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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Elektromos készülékek használatakor alapvető óvintézkedések betartása szükséges, beleértve az alábbiakat: 

AZ PORSZÍVÓ RENDSZER HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
A központi porszívó rendeltetési célja a normál háztartási por eltávolítása.

TARTALOM
A központi porszívó rendszer a következő elemeket tartalmazza.

FIGYELEM 
A tűzveszély, elektromos áramütés vagy a balesetek elkerülése érdekében:

•	 Ne	használja	épületen	kívül	vagy	nedves	felületeken.

•	 Ne	takarja	le	a	motorháztetőt	vagy	a	szellőzőnyílásokat	és	a	készülék	tetején	
található nyílást. A szellőzés hiánya a motor túlmelegedését okozza.

•	 Ne	helyezze	a	készüléket	magas	hőmérsékletű	helyekre,	vagy	olyan	helyre,	
ahol	nem	lehet	hozzáférni,	pl.	tetőtérbe,	vagy	zsúfolt	helyekre.

•	 A	készüléknek	legalább	30	cm-re	kell	lennie	a	mennyezettől	vagy	a	
szomszédos	faltól,	és	legalább	70	cm-re	a	padlótól.	Ezen	felül	ellenőrizze	az	
erre vonatkozó, esetleges helyi törvényeket.

•	 A	készülék	nem	játék.	Legyen	nagyon	figyelmes	ha	gyerekek	üzemeltetik	a	
készüléket, illetve ha a gyerekek közelében használja a készüléket. 

•	 A	készüléket	nem	tervezték	korlátozott	fizikai,	érzékelő	vagy	mentális	
képességekkel rendelkező, illetve gyakorlatlan személy által történő 
használatra,	kivéve,	ha	az	ilyen	személy	felügyeletét	valamely,	annak	
biztonságáért	felelős	személy	látja	el,	illetve	ez	a	személy	a	készülék	
használatára vonatkozóan útmutatást biztosít.

•	 A	gépet	kizárólag	a	jelen	kézikönyvben	leírtak	szerint	használja.	Csak	a	gyártó	
által javasolt tartozékokat használjon.

•	 Ne	használja	a	gépet,	ha	a	vezeték	vagy	a	hálózati	csatlakozó	sérült.	Ha	
a porszívó nem az előírások szerint működik, leesett, megrongálódott, 
szabadban hagyták vagy vízbe esett, akkor küldje vissza a helyi kereskedőhöz/
forgalmazóhoz.

•	 Kizárólag	megfelelően	földelt	konnektorhoz	csatlakoztassa	(olvassa	el	a	
földelésre	vonatkozó	utasításokat).

•	 Ne	használjon	hosszabbítókat	vagy	kisebb	feszültségű	aljzatokat.

•	 A	készülék	kihúzása	előtt	kapcsoljon	le	minden	vezérlőt.

•	 A	dugaszoló	aljzatból	ne	úgy	válassza	le	a	csatlakozót,	hogy	a	vezetéket	húzza	
meg.	Ne	a	vezetéknél,	hanem	a	csatlakozónál	fogva	húzza	ki.

•	 A	hálózati	csatlakozóhoz,	vagy	a	kábelhez	ne	nyúljon	nedves	kézzel.

•	 A	nyílásokba	ne	tegyen	be	semmit.	Ne	használja	a	készüléket,	ha	a	nyílásait	
valami eltömíti; távolítsa el a port, a pihéket, a hajszálakat és mindent, amely 
csökkentheti a légáramlást.

•	 A	porszívó	szívóerőt	hoz	létre.	Ügyeljen	arra,	hogy	a	haja,	az	ujjai	és	más	
testrészei, illetve a ruházata ne kerüljön nyílások és mozgó alkatrészek 
közelébe.

•	 Ne	szedjen	fel	semmit,	ami	ég	vagy	füstöl,	úgy	mint	cigarettát,	gyufát	vagy	
forró	hamut.

•	 Különös	gonddal	járjon	el	a	lépcsők	tisztításakor.

•	 Ne	használja	tűzveszélyes	vagy	gyúlékony	folyadékok	mint	pl.	gázolaj	
felszedésére,	vagy	ezek	tárolására	használt	helyen.

•	 A	munkaterület	mindig	legyen	jól	megvilágítva.

•	 Az	elektromos	eszközök	tisztítása	előtt	kapcsolja	ki	őket.

•	 Sérült	tápkábel	esetén	azt	egy	speciális	kábellel	kell	kicserélni,	mely	a	
hivatalos	márkakereskedőnél/forgalmazónál	kapható.

•	 Ne	használja	a	készüléket	a	porzsák	és/vagy	szűrő	nélkül.

NE DOBJA KI AZ ÚTMUTATÓT
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A	központi	porszívó	rendeltetési	célja	a	háztartási	por	és	kosz	száraz	felszívása.	
Kerülje	az	olyan	kemény,	vagy	éles	tárgyak	felszívását,	így	megakadályozhatja,	
hogy a rendszer gumi és műanyag csövei megsérüljenek vagy elduguljanak. 

A kézikönyv a készülék otthonába történő telepítésének utolsó lépéseit 
tartalmazza.	Ezen	felül	karbantartási		és	hibaelhárítási	utasításokat	tartalmaz,	
arra a valószínűtlen esetre, ha szüksége lenne rá. Amennyiben további kérdései 
volnának a beszereléssel vagy a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen 
kapcsolatba	a	helyi	hivatalos	márkakereskedővel/forgalmazóval.

BIZTONSÁGI FELSZERELéSEK HASZNÁLATA 

A	fal	és	a	festés	előkészítéséhez	biztonsági	felszerelések	 
használata	javasolt,	pl.	sisak,	kesztyű,	védőszemüveg	és	fülvédő.

VIGYÁZAT   

A	falba	történő	lyukak	fúrása	esetén	ne	feledje,	hogy	a	falban	gázcsövek,	
vízcsövek és elektromos vezetékek lehetnek. 

Amennyiben bármi kérdése volna a termékkel, a pótalkatrészekkel, a szervizzel, 
a garanciával vagy egyéb dolgokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a 
helyi	hivatalos	márkakereskedővel	vagy	forgalmazóval.

FÖLDELéSI UTASÍTÁSOK

A	készüléket	földelni	kell.	Ha	hibás	működés	vagy	meghibásodás	fordul	elő,	
a	földelés	biztosítja	a	legkisebb	ellenállás	útját	az	elektromos	áram	számára,	
ezzel	is	csökkentve	az	áramütés	kockázatát.	A	készülék	földelő	kábellel,	földelő	
vezetékkel	és	földeléses	csatlakozóval	rendelkezik.	A	csatlakozót	egy	olyan	
megfelelő	aljzathoz	csatlakoztassa,	amit	az	összes	helyi	előírásnak	és	utasításnak	
megfelelően	szereltek	fel,	és	földeltek.	

FIGYELEM
A	készülék	földelő	vezetékének	helytelen	csatlakoztatása	áramütést	okozhat.	
Ha	az	aljzat	földelésével	kapcsolatban	kétségei	vannak,	vagy	a	csatlakozó	
nem	csatlakoztatható	az	aljzathoz,	vegye	fel	a	kapcsolatot	szakképzett	
villanyszerelővel	vagy	szervizszakemberrel.	Ne	változtassa	meg	a	készülékhez	
kapott csatlakozót. 

FIGYELEM 
Sérült	tápkábel	esetén	azt	egy	speciális	kábellel	kell	kicserélni,	mely	a	hivatalos	
márkakereskedőnél/forgalmazónál	kapható.	

SZERVIZZEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A kézikönyvben található utasítások a rutinszerű karbantartásra vonatkoznak. 
További	információkért	lépjen	kapcsolatba	a	legközelebbi,	hivatalos	
márkakereskedővel/forgalmazóval.

GéPTÖRZSLAP

A vezérlőpanelen vagy a motorháztetőn található géptörzslapon a modell, a 
típus	és	a	sorozatszám	látható.	A	gyors	és	pontos			szervizelési	információkért,	
kérjük, mindig legyenek kéznél ezek a számok. 

FIGYELEM
A	biztonsági	utasítások	figyelmen	kívül	hagyása	sérüléshez	vezethet.	

A TERMéK MéRETEI

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	1.	képet.

ELEKTROMOS éS ELEKTRONIKUS BERENDEZéSEK 
HULLADéKAI (WEEE)

A terméken vagy  a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy 
a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyetta termékeket 
a	megfelelő	gyűjtőponthoz	kell	eljuttatni	az	elektromos	és	elektronikus	
berendezések	újrahasznosítása	érdekében.	Ha	gondoskodik	a	termék	megfelelő	
leselejtezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és egészségre káros 
hatásokat,	amelyeket	a	termék	nem	megfelelő	leselejtezése	eredményezne.	
A termékkel kapcsolatos részletekért, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi 
szemétszállító	vállalattal	vagy	a	terméket	forgalmazó	bolttal.

ÜZEMBE HELYEZéS

A lakása már nagy valószínűséggel már rendelkezik beépíttet műanyag 
csőrendszerrel és szívószelepekkel, és készen áll a központi készülék üzembe 
helyezésére. Amennyiben lakása nem rendelkezik központi porszívó rendszerrel, 
az	Electrolux	Központi	Porszívó	Rendszer	beépítésével	kapcsolatban	vegye	fel	a	
kapcsolatot	a	helyi	márkakereskedővel	vagy	forgalmazóval,	vagy	szerelje	be	saját	
kezűleg a rendszert. 

A központi készüléknek a nappalitól a lehető legtávolabbi helyen kell 
elhelyezkednie, ennek ellenére könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy el tudja 
távolítani a port a porgyűjtő edényből, el tudja érni a szűrőt, illetve ellenőrizni 
tudja a készüléket. Ideális hely például a garázs, így autóját és a garázs környékét 
is	felporszívózhatja,	illetve	a	porgyűjtő	edény	és	a	szűrő	tisztítása	is	könnyen	
megoldhatóvá válik. További jó hely lehet például a pince, mosókonyha vagy 
egy jól szellőző spájz. 

VIGYÁZAT 
A	falba	történő	lyukak	fúrása	esetén	ne	feledje,	hogy	a	falban	gázcsövek,	
vízcsövek	és	elektromos	vezetékek	lehetnek.	A	téglafalon	lévő	furatok	csak	
akkor	engedélyezettek,	ha	a	készülék	stabilitása	megfelelő.	A	facsavarok	
lyukait	Önnek	kell	kifúrnia.	A	ház	anyagától	függően	válassza	ki	a	készülék	
felakasztásáhozhasználandó	kampókat.	A	készülék	egyszerűen	becsúsztatható	a	
tartókonzolba,	mely	megfelelő	csatlakoztatás	esetén	bekattan	a	helyére.

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	3.	képet.

•	 A	központi	egységet	a	nappalitól	távol	eső	helyre	helyezze.	A	kivezető	csövet	
könnyen kell tudnia csatlakoztatni a szellőzőcsőhöz. Ezt a művelet a ház 
szerkezeti	anyagaitól	függetlenül	elvégezhető.

•	 Keresse	meg	a	cső	mellett	található	két,	alacsony	feszültségű	vezetéket.	
Távolítsa	el	róluk	a	szigetelést.	Helyezze	be	az	alacsony	feszültségű	vezetéket	
a	rugós,	alacsony	feszültségű	csatlakozóba.	Győződjön	meg	róla,	hogy	
megfelel-e	a	helyi	elektromos	szabályzatoknak	és	rendelkezéseknek.

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	4.	képet.	

•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	a	rögzítés	helyén	található-e	megfelelő	
elektromos csatlakozó a készülék számára.

•	 Csatlakoztassa	a	központi	porszívórendszer	tápkábelét	az	elektromos	
hálózathoz.

A Electrolux Oxygen központi porszívórendszerhez nincs szükség hangszigetelés 
beszerelésére. A készülék belső hangszigeteléssel rendelkezik. Ennek ellenére 
azonban szükség lehet a levegő kültérbe történő kivezetésére. Ebben az 
esetben	csatlakoztatnia	kell	a	kivezető	cső	adapterét.	Az	adapter	a	megfelelő	
méretűre konvertálja a központi porszívócső átmérőjét 

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	5.	képet.
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•	 Olyan	helyre	helyezze	a	készüléket,	hogy	minél	rövidebb	kivezető	csőre	
legyen szükség. A kivezető cső nem lehet hosszabb 5 méternél.

•	 Ne	feledje,	a	porgyűjtő	edény	eléréséhez	a	készüléket	mindkét	oldalról	meg	
kell tudnia közelíteni.

	 Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	6.	képet.

•	 Helyezze	a	készülék	illesztékét	a	falból	kiálló	fővezetékhez.	NE 
HASZNÁLJON RAGASZTÓT. Amennyiben a kivezetés a szabadba 
történik, csatlakoztassa a kivezető csövet a készülék kivezető nyílásához. A 
kivezető csőnek a lehető legrövidebbnek kell lennie. 

MEGJEGYZéS:	A	központi	egységet	úgy	szerelje	fel,	hogy	minimum	30	cm-re	
legyen	a	mennyizettől,	és	a	szomszédos	falaktól,	minimum	70	cm-re	legyen	
a padlótól, és 1,8 méteren belül legyen egy konnektor. Ellenőrizze az erre 
vonatkozó helyi törvényeket. 

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	2.	képet.

FIGYELEM
Ne	takarja	le	a	központi	készülék	tetején	található	szellőzőnyílásokat.	A	szellőzés	
hiánya a motor túlmelegedését okozza.

FIGYELEM
Ne	helyezze	a	központi	készüléket	magas	hőmérsékletű	helyekre,	vagy	olyan	
helyre,	ahol	nem	lehet	hozzáférni,	pl.	tetőtérbe,	vagy	zsúfolt	helyekre.

A	legjobb	levegőáramlás	biztosítása	érdekében	használjon	valódi	HEPA	
szűrőt, melyet kérés esetén a készülékhez mellékelünk. A szűrőt a hivatalos 
márkakereskedőtől/forgalmazótól	is	megvásárolhatja.	A	HEPA	szűrőt	a	képen	
látható módon, egyszerűen csatlakoztathatja. 

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	7.	képet.

RENDSZER TESZTELéSE

Győződjön	meg	róla,	hogy	megfelel-e	a	helyi	elektromos	szabályzatoknak	és	
rendelkezéseknek.	Csatlakoztassa	a	készüléket	egy	közönséges	konnektorhoz.	
Készen áll a készülék beszerelésének ellenőrzésére: 

•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	a	szűrő	megfelelően	lett-e	beszerelve	a	
készülékbe. 

•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	a	porgyűjtő	edény	megfelelően	lett-e	rögzítve	a	
készülékhez. 

•	 Az	elektromos	érintkezések	ellenőrzése	céljából	csatlakoztassa	a	gumicsövet	
valamelyik szívószelephez. 

•	 Ellenőrizze	az	egyes	szívószelepeket,	hogy	nem	eresztenek-e.	

•	 Ellenőrizze	a	csövek	csatlakozását,	hogy	nem	eresztenek-e.

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	8.	képet.

A KÖZPONTI PORSZÍVÓRENDSZER HASZNÁLATA

A központi porszívórendszer a csövön található kapcsoló segítségével 
vezérelhető. Egyszerűen helyezze be a csövet a szelepbe, majd a gomb 
segítségével kapcsolja be a készüléket. Ezáltal bekapcsol a készülék, és 
megkezdődik a légáramlás. 

Miután végzett, a csövön található kapcsoló segítségével kapcsolja ki a 
készüléket, és távolítsa el a csövet a szívószelepből. A cső leválasztásakor néhány 
másodpercig	hagyja	nyitva	a	bemenet	fedelét,	így	a	szívóerő	olyan	mértékre	
csökken, mely nem tesz kárt a szívószelep szigetelésében. 

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	8.	képet.

LED JELZéSEK - NEM MINDEN MODELLEN TALÁLHATÓ MEG

A készülék a következő jelzések egyikével, vagy akár az összes jelzéssel is 
rendelkezhet. 

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	9.	képet.

    Be/Ki Motorhiba Porgyűjtő edény megtelt Reset

A	készülék	egy	színes	LED	panellel	rendelkezik.	A	LED	panelen	a	készülék	
teljesítményével, karbantartásával és diagnosztikájával kapcsolatos szükséges 
információkat	találja	meg.	A	lentiekben	a	készülék	által	küldött,	különböző	
üzenetek leírása következik.

NORMÁL HASZNÁLAT

Amennyiben	a	készülék	ki	van	kapcsolva,	vagy	készenléti	módban	van,	a	LED	
gomb	PIROSAN	világít.	

Bekapcsolt	állapotban	a	LED	ZÖLDEN	világít.	Amennyiben	a	motorhiba	lámpa	
VILÁGÍT,	olvassa	el	a	következőket.	Amennyiben	a	porgyűjtő	edény	lámpája	
világít,	ürítse	ki	a	porgyűjtő	edényt,	majd	nyomja	meg	és	10	másodpercig	tartsa	
lenyomja	a	RESET	gombot.

MOTORHIBA

Abban az esetben ha kiégett egy biztosíték vagy a motor vezetéke levált, és a 
készülék	nem	működik	a	PIROS,	a	ZÖLD	és	a	SÁRGA	fény	is	folyamatosan	világít.

Amennyiben	a	leállás	túlfeszültség	miatt	jött	létre,	az	ON/OFF	gomb	PIROSAN	
villog,	a	ZÖLD	fény	hirtelen	ki-	és	bekapcsol,	a	MOTORHIBA	jelzés	pedig	
SÁRGA	fénye	szintén	hirtelen	ki-	és	bekapcsol.	Ez	a	hiba	15	másodperc	múlva	
automatikusan	törlődik,	miután	a	csövön	található	alacsony	feszültségű	
csatlakozót	kikapcsolta.	Folyamatos	túlfeszültség	esetén,	miközben	az	
csövön	található	alacsony	feszültségű	kapcsoló	be	van	kapcsolva,	az	ON/OFF	
gombokPIROSAN	világítanak,	miközben	a	ZÖLD	fény	és	MOTORHIBA	SÁRGA	
fénye	is	lassan	villog.

Abban	a	valószínűtlen	esetben,	ha	a	készülék	nem	megfelelő	frekvenciájú	
áramot	kapna,	a	készülék	nem	indul	el,	közben	pedig	az	ON/OFF	gomb	
PIROSAN	világít.	Magas	hálózat	feszültség	esetén	a	készülék	ON/OFF	gombja	
háromszor	PIROS	és	ZÖLD	színekben	villog	-	kis	szünetekkel	-,	majd	háromszor	
PIROS	és	ZÖLD	színekben	villog	–	hosszú	szünetekkel-,	majd	újrakezdődik.	Ez	
egészen	addig	folytatódik,	míg	a	hálózati	feszültség	szintje	megfelelő	nem	lesz.

LCD-KIJELZŐ - OPCIONÁLIS

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	8.	képet.

Az	LCD-kijelző	kezdőképernyőjén	az	Electrolux	logó	látható.	A	logó	
folyamatosan	mozog	annak	érdekében,	hogy	a	kép	ne	égjen	bele	magába	az	
LCD-kijelzőbe.		A	logót	akkor	láthatja,	ha	a	készülék	nincs	használatban.

A képernyőn található Bekapcsolás jel megnyomásával indíthatja el a készüléket. 
A gomb segítségével kapcsolhatja be/ki a készüléket. A készülék bármely 
bemenetről is bekapcsolható.

Amikor	a	készülék	készenléti	módban	van,	négy	fehér	fény	látható	az	LCD-
kijelzőn, mely balról jobbra, majd jobbról balra halad a képernyőn. Ez a minta 
folyamatosan	ismétlődik,	mely	azt	jelzi,	hogy	a	készülék	készen	áll	a	használatra,	
és	a	funkciók	megfelelően	működnek.
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HASZNÁLAT KÖZBEN

A	készülék	használata	közben	a	bekapcsolás	jelző	zöld	fényre	vált.	Ekkor	4,	
folyamatosan	növekvő	teljesítményt	jelző	sáv	jelenik	meg	a	kijelzőn.	Normál	
működés esetén, mind a 4  sávnak világítania kell.  Abban az esetben, ha csak 2 
sáv világít,  meg kell keresnie a hiba okát. A teljesítmény csökkenésének  okai a 
következők lehetnek:

1. A cső vége eldugult

2. A rendszerben lévő egyik cső eldugult

3.	 Olyan	eszközt	használ,	amely	gátolja	a	levegő	áramlását,	pl.	réstisztító	eszköz.

4. A porgyűjtő edény megtelt

5. A szűrőrendszer eltömődött

A PORZSÁK KIÜRÍTéSE

25	óra	üzemidő	után	(kb.	6	hónap)	a	"porgyűjtő	edény	megtelt"	szimbólum	
elkezd zölden villogni. Azt jelzi, hogy ellenőrizze a porgyűjtő edényt, és 
amennyiben szükséges, ürítse ki. Mivel a jelzés csak az időt veszi alapul, 
elképzelhető, hogy a porgyűjtő edény nagyon tele lesz, de az is lehet, hogy 
szinte	üres.	Ha	tart	otthon	háziállatot,	műhellyel	rendelkezik,	stb.	akkor	a	szemét	
kiürítésére gyakrabban is szükség lehet, ebben ez esetben gyakrabban kell 
ellenőriznie a porgyűjtő edényt.

A porgyűjtő edény kiürítése után, a 25 órás időzítő nullázásához nyomja meg a 
return	gombot.	Az	áramforrás	megszűnése	vagy	a	tápkábel	kihúzása	esetén,	a	
készülék	megjegyzi	a	korábbi	adatokat,	és	később	onnan	folytatja	a	számolást.

A	"porgyűjtő	edény	megtelt"	szimbólum	manuális	nullázásához	egyszerűen	
nyomja	meg	az	Enter	gombot,	és	tartsa	lenyomva	10	másodpercig.

éLETTARTAM-MéRŐ

Az	élettartam-mérőn	8	sáv	található.	Miután	ezek	a	sávok	eltűnnek,	a	
készülék tovább működik, de javasoljuk, hogy vigye el ahelyi hivatalos 
márgakereskedőhöz/forgalmazóhoz,	vizsgáltassa	meg,	vagy	szükség	esetén	
szervizeltesse. A élettartam sávok 65 óra üzemidő után tűnnek el, ez azt jelenti, 
hogy	a	központi	porszívó	hosszú	élettartammal	rendelkezik.	Az	élettartam-
mérőt	csak	a	szervizben	lehet	nullázni.	Az	áramforrás	megszűnése	vagy	a	
tápkábel kihúzása esetén, a készülék megjegyzi a korábbi adatokat, és később 
onnan	folytatja	a	számolást.

SZERVIZ-JELZéS

A	rendszer	meghibásodása	vagy	hibás	működése	esetén	a	szerviz-jelzés	villogni	
kezd. A szimbólum megjelenése után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, 
húzza	ki	az	áramforrásból	10	másodpercre,	majd	dugja	vissza.	Ha	a	szimbólum	
továbbra	is	jelen	van	a	kijelzőn,	javasoljuk,	hogy	hívja	fel	a	szervizt.

A szimbólum a következő okok miatt jelenhet meg:

•	 Motorhiba

•	 Elektronikus	hiba

•	 Feszültség	vagy	áramerősség	hiba	(túl	magas	vagy	túl	alacsony)

•	 A	készülék	nem	reagál	a	gombokra

AZ LCD-KIJELZŐ GÖRGETéSE

Amennyiben	a	készülék	nincs	használatban,	az	LCD-kijelzőn	a	következő	
funkciók	közt	lapozhat:	a	porgyűjtő	edény	állapota,	élettartam	és	a	legújabb	
rögzített teljesítményszintek.

A lapozáshoz egyszerűen nyomja meg a jobbra mutató gombot.  

A	következő	képernyőn	az	Élettartam-mérő	látható.	További	lapozás	
esetén	megtekintheti	a	Porzsák	állapotát.	Ha	tovább	lapoz,	a	következő	
oldalon	Teljesítmény-mérőn	megtekintheti	a	készülék	által	rögzített	
teljesítményszinteket.		Az	utolsó	oldalon	az	ügyfélszolgálat	telefonszáma	
található.

A balra mutató nyíl segítségével lapozhat vissza az oldalakon.  

PORZSÁK CSATLAKOZÓJA

A kényelmesebb szemétürítés érdekében a készülékhez egy papír porzsák is 
csatlakoztatható. A papír porzsák karbantartásával kapcsolatban, kérjük, tekintse 
meg	a	Papír	Porzsákszűrő	fejezetet.

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	10.	képet.

KIEGéSZÍTŐ SZELEP

A kiegészítő szelep hasonlít a beszívó szelephez, de a készülék közelében 
található.	A	szelep	segítségével	könnyen	feltakaríthatja	a	központi	porszívó	
közelében lévő, kiömlött szemetet. 

TÚLMELEGEDéS-VéDELEM

Amennyiben az alaplap hőmérséklete megemelkedik, a készülék nem 
használható,	és	LED	folyamatosan	ki-	és	bekapcsol,	az	LCD-kijelzős	készülékek	
kijelzője	pedig	folyamatosan	villog.	Ilyen	hiba	esetén,	nyomja	meg	a	Bekapcsoló	
gombot, válassza le a csövet, és várjon, míg a hőmérséklet lecsökken. 
Amennyiben	a	hiba	továbbra	is	fennáll;	lépjen	kapcsolatba	a	hivatalos	
márkakereskedővel	vagy	forgalmazóval.

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	9.	képet.

TÚLTERHELéS VéDELEM

A	központi	porszívó	olyan	funkciókkal	rendelkezik,	melyek	a	következő	
paraméterek	szintjét	ellenőrzik:	Hálózati	feszültség	és	áramfelvétel.	Amennyiben	
a	hálózati	feszültség	kisebb	vagy	nagyobb,	mint	az	üzemi	feszültség,	magas	az	
áramfelvétel	vagy	a	rotor	nem	működik,	a	készülék	nem	használható.	Ebben	
az	esetben	a	probléma	megszűnéséig	a	Bekapcsológomb	folyamatosan	villog.	
LCD-kijelzős	modellek	esetén	a	kijelző	is	villog.	Amennyiben	a	hiba	továbbra	is	
fennáll;	lépjen	kapcsolatba	a	hivatalos	márkakereskedővel	vagy	forgalmazóval.	A	
készülék	30	perc	alatt	hűl	le.

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	9.	képet.

DIAGNOSZTIKA éS KARBANTARTÁS

Az alacsonyabb légáramlás vagy szívóerő azt jelzi, hogy a központi porszívó 
nem maximális hatékonysággal működik. Abban az esetben, ha a porgyűjtő 
edény megtelt, vagy a szűrő eltömődött, a levegő nem tud keresztülhaladni 
a készüléken, és szívóerő megszűnik. A kézikönyvben található utasítások a 
rutinszerű	karbantartásra	vonatkoznak.	A	megfelelő	légáramlás	és	szívóerő	
fenntartása	érdekében,	folyamatosan	tartsa	tisztán	a	porgyűjtő	edényt	és	a	
szűrőt, és csöveket pedig ne hagyja eldugulni.



6

A PORGYŰJTŐ EDéNY ÜRÍTéSE

A	legtöbb	modell	rendelkezik	a	"porgyűjtő	edény	megtelt"	funkcióval,	melynek	
segítségével egy pillanat alatt megtudja, hogy mikor van szükség a porgyűjtő 
edény	kiürítésére.	A	legtöbb	esetben	a	porgyűjtő	edény	ürítésére	évente	két-
három	(2-3)	alkalommal	van	szükség.	A	porgyűjtő	edény	eltávolításához	nyomja	
meg	a	fogantyúkon	található	gombokat.	Távolítsa	el,	és	ürítse	ki	a	tartalmát.	
A vödör csatlakoztatásával helyezze vissza a porgyűjtő edényt. A szívóerő 
csökkenésének elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a porgyűjtő 
edény	megfelelően	csatlakozik-e.

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	11.	képet.

SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

Az Electrolux exkluzív szűrője öntisztító, és nem kell cserélni. Amennyiben 
kérdése volna az öntisztító szűrővel kapcsolatban, kérjük  lépjen kapcsolatba a 

hivatalos	helyi	márkakereskedővel/forgalmazóval.

PAPÍR PORZSÁKSZŰRŐ - OPCIONÁLIS

A	papírzsák	térfogata	22	liter.	A	megtelt	porzsák	csökkenti	a	rendszer	
teljesítményét. A központi porszívórendszer használatának gyakoriságától 
függően,	a	porzsákot	évente	2-3	alkalommal	kell	kiüríteni	-	porzsákot	a	helyi	
márkakereskedőtől/forgalmazótól	vásárolhat.	

Porzsák cseréje:

1. Távolítsa el a készülék porgyűjtő edényét.

2. A beszívó csőnél lazítsa meg a porzsákot, távolítsa el és dobja ki.

3.	 Helyezze	be	és	nyomja	rá	a	csőre	az	új	porzsákot.	A	megfelelő	rögzítés	
érdekében	forgassa	el	a	porzsák	nyílását.	

4. A porgyűjtő edényt helyezze vissza a központi készülékbe.

HA HIBA MERÜLNE FEL AZ ELECTROLUx KÖZPONTI 
PORSZÍVÓRENDSZERéBEN, KéRJÜK, A SZERVIZ 
FELHÍVÁSA ELŐTT VéGEZZE EL A KÖVETKEZŐKET:

A SZÍVÓERŐ RéSZLEGES/TELJES ELVESZTéSE 

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	porgyűjtő	edény	megfelelően	csatlakozik-e.

•	 Ürítse	ki	a	porgyűjtő	edényt.

•	 Távolítsa	el	a	hulladékot	a	szűrőről.

•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	a	beszívó	szelep	megfelelően	el	van-e	zárva.

A CSÖVEK DUGULÁSÁNAK ELHÁRÍTÁSA

A csőben lévő dugulás

Csatlakoztassa	a	csövet	a	beszívó	szelephez.	Amennyiben	a	bemenetekhez	
történő csatlakoztatás esetén sincs szívóerő, a dugulás a csőben található. A 
dugulás	elhárításához	helyezzen	egy	tompa	eszközt	a	csőbe	(pl.	kerti	tömlő).	A	
dugulás	elhárításához	megpróbálhatja	megfordítani	a	csövet,	a	szívóerő	esetleg	
elháríthatja a dugulást.  

Tekintse	meg	a	7.	oldalon	található	12.	és	13.	képet.

Amennyiben a csövet már ellenőrizte, és kizárólag egy beszívó szelepnél 
nincs szívóerő, abban az esetben a dugulás a készülék és a beszívószelep közti 
csőrendszerben	található	(tekintse	meg	a	lenti	utasításokat).

Helyezze	be	a	csövet	abba	a	beszívó	szelepbe,	ahol	nincs	szívóerő;	kezét	
tartsa	a	cső	vége	felett.	Hirtelen	vegye	el	a	kezét.	Ismételje	meg	néhányszor.	
Amennyiben a dugulás nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a legközelebbi 
Electrolux	márkakereskedővel/forgalmazóval.	

A KéSZÜLéK NEM INDUL EL

•	 Ellenőrizze,	hogy	nem	égett-e	ki	valamelyik	biztosíték	vagy	
áramkörmegszakító a biztosítékszekrényben. 

•	 Húzza	ki	a	készüléket,	és	ellenőrizze	a	fali	bemeneteket	és	az	alacsony	
feszültségű	csatlakozásokat,	hogy	nem	lazultak-e	ki.

•	 Amennyiben	a	készülék	ezek	után	sem	indul	el,	kérjük,	lépjen	kapcsolatba	a	
legközelebbi	hivatalos	márkakereskedővel/forgalmazóval.

A KéSZÜLéK NEM ÁLL LE

•	 Ellenőrizze	az	egyes	beszívószelepeken,	hogy	az	alacsony	feszültségű	
érintkezők	érintkeznek-e.	Amennyiben	szemmel	láthatólag	nincs	eltömődés,	
válassza le a csövet a készülékről, majd lépjen kapcsolatba a legközelebbi 
hivatalos	márkakereskedővel/forgalmazóval.

A KÖZPONTI KéSZÜLéK MAGÁTÓL LEÁLL 

•	 Távolítsa	el,	majd	helyezze	vissza	a	csövet	a	szívócsőbe	vagy	kapcsolja	ki-	és	
be	a	készüléket.	Olvassa	el	a	"Túlmelegedés-védelem"	című	fejezetet.

GARANCIA

A	garanciaigényét	a	helyi	márkakereskedőnek/forgalmazónak	nyújthatja	
be.	A	garanciával	kapcsolatos	kérdéseivel	forduljon	a	helyi	hivatalos	
márkakereskedőhöz/forgalmazóhoz.
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Electrolux Central Vacuum Systems
1700 West Second Street
Webster City, IA 50595
United States of America

www.electroluxcentralvac.com

The Thoughtful Design Innovator.

Do you remember the last time you opened a gift that made you say,  
“Oh! How did you know? That’s exactly what I wanted!” That’s the kind of 
feeling that we at Electrolux seek to evoke in everyone who chooses or uses 
one of our products. We devote time, knowledge, and a great deal of thought 
to anticipating and creating the kind of appliances that our customers really
need and want.

This kind of thoughtful care means innovating with insight. Not design for
design’s sake, but design for the user’s sake. For us, thoughtful design
means making appliances easier to use and tasks more enjoyable to perform,
freeing our customers to experience the ultimate 21st century luxury: ease
of mind. Our aim is to make this ease of mind more available to more people
in more parts of their everyday lives, all over the world.

The “Thinking of you” promise from Electrolux goes beyond meeting the needs
of today’s consumers. It also means we’re committed to making appliances
safe for the environment—now and for future generations.

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com
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