
DOMO
 2 az 1-ben álló porszívó 



JÓTÁLLÁS
A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A
hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a
helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban
leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal
érvényes.  Minden,  a  kopásnak kitett  alkatrészre  nincs  érvényben  a  garancia.  Amennyiben a  készülék  a
garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. 

Készülék típusszáma 
Modell DO215SV

Név …....................................................................................................................................................

Cím …....................................................................................................................................................

Vásárlás dátuma ….................................................................................................................................

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a
csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként.  A készüléket  el  kell  vinni  az  elektromos  és
elektronikus  berendezések  újrahasznosítására  alkalmas
gyűjtőhelyre.  A  termék  helyes  hulladékkezelésével  segíti
megakadályozni  a  környezetre  és  az  emberek  egészségére
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék
nem  megfelelő  hulladékkezelése  okozhat.  A termék  újrahasznosításáról  további  információkért,  kérem
keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol
vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében. 



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos 
használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot. 
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 
A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. 
Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől. 
Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például: 

 Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 Tanyaházakban., Panziókban.
 Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken. 

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt: 
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett 
jelzéseknek.
• Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
• Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék 
meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz 
vizsgálat, javítás céljából.
• Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges 
• Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy 
sérüléseket okozhatnak.
• Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerelése esetén, 
tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off“ pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa 
a kábelt.
• Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
• Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol 
érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
• Ne használja az eszközt a szabadban.
• A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
• A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
• A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a 
készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
• Minden javítást a gyártónak vagy szervízszolgáltatásának kell elvégeznie.
• Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
• Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
• Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részektől vagy más hőforrásoktól.
• Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a
használat előtt.
Ne használja a porszívót mosószerek, folyadékok, tű, gyufák és más hasonló folyékony szerek, éles tárgyak 
vagy gyúlékony tárgyak porszívózására.
Ne használja a porszívót a cement, por és egyéb apró dolgok porszívózására. Ugyancsak kerülje a nagy 
tárgyak felporszívózását. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, illetve egyéb károsodás 
bekövetkezhet. 
Győződjön meg róla, hogy a levegőbevezető nyílás, vagy a padló szívónyílás nincs eltömődve.
Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal. . 
Új akkumulátor használata esetén, elő alkalommal teljesen töltse fel az elemet. 
Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a porszívó teljesen fel van töltve.



1. ALKATRÉSZEKOn-off gomb
2. Sebesség szabályzó
3. A fogantyú hajlításához való gomb
4. Kézi porszívóhoz kioldó gomb 
5. On-off gomb kéziporszívóhoz 
6. Az akkumulátor töltöttségi szintje jelző
7. Feloldó gomb a porzsákhoz
8. Padlófúvókához kioldó gomb
9. Padlófúvóka forgó padlókefével
10. Töltő állomás zsinór 
11. Töltő állomás
12. Réstisztító porszívó

13. Porkefe

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék megfelelő előkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 
Egyenlítse ki a porszívó fogantyúját, kattanásig. 

Győződjön meg róla, hogy a padlófúvóka szorosan a porszívóra van csatlakozva.

TÖLTÉS
Ajánlott a töltő állomást a falhoz rögzíteni, a tartósság növelése érdekében.
A töltőállomás rendelkezik egy tartóval a mellékelt tartozékokhoz. 

 Csatlakoztassa a töltőt a töltő állomáshoz az oldalsó beépített csatlakozóval. 
 Helyezze a kézi porszívót az álló porszívóba. 

 Helyezze az álló porszívót a töltő állomásba, úgyhogy a porszívó érintkezői a
töltőállomás érintkező pontjaival igazodjanak. Nyomja össz a porszívót a töltő állomással, úgy, hogy
az álló porszívó függőleges maradjon a töltő állomáshoz képest.Győződjön meg róla, hogy a 
készülék megfelelően stabil. 

 Az akkumulátor töltöttségi szint jelző fény felvillan és jelzi, mikor a készülék teljesen feltöltődött. 

 A készüléket nem lehet működtetni töltés közben. 

HASZNÁLAT

Nyomja meg a fogantyún található be-kikapcsoló (on-off) gombot a készülék elindításához. A gép 
bekapcsolásakor a forgó padlófúvóka elkezd forogni. Ezzel a nyílásban levő szennyeződést eltoljuk és 
felporszívózzuk. A port a kézi porszívó porzsákában tárolja. 
Nyomja meg a sebesség szabályzót a szívó erő növeléséhez, illetve csökkentéséhez. 
Nyomja meg a kézi porszívón lévő kiengedő gombot a kézi porszívó kiengedéséhez, így a kézi porszívót 
magában tudja használni. A kézi porszívó használatához nyomja meg a kézi porszívón található be-
kikapcsoló (on-off) gombot. 
A készülék biztonsági kapcsolóval van ellátva, ami biztosítja, hogy lekapcsoljon a gépezet, olyan 
helyzetekben, mint például, ha túl nagy tárgyat szív fel. Ez a funkció a személyi biztonság érdekében van, 
illetve, hogy a motort megvédje. Ahhoz, hogy megfordítsa a padlófúvókát, nyomja meg a be-kikapcsoló 
gombot ismét vagy használja a sebesség szabályzót. 

KIEGÉSZÍTŐK

Az alábbi kiegészítőket tudja csatolni a kézi porszívóhoz: 
Porkefe: bútorokhoz, könyvespolcokhoz, függönyökhöz és nehezen tisztítható felületekhez. 
Résztisztító: résekhez, sarkokhoz, lépcsőkhöz, billentyűzetekhez …



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
A PORZSÁK TISZTÍTÁSA


 Távolítsa el a kézi porszívót az álló porszívóról, majd nyomja meg a kézi porszívón

lévő kiengedő gombot a porzsák kiengedéséhez. Távolítsa el a porzsákot a motor
részről. Majd vegye ki a szűrőt a porzsákból. 

 Ürítse ki a porzsákot. A porzsák, a szűrő (A) és az EPA szűrő (B) víz alatt mosható. 
 Ügyeljen arra, hogy alaposan megszárítsa az alkatrészeket mielőtt újra használja ezeket

a  készülékben. 

Ajánlott a szűrőt gyakorta cserélni a készülék megfelelő működése érdekében. A piszkos szűrők jelentősen 
csökkentik a készülék szívó erejét. Minden egyes tisztítás alkalmával, takarítsa ki a porzsákot és a szűrőket a 
készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében. 

A PADLÓKEFE TISZTÍTÁSA

1. Távolítsa el a padlófúvókát az álló porszívóról. A padlófúvóka hátulján lévő kiengedő gomb 
megnyomásával vegye le a készülékről. 

2. Nyomja meg a padlófúvóka bal oldalán lévő kiengedő gombot. 
3. Távolítsa el a forgó padlókefét a padlófúvókáról. 
4. Távolítsa el a padlókefére ragadt hajakat, és egyéb koszt. Amennyiben nem tisztítja a padlókefét 

rendszeresen, az elhasználódik és a készülék használhatatlanná válik. 
5. A forgó padlókefe víz alatt mosható. Győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt mielőtt ismét 

használja. 
6. Helyezze vissza a tiszta padlókefét a padlófúvókára. 
7. Kattintsa be a zárószelepet a helyére, hogy zárja a készüléket. 
8. Tegye vissza a padlófúvókát az álló porszívóra. A készülék ismét használatra kész. 

A beragadt haj roncsolhatja a készüléket és az Ön padlóját is. Mindig távolítsa el a kefére ragadt hajat. 

CLEANING THE MACHINE 

Clean the machine with a slightly moist soft cloth. Dry the machine off well. Never submerge the machine in
water! 

PROBLEM AND SOLUTION 

Probléma Megoldás

A készülék nem indul el.
A készülék akkumulátora lemerült. Töltse fel a készüléket. 
A kézi porszívó nincs megfelelően felszerelve az álló porszívóra. Győződjön 
meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően van e felszerelve. 

A készülék nem szív.

A szűrők piszkosak/a porzsák tele van.
A padlókefe eltömődött/a padlófúvóka elzáródott. 
A fúvóka nyílása eltömődött. 
Tisztítsa meg a készüléket a használati utasításban leírt módon. 

A használható ideje a készüléknek
csökken.

A készülék nincs feltöltve megfelelően. Töltse fel teljesen a készüléket, majd 
próbálja ismét. 
Az akkumulátor megrongálódott vagy régi. Cserélje az akkumulátort. 
Felragadt haj. Távolítsa el a hajat a kefékről. 

A jelző fény nem világít töltés
közben.

A kézi porszívó nincs megfelelően csatlakoztatva az álló porszívóhoz. Győ-
ződjön meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően van csatlakoztatva.




