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Autós szivargyújtós kézi porszívó 
Használati útmutató 

 

 
 

Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót. Használat közben mindig tartsa be 
a szükséges óvintézkedéseket, elkerülve ezzel az esetleges tűz-, baleset- és áramütés-veszélyes 
helyzetek kialakulását. 
Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérülés 
érte. Ha a porszívó nedvességgel, folyadékkal került kapcsolatba, kapcsolja ki, és a szükséges  
javításokat szakszervizzel végeztesse. 

 
Termékismertető 
A termék beltéri porszívózásra kifejlesztett gépjárművekben, lakásban, hajón stb. A készlet 
tartozékaival bármilyen felületen hatékonyan felporszívózhatja a port és piszkot.  

 
Jellemzők 
Mérete: 120x375x150 mm 
Áramforrás: 12-14V max. 7,5A 

 
Lapos szívófej: Helyezze fel a szívófejre a lapos toldó fejet, így a nehezen elérhető réseket is 
tisztántarthatja. 

 
Biztonság 
Kizárólag a készlet részét képező tartozékokat használja a porszívóhoz. 
Ne végezzen átalakításokat a gépen. 

 
Üzembe helyezés előtt 
Minden használat előtt ellenőrizze a termeket. Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérülés 
érte. 
Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e behelyezve a szeméttartályba, és a tartály megfelelően 
rögzítve van-e a porszívótesthez. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e. 
Forgó kefe használat: a kefe rögzítése előtt kapcsolja ki a porszívót.  

 
Figyelmeztetés 
Ne használja a porszívót, ha bármilyen meghibásodást észlel vagy a kábel megsérült. 
Tartsa távol a gyermekektől. 
Ne szívjon fel a porszívóval forró dolgokat, cigarettacsikkeket, hamut stb. 
Ne szívjon fel gyúlékony és robbanékony anyagokat. Ne szívjon fel kemény és éles tárgyakat, amelyek 
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kárt tehetnek a szűrőben vagy a gép belsejében. 
Ne takarja le a szellőző nyilasokat. 
Ne használja a porszívót szűrő és szemétgyűjtő tartály nélkül, vagy ha nedves a szűrő. 
Ne porszívózzon nedves felületeken. 
Ne hagyja bekapcsolva a porszívót, ha már nem használja.  
Ha mar nem használja a porszívót, kapcsolja ki es húzza ki az aljzatból. Az óvintézkedések figyelmen 
kívül hagyása anyagi károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet.  
Ne szívjon fel nedves anyagokat, folyadékokat. Soha ne merítse vízbe a porszívót. 

 

Tisztítás és karbantartás 
A megfelelő karbantartással biztosíthatja a termék és tartozékai maximális élettartamát. A 
szemétgyűjtő tartályban és a szűrőben penész vagy rozsda rakodhat le, ha nincs megfelelően 
tisztítva. 

 

A szemétgyűjtő tartály kiürítése 
Egyik kezével fogja meg a tartályt, másik kézzel fogja meg a fogantyút, nyomja meg a tartály kioldó 
gombját és válassza szét a két részt. Ürítse ki, majd szerelje vissza a tartályt.  

 
Figyelmeztetés 
Soha ne merítse vízbe a porszívót tisztítás közben. 
Használatba vétel előtt mindig ellenőrizze, hogy a szűrő száraz legyen. Cserélje rendszeresen a szűrőt.  

 
Biztosítékcsere (15A, mérete 6x29 mm) 
Csavarja le a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém végét. Óvatosan vegye ki a biztosítékot és helyezze be 
az újat. Csavarja vissza a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém végét. 

 
Környezetvédelem 
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről  
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken. 
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, 
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a 
legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és 
szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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