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UV Kézi Porszívó jellemzői
Erőteljes automatikus kefehenger
Felszedi a szennyeződéseket, hajszálakat és egyéb törmeléket. Tisztítsa vele a
szőnyegeket, matracokat és egyéb ágyneműket. Hatékony szőnyegeken és puha felületű
anyagokon.

Többcélú szűrőrendszer
A ciklon-légszűrő erős szívó légáramot hoz létre a por összegyűjtésére. A mosható
habszivacs légszűrő az ultrafinom részecskék rögzítésére szolgál. A HEPA szűrő
csökkenti a levegőben lévő allergének mennyiségét.
Fertőtlenítő UV Lámpa
Megszüntetheti a kórokozók, baktériumok és vírusok akár 99,9%-át.

Biztonsági instrukciók és figyelmeztetések
A termék használatának elkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat
és figyelmeztetéseket.
Ez a porszívó CSAK beltéri, háztartási használatra készült.
A készüléket csak a jelen használati utasítás szerint használja! Ha nem követi szigorúan
a használati útmutatót, ez akár a felhasználó súlyos sérüléséhez vagy a porszívó
károsodásához vezethet.
A készülékház vagy a kivehető részei, (pl. a porgyűjtő, ciklon légszűrő vagy habszűrő)
tisztításakor csak nedves törlőkendőt és néhány csepp enyhe mosófolyadékkal elkevert
langyos vizet használjon. Soha ne tisztítsa a készüléket erős, maró hatású
tisztítószerekkel, benzinnel, oldószerrel vagy ásványolajjal.
Ha a készülék nem működik megfelelően vagy megsérült, forduljon termék
magyarországi forgalmazójához.
Figyelmeztetések
A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy emberek vagy állatok ne legyenek kitéve
az UV lámpa közvetlen fényének (szem, bőr, haj) mert súlyos sérülést okozhat.
Ne engedje, hogy gyerekek használják ezt a porszívót vagy játsszanak vele. Különös
odafigyelés szükséges, ha gyermekek közelében használják.
Ne használja a terméket a szabadban, hogy elkerülje az áramütés, tűz vagy súlyos
személyi sérülés veszélyét.
Ne húzza, emelje vagy hordozza a készüléket a tápkábelénél fogva. Ne rángassa a
tápkábelt, hogy kihúzza a készüléket az elektromos aljzatból. A készülék konnektorból
való kihúzásához a hálózati csatlakozót fogja meg és húzza ki, ne a tápkábelt.
Ne fogja meg a tápkábelt, a tápkábelt vagy a készüléket nedves kézzel. Ne használja a
készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült.
Ne használja a terméket olyan helyen, ahol emberek ráléphetnek a tápkábelre vagy
megbotlhatnak benne. A súrlódás vagy a túlzott nyomás a kábel sérüléséhez vezethet,
mely következtében a kábel hőt termelhet és áramütést okozhat.

Ne húzza ki vagy csatlakoztassa újra ezt a terméket bekapcsolt állapotban, mert
áramütést vagy tüzet okozhat.
Kerülje hosszabbító kábel használatát, hacsak nem szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne porszívózzon fel éles tárgyakat vagy nagyobb hulladékot a készülékkel, mert az
károsíthatja a motort vagy magát a készüléket.
Ne használja a készüléket, ha a levegő bemeneti- vagy kimeneti nyílása elzáródott, mert
ez károsíthatja a motort vagy magát a készüléket.
Ne használja a készüléket gyúlékony vagy éghető folyadékok közelében, például benzin
tisztítására, és ne használja olyan helyen, ahol ilyen folyadékok jelen lehetnek.

Készülék részei
Készülék váza
Fogyantyú
Főkapcsoló
Levegő kivezető nyílás
Levegő bemenő nyílás
LED világítás
Védőborítás
Automatikus kefehenger
UV lámpa
Kivehető alkatrészek és tartozékok
Portartály
Ciklonhálós szűrő (kiszűri a port, hajszálat, zsemlemorzsát és egyéb látható hulladékot)
Hab levegőszűrő (kiszűri a finom port, mikroorganizmusokat)
HEPA szűrő (a por, pollen, baktériumok és egyéb allergének 99,95%-át kiszűri, ≥0,3
mikron)
Automatikus kefehenger (kihúzza a hajat, a textilszálakat, a poratkákat és egyéb
allergéneket és mikroorganizmusokat az ágyneműből)

Használati- és karbantartási instukciók
Főkapcsoló

Nyomja meg a bekapcsológombot az eszköz elindításához (az elülső LED lámpa
bekapcsolódik). Nyomja meg újra a készülék kikapcsolásához.
Porgyűjtő tisztítása
A készülék tisztítása előtt minden esetben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábelt az elektromos aljzatból.
A készülék jó állapotának megőrzése, valamint a motor hatékonyságának és
élettartamának növelése érdekében rendszeresen ürítse ki a és tisztítsa meg a portartályt.
1. Fogja meg a készülék vázát, és forgassa el a portartályt az óramutató járásával
megegyező irányba a leválasztáshoz.
2. Vegye le a habszivacs és ciklon levegőszűrőt a portartályról, hogy kiürítse.
3. Helyezze vissza a szűrőket a porgyűjtőbe.
4. Visszahelyezéshez fogja meg a készülék vázát, és forgassa el a portartályt az
óramutató járásával ellentétes irányba.
Szűrők tisztítása
A készülék minden szűrője, kivéve a HEPA szűrőt, folyó csapvíz alatt mosható. A
készülék megfelelő működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket.
Vegye le a portartályt a készülék vázáról.
Távolítsa el a szűrőket.
Tisztítsa meg a belső szűrőket folyó csapvíz alatti öblítéssel.
Ha a ciklon és a habszűrők nagyon szennyezettek, meleg vízzel is leöblítheti.
Hagyja megszáradni a szűrőket, mielőtt visszahelyezi őket. Ha a szűrők
nincsenek teljesen kiszáradva, a nedvesség felszívódhat a motorba és
károsíthatja azt.
6. Ne tegye mikrohullámú sütőbe, ne öblítse le forró víz alatt, és ne mossa ki a
szűrőket a mosógépben.
1.
2.
3.
4.
5.

HEPA szűrő tisztítása
Ne mossa le vízzel a HEPA szűrőt, mert az maradandóan károsítaná. Normál háztartási
használat mellett a HEPA szűrő akár egy (1) évig is használható. Cserélje ki a HEPA
szűrőt, ha a szellőzés nem egyenletes.
1. A HEPA szűrő fedele a készülék vázának jobb oldalán található. Az
eltávolításhoz forgassa el a HEPA szűrő fedelét az óramutató járásával
megegyező irányba, és húzza ki a szűrőt.
2. Először finoman tisztítsa meg a HEPA szűrő papírfelületét ujjbegyével, majd
távolítsa el a szennyeződéseket, port és szőrt egy puha kefével.
3. Helyezze vissza a HEPA szűrőt a készülék vázába, tegye vissza a szűrőfedelet,
és csavarja szorosan az óramutató járásával ellentétes irányba.
Automata kefe tisztítása
A kefe karbantartása és zökkenőmentes működése érdekében gyakran tisztítsa meg a
szőrszálaktól és a szálaktól, amelyek beletekeredhetnek.

1. Távolítsa el a védőburkolatot a készülék vázának aljáról (lásd a képet).
2. Vegye ki a kefetekercset a készülékből, és ollóval vágja le az összegabalyodott
ill. rátekeredett hajszálakat és szálakat, ügyelve, hogy ne vágja el a kefét.
3. Helyezze vissza a kefehengert az alapba, és tegye vissza a védőburkolatot (lásd a
képeket).

Hibaelhárítás
Hibajelenség

A készülék nem
kapcsolódik be

A készülék hirtelen leállt
A szívóteljesítmény
alacsony és a készülék túl
hangos

Zaj hallatszik a
porgyűjtőből
Vegyi szag érezhető a
levegő kivezető nyílásból

Ellenőrizze

Megoldás

Győződjön meg róla, hogy
a készülék csatalkoztatva
van és a konnektorban
van-e áram
A portartály megfelően
van-e a helyén
Ellenőrizze, hogy a
hálózati feszültség 220240V között van-e
Portartály megtelt-e

Castlakoztassa a
konnektorba

A szűrők koszosak-e

Tisztítsa meg a szűrőket

A habszivacs és a
ciklonszűrők
szennyezettek-e
A HEPA szűrő koszos-e

Tisztítsa meg a szűrőket

Fém, vagy műanyag
tárgyak kerültek a
portartályba
Egy új készülék az első
három hónapban vegyi
szagot bocsáthat ki
A portartály tele van vagy
a szűrők szennyezettek

Termék paraméterei
Modell
Termék mérete
Termék súlya
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Névleges teljesítmény
UV lámpa teljesítmény
UV lámpa hullámhossz
Hengerkefe forgási sebessége
Tápkábel hossza

CY350L
470 x 270 x 260 mm
2.1 kg
220 V – 240 V
50 Hz
350 W
7W
253.7 nm
6000 RPM
5m

Helyezze vissza
megfelelően a portartályt
Feszültségváltó használata
szükséges, ha a hálózati
feszültség 110V
Ürítse ki a portartályt

Tisztítsa meg a HEPA
szűrőt
Ürítse ki a portartályt
Ürítse ki a portartályt és
tisztítsa meg a szűrőket

