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Használati útmutató  

VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓ  
R-144 AquaTech 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

• Tilos, hogy a készüléket a gyerekek játékszerként használják!  
• A készülék kizárólag csak a rendeltetési célra használható.  
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte, vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készülék szerkezetében - 
áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását 
bízza a szakilletékes javítókra. 

• A jelen készüléket háztartási használásra tervezték. 
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• A porszívót ne húzza a kábelnél fogva, illetve a készüléket áramtalanítani a 
csatlakozó a fali dugaszból a kábelnél fogva kihúzásával – fenyeget ekkor a 
tápvezeték/elektromos aljzat sérülése.  

• Biztosítsa, hogy a tápvezeték ne kerüljön érintkezésbe a forró felületekkel. Az 
elektromosan hajtott tisztítófejet tilos a hálózati tápvezetéken át tolni.    

• Tilos éles végződésű tárgyakat (pl. üveg, szilánkok), forró, gyúlékony, 
robbanóveszélyes anyagokat (pl. hamu, égő cigarettavégek, benzin, 
hígítószerek, aeroszolos gőzök), továbbá kenőszereket (pl. zsírok, olajak) 
porszívózni.  

• A készüléket ne tárolja, ne használja a magas hőmérsékletű felületek 
közelében.  

• Az elektromos fogyasztó készüléket ne hagyja őrizet nélkül. 
• Tilos olyan tartozékokat használni, amelyeket nem a készülék gyártója 

szolgáltat.  
• Tilos a készüléket vagy táphálózati dugót vízbe vagy más folyadékba 

meríteni. Ekkor az áramütés veszélye fenyeget!  
• Tilos a táphálózati dugvillához, porszívóhoz nedves kézzel hozzányúlni. 
• Tilos bármiféle tárgyakat behelyezni a készülék nyílásaiba, és kerülni kell, hogy 

ezek akadályozva legyenek.   
• A készüléket tartsa tisztán. Távolítsa le róla a port, hajcsomókat és minden más 

akadályt, hogy a levegő áramlása minél kevésbé legyen gátolva. 
• Ügyeljen, hogy a laza ruházata és testrészei a készülék nyílásaitól, mozgó 

részeitől biztonságos távolságban legyenek.  
• A készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt ezt áramtalanítaná. 
• Porszívózáskor tilos gyúlékony tisztító folyadékot, pl. benzint használni, és tilos 

a készüléket olyan környezetekben használni, ahol az ilyesféle anyagok jelen 
vannak.   

• A villamos fogyasztó készüléket tartsa hűvös, száraz helyen. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Fogantyú  
2. Teljesítmény szabályozó  
3. Tápvezeték 
4. Sívónyílás 
5. Készülékidom 
6. Készülék talpazata 
7. Be/Kikapcsoló nyomógomb 

8. Motorfejet rögzítő klip  
9. Tömítő lemez 
10. Víztartály 
11. Szívócső  
12. Kényelmes mozgatást 
biztosító kerekek
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FELTÉTEK, TARTOZÉKOK LEÍRÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Podlótisztító fej 
14. Vízszívó fej 
15. Tömlő 
16. HEPA szűrő r 

17. Teleszkópos cső 
18. Kárpittisztító fej 
19. Kerek kefe 
20. Résszívó fej 

 
 
KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA  
 

1. A tömlőt helyezze be a megfelelő nyílásba,   
és ezt az óramutató járásával egyező irányban  
rögzítse be. 

 
 
 
 
2. A teleszkópos cső állításához a nyomógombját tolja előre. A tömlőt csatlakoztassa 
össze a teleszkópos csővel, majd válassza ki a megfelelő szívó feltétet.   
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3. A készülékbe helyezze be a szívócsövet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A víztartályt töltse fel vízzel.   
Tilos, hogy a víz szintje meghaladja a 
„MAX LEVEL“ szintjelzést. 
 
 
 
 
5. A HEPA szűrőt helyezze be a  
    motorfejbe, és ezt az óramutató 
    járásával egyező irányban  
    fordítsa el és húzza szorosra.  
 
  
6.  A tömítő lemezt az óramutató 
    járásával egyező irányban  
   elfordításával rögzítse a motorfejhez. 
 
 
 
7. A motorfejt helyezze rá a készülék alapzatára, 
és rögzítse le a két klip segítségével – lásd az ábrát. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
• A jelen készülék a száraz és nedves porszívózáshoz is alkalmazható. 

Elégséges a megfelelő feltétet kiválasztani – lásd a „FELTÉTEK, 
TARTOZÉKOK LEÍRÁSA“ fejezetet. 

 
1. A készükét a baloldali ábra szerint kapcsolja be, és a a megfelelő teljesítményét 
jobboldali ábra szerint állítsa be.  
 
 
 
 
 
 
 
2. A jelen készülék rendelkezik a „légfúvatás” funkcióval is, amelyet bizonyára Ön is 
méltányolni fog, ha a port a nehezen hozzáférhető pontokról, vagy például a 
szárazvirág-dekorációkról stb. távolítja el. 

• E funkció alkalmazásához a tömlőt a 
készülék felső, hátoldali nyílásába 
helyezze be – lásd az ábrát.  

 
 
 
 
 
 
3. A levegő áramlását a fogantyún lehet szabályozni.  
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4. A padlótisztító fejet a szőnyeg vagy a padlófelület porszívózásához is igazítani lehet 
– lásd az ábrát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

szőnyegre    padlóra 
 
 
5. Használat után a készüléket áramtalanítsa!  
 
 
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁSA  

• A víztartályból a vizet öntse ki, a szívócsövet és a HEPA szűrőt tisztítsa ki.  
• Az óramutató járásával ellenkező irányba fordításával a HEPA szűrőt emelje 

ki, a puha kefével tisztítsa ki ezt, majd helyezze vissza. 
• A készülék tárolását megelőzően szükséges, hogy a porszívó valamennyi 

alkatrésze teljesen száraz állapotban legyen. 
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ   
Névleges feszültség állomány  230 V 
Névleges fordulatszám 50 Hz 
Névleges teljesítményfelvétel 1400 W 
Névleges maximális teljesítményfelvétel  1550 W 
Zajszint 82 dB 

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.  
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti illetékes hulladékgyűjtő 
központra.  
 
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 ártalmatlanítása, 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 
ártalmatlanításával 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. 
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