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$NpV]OpNHWQHPKDV]QiOKDWMiNpYQpO¿DWDODEEJ\HUPHNHNYDODPLQWFV|NNHQW¿]LNDLpU]pNHOpVLYDJ\pUWHOPLNpSHVVpJĦV]HPplyek, illetve olyanok, akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk
HKKH]NLYpYHKDYDODNLDEL]WRQViJRVKDV]QiODWUDPHJWDQtWMDĘNHW
ismerteti velük a lehetséges veszélyeket, és a használat közben
IHOJ\HOLĘNHW*\HUPHNHNQHMiWVV]DQDNDNpV]OpNNHO$NpV]lék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek ne
végezzék.

RÉSZLETES LEÍRÁS
Típus:

CL106FD

Kapacitás

600 ml

Folyamatos használat (BL1015 akkumulátorral)

Kb. 16 min

7HOMHVKRVV]

958 mm

Névleges feszültség

10,8 V, egyenáram

Akkumulátor

BL1015, BL1020B

BL1040B

Tiszta tömeg

1,0 kg

1,1 kg





)RO\DPDWRVNXWDWypVIHMOHV]WĘSURJUDPXQNHUHGPpQ\HNpQWD]LWWIHOVRUROWWXODMGRQViJRN¿J\HOPH]WHWpVQpONO
megváltozhatnak.
$PĦV]DNLDGDWRNpVD]DNNXPXOiWRURUV]iJRQNpQWYiOWR]KDWQDN
6~O\D]DNNXPXOiWRUUDOD(37$HOMiUiVV]HULQWPHJKDWiUR]YD

%,=7216È*,
),*<(/0(=7(7e6

Szimbólumok
$N|YHWNH]ĘNEHQDEHUHQGH]pVHQKDV]QiOWMHONpSHN
OiWKDWyN$V]HUV]iPKDV]QiODWDHOĘWWEL]RQ\RVRGMRQ
PHJDUUyOKRJ\KHO\HVHQpUWHOPH]LDMHOHQWpVNHW

A vezeték nélküli porszívókra
vonatkozó biztonsági
¿J\HOPH]WHWpVHN

Olvassa el a használati utasítást.

Cd
Ni-MH
Li-ion

&VDND](XUySDL8QLyWDJiOODPDLV]iPiUD
Az elektromos berendezéseket és az
DNNXPXOiWRUXNDWQHGREMDDKi]WDUWiVL
V]HPpWEH$](XUySDL8QLyKDV]QiOW
elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó irányelvei, illetve az
HOHPHNUĘOpVDNNXPXOiWRURNUyOYDODPLQW
DKXOODGpNHOHPHNUĘOpVDNNXPXOiWRURNUyO
szóló irányelv, továbbá azoknak a nemzeti
MRJEDYDOyiWOWHWpVHV]HULQWD]HOKDV]QiOW
elektromos berendezéseket, elemeket és
DNNXPXOiWRURNDWNO|QNHOOJ\ĦMWHQLpV
környezetbarát módon kell gondoskodni
~MUDKDV]QRVtWiVXNUyO

FIGYELMEZTETÉS: FONTOS: HASZNÁLAT
(/ė770,1'(1.e332/9$66$(/D]|VV]HV
EL]WRQViJL¿J\HOPH]WHWpVWpVXWDVtWiVW Ha nem
WDUWMDEHD¿J\HOPH]WHWpVHNHWpVXWDVtWiVRNDWDNNRU
iUDPWpVWĦ]pVYDJ\V~O\RVVpUOpVN|YHWNH]KHWEH
1.
2.


Rendeltetés
$NpV]OpNV]iUD]SRU|VV]HJ\ĦMWpVpUHV]ROJiO
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1HWHJ\HNLDNpV]OpNHWHVĘQHN7iUROMDD
készüléket beltéren.
1HKDV]QiOMDMiWpNV]HUNpQW)RNR]RWWN|UOWHkintéssel járjon el, ha a készüléket gyermekek
N|]HOpEHQKDV]QiOMD
$NpV]OpNHWNL]iUyODJDMHOHQNp]LN|Q\YEHQ
leírt módon használja. Kizárólag a gyártó által
javasolt tartozékokat használja.

MAGYAR

4.

Ne használja sérült akkumulátorral. Ha a
NpV]OpNQHPPHJIHOHOĘHQPĦN|GLNOHHMWHWWpN
megsérült, kültéren hagyták vagy vízbe ejtették, vigye vissza a szervizbe.
5.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
6.
Ne zárja el tárgyakkal a készülék nyílásait. A
készüléket ne használja lezárt nyílásokkal; tartsa
WiYRODSRUWV]|V]WKDMDWpVPLQGHQRO\DQWiUJ\DWPHO\FV|NNHQWKHWLDOHYHJĘiUDPOiViW
7.
Tartsa távol haját, laza ruházatát, ujjait és minden
HJ\pEWHVWUpV]pWDQ\tOiVRNWyOpVDPR]JyUpV]HNWĘO
8.
.DSFVROMRQNLPLQGHQYH]pUOĘWPLHOĘWWHOWiYRlítja az akkumulátort.
9.
/HJ\HQNO|Q|VHQyYDWRVDPLNRUOpSFVĘQ
végez vele takarítást.
10. 1HKDV]QiOMDWĦYHV]pO\HVYDJ\J\~OpNRQ\
folyadékok, mint például benzin felszívására,
WRYiEEiQHKDV]QiOMDH]HNN|UQ\H]HWpEHQVHP
11. &VDNDJ\iUWyiOWDOEL]WRVtWRWWW|OWĘYHOW|OWVH~MD
12. 1HV]tYMRQIHOYHOHVHPPLO\HQpJĘYDJ\IVW|OJĘWiUgyat, mint például cigaretta, gyufa vagy forró hamu.
 1HKDV]QiOMDSRU]ViNpVV]ĦUĘQpONO
14. 1HW|OWVHD]DNNXPXOiWRUWNOWpUHQ
15. Az akkumulátort csak a gyártó által meghatáUR]RWWW|OWĘYHOW|OWVH(J\DGRWWWtSXV~DNNXPXOiWRUKR]KDV]QiOKDWyW|OWĘPiVDNNXPXOiWRURNNDO
való használata tüzet okozhat.
16. A szerszámgépeket kizárólag a meghatározott
akkumulátorokkal használja.(J\pEDNNXPXOitorok használata sérülést vagy tüzet okozhat.
17. Amikor nem használja az akkumulátort, azt a
W|EELIpPWiUJ\WyOSpOGiXOLUDWNDSFVRNWyOpUPpNWĘONXOFVRNWyOV]|JHNWĘOFVDYDURNWyOYDJ\HJ\pE
DSUyIpPWiUJ\DNWyOWiYROWiUROMDPHUWH]HN|VV]HN|WWHWpVWKR]KDWQDNOpWUHDSyOXVRNN|]|WW
18. +HO\WHOHQPĦN|GWHWpVHVHWpQD]DNNXPXOiWRUból folyadék folyhat ki; kerülje az ezzel való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe kerülne
DIRO\DGpNNDOYt]]HO|EOtWVHOH

ė5,==(0(*(=(.(7$=
UTASÍTÁSOKAT.

.,(*e6=Ë7ė%,=7216È*,
(/ėË5È62.
A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
1.
$KDV]QiODWHOĘWW¿J\HOPHVHQROYDVVDiWH]WDKDV]QiODWL~WPXWDWyWpVDW|OWĘKDV]QiODWL~WPXWDWyMiW
2.
1HYHJ\HIHOYHOHDN|YHWNH]ĘDQ\DJRNDW
— )RUUyDQ\DJRNPLQWpJĘFLJDUHWWDYDJ\
N|V]|UOpVEĘOIpPYiJiVEyOV]iUPD]y
szilánk/fémreszelék
— 7Ħ]YHV]pO\HVDQ\DJRNPLQWSpOGiXOJD]ROLQ
hígító, benzin, kerozin vagy festék
— Robbanó anyagok, mint például a nitroglicerin
— *\~OpNRQ\DQ\DJRNPLQWSpOGiXODOXPtQLXP
cink, magnézium, titán, foszfor vagy celluloid
— 1HGYHVI|OGYt]RODMYDJ\KDVRQOyN
— .HPpQ\pOHVV]pOĦDQ\DJRNPLQWSpOGiXO
IDKXOODGpNIpPNĘpVYHJGDUDERN
szegek, szegecsek vagy pengék
— Összeragadó por, mint a cement vagy toner
18


4.

5.
6.

— 9H]HWĘNpSHVSRUPLQWIpPYDJ\V]pQSRU
— Finom részecskék, mint például betonpor
$]LO\HQPĦYHOHWW]HWVpUOpVWpVYDJ\DQ\DJL
kárt okozhat.
Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal
állítsa le a készüléket.
+DHOHMWHWWHYDJ\YDODPLKH]RGDW|WWHDSRUV]tYyWDKDV]QiODWHOĘWWJRQGRVDQHOOHQĘUL]]HKRJ\
nincsenek-e rajta repedések vagy sérülések.
1HYLJ\HWĦ]KHO\YDJ\PiVKĘIRUUiVN|]HOpEH
Ne zárja le a szívónyílást vagy a
V]HOOĘ]ĘQ\tOiVRNDW

ė5,==(0(*(=(.(7$=
UTASÍTÁSOKAT.

Fontos biztonsági utasítások az
akkumulátorra vonatkozóan
1.

2.


4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

$]DNNXPXOiWRUKDV]QiODWDHOĘWWWDQXOPiQ\R]]DiW
D]DNNXPXOiWRUW|OWĘQ  D]DNNXPXOiWRURQ  pV
D]DNNXPXOiWRUUDOPĦN|GWHWHWWWHUPpNHQ  ROYDVKDWy|VV]HVXWDVtWiVWpV¿J\HOPH]WHWĘMHO]pVW
Ne szerelje szét az akkumulátort.
+DDPĦN|GpVLLGĘQDJ\RQOHU|YLGOWD]RQQDOKDJ\MD
DEEDDKDV]QiODWRW(]DW~OPHOHJHGpVHVHWOHJHV
égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
1H]iUMDU|YLGUHD]DNNXPXOiWRUW
(1) 1HpUMHQD]pULQWNH]ĘNK|]HOHNWURPRVDQ
YH]HWĘDQ\DJRNNDO
(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.
  Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy
HVĘQHN
$]DNNXPXOiWRUU|YLG]iUODWDQDJ\iUDPHUĘVVpJHWW~OPHOHJHGpVWpJpVHNHWVĘWDNiUPHJKLbásodást is okozhat.
Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort
RO\DQKHO\HQDKRODKĘPpUVpNOHWHOpUKHWLYDJ\
PHJKDODGKDWMDD]&RW ) 
Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha
az komolyan megsérült vagy teljesen elhasznáOyGRWW$]DNNXPXOiWRUDWĦ]EHQIHOUREEDQKDW
Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az
akkumulátort.
Ne használjon sérült akkumulátort.
A készülékben található lítium-ion akkumulátoURNUDDYHV]pO\HViUXNNDONDSFVRODWRVHOĘtUisok vonatkoznak.
A termék pl. harmadik felek, fuvarozó cégek stb.
iOWDOW|UWpQĘV]iOOtWiVDHVHWpQPLQGHQHVHWEHQ
WDUWVDV]HPHOĘWWDFVRPDJROiVRQpVDFtPNpQ
található speciális követelményeket.
$WHUPpNV]iOOtWiVUDW|UWpQĘIHONpV]tWpVHHVHWpQYHJ\H
fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal foglalkozó
V]DNHPEHUUHO.pUMNKRJ\D]HVHWOHJHVHQV]LJRU~EE
QHP]HWLHOĘtUiVRNDWLVYHJ\H¿J\HOHPEH
5DJDVV]DOHDNLiOOypULQWNH]ĘNHWLOOHWYHRO\
PyGRQFVRPDJROMDEHD]DNNXPXOiWRUWKRJ\D]
QHWXGMRQHOPR]GXOQLDFVRPDJROiVEDQ

MAGYAR

11.

Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a
KHO\LHOĘtUiVRNDW

ė5,==(0(*(=(.(7$=
UTASÍTÁSOKAT.

VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumulátorokat használjon.$QHPHUHGHWL0DNLWDDNNXPXlátorok vagy módosított akkumulátorok használata
esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet,
V]HPpO\LVpUOpVWpVDQ\DJLNiUWRNR]KDW$0DNLWD
V]HUV]iPUDpVW|OWĘUHYRQDWNR]y0DNLWDJDUDQFLiWLV
érvénytelenítheti.

VIGYÁZAT: 1HHUĘOWHVVHD]DNNXPXOiWRUWEHKHlyezéskor.+DD]DNNXPXOiWRUQHPFV~V]LNEHN|Q\Q\HGpQDNNRUQHPPHJIHOHOĘHQOHWWEHKHO\H]YH

$NNXPXOiWRUYpGĘUHQGV]HU

Tippek az akkumulátor maximális élettartamának eléréséhez
1.

2.


VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akkuPXOiWRUWDPtJDSLURVMHOHOQHPWĦQLN Ha ez nem
történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek vagy a környezetében másnak
sérülést okozhat.

7|OWVHIHOD]DNNXPXOiWRUWPLHOĘWWWHOMHVHQOHPHUOQHÈOOtWVDOHDJpSHWpVW|OWVHIHOD]DNNXPXOiWRUWKDDJpSHUHMpQHNFV|NNHQpVpWpV]OHOL
6RKDQHW|OWVH~MUDDWHOMHVHQIHOW|OW|WWDNNXPXOiWRUW$W~OW|OWpVFV|NNHQWLD]DNNXPXOiWRU
élettartamát.
7|OWVHD]DNNXPXOiWRUWV]REDKĘPpUVpNOHWHQ
&& )) N|]|WW7|OWpVHOĘWW
KDJ\MDOHKĦOQLDI|OIRUUyVRGRWWDNNXPXOiWRUW

$0ĥ.g'e6/(Ë5È6$

$V]HUV]iPDNNXPXOiWRUYpGĘUHQGV]HUUHOYDQIHOV]HUHOYH$UHQGV]HUDXWRPDWLNXVDQOHNDSFVROMDD
motor áramellátását, így megnöveli az akkumulátor
élettartamát.
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha a
V]HUV]iPpVYDJ\D]DNNXPXOiWRUDN|YHWNH]ĘKHO\]Htek valamelyikébe kerül:
Az akkumulátor feszültsége alacsony:
$]DNNXPXOiWRUIHQQPDUDGyNDSDFLWiVDW~ODODFVRQ\D
V]HUV]iPRWQHPWXGMDPĦN|GWHWQL$V]HUV]iPLVPpWHOW
bekapcsolásakor a motor elindul, de hamarosan le is
áll. Ilyenkor vegye le és töltse fel az akkumulátort.

$]DNNXPXOiWRUW|OW|WWVpJpQHN
jelzése
&VDNiOODSRWMHO]ĘVDNNXPXOiWRURNHVHWpQ
ŹÁbra3: 1.-HO]ĘOiPSiN2.&KHFN HOOHQĘU]pV JRPE
1\RPMDPHJD]HOOHQĘU]ĘJRPERWKRJ\D]DNNXPXOiWRUW|OW|WWVpJMHO]ĘPHJPXWDVVDDKiWUDOpYĘDNNXPXOiWRUNDSDFLWiVW(NNRUDW|OW|WWVpJLV]LQWMHO]ĘOiPSiN
néhány másodpercre kigyulladnak.

VIGYÁZAT: 0LQGHQHVHWEHQHOOHQĘUL]]HKRJ\
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor
HOWiYROtWiVUDNHUOWPLHOĘWWEHiOOtWYDJ\HOOHQĘUL]
valamilyen funkciót a szerszámon.

-HO]ĘOiPSiN

VIGYÁZAT: Figyeljen oda, nehogy az akkumulátor behelyezésekor az ábrán látható módon
becsípje az ujját/ujjait a porszívó és az akkumuláWRUN|]p$]XMM DN EHFVtSĘGpVHVpUOpVWRNR]KDW

Világító lámpa

7|OW|WWVpJLV]LQW

KI

ŹÁbra1

75%-tól 100%-ig

Az akkumulátor behelyezése és
eltávolítása

50%-tól 75%-ig
25%-tól 50%-ig

VIGYÁZAT: 0LQGLJNDSFVROMDNLD]HV]N|]W
PLHOĘWWEHKHO\H]LYDJ\HOWiYROtWMDD]DNNXPXOiWRUW
VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor
YDJ\HOWiYROtWiVDNRUHUĘVHQIRJMDPHJDV]HUV]imot és az akkumulátort.+DQHPIRJMDHUĘVHQD
V]HUV]iPRWpVD]DNNXPXOiWRUWD]RNNLFV~V]KDWQDND
kezei közül, ami a szerszám és az akkumulátor károsodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.
ŹÁbra2: 1.3LURVMHO2. Gomb 3. Akkumulátor
$]DNNXPXOiWRUHJ\VpJNLYpWHOpKH]Q\RPMDEHD]DNNXPXOiWRUHJ\VpJHOHMpQWDOiOKDWyJRPERWpVK~]]DOHD
JpSUĘO
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumuláWRUQ\HOYpWDEXUNRODWRQWDOiOKDWyYiMDWEDpVFV~V]WDVVD
DKHO\pUH(JpV]HQDGGLJWROMDEHDPtJD]DNNXPXOiWRU
egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a
SLURVMHODJRPEIHOVĘROGDOiQDNNRUDJRPEQHPNDWWDQWEHWHOMHVHQ
19

0%-tól 25%-ig

0(*-(*<=e6$]DGRWWPXQNDIHOWpWHOHNWĘOpVDN|UQ\H]HWKĘPpUVpNOHWpWĘOIJJĘHQDMHO]HWWW|OW|WWVpJL
V]LQWQpPLOHJHOWpUKHWDWpQ\OHJHVW|OW|WWVpJLV]LQWWĘO

A kapcsoló használata
VIGYÁZAT: 0LHOĘWWEHKHO\H]LD]DNNXPXOiWRUWD
V]HUV]iPEDPLQGLJHOOHQĘUL]]HKRJ\DNDSFVROyJRPEKLEiWODQXOPĦN|GLNpVIHOHQJHGpVNRUÄ2))´
állásba áll-e.
$V]HUV]iPEHNDSFVROiViKR]K~]]DPHJDNDSFVROyJRPERW$PHJiOOtWiViKR]HQJHGMHHOD
kapcsológombot.
ŹÁbra4: 1. Kapcsológomb
MAGYAR

+HO\H]]HEHD]HOĘV]ĦUĘW(NNRUQHIHOHGMHHOIRUGtWDQL
D]HOĘV]ĦUĘWKRJ\DU|J]tWĘSHUHPEHDNDGMRQDSRUszívó egységbe.
ŹÁbra13: 1.(OĘV]ĦUĘ2.5|J]tWĘSHUHP

A lámpa bekapcsolása
VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne
nézze egyenesen a fényforrást.

ŹÁbra14

$OiPSDEHNDSFVROiViKR]Q\RPMDPHJDNDSFVROyJRPERW$NpV]OpNPĦN|GpVHN|]EHQDOiPSDEHYDQ
kapcsolva.
$OiPSDNLNDSFVROiViKR]HQJHGMHHODNDSFVROyW
ŹÁbra5: 1. Lámpa 2. Kapcsológomb

ÖSSZESZERELÉS

+HO\H]]HEHDWDUWiO\W+HO\H]]HDWDUWiO\RQOpYĘMHO|OpVWD
IRJDQW\~PHOOHWWLMHO|OpVKH]PDMGKDWiUR]RWWDQFVDYDUMDHO
U|J]OpVLJDNDSV]XOiWDQ\tOiOWDOMHO]HWWLUiQ\ED
ŹÁbra15: 1. Tartály 2.)RJDQW\~3.-HO|OpV
0(*-(*<=e60LQGLJLGHMpEHQWiYROtWVDHODSRUW
PHUWOHFV|NNHQDV]tYyWHOMHVtWPpQ\KDW~OVRNSRUYDQ
a porszívóban.

MEGJEGYZÉS: $SRUV]tYyKDV]QiODWDHOĘWWPLQGLJHOOHQĘUL]]HKRJ\DV]ĦUĘpVD]HOĘV]ĦUĘSRQWRVDQDKHO\N|QYDQQDNH+DQLQFVHQHNPHJIHOHOĘHQ
a helyükön, akkor a por bekerül a motorházba és a
PRWRUPHJKLEiVRGiViWRNR]]D+DDN|YHWNH]ĘSpOGiNEDQIHOVRUROWDNDWWDSDV]WDOMDDNNRUDV]ĦUĘpVD]
HOĘV]ĦUĘQLQFVHQHNSRQWRVDQIHOKHO\H]YH$SUREOpPD
PHJROGiViKR]SRQWRVDQKHO\H]]HIHODV]ĦUĘNHW

VIGYÁZAT: 0LQGHQHVHWEHQHOOHQĘUL]]HKRJ\
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort
OHYHWWHPLHOĘWWEiUPLO\HQPĦYHOHWHWYpJH]D
szerszámon.

A por kiürítése

Példák a lehetséges problémákra

VIGYÁZAT: Ürítse ki a porszívóból a port,
PLHOĘWWD]W~OViJRVDQPHJWHOLNPiVNO|QEHQ
gyengül a szívóhatás.

SpOGD&VDND]HOĘV]ĦUĘYDQIHOKHO\H]YH QLQFVV]ĦUĘ
ŹÁbra16: 1.(OĘV]ĦUĘ
SpOGD&VDND]V]ĦUĘYDQIHOKHO\H]YH QLQFVHOĘV]ĦUĘ
ŹÁbra17: 1.6]ĦUĘ

VIGYÁZAT: Ne feledje magának a porszívónak
a belsejét is kiüríteni.(QQHNHOPXODV]WiVDDV]ĦUĘ
HOW|PĘGpVpWYDJ\DPRWRUNiURVRGiViWRNR]KDWMD

SpOGD$V]ĦUĘYLVV]DKDMORWW
ŹÁbra18: 1.6]ĦUĘ

$WDUWiO\EDQOHYĘV]ĦUĘUHWDSDGWSRUHOWiYROtWiViKR]
ütögesse meg kezével 4-5-ször a tartályt.
ŹÁbra6: 1. Tartály 2.6]tYyQ\tOiV

SpOGD$]HOĘV]ĦUĘU|J]tWĘSHUHPHQLQFVDSRUV]tYyKi]YiMDWiEDU|J]tWYH
ŹÁbra19: 1.5|J]tWĘSHUHP2.(OĘV]ĦUĘ3.9iMDWD
porszívó burkolatában

Irányítsa lefelé a szívóbemenetet, fordítsa el a tartályt
az ábrán látható nyíl irányába, és lassan, egyenesen
K~]YDYHJ\HOHDWDUWiO\W
ŹÁbra7: 1. Tartály 2.6]tYyQ\tOiV

0ĥ.g'7(7e6

0(*-(*<=e6 Helyezzen szemeteszsákot a tartály
alá, mert a tartály nyitásakor por ömölhet ki.
7iYROtWVDHODOHUDNyGRWWSRUWDWDUWiO\EHOVHMpEĘOpVD]
HOĘV]ĦUĘNOVHMpUĘO
ŹÁbra8: 1.(OĘV]ĦUĘ2. Tartály
$Q\tOLUiQ\iEDIRUJDVVDHOD]HOĘV]ĦUĘWKRJ\NLDNDVV]DDU|J]tWĘSHUHPHWDSRUV]tYyHJ\VpJEĘOPDMGK~]]DNLD]HOĘV]ĦUĘW
ŹÁbra9: 1.(OĘV]ĦUĘ2.5|J]tWĘSHUHP
7LV]WtWVDPHJD]HOĘV]ĦUĘWD¿QRPSRUWyO(]WN|YHWĘHQ
K~]]DOHDV]ĦUĘWPDMGJ\HQJpGHQPHJNRSRJWDWYD
távolítsa el róla a port.
ŹÁbra10: 1.6]ĦUĘ2.(OĘV]ĦUĘ

VIGYÁZAT: A tartozékok, például szívófej
csatlakozásához helyezze be a tartozékot a nyíl
LUiQ\iEDHOIRUJDWYDKRJ\EL]WRVDQU|J]tWYHOHJ\HQ
DKDV]QiODWN|]EHQ$WDUWR]pNHOWiYROtWiViKR]
V]LQWpQDQ\tOLUiQ\iEDHOIRUJDWYDK~]]DD]WNL Ha a
WDUWR]pNRNIHOKHO\H]pVNRUYDJ\OHYpWHONRUD]HOOHQNH]Ę
LUiQ\EDIRUJDWMiND]DWDUWiO\NLOD]XOiViWRNR]KDWMD
ŹÁbra20: 1. Tartály

7LV]WtWiV SRUV]tYiV
Szívófej

Összeszerelés
+HO\H]]HIHODV]ĦUĘWDSRUV]tYyUD
ŹÁbra11: 1.6]ĦUĘ

MEGJEGYZÉS: hJ\HOMHQDUUDKRJ\DV]ĦUĘHJ\Hnesen álljon, ne hajoljon vissza.+DDV]ĦUĘWKHO\WHOHQO
az ábrán látható módon szereli fel, akkor a por bekerül a
motorházba és a motor meghibásodását okozza.
ŹÁbra12: 1.6]ĦUĘ
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&VDWODNR]WDVVDDV]tYyIHMHWDV]WDORNtUyDV]WDORNE~WRURNVWEWLV]WtWiVDNRU$V]tYyIHMN|QQ\HGpQUiFV~V]WDWható a csonkra.
ŹÁbra21: 1.6]tYyIHM

6]tYyIHMFVĘWROGDW HJ\HQHVFVĘ
$FVĘWROGDWDV]tYyIHMpVDSRUV]tYyN|]pLOOHV]WKHWĘEH
Az így összeszerelt készülékkel kényelmesen, felegyenesedve tisztítható a padló.
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ŹÁbra22: 1.3RUV]tYyEXUNRODW2.&VĘWROGDW
3.6]tYyIHM

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt,
benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat.
(]HNHOV]tQH]ĘGpVWDODNYHV]WpVWYDJ\UHSHGpVW
okozhatnak.

Saroktisztító fej
&VDWODNR]WDVVDDVDURNWLV]WtWyIHMKH]VDUNRNpVD]DXWy
YDJ\E~WRURNUpVHLQHNWLV]WtWiViKR]
ŹÁbra23: 1.6DURNWLV]WtWyIHM2.3RUV]tYyEXUNRODW

6DURNWLV]WtWyIHMFVĘWROGDW HJ\HQHV
FVĘ
2O\DQV]ĦNWHUHNEHQDKRYiPDJDDSRUV]tYyQHPIpUQH
EHYDJ\QHKH]HQHOpUKHWĘPDJDVKHO\HNHQKDV]QiOMD
ezt az összeállítást.
ŹÁbra24: 1.6DURNWLV]WtWyIHM2.&VĘWROGDW
3.3RUV]tYyEXUNRODW

Tisztítás szívófej nélkül
3RUWDV]tYyIHMQpONOLVIHOV]tYKDW
ŹÁbra25

A használat után
MEGJEGYZÉS: Ha a porszívót kitámasztás nél-

NODIDOQDNG|QWLDNNRUHOGĘOKHWpVPHJVpUOKHW

ŹÁbra26

Tisztítás
,GĘQNpQWW|U|OMHiWV]DSSDQRVYt]]HOPHJQHGYHVtWHWW
URQJ\VHJtWVpJpYHODSRUV]tYyNOVĘIHOOHWHLW DNpV]lék házát).
7LV]WtWVDNLDV]tYyQ\tOiVWDSRU]ViNSDStUV]ĦUĘU|J]ttési helyének környezetét és a porelzárót.
ŹÁbra27
6]DSSDQRVYt]EHQPRVVDNLDV]ĦUĘWKDSRUUDOHOW|PĘG|WWpVDV]tYyWHOMHVtWPpQ\MHOHQWĘVHQOHFV|NNHQW
+DV]QiODWHOĘWWDODSRVDQV]iUtWVDPHJ$QHPWHOMHVHQ
PHJV]iUtWRWWV]ĦUĘJ\HQJHV]tYyWHOMHVtWPpQ\WpVD
PRWRUpOHWWDUWDPiQDNU|YLGOpVpWRNR]KDWMD
ŹÁbra28

KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT: 0LQGHQHVHWEHQHOOHQĘUL]]HKRJ\
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor
HOWiYROtWiVUDNHUOWPLHOĘWWiWYL]VJiOMDDV]HUV]imot vagy annak karbantartását végzi.

Hibaelhárítás
0LHOĘWWMDYtWiVWLJpQ\HOQHHOOHQĘUL]]HDN|YHWNH]ĘNHW
Tünet
*\HQJHV]tYyWHOMHVtWPpQ\

1HPPĦN|GLN

Átvizsgálandó terület

Megoldás

A tartály tele van porral?

Ürítse a tartályt.

(OW|PĘG|WWDV]ĦUĘ"

7LV]WtWVDOHYDJ\PRVVDPHJDV]ĦUĘW

Lemerült az akkumulátor?

Töltse fel az akkumulátort.

Lemerült az akkumulátor?

Töltse fel az akkumulátort.

VIGYÁZAT: Ne próbálja egyedül megjavítani a porszívót.
$WHUPpN%,=7216È*È1$.pV0(*%Ë=+$7Ï6È*È1$.IHQQWDUWiVDpUGHNpEHQDMDYtWiVRNDWpVPiVNDUEDQWDUWiVRNDWYDJ\EHiOOtWiVRNDWD0DNLWDKLYDWDORVYDJ\J\iULV]HUYL]N|]SRQWMiEDQNHOOHOYpJH]QLPLQGLJFVDN0DNLWD
cserealkatrészeket használva.











OPCIONÁLIS
.,(*e6=Ë7ė.
VIGYÁZAT: (]HQNLHJpV]tWĘNHWpVWDUWR]pNRNDW
MDYDVROMXNDNp]LN|Q\YEHQLVPHUWHWHWW0DNLWDV]HUszámhoz.%iUPLO\HQPiVNLHJpV]tWĘYDJ\WDUWR]pNKDV]QiODWDDV]HPpO\LVpUOpVNRFNi]DWiYDOMiU$NLHJpV]tWĘW
YDJ\WDUWR]pNRWFVDNUHQGHOWHWpVV]HUĦHQKDV]QiOMD
Ha bármilyen segítségre vagy további információkra
van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
NHUHVVHIHODKHO\L0DNLWD6]HUYL]N|]SRQWRW

&VĘWROGDW HJ\HQHVFVĘ
6]tYyIHM
6]ĘQ\HJNHIH
%~WRUNHIH
6DURNWLV]WtWyIHM
.|UNHIH
+DMOpNRQ\FVĘ
6]ĦUĘ
(OĘV]ĦUĘ
(UHGHWL0DNLWDDNNXPXOiWRUpVW|OWĘ

0(*-(*<=e6$OLVWiQIHOVRUROWQpKiQ\NLHJpV]tWĘ
megtalálható az eszköz csomagolásában standard
NLHJpV]tWĘNpQW(]HNRUV]iJRQNpQWHOWpUĘHNOHKHWQHN
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