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Használati útmutató 

KÉZI PORSZÍVÓ 
R-111 Wet & Dry 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg. 
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon  károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs 
összhangban a jelen útmutató feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

Figyelmeztetés: 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást 
gyermek nem végezheti felügyelet nélkül. 

• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 
által. 

• A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. 
• A készüléket kizárólag belterekben használja, mint pl. háztartás, szálloda, 

iroda, stb. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség 

közelében. 
• Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeknek nem a gyártó a beszállítója. 
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• Ha üzemelés közben szokatlan zaj, szag, füst, stb. jelenik meg, a készüléket 
kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. Ezután forduljon szakszervízhez. Soha 
ne javítsa a készüléket önállóan. 

• Amennyiben a tápkábel, a kapcsoló vagy a motor károsult, csakis a 
márkaszervízre bízza a javítást vagy a cserét. Ne lépjen rá a csatlakozó 
kábelre. 

• Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozót vízbe, sem más folyadékba. 
Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fent! 

• Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen 
napsugárzásnak vagy magas páratartalomnak.   

• Ne helyezze a készüléket fűtőtest, nyílt láng illetve olyan egyéb berendezések 
közelébe, amelyek hőt sugároznak. 

• Soha ne használja a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt 
edény közelében.  

• Amennyiben a porszívó üzemel, ne takarja le rajta a légáramlást biztosító 
nyílásokat, mert az a légáramlást akadályozná, ami a motor túlhevülését és 
károsodását okozhatja.  

• Ne használja a készüléket túl finom felületek tisztítására vagy mérgező 
anyagok eltávolítására. 

• A porszívót használja és tárolja gyúlékony és illékony anyagoktól távol.   
• Ha a portartály megtelt, tisztítsa ki. 
• Az alábbi tárgyak felszívása a készülék károsodását vagy a felhasználó 

sérülését okozhatják: • bármilyen éles tárgy (pl. üveg, üvegszilánk, tű, 
gombostű, stb.), égő cigaretta és parázs, gyufa, bármilyen gyúlékény vagy 
illékony folyadék (pl. benzin, oldószerek, stb.), liszt, cement, vakolat (ill. a 
vakolat kiszívása a falból fúrás közben).  

• Ne kerüljenek a porszívóba nagyobb méretű papírdarabok vagy műanyag 
táskák. Ezektől könnyen eldugul a portartály. Amennyiben a készülék 
bármilyen módon eldugul, azonnal húzza ki a hálózatból és tisztítsa ki a 
portartályt.  

• Soha ne használja a porszívót motorszűrő vagy portartály nélkül.  
• A szívónyílást ne tegye szeméhez vagy füléhez közel.  
• Némely felületek porszívózása során elektrostatikus töltés keletkezhet, ami a 

felhasználó szempontjából nem ártalmas. 
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• A gyártó nem tartozik felelősséggel a készülék és tartozékainak helytelen 
használatából eredő károkért (sérülés, égési sérülés, leforrázzás, tűz, a 
készülék tönkremenetele, stb.).  

 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Kefe fej  5. Tartály gomb 
2. Réstisztító fej  6. ON/OFF kapcsoló 
3. Portartály  7. Feltöltést jelző dióda 
4. Szűrő   8. Markolat 
 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• A porszívó elemmel működik. 
• A feltöltéshez kapcsolja a töltőkábelt a készülék csatlakozójába, amely a 

markolat alsó felén van.  
• Ha a feltöltés befejeződött, az üzemkész állapotot jelző dióda pirosan világít. 

Ezután a készülék használatra kész. 
• Biztonsági okokból csak a gyártó által szállított töltőt használja. 
• A porszívót a be- és kikapcsolás gomb segítségével kapcsolja be vagy ki. 
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FELTÖLTÉSSEL KAPCSOLATOS JAVASLAT  
• Első használat előtt hagyja a készüléket 16 órán át feltöltődni. 
• Ha a készülék hosszabb ideig nem üzemel, az elemek maguktól 

lemerülhetnek. Javasoljuk a készüléket minden használat előtt feltölteni.  
 
NEDVES SZENNYEZŐDÉS ÉS VÍZ FELSZÍVÁSA  

• A porszívó nedves szennyeződések és víz szívására is használható. Ebben 
az esetben különösen ügyeljen arra, hogy a szívás szöge kb. 45° legyen, 
hogy a víz ne kerüljön a szűrőbe.  

• Víz szívása során elengedhetetlenül szükséges a max. megengedett vízszint 
betartása (ahogyan az a gyűjtőedényen fel van tüntetve).  

• Figyelmeztetés: a víz gyűjtőedényből való kiöntése során - ha lehet - tartsa a 
szívófejet lefelé, ellenkező esetben a víz a motorba juthat és 
visszafordíthatatlan károsodást okozhat.  

 
A POR ELTÁVOLÍTÁSA, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS  

• Tisztítás előtt kérjük, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
Nyomja meg a szűrő fedelét feloldó gombot. A szűrő fedelét vegye le a 
készülékről és a szűrőt vegye ki a fedélből. A fedélről távolítson el minden 
szennyeződést.  

• A szűrő tisztítása: távolítsa el a port és a szennyeződést a szűrőből vagy a 
szemeteskosár felett rázza ki. Ha szükséges, a szűrőt mossa le, amihez 
használhat híg, langyos vízzel kevert tisztítószer oldatot. A szűrőt hagyja 
teljesen megszáradni.  

• Megjegyzés: győződjön meg, hogy a szűrőt jól helyezte-e vissza a 
készülékbe. 
A károsodott vagy erősen szennyeződött szűrőt ki kell cserélni. 

• A szűrő tisztítását minden használat után javasoljuk.  
• A fedél rögzítése: Helyezze a szűrőt a fedélbe és a fedelet tegye vissza.  
• A készülék tisztításához ne használjon karcolást okozó szereket, benzint, 

sem oldószereket, hanem közömbös hatású tisztítószerből készült enyhe 
oldatba mártott nedves ruha használatát javasoljuk. Tárolás előtt a készüléket 
gondosan tisztítsa ki és tartsa száraz helyen.  
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Aku feltöltés  NiMH AA 7,2 V 1400 nAh 
Névleges maximális teljesítmény  45 W 
Zajérték 68 dB 
Portartály űrtartalma 500 ml 
Feltöltés javasolt ideje normál használat esetén 12 H 

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.  
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.   
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


