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6 — Üreticinin adı 
ve markası ve 
model 
tanımlaması. 

 
 

     5 — 7 A (en iyi) ile 
G (en kötü) 
arasında enerji 
verimliliği sınıfları. 

 
 
 

 

1 — Yıllık ortalama 
enerji tüketimi. 

 
 
 

   2 — Ses 
seviyesi: Desibel 
olarak ifade edilen 
ses gücü seviyesi. 
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3 — Temizlik verimlilik sınıfı: minimum temizlik performansı 
göstergesiyle, ürün halılar (3b) ve sert zeminler (3a) için etiketlenir ve 
her ikisi için temizlik standartlarını karşılar. 

 

4 — Filtrelenmiş hava kalitesi: Toz emisyon sınıfı. A Sınıfı daha düşük 
emisyonu ifade eder. 
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GENEL UYARILAR 

            Kılavuzu dikkatlice saklayın ve dikkatlice okuyun;   
cihazın güvenliği ve kullanılması konusunda önemlidir. 

 
— Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, 

duyusal veya metal kapasitesi düşük olan kişiler tarafından veya 
deneyimleri olmayan ve güvenliklerinin onları izleyecek ve talimat verecek 
sorumlu bir kişi tarafından denetlenip denetlenmediğini bilenler tarafından 
kullanılabilir. Cihazın güvenli bir şekilde kullanılma talimatlarını ve olası 
tehlikeleri anlamış olmalarından emin olun. 

— Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

— Güç kablosu hasar görürse, yetkili teknik servisin değiştirmesini isteyin. 
— Asla sıvıları vakumlamak için kullanmayın. Asla ıslak yüzeylerde 

kullanmayın: kısa devre oluşturabilir. 
— Yalnızca evde kullanım için uygun olan bu cihaz, yalnızca kullanım amacı 

doğrultusunda kullanılmalıdır. 
— Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir. 
— Üretici, uygunsuz, yanlış ve mantıksız kullanımdan dolayı hiçbir şekilde 

hasardan sorumlu tutulamaz. Kurulum, imalatçının talimatlarına göre 
yapılmalıdır. Yanlış montaj insanların, hayvanların ve nesnelerin zarar 
görmesine neden olabilir ve üretici sorumlu tutulamaz. Elektrik güvenliği ile 
ilgili yürürlükteki standartlara göre, cihazların elektrik güvenliği sadece 
uygun topraklama ile bir elektrik sistemine bağlandığında garanti edilir. 
Ambalaj (plastik torbalar, çiviler, genleşmiş polistiren, vb.)  

— Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğu için çocukların erişebileceği yerlerde 
bırakılmamalıdır. 

— Cihazı bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesine uygun 
olduğundan emin olun. Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri 
için yetkili teknik servise başvurun. 

— Elektrikli süpürgeyi radyatörlerin veya elektrikli sobaların yakınında çok 
kullanmayın. 

— Asla akkor cisimleri (yanan köz ve kül, aydınlatma sigara izmaritleri), büyük 
cam parçaları, moloz, sıvı maddeler, çözücüler, yanıcı veya patlayıcı 
maddeler (benzin, alkol, seyrelticiler), sağlığa zararlı tozlar ve keskin 
nesneler (iğneler) , pimler veya dizeler). 

— Çimento, kireç veya diğer yapı veya dekorasyon malzemelerini 
süpürmeyin. 

— Cihazı asla doymuş gazlı ortamlarda kullanmayın. 
— Hava girişini veya çıkışını engellemeyin. 
— Cihazın başlığını kesinlikle göz, kulak, burun veya saç yakınında tutmayın. 
— Cihazı kablonun üzerinden geçirmeyin. 



 
— Cihazı asla filtre olmadan kullanmayın ve hepsinin bölmelerine doğru 

yerleştirildiğini kontrol edin. 
— Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın. Kullanımları 

vazgeçilmez ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına ve cihaz ile 
elektrik şebekesi için gerekli uyumluluğa sahip olduğundan emin olun.  

— Cihazı ilk kez kullanırken etiketi veya koruyucu tabakayı çıkardığınızdan 
emin olun. 

— Cihazı hasarlı görünüyorsa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın; 
güç kablosunun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin; tereddüt halinde 
yetkili teknik servis merkezine başvurun. 

— Cihazda hava soketleri varsa, kısmen bile olsa hiçbir zaman 
tıkanmadığından emin olun. 

- Herhangi bir elektrikli cihazın kullanılması, özellikle temel kurallara 
uymanız gerektiği anlamına gelir: 

DİKKAT: Cihazı asla suya daldırmayın; asla suyun yakınında, banyoda, 
lavaboda veya sıvı içeren başka bir kabın yakınında kullanmayın. Cihaz 
yanlışlıkla suya düşerse, ASLA dışarı çıkarmaya çalışmayın, derhal fişi 
elektrik prizinden çıkarın. Ardından gerekli kontroller için yetkili bir teknik 
servis merkezine götürün. 

- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın. 
- Fişi prizden çıkarmak için cihazı veya kabloyu çekmeyin. 
- Kullanım sırasında cihazı yanıcı veya patlayıcı nesnelerden veya 

maddelerden uzak tutun. 
- Cihazı atmosferik etkenlere (yağmur, güneş vb.) maruz bırakmayın. 
- Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işlemi 

yapmadan önce fişi elektrik prizinden çıkarın. 
- Aşırı ısınmayı önlemek için güç kaynağı kablosunun tüm uzunluğu 

boyunca açılması gerekir. 
- Güç kablosu ısı kaynaklarının veya keskin yüzeylerin yakınında 

olmamalıdır. 
- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, kalifiye personel tarafından 

yapılması gereken kabloyu değiştirin. 
- Bir arıza durumunda, cihazı kapatın ve servis ile temasa geçin. 
- Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan herhangi bir onarım veya bakım 

garantinin geçersiz kılınmasına neden olur. 
- Cihazı temizlemek için sadece aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez 

kullanın. 
- Cihaz artık kullanılamıyorsa ve atmak istediğinizde, çevreyi kirletmemek 

için kabloları çıkarın ve yetkili bir kuruluşa teslim edin. 
- Cihazı periyodik olarak kontrol edin ve parçalarının iyi çalışıp çalışmadığını 

kontrol edin; şüpheniz varsa yetkili bir destek merkezine başvurun. 
- Cihazı hareket ettirmek için güç kaynağı kablosunu çekmeyin. 

 
 
 
 



 
- Kullanıcı güce bağlandığında cihazı denetimsiz bırakmamalıdır. 
- Düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayın; 

şüpheniz varsa yetkili bir teknik servise başvurun. 
- Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması 

kesinlikle yasaktır; gerekirse satıcınıza veya destek merkezinize başvurun. 
- Cihaz harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumandalı diğer ayrı cihazlarla 

kullanılmamalıdır. 
- Güç kablosu fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığından, her zaman 

kolay erişilebilir olmalıdır. 
- Cihaz elektriğe bağlıyken korumasız bırakılmamalıdır.. 
- Cihaz, ısıya dayanabilecek sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve 

konumlandırılmalıdır. 
- Cihaz düştükten sonra hasar görmüşse kullanılmamalıdır. 
- Güvenli kullanımdan taviz vermemek için cihazı sadece birlikte verilen 

aksesuarlarla kullanın. 
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutun. 
- Güç kablosu garanti kapsamında değildir. 
- Uzatma borusu, hortum ve aksesuarlar garanti kapsamında değildir. 
- Hareketli parçalar, olası aşınmalarından dolayı garanti kapsamında 

değildir. 
- Filtre temizliği garanti kapsamında değildir. 

* Ürün cam parçalar içeriyorsa, garanti kapsamında değildir. 

DİKKAT! 

Ürünün plastik parçaları garanti kapsamında değildir. 

DİKKAT! 

Güç kablosunda yıpranma nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında 
değildir; bu nedenle her türlü onarım sahibinin sorumluluğundadır. 

   DİKKAT! 

Cihazı yetkili bir teknik servise götürmeniz gerekiyorsa, cihazı tamamen 
temizlemeniz önerilir. 
Cihaz biraz kirliyse, kireç tortuları, toz birikintileri veya diğer, harici veya dahili 
olarak bile olsa: hijyen amaçlı olarak, yetkili teknik servis cihazı bakım veya tamir 
için almayı reddedecektir. 

 

 
 
 
 
 



ÖZEL UYARILAR 

Akkor cisimleri (cüruflar veya sıcak 
küller, cigareu: e butt), sıvı maddeler, 
çözücüler, yanıcı maddeler, patlayıcılar 
(benzin, alkol, tiner), sağlığa zararlı 
tozları ve hatta keskin cisimleri asla 
süpürmeyin. 
Cihazı asla gazla doymuş ortamlarda 
kullanmayın. 
Cihazın emiş tarafını kesinlikle göz, 
kulak, burun veya saç yakınında 
tutmayın. 
Arıza durumunda, cihazı yetkili bir 
Servis Merkezine götürün. 
Cihazı asla filtresiz kullanmayın ve 
hepsinin yerinde olduğundan emin 
olun. Güç kablosu garanti kapsamında 
değildir. 
Uzatma borusu, hortum ve aksesuarlar 
garanti kapsamında değildir. 
Olası aşınmalarından dolayı hareketli 
parçalar garanti kapsamında değildir. 
Filtrelerin temizliği garanti kapsamında 
değildir. 

 

                CİHAZIN BÖLÜMLERİ 
A. Düğme  
B. Hortum 
C. Hava Girişi 
D. Teleskopik Uzatma Borusu 

E. Zemin Başlığı 
F. Döner fırçalı halı başlığı 
G. Halka bağlantı hortumu 
H. Hepa filtre tutucu kol 
L. HEPA Filtre 

M. Toz Haznesi 
N. Toz Hazne Çıkarma Düğmesi 
0.  Cihaz gövdesi üzerindeki 

kilitleme / kilit açma düğmesi 
P. Motor filtresi 
Q. Bağlantı hortumu için halka  
R. ON/OFF Düğmesi  
S. Kablo Sarma Düğmesi 
T. Başlık 

U. Küçük başlık 
V. Tutma Kolu 

ÖNEMLİ 

• Cihazı kullanmaya başlamadan 
önce, elektrik kaynağının voltajının tip 
etiketinde belirtilenle aynı olup 
olmadığını kontrol edin. 
• Cihaz topraklanmış bir prize 
takılmalıdır. 
• Cihaz kullanılmadığında fişi prizden 
çekin. 
• Cihazı açmadan önce daima fişi 
prizden çekin. 
• Cihazı sıvıları süpürmek için 
kullanmayın. 
• Cihazı açıkken gözetimsiz 
bırakmayın. 
• Arızalı ise cihazı çalıştırmayın.. 
• Onarım için satıcınıza veya yetkili bir 
servis merkezine başvurun. 
• Kabloyu veya cihazı çekerek fişi 
prizden çekmeyin. 
• Elektrik süpürgesini kablonun 
üzerinden geçirmeyin. 
• Cihazı hafif kibritleri, sigara 
yanıklarını veya sıcak külleri süpürmek 
için kullanmayın. 
• Cihazı ıslak yüzeylerde kullanmayın. 
• Hava girişini veya çıkışını 

engellemeyin. 
• İğneleri, pimleri veya ipleri 

süpürmeyin. 
• Çimento, tebeşir veya diğer bina 
veya diğer dekorasyon malzemelerini 
süpürmeyin. 

CİHAZIN KURULUMU 
Fişin şebeke gücü bağlantısı kestikten 
sonra yapılmalıdır. 
• Somunu (G) yerine takılan yan 
civatalara (cihaz gövdesindeki Q) 
bastırarak hortumu takın. 
• Metal teleskopik uzatma borusunu 
(D) hortumun (B) sapına (A) takın. 
• Teleskopik borunun diğer ucuna 
montaj, istenen temizleme işlemi için 
en uygun aksesuardır. 



 

AKSESUARLAR 

Zemin için başlığı (E). 1: Sert zeminler 
için başlık. 2: Halılar için başlık. 
Dönen fırçalı halı temizleme aksesuarı 
(F). 
Nozzle IT) Nozul IT) ısıtıcıları, 
açıklıkları, köşeleri, çekmeceleri vb. 
Dar alanlar ve küçük yüzeyler için 
küçük başlık (U). 
Kilit düğmesine basarak ve borunun alt 
kısmını çıkararak teleskopik borunun 
uzunluğunu ayarlayın. 
Emiş gücünü azaltmak için hava 
girişini (C) geri kaydırın. 

 
                 CİHAZIN ÇALIŞMASI 

• Cihazı açmadan önce, tüm 
parçaların (filtreler, aksesuarlar ... vb.) 
monte edildiğinden emin olun. 
• Before Cihazı çalıştırmadan önce, 
kablodaki çentik oturuncaya kadar 
kabloyu çıkarın. 
• Fişi uygun bir elektrik prizine takın. 
• Cihazı AÇMA / KAPAMA düğmesine 

(R) basarak açın. 
• Emiş gücünü değiştirmek için 
düğmeyi (R) saat yönünde veya saat 
yönünün tersine çevirin. 
• Kullandıktan sonra - düğmesine (R) 
basarak cihazı kapatın ve fişi prizden 
çekin. 
•  (S) düğmesine basarak güç 
kablosunu geri sarın. 
• UYARI: Salınım fişinin eşyalara veya 
insanlara zarar vermesini önlemek için, 
kablonun girişini bir elinizle tutarak 
cihazın içine sürün. 
KULLANIMDAN ÖNCE VEYA DOLUYSA, 
TOZ HAZNESİNİ BOŞALTIN ve 
FİLTRELERİ TEMİZLEYİN. 
Bunu yapmak için cihazın kapalı 
olduğundan ve fişin prizden 
çıkarıldığından emin olun. 

CİHAZI TEMİZLEME 

Düğmeye (0) basarak ve toz haznesini 
kaldırarak cihazı, toz haznesi + HEPA 
Filtre + filtreyi cihazdan çıkarın. 
Kapağı açan düğmeye (N) basarak toz 
haznesindeki tozlu birikintiyi boşaltın. 
Filtre tutucuyu (H), HEPA Filtresinin (L) 
içinde olacak şekilde sökün. 
2 parçayı ayırın, ardından yumuşak bir 
çekiş ile HEPA filtresini (L) filtre 
tutucudan (H) çıkarın. 
HEPA filtresini (L) fırçalayın veya suyla 
yıkayın. 
Filtre tutucuyu (H) fırçalayın veya suyla 
yıkayın. 
Değiştirmeden önce tamamen 
kurumasını bekleyin. 
Motor filtresini (P) temizlemek için 
cihazın arkasındaki ızgarayı indirin ve 
filtreden (P) ayırın. 
Değiştirmeden önce motor filtresini (P) 
tamamen kurulayın veya suyla yıkayın. 
Uyarı! 
Değiştirmeden önce tüm bileşenlerin 
tamamen kurumuş olduğundan emin 
olun! 
Bir ısıtıcı veya diğer ısı kaynakları 
üzerinde kurutmayın. 
Uyarı! 
Bu filtrelerden herhangi biri veya diğer 
bileşenler olmadan cihazı asla 
açmayın! 
Bileşenler MÜKEMMEL bir şekilde 
kuruduktan sonra takılmalıdır. 
HEPA filtresini (L} filtre tutucuya 
yerleştirin. 
(H) daha sonra toz toplayıcıya (M) 
yerleştirin. 
Kabın kapağını kapatın ve cihazdaki her 
şeyi değiştirin. 
• Toz toplayıcının tabanını tutucu ve 
HEPA filtre ile cihazın önüne yerleştirin 
ve kilidin gıcırdama sesini duyana 
kadar üst kısmı alçaltın (0)



             
              Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol, ürünlerin atık olarak kabul 
edilmemesi gerektiğini, ancak elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir 
toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünü imha ederek, 
ürünün yetersiz şekilde atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için 
olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda bulunursunuz. Bu ürünün geri 
dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye ofisine, yerel atık imha 
servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun. 
 
GARANTİ 
Garanti süresi, cihazın satın alındığı tarihten itibaren başlar ve cihaz 
kullanılmasa bile belirtilen süreden sonra sona erer. Garanti, malzeme veya 
imalat hataları nedeniyle gerekli olan tüm değiştirme ve onarımları kapsar. 
Cihaz kurcalandığında veya yanlış kullanımdan dolayı garanti süresi geçersiz 
kılınır. Garanti süresince verilen değiştirme veya onarımlar, yetkili teknik servis 
merkezlerimize teslim edilen cihazlar için ücretsiz olarak gerçekleştirilir. 
Müşteri sadece nakliye masraflarını ödemek zorundadır. Değiştirilen parçalar 
veya cihazlar markanın sorumluluğundadır. 
 

 

 


