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I
A keszulek

van kialakitva, a dugasz tartalmazza
biztositekot.
Cserekent 13 Amp BS 1362 biztositekot hasznaljon.
Kizarolag ASTA jovahagyassal vagy hitelesitessel
rendelkezŒ biztositekokat szabad hasznalni.
A biztositek csereje eseten a biztositekot/
vivŒszalat ki kell cserelni.
A dugaszt tilos hasznalni biztositek/vivŒszal
nelkul. Ilyen esetben pot biztositekot/vivoszalat kell
beszerezni egy felhatalmazott elektromos arucikk
kereskedŒtŒl.

egybefuggŒen

biztonsagos

a

hasznalata
Kerjuk olvassa el a kovetkezŒ biztonsagi, karbantartasi es hasznalati elŒirasokat.
Ez a keszulek eleget tesz a kovetkezŒ EU-s
rendelkezeseknek : 73/23/EEC, 93/68/EEC
Kisfeszultseg 89/336EEC EMC,
-

-

-

Soha

-

engedje, hogy gyermekek a
felugyelet nelkul hasznaljak.
hasznalja a keszuleket ha az aramvezetek
ne

keszuleket
Ne

serult,

FIGYELMEZTETES! Amennyiben szuksegesse
valik az ilyen dugasz csereje, a detektor halozati
csatlakozo dugaszat meg kell semmisiteni, hogy ily
modon elkeruljuk az esetleges aramutes veszelyet,
amely a dugasznak a hazban talalhato, valamilyen
mas, 13 Amp-es aljzathoz valo csatlakoztatasa
eseten lephet fel.

vagy hibas.

Ha a halozati csatlakozo serult, ki kell csereltetni
egy LG Electronics Meghatalmazott Szervizzel
mivel a javitashoz specialis eszkozok

szuksegesek.
Mindig kapcsolja ki
porzsakcsere, es

takaritogepet

a

:

?

Hasznalati utmutato

szirŒcsere vagy -tisztitas elŒtt.
Ha nem teszunk porzsakot a keszulekbe,
?

akkor felsŒ reszt

nem

A

lehet lezarni.

hajlekony

A csovek osszeszerelese (tipus szerint)
?

fem csŒ (4)
Illessze ossze

a ket csovet enyhen elforditva.
Teleszkopos szivocsŒ (5)
Nyomja elore a rugos reteszt (6).
-

?

-

?

-

Fontos

figyelmeztetes az EgyesuIt
Kiralysagban elŒ vasarloink szamara.

A keszulek fŒvezetekenek szalai
szinkod szerint vannak jelolve:

KEK nullavezetek
alatti vezetek Mivel

BARNA

-

a

KELL

?

kovetkezŒ

csovet

a

kivant hosszra.

-

-

feszultseg

-

ELJARNI

-

A

:

Huzza ki

csovet a kivant hosszra.
forditsa el a rogzitŒfogantyut
oramutato jarasaval ellenkezŒ iranyban.
a

Utkozesig

tisztitofej

es

a

tartozek

fejek

az

hasznalata

(tipus szerint). Illessze ra a nagy tisztitofejet a
csŒ vegere.
A 2 allasu fej (9) egy kefebetet kiemelŒ
pedallal van felszerelve (10), amely lehetŒve
teszi a fej beallitasat a tisztitando padlo tipusa

A BARNA szini vezeteket az L jelzesi vagy
PIROS szini csatlakozohoz kell csatlakoztatni,
A KEK szini vezeteket az N jelzesi vagy
FEKETE szini csatlakozohoz kell csatlakoztatni!

NAGYON FONTOS

a

Engedje fel a rugos reteszt zarodasig.
Teleszkopos szivocsŒ (7)
Engedje fel a rogzitŒfogantyut (8) (forditsa
el az oramutato jarasaval egyezŒ iranyban).

a

KOVETKEZAK EPP

Huzza ki

-

keszulek fŒvezetekenek
szalai nem feltetlenul egyeznek meg szinben a
dugasz csatlakozoit jelolŒ szines jelzesekkel,

A

szivocsŒ csatlakoztatasa

Huzza ra a fej veget (1) a hajlekony szivocsŒre
(2) a keszulek csatlakozasi pontjan.
A hajlekony szivocsŒnek a keszulektŒl valo
szetcsatlakoztatasahoz nyomja meg a fejen
talalhato gombot (3), majd huzza felfele.

erŒltesse!

Kerjuk,
Ne szivjon fel gyulekony vagy robbanekony
anyagokat (folyadekok, gazok).
Ne szivjon fel forro hamut, parazsat, stb., sem
eles targyakat.
Ne szivjon fel vizet vagy mas folyadekokat.
Amennyiben keszulekehez forgomozgast
vegzŒ turbokefet hasznal:
ne nyuljon a mikodŒ kefehez.
ne

?

:

szerint.

vezeteket sem szabad a 3 eres halozati
csatlakozo foldelesehez csatlakoztatni.
13 Amp-es dugasz hasznalata eseten 13 Ampes BS 1362 biztositekot hasznaljon.
Amennyiben mas tipusu dugaszt hasznal, 15
Amp-es biztositekkal vedje az elosztotablan.
Az olyan fŒvezetekkel es dugasszal rendelkezŒ
keszulekek eseten, ahol a zsinor es a dugasz

Egyik

Kemeny padlofelulet allas (padlolapok, parfeluletek, stb.).
Engedje ki a kefekoszorut a kefebetet
kiemelŒ pedal megnyomasaval.
SzŒnyeg vagy szŒnyegpadlo allas.
Huzza vissza a kefet a kefebetet kiemelŒ pedal
megnyomasaval.

kettazott

6

I
?

keszulek automatikus tisztito
szivofejjel (11) van felszerelve kefebetet
kiemelŒ pedal nelkul, automatikusan alkalmazkodik a tisztitando padlo tipusahoz.

A keszulek

Univerzalis

?

Ha

?

karpittisztito fej (12)
Butorkarpit, parnazat, agybetetek, stb.
porszivozasara. A szalgyijtŒk segitenek a
kulonfele szalak es bolyhok osszeszedeseben.
Porkefe (13)
Kepkeretek, butorfeluletek, konyvek es egyeb
egyenetlen feluleti targyak porszivozasara.
Restisztito szivofej (14)
A rendes korulmenyek kozott hozzaferhetetlen
helyek porszivozasara, pl. pokhalok eleresere,
vagy a kanape oldalanal valo benyulasra!

?

?

?

Ha

a

fŒvezeteket

a

A motorvedŒ szirŒ a keszulek belsejeben
helyezkedik el a porzsak es a motor kozott.
Minden alkalommal, ha tavozo-levego szirŒt cserel,
tanacsos a motorvedŒ szirŒt (27) eltavolitani,
kirazni belŒle a piszkot majd visszahelyezni a
keszulekbe.

kivant hosszra es

A

(Tipus szerint)

?

(20)

Munka soran sokszor rovid szunetet tartunk,
amikor kisebb butorokat vagy szŒnyeget
teszunk arrebb, ilyenkor hasznaljuk a Parkolo
rendszert a hajlekony szivocsŒ es a tisztito

peldaul

?

?

szivofej rogzitesere.
Csusztassa a nagy tisztitofejhez kapcsolodo
kampot a keszulek hatso reszen levŒ vajatba.

Ha

A

keszuleket

(21)

?

csereje

A szirok kicserelesehez tavolitsa el a
keszulek hatoldalan talalhato szirŒ rekesz
fedelet (29) felemelve a kallantyut.
A szivacsszirot rendszeresen kell tisztitani
a piszkot kirazva belŒle.
Az elektrosztatikus, ill. szagtalanito faszen
szirŒt rendszeresen kell cserelni
(atlagosan minden 6. porzsakcsere utan).

nem

EllenŒrizze hogy a keszulek
csatlakoztatva es hogy a
van-e aram.
e

porzsak csereje

Mit

A porzsakot ki kell cserelni, ha a keszuleket
maximum teljesitmenyen mikodtetve, a szivofejet
a padlorol felemelve a porzsaktelitettseg-jelzŒ
ablak (22) teljesen pirossa valik. Meg ha a porzsak
nincs is tele ekkor, mindenfelekepp ki kell azt
cserelni. ElkepzelhetŒ, hogy nagy mennyisegi
finom por eltomitette a porzsak porusait.
?

szirŒk

Mit tegyen,
ha a keszulek

kikapcsolta es kihuzta, nyomja
meg a gombot (16) a kabel automatikus
felcsevelesehez. A keszuleket fuggŒleges
helyzetben szallithatja vagy tarolhatja a nagy
tisztito szivofejnek a keszulek also reszen levŒ
kapocsba tortenŒ csusztatasaval.
a

tavozo-levego

A keszulek, tipusatol fuggŒen kulonbozŒ tipusu
szirokkel van felszerelve :
szivacs-, elektrosztatikus-, ill. szagtalanito faszen
szirŒ (28).

A szivoerŒ lepcsŒzetesen novekszik MAX ertekig
(17). A nyelen (18) talalhato kezi szivoerŒszabalyozo (19) lehetŒve teszi, hogy atmenetileg
csokkentse a szivoerŒt.

Szallitas es tarolas

porzsak illeszthetŒ,

A motorvedŒ szirŒ tisztitasa

A szivoerŒ beallitasa

?

keszulekbe textil

Megjegyzes: a keszulek olyan biztonsagi
erzekelovel van ellatva, amely ellenŒrzi hogy a
zsak a helyen van-e. Amennyiben a zsak nem
illeszkedik pontosan a helyere, a keszulek fedelet
nem lehet lecsukni.

dugja be a dugaszoloaljzatba.
Nyomja meg a gombot (15) a keszulek
beinditasahoz. A leallitasahoz nyomja meg ujra
a gombot (15).

Parkolo Rendszer

a

kovesse a fent leirt utasitasokat.
Uritse ki es cserelje ki (26). Ne mossa ki.

Beinditas es hasznalat
Huzza ki

vagy tartos textil

papir porzsakkal
porzsakkal (24) van ellatva (tipus szerint)
A fulenel fogva huzza ki a porzsakot, majd
dobja el.
Uj zsak behelyezesenel a kartonjat nyomja a
foglalatba (25) ameddig lehet.

a

tegyen ha

?

Allitsa

?

?

7

a

csokken?

keszuleket es huzza ki.

a csovek, hajlekony szivocso
tisztitofej nincs elzarodva.
EllenŒrizze, hogy a porzsak nincs-e tele. Cserelje
ki, ha szukseges.
EllenŒrizze, hogy a tavozo-levego szirŒ nincse eltomŒdve. Cserelje ki, ha szukseges.

EllenŒrizze, hogy

es

Kapcsolja ki a keszuleket es huzza ki.
A kampo (23) lenyomasaval nyissa fel a
felsŒ reszt es emelje fel addig, amig nem
pattan be a helyere.

le

megfelelŒkepp vandugaszoloaljzatban

a

szivoteljesitmeny
?

mukodik?

a
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