde takılmamıştır. Şebeke adaptörünü ayırın. 
Şarj edilebilir pilin cihaza doğru şekilde oturduğunu kontrol edin. Şebeke adaptörünü tekrar bağlayın. 

Cihaz neredeyse hiç toz 
almıyor. 

Toz haznesinin boşaltılması veya motor koruma filtresinin 
ve toz haznesinin temizlenmesi gerekiyor, “Cihazın bakımı” bölümü. 

Çalışma süresi giderek 
kısalmaktadır. 

Fırça silindiri kirli ve temizlenmesi gerekiyor, bölüm “temizlik fırça rulosu”. 

Fırça silindiri yavaş veya 
düzensiz dönüyor. 

Fırça silindiri kirli ve temizlenmesi gerekiyor,  bölüm “temizlik fırça rulosu”. 

Fırça silindiri ve LED'ler
otomatik olarak kapanır.

Bu, fırça merdanesinin sıkışması durumunda nozulun arızalanmasını önleyen bir güvenlik işlevidir.
Fırça merdanesi ya kirlidir ve temizlenmesi gerekiyor, “Fırça merdanesinin temizlenme bölümü veya fırça 
merdanesine bir şey sıkışmış, örneğin yüksek tüylü bir halıyı süpürürken. Kapatmayı geçersiz kılmak için 
elektrikli süpürgeyi kapatın, emiş borusundan veya el tipi elektrikli süpürgeden memeyi çıkarın ve fırça 
silindirini engelleyebilecek tüm nesneleri çıkarın. Elektrikli süpürgenin bir sonraki açılışında fırça silindiri ve
LED'ler tekrar normal şekilde çalışacaktır.

Servis danışma hattı:
Tabloyu kullanarak sorunu çözemezseniz, Servis yardım hattımızı arayın (bu kullanım kılavuzunun ekindeki iletişim bilgilerine bakın).

Madde numarası Açıklama

3604-048 Motor ön filtresi:

3938-048 Zemin aparatı için fırça rulosu

5178-048 Döşeme aparatı için fırça rulosu

3607-048 Şarj edilebilir pil 22,2 V

İmha ve garanti

Şarj edilebilir pilin çıkarılması
1. Cihazın alt tarafındaki vidayı gevşetin.
2. Şarj edilebilir pili şarj edilebilir pil bölmesinden çıkarın.

Cihazın ve şarj edilebilir pilin ayrı olarak atılması
Bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar ve piller, ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır! Cihazlar ve piller, geri dönüştürülebilen değerli ham
maddeler içerir. Bu maddelerin uygun şekilde atılması çevreyi ve halk sağlığını korur. Cihazı ve pili, imha edilmek üzere ayrı olarak
uygun toplama noktalarına iade edin.
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Toz haznesinin temizlenmesi
1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
2. Toz haznesini boşaltın (yukarıya bakın).
3. Toz haznesini çıkarın. Toz haznesi kapağı kapalı olmalıdır. Toz haznesinin ön ucunu tutun, başparmağınızla kırmızı etiketin olduğu 

yere sıkıca bastırın ve aşağı doğru çekin (bkz. Şekil III).
4. Toz haznesinin 4 parçasını da sökün. Bunu yapmak için motor ön filtresini çıkarın (bkz. Şekil V). Toz haznesi eklentisini 

çıkarın. Toz haznesi ek parçasının alt kısmını çevirerek filtre süzgecinigevşetin.
5. Tüm parçalardaki kiri temizleyin.

Not: Tüm parçalar ve filtre ıslak temizlenebilir. Bu bağlamda, cihaz tekrar kullanılmadan önce tüm parçaların tamamen kuru 
olduğundan emin olunması zorunludur. Filtrenin kuruması yaklaşık 3 gün sürer. Gerekirse, bu süre içinde sağlanan yedek filtreyi 
kullanın.

6. Tamamen kuruduktan sonra filtre süzgecini toz haznesi yuvasına yerleştirin ve yerine kilitlemek için döndürün.
7. Ek parçayı toz haznesine yerleştirin (toz haznesindeki açıklıklar ve ek parça aynı hizadaolmalıdır).
8. Motor ön filtresini konumlandırın (köpük tarafı aşağı, beyaz tarafı yukarı bakacak şekilde).
9. Toz haznesini cihaza takın (bkz. Şekil IV).

Zemin aparatındaki ve döşeme aparatındaki fırça silindirinin temizlenmesi
Kirlenme, fırça silindirinin serbestçe dönmesini engelleyebilir. Fırça silindirini düzenli olarak temizleyin.
1. Cihazın kapalı ve şarjda olmadığından emin olun.
2. Cihazı vakum borusundan çıkarın.
3. Gerekirse bir madeni para kullanarak fırça silindiri kilitleme cihazını aparatın yanındangevşetin.
4. Fırça silindirini yavaşça yana doğru itin.

Dikkat! Dahili keskin kenarlar nedeniyle zemin aparatında yaralanma riski vardır.
5. Gerekiyorsa dikkatli bir şekilde bir cımbız veya makas kullanarak fırçadaki kılları ve kiri temizleyin.
6. Fırçayı tekrar cihaza takın. Bunu yapmak için, fırça merdanesini yandan itin ve biraz baskı uygulamak için bir madeni para

kullanarak tekrar kilitleyin.

Sorun giderme

Kendi başınıza sorun giderme
Mümkün olduğunca az sorun çıkması için, toz haznesini düzenli olarak boşaltmak ve bu vesile ile motor koruma filtresini kontrol
etmek/temizlemek önemlidir.

Sorun Olası neden / çözüm

Cihaz açılamıyor. Şarj edilebilir pil tamamen boşalmıştır. Cihazı kapatın ve şarj edilebilir pili şarj edin,“Şarj edilebilir pilin
şarj edilmesi” bölümü ..

Cihaz şarj edilemez
(LED'ler yanıp sönmez).

Elektrik adaptörü doğru takılmamış. Şebeke olup olmadığını kontrol edin
adaptör konnektörü ve elektrik adaptörü soketlerine sıkıca bağlanmış,“Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi”
bölümü ..

Şarj edilebilir pil doğru şekilde takılmamıştır. Şebeke adaptörünü ayırın.
Şarj edilebilir pilin cihaza doğru şekilde oturduğunu kontrol edin. Şebeke adaptörünü tekrar bağlayın.

Cihaz neredeyse hiç toz
almıyor.

Toz haznesinin boşaltılması veya motor koruma filtresinin
ve toz haznesinin temizlenmesi gerekiyor,“Cihazın bakımı” bölümü ..

Çalışma süresi giderek
kısamaktadır.

Fırça silindiri kirli ve temizlenmesi gerekiyor,bölüm “temizlik fırça rulosu”.

Fırça silindiri yavaş veya
düzensiz dönüyor.

Fırça silindiri kirli ve temizlenmesi gerekiyor,bölüm “temizlik fırça rulosu”.

Fırça si l indir i  ve LED' ler 
otomatik olarak 
kapan ıyor. 

Bu, fırça merdanesinin sıkışması durumunda nozulun arızalanmasını önleyen bir güvenlik işlevidir. 
Fırça merdanesi ya kirlidir ve temizlenmesi gerekiyor, “Fırça merdanesinin temizlenme bölümü veya fırça 
merdanesine bir şey sıkışmış, örneğin yüksek tüylü bir halıyı süpürürken. Kapatmayı geçersiz kılmak için 
elektrikli süpürgeyi kapatın, emiş borusundan veya el tipi elektrikli süpürgeden memeyi çıkarın ve fırça 
silindirini engelleyebilecek tüm nesneleri çıkarın. Elektrikli süpürgenin bir sonraki açılışında fırça silindiri ve 
LED'ler tekrar normal şekilde çalışacaktır. 

Tabloyu kullanarak sorunu çözemezseniz, cihazın onarımı için satış sonrası hizmetler departmanımız ile iletişime geçin. (bkz. syf.12) 

Madde numarası Açıklama 

3604-048 Motor ön filtresi: 

3938-048 Zemin aparatı için rulo fırça 

5178-048 Döşeme aparatı için rulo fırça 

3607-048 Şarj edilebilir pil 22,2 V 

İmha Prosedürü 

Şarj edilebilir pilin çıkarılması 
1. Cihazın alt tarafındaki vidayı gevşetin. 
2. Şarj edilebilir pili şarj edilebilir pil bölmesinden çıkarın. 

Cihazın ve şarj edilebilir pilin ayrı olarak atılması 
Bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar ve piller, ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır! Cihazlar ve piller, geri dönüştürülebilen değerli ham 
maddeler içerir. Bu maddelerin uygun şekilde atılması çevreyi ve halk sağlığını korur. Cihazı ve pili, imha edilmek üzere ayrı olarak 
uygun toplama noktalarına iade edin. 
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