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Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és
minden utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be
nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos
sérüléseket okozhat. Mentse el az összes
figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás
céljából.
Ezt a készüléket legalább 15 éves gyermekek
használhatják
8 éves vagy annál idősebb személyek, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkező személyek, illetve
tapasztalat és ismeretek hiánya, ha felügyeletet vagy
utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást
felügyelet nélkül.

Megjegyzések a kézikönyvhöz
Szimbólumok
Elektromos feszültség
Ez a szimbólumjelzi, hogy az elektromos feszültség a
személyek életét és egészségét veszélyezteti.
Robbanásveszélyes anyagra való jelzés
Ez a szimbólum a potenciálisan robbanásveszélyes
anyagok veszélyeit jelzi.
Figyelem
Ez a jelszó átlagos kockázati szinttel járó veszélyt
jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést vagy
halált okozhat.

•

Vigyázat
Ez a jel alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely,
ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes sérülést
okozhat.

•

Jegyzet
Ez a jel fontos információkat (pl. Anyagi károkat) jelöl,
de nem jelent veszélyeket.

•
•

Info
Az ezzel a szimbólummal jelölt információk segítenek a
feladatok gyors és biztonságos végrehajtásában.

•

Kövesse a kézikönyvet
Az ezzel a szimbólummal jelölt információk azt jelzik,
hogy be kell tartani a kezelési útmutatót.
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•
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•

Ne nyissa ki a készülék házát vagy a hálózati adaptert.
Rövidzárlat veszélye áll fenn.
Tartsa távol a készüléket és a hálózati adaptert nyílt tűztől
és forró felületektől, és ne tárolja és ne üzemeltesse
azokat a közelében.
Ne húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból a
csatlakozókábellel, mindig tartsa magát a hálózati
adaptert.
Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
Dugja a hálózati csatlakozót egy megfelelően rögzített
hálózati aljzatba.
Szállítás és / vagy karbantartási munkák előtt hagyja
kihűlni a készüléket.
Ne használja a készüléket agresszív légkörben.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
helyiségekben vagy területeken, és ne telepítse oda.
Ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
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• Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanytálcák,
medencék vagy egyéb víztartályok közelében. Áramütés
veszélye!
• Ne tegye ki a készüléket közvetlenül fröccsenő víznek.
• Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy végtagot a
készülékbe.
• Ne használja a készüléket szem vagy fül közelében. A
fúvókák és a csővégek soha nem kerülhetnek túl közel a
szemekhez vagy a fülekhez.
• Nedves tisztítás után hagyja a készüléket kiszáradni. Ne
használja nedves állapotban.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozón
vagy a tápkábelen sérüléseket észlel.
Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a
gyártót, a szervizképviseletet vagy hasonlóan képzett
személyeket kell kicserélnie.
A hibás tápkábelek komoly egészségügyi kockázatot
jelentenek!
• Ne üljön a készülékre.
• A készülék karbantartási, ápolási vagy javítási munkálatai
előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. Ehhez
fogva fogja meg a hálózati csatlakozót.
• Az elektromos csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki
adatok fejezet specifikációinak.
• A készülék minden használata előtt ellenőrizze a
tartozékokat és a csatlakozó alkatrészeket az esetleges
sérülésektől. Ne használjon hibás eszközöket vagy
készülékalkatrészeket.
• Győződjön meg arról, hogy a szívóoldalon nincs
szennyeződés és laza tárgy.
• Győződjön meg arról, hogy a szívó- és a levegőnyílások
nincsenek akadályozva. A blokkolt légáramkör
túlmelegedéshez és a készülék károsodásához vezethet.
• Ne használja a készüléket, amíg az a hálózati adapterhez
van csatlakoztatva.
• A motor túlterhelésének elkerülése érdekében
rendszeresen tisztítsa meg a porszűrőt, a szűrőzsákot és a
gyűjtőtartályt.
• Működés közben ne cseréljen semmilyen tartozékot.
• Ne használja a kézi porszívót behelyezett porszűrő
nélkül.

•

A termékeket csak a kifejezetten erre a célra
kijelölt akkumulátorokkal használja. Bármely más
akkumulátor használata sérülés és tűzveszélyt okozhat.

•

Csak a gyártó által megadott töltővel töltse
fel. Az egyik típusú akkumulátorra alkalmas töltő
tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorral
együtt használja.
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Ne töltsön más akkumulátort. A töltő csak a
mellékelt akkumulátorral és a műszaki adatokban
megadott feszültséggel használható. Ellenkező
esetben tűz és robbanás veszélye áll fenn.

•

Sérülés esetén folyadék kerülhet ki az
akkumulátorból. Kerülje az érintkezést. Ha véletlenül
érintkezés történik, mossa le vízzel. Ha a folyadék a
szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból
kilépő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket
okozhat.

•

Az akkumulátor károsodása és nem megfelelő
használata esetén gőzök képződhetnek.
Biztosítson friss levegőt és panaszok esetén forduljon
orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légzőrendszert.

•

Ne nyissa fel az elemet. Rövidzárlat veszélye
áll fenn.

•

Ne zárja rövidre az akkumulátort.
Robbanásveszély áll fenn.

•

Az elemeket nem szabad kitenni mechanikai
hatásoknak.

•

Óvja az elektromos alkatrészeket nedvességtől. Az
áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe
vagy más folyadékba tisztítás vagy üzemeltetés
közben. Soha ne tartsa a töltőt folyó víz alatt.
Kérjük, tartsa be a tisztításra és a karbantartásra
vonatkozó utasításokat.

•

A töltő csak beltéri használatra alkalmas.

•

Tartsa tisztán a töltőt. A szennyezés áramütés
kockázatával jár.

•

Ne használja a töltőt erősen éghető anyagon (pl.
Papír, textil stb.) vagy gyúlékony környezetben. A
töltő által a töltés során keletkező hő tűzveszélyt
jelent.

•

A töltőt csak az akkumulátor töltésére használja.
A töltőt nem szabad áramforrásként használni az
elektromos kéziszerszámhoz.

Rendeltetésszerű használat

Általános akkumulátor / töltő biztonsági
figyelmeztetések

EN

•

Használja a VC 150 E / VC 155 E készüléket a
kemény felületek és szőnyegpadló, asztalok,
kárpitok, billentyűzetek, valamint a
háztartásban vagy autóban porszívózandó
száraz felületek vagy száraz anyagok
porszívására a műszaki adatoknak megfelelően.
Javasoljuk, hogy a készüléket eredeti Trotec
tartozékokkal használja.
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Nem rendeltetés szerű használat
A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Bármely
egyéb, a rendeltetést meghaladó felhasználás nem megfelelő
használatnak minősül. A nem rendeltetésszerű használatból
eredő esetleges következményes károkért a felhasználó /
üzemeltető felel, nem a gyártó. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
ezt az eszközt nem kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, vagy
kézműves vállalkozások számára tervezték. Nem vállalunk
felelősséget, ha a készüléket üzleti, kézműves vagy ipari
vállalkozásokban, valamint hasonló alkalmazásokban használják .
Ne használja ezt a készüléket emberek vagy állatok
porszívózására.
A készüléket nem szabad használni sérült vagy
behelyezett ciklonegység nélkül.

Elektromos feszültség
A házba behatoló folyadékok miatt
rövidzárlat állhat fenn!
Ne merítse a készüléket és a tartozékokat
vízbe. Ügyeljen arra, hogy víz vagy más
folyadék ne kerülhessen be a házba.
Figyelmeztetés robbanásveszélyes anyagra
Ne tegye ki az akkumulátort 45 ° C feletti
hőmérsékletnek! Ne hagyja, hogy az akkumulátor
érintkezzen vízzel vagy tűzzel! Kerülje a
közvetlen napfényt és nedvességet.
Robbanásveszély áll fenn!
Figyelem
Veszélyek fordulhatnak elő a készüléknél, ha
képzetlen emberek használják őket szakszerűtlen
vagy nem megfelelő módon! Tartsa be a
személyzet képesítési előírását!

A készülék nem a következő anyagok porszívózására
szolgál:
• meggyújtott gyufák
• parázs
• cigaretta csikk

Fiegyelem
A készülék nem játék, és nem tartozik a
gyermekek kezébe.

• nedves, porszívózandó anyag (folyadékok)
• nagy vagy éles tárgyak vagy üvegszilánkok
• kőpor

Figyelem
Fulladásveszély!
Ne hagyja heverni a csomagolást. A gyermekek
veszélyes játékként használhatják.

• gipsz
• cement vagy hasonló részecskék
• éghető és / vagy agresszív anyagok vagy
folyadékok

Vigyázat
Tartson megfelelő távolságot a hőforrásoktól.

•káros anyagok

A készülék nem használható robbanásveszélyes
környezetben, nedves vagy nagyon nedves helyen.
A "Rendeltetésszerű használat" fejezetben leírtaktól eltérő
felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Jegyzet
Ha nem megfelelő módon tárolja vagy szállítja a
készüléket, az sérülhet.
Vegye figyelembe az eszköz szállításával és
tárolásával kapcsolatos információkat.

Személyi végzettség
A készüléket használóknak:
• tisztában kell lennie azokkal a veszélyekkel,
amelyek nedves helyiségekben elektromos
készülékekkel dolgozókat érhetnek.
• elolvasta és megértette a kezelési útmutatót,
különösen a Biztonsági fejezetet.

Egyéb kockázat
Figyelmeztetés az elektromos feszültségről
Elégtelen szigetelés okozta áramütés.
Minden használat előtt ellenőrizze a készülék
sérüléseit és megfelelő működését.
Ha sérüléseket észlel, ne használja tovább a
készüléket.
Ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a keze
nedves vagy vizes!

Elektromos feszültség
Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos
munkákat csak erre felhatalmazott szaküzlet
végezheti!
4
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Információk a készülékről
9
11

Készülék leírása
A VC 150 E / VC 155 E készülék ideális a száraz felületek
porszívózására a háztartásban vagy az autóban.
A mellékelt kiegészítőkkel kézi porszívóként is használható.
Ha a hosszabbító csövet az elektromos padlófúvókához
csatlakoztatja, a készülék vezeték nélküli függőleges
porszívóként is használható. Az elektromos padlófúvóka LEDes lámpákkal van ellátva a sötét foltok megvilágítására,
például a kanapé alatt.
A készülék ciklon technológiájú szűrőrendszerrel van ellátva,
és két szívási szinten működtethető.
A VC 150 E és a VC 155 E készülékek műszakilag
megegyeznek, és csak a készülékházuk színét tekintve
különböznek egymástól.

A berendezés ábrája
1

2

3
4
5
6

16

7

15

10

No. Designation
Gyűjtőedény kioldó gombját
1

3

Működési ellenőrző lámpa / akkumulátorszint
jelzés
A MAX szívási szint kezelőgombja

4

Be / ki kapcsoló

5

Fogantyú

6

Motorház

7

Levegő kimenet szűrővel

8
9

Betétállomás
Résfúvóka

10

Padlófúvóka

11
12

Kárpitos és bútorkefe
Hosszabbító cső

13

Adapter

14

Szívó fúvóka rögzítője

15

Gyűjtőedény HEPA szűrővel

16

Gyűjtőedény fedel kioldó gomb

2

A csomag tartalma
14

13

8

•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Kézi porszívó
1 x Hálózati adapter
1 x Kárpit és bútorkefe
1 x Résfúvóka
1 x Elektromos padlófúvóka
1 x Hosszabító cső
1 x Tartó állomás
1 x Kézikönyv

12
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Technikai adatok

Szállítás és tárolás

Parameter

Value

Model

VC 150 E / VC 155 E

Fogyasztás

150 W

Portartály kapacitás:

650 ml

Max. működési idő

40 minutes

Súly

2.6 kg

Cső hossza

64 cm

Méretek (length x width x height)

23 x 25 x 111 cm

Szállítás
•

Akkumlátor (integrált)
Type

Li-ion

Nominális feszültség

25.2 V

Kapacitás

2 Ah

Cellák száma

7

Jegyzet
Ha nem megfelelő módon tárolja vagy szállítja a
készüléket, az sérülhet.
Vegye figyelembe az eszköz szállításával és
tárolásával kapcsolatos információkat.

•
•
•
•
•

Töltő

•

Input
Feszültség

100 – 240 V /
50 – 60 Hz

Energia fogyasztás

2.2 W

•

Output
Nominalis feszültség

29.5 V

Töltőáram

500 mA

Töltési idő

4 to 6 h

Védelmi osztály

II /

Tárolás
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4

A készülék szállítása előtt vegye figyelembe a
következőket:
• Kapcsolja ki a készüléket.
• Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő
tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
• Hagyja kihűlni a készüléket.
A mellékelt Li-ion akkumulátorokra a veszélyes
árukra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak.
Li-ion akkumulátorok szállításakor vagy
szállításakor vegye figyelembe a következőket:
• A felhasználó további követelmények nélkül
szállíthatja az akkumulátorokat közúton.
Ha a szállítást harmadik felek végzik (pl. Légi
szállítmányozó vagy szállítmányozó társaság), be kell
tartani a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó
különleges követelményeket. Ez magában foglalja a
veszélyes áruk specialistájának konzultálását a csomag
előkészítése során.
– Csak akkor szállítson elemeket, ha a házuk sértetlen.
– Kérjük, tartsa be az egyéb nemzeti előírásokat.

VACCUM

A készülék tárolása előtt tegye a következőket:
• Kapcsolja ki a készüléket.
• Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő
tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
• Hagyja kihűlni a készüléket.
• Soha ne tárolja a készüléket úgy, hogy kádba vagy
mosogatóba eshessen.
• Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás
fejezetben leírtak szerint.
• Ne tároljon teljesen lemerült lítium-ion
akkumulátorokat. A lemerült elemek tárolása mély
lemerüléshez vezethet, és így károsíthatja az
akkumulátort.
Ha az eszközt nem használják, tartsa be az alábbi
tárolási feltételeket:
• száraz, fagytól és hőtől védve
• A környezeti hőmérséklet 45 ° C alatt van
• por és közvetlen napfénytől védve

cleaner VC 150 E / VC 155 E
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Üzembe helyezés
Kicsomagolás

•

Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból.

•

Ellenőrizze a csomagolás teljességét és keresse meg a
sérüléseket.
Figyelem elektromos feszülzség
Elektromos sokk az elégtelen szigetelés miatt.
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék
nem sérült-e és nem működik-e megfelelően.
Ha sérüléseket észlel, ne használja tovább a
készüléket.
Ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a keze
nedves vagy vizes!

•
•
•

Veszély
Fulladásveszély!
Ne hagyja heverni a csomagolást. A gyermekek
veszélyes játékként használhatják.
• A csomagolóanyagot a nemzeti előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítsa.

felmelegedhetett.
Info
A készülék nem indítható el, ha a töltőt
csatlakoztatják.
Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségi állapotát a vezérlő lámpa / az
akkumulátor töltöttségi szintje (2) mutatja az alábbiak
szerint:

Akkumlátor töltés
Jegyzet
Az akkumulátor nem megfelelő töltés esetén
megsérülhet.
Soha ne töltse az akkumulátort 10 ° C alatti vagy 40
° C feletti környezeti hőmérsékleten.

Az akkumulátort szállításkor részben feltöltjük, hogy
elkerüljük az akkumulátor mély lemerülés okozta
károsodását.
Az első üzembe helyezés előtt, és amikor az akkumulátor
töltöttségi szintje alacsony (csak az alsó LED 17) világít
(2)), az akkumulátort fel kell tölteni. Ehhez tegye a
következőket:
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Helyezze a készüléket a lerakó állomás
tartószerkezetébe (8).
3. Dugja be a mellékelt hálózati adapter (13)
csőcsatlakozóját a motorház alatt található hálózati
adapter aljzatába (19).
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1. Helyezze a hálózati csatlakozót egy megfelelően
rögzített hálózati aljzatba.
-je (17) / akkumulátorszint-jelző
(2) pirosan villog, és megkezdődik a töltés.
-6 óra.
2. Várjon, amíg az akkumulátor töltöttségi szintjének
kijelzésén (2) az 1. és 2. LED (17, 18) kialszik.
fel van töltve.
3. Húzza ki a hálózati adaptert (13) a hálózati adapter
aljzatából (19).

LED 1 (17)

LED 2 (18)

Meaning

nem világít

nem világít

teljesen töltött.

Világít.

villog.

Villog.

nem világít

Az akkumulátor
jelenleg töltődik, az
akkumulátor kapacitása
legalább 50%
Töltés

19
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Fúvóka csere
A fúvóka rögzítésének eltávolításához vagy
behelyezéséhez kövesse az alábbiakat:
 Kapcsolja ki a gépet.
1. Nyomja meg a fúvókaelem kioldógombját (20), és
távolítsa el a fúvóka rögzítését, amely esetleg fel van
szerelve.

A kárpit és a bútorkefe adaptálása
1. Nyomja meg a kefefej (21) kioldógombját (22).
2. Helyezze a kefefejet (21) a kívánt helyzetbe, amíg
az hallhatóan be nem kattan.

22
20
11

14

2. Helyezze a kívánt fúvóka-csatlakozót a szívófejtartóba a csatlakozó oldalával (14), amíg az
hallhatóan be nem kattan.

 A bútorfelületek porszívózásához mozgassa
előre a kefefejet.
 Szűk helyek, sarkok vagy kárpitozott bútorok
elszívásához mozgassa a kefefejet hátrafelé.
A hosszabbítócső használata
Opcionálisan a készülék felszerelhető hosszabbító csővel
(12). Kérjük, az alábbiak szerint járjon el a hosszabbító
cső (12) felszereléséhez:
 Kapcsolja ki a gépet.
1. A fúvóka eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (20)
az esetlegesen felszerelt fúvókán.
2. Helyezze a hosszabbító csövet (12) a szívó fúvóka
rögzítőjébe a csatlakozó oldalával (14), amíg a hosszabbító
cső (12) hallhatóan be nem kapcsolódik.
3. Szerelje fel a kívánt fúvókát a hosszabbító csőre (12).

14

9

 A készülék most a csatlakoztatott fúvókacsatlakozóval együtt használható.

4
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Az elektromos padlófúvóka használata
 Kapcsolja ki a gépet.
 A hosszabbító cső (12) fel van szerelve.
1. A fúvóka eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot
(20) a felszerelt fúvókán.
2. 2. Helyezze az elektromos padlófúvókát (10) a
csatlakozó oldalával (12) a szívófej fúvókatartójába,
amíg az hallhatóan be nem kattan.

10

12

 A készülék használható az elektromos
padlófúvókával (10).
A készülék elhelyezése az állomáson
Kérjük, az alábbiak szerint járjon el az eszköz
elhelyezéséhez a betétállomáson (8).
 Kapcsolja ki a gépet.
 A hosszabbító csövet (12) és az elektromos
padlófúvókát (10) előre összeszerelték.
1. Helyezze a készüléket a lerakó állomás
tartójába (23) egyenes helyzetbe (8).
2. Ellenőrizze, hogy a hosszabbító cső (12) megfelelően
van-e rögzítve a készüléktartóhoz (23).

Használat
Tippek és megjegyzések a vezeték nélküli függőleges
porszívó kezeléséhez
Általános információ:
• • Porszívózás előtt tanulmányozza az adott
gyártótó leírását a padló vagy a padló
gondozásáról.
• • Soha ne használja a készüléket ciklonegység
vagy behelyezett HEPA-szűrő nélkül.
• • Ne porszívózzon el éles tárgyakat, mert azok
károsíthatják a készüléket, vagy megakadhatnak a
készülékben, és eltömődést okozhatnak.
Az elektromos padlófúvóka használata:
• • Ne használja sokáig az elektromos padlófúvókát
ugyanazon a helyen. A finom vagy viaszos padlók
fényessége foltossá válhat.
• • Az elektromos padlófúvóka használata előtt
győződjön meg arról, hogy az ecsethenger alsó
oldalán vagy belsejében nem tapadnak-e éles
szennyeződések. Ez karcolódásokat okozhat az
érzékeny felületeken, például a csiszolt fa
padlódeszkákon.
A kárpit és a bútorkefe használata
• • Csak kis nyomást gyakoroljon a kefére. Ha túl
nagy nyomást gyakorol, az ecsetszőrök végleg
meghajlhatnak.
A berendezés bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be / ki
kapcsolót (4).

4

23

8

 Az üzemi ellenőrző lámpa / az akkumulátor
töltöttségi szintje (2) világít.
 A készülék be van kapcsolva és működik.
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1. Kapcsolja be a MAX szívási szintet
Nyomja meg egyszer a MAX szívási szint (3)
kezelőgombot.

Hibák és rendellenességek
A gyártás során többször ellenőrizték az eszköz megfelelő
működését. Ha mégis meghibásodás lép fel, ellenőrizze a
készüléket az alábbi lista szerint.
A ház kinyitását igénylő hibaelhárítási feladatokat csak erre
felhatalmazott villamosüzem vagy a Trotec végezheti.

24

3

Enyhe füstöt vagy szagot bocsát ki az első használat
során:
• Ez nem hiba. Ezek a jelenségek rövid üzemidő után
eltűnnek.
Az akkumulátor nem töltődik fel:
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva a töltőhöz, és hogy a
töltő megfelelően van-e csatlakoztatva az
áramellátáshoz.

 A vákuum teljesítménye megnő, és a
LED kijelző (24) kigyullad.
2. A MAX szívási szint (3) kikapcsolásához nyomja meg
ismét a MAX szívási szint (3) kezelőgombot.
 Ha a MAX szívási szintet (3) kikapcsolja, a
LED kijelző (24) kialszik.
Kikapcsolás
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be / ki
kapcsolót (4).
 Az üzemi ellenőrző lámpa / az akkumulátor
töltöttségi szintjének jelzése (2) már nem világít.
 A gép ki van kapcsolva.
Leállítás
• Kapcsolja ki a készüléket.
• Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő
tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
• Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezetnek
megfelelően.
• Tárolja a készüléket a Tárolás fejezetnek
megfelelően.

•

Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.

•

Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a hálózati
csatlakozó nem sérült-e.

•

Ellenőrizze a biztosítékot (otthoni).

•

Ellenőrizze, hogy a töltő nem sérült-e. Ha a
töltő megsérül, ne használja tovább. Vegye
fel a kapcsolatot a Trotec
ügyfélszolgálatával.

•

Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozása
szennyezett-e. Távolítsa el a
szennyeződéseket.

•

Lehet, hogy az akkumulátor hibás. Vegye fel
a kapcsolatot a Trotec ügyfélszolgálatával.

A készülék felforrósodik:
• Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, hogy
megakadályozza a motor túlmelegedését.
• Rendszeresen ellenőrizze a kimeneti szűrőket és tartsa
őket szennyeződésektől. Az elzárt légkimeneti szűrők a
motor túlmelegedését okozhatják.
• Ellenőrizze a készülék eltömődését. Nagy tárgyak
eltömíthetik-e a szívófejeket vagy a gyűjtőedényt. A
megszakadt légáramlás a motor túlmelegedését
okozza. Távolítsa el az esetleges eldugulásokat, és ne
porszívózzon el nagy tárgyakat.
Info
Várjon legalább 10 percet, mielőtt újra
bekapcsolná a készüléket.
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A készülék nem indul el:
• Lehet, hogy túl alacsony az akkumulátor töltöttsége.
Töltse fel az akkumulátort.
• Ellenőrizze, hogy a töltő és a töltőaljzat szennyezette. Távolítsa el a szennyeződéseket.
• Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva van-e. Ha a
töltő csatlakoztatva van, a készülék nem indul el.

Karbantartás
A karbantartás megkezdése előtt szükséges
tevékenységek

A szívóképesség alacsony:
• Ellenőrizze a készülék eltömődését. Nagy tárgyak
eltömíthetik-e a szívófejeket vagy a gyűjtőedényt.
Távolítsa el a lehetséges dugulásokat. Vigyázzon éles
tárgyakra, ezek sérüléseket okozhatnak.
• Ellenőrizze, hogy a ciklonegység és a HEPA szűrő
nem szennyeződött-e. Tisztítsa meg a ciklon
egységet és a HEPA szűrőt a "Tisztítás" részben
leírtak szerint.
• Ellenőrizze a kefehengert a padló fúvókáján.
Lehetséges, hogy a szőr és a szennyeződés
összetekeredett a kefehenger körül, és elzárja azt.
Távolítsa el és tisztítsa meg a kefehengert a Tisztítás
fejezetben leírtak szerint.

•
•
•

Figyelmeztetés az elektromos feszültségről
A ház kinyitását igénylő karbantartási
feladatokat csak erre felhatalmazott szakcégek
vagy a Trotec végezhetik.

Megjegyzések a karbantartásról
Tisztítás
A készüléket minden használat előtt és után meg kell
tisztítani.

Info
Várjon legalább 10 percet, mielőtt újra
bekapcsolná a készüléket.

Jegyzet
A készüléket tisztítás után nem kell kenni.

Jegyzet
Várjon legalább 3 percet a karbantartási és
javítási munkák után. Csak ezután kapcsolja be
újra a készüléket.
Az Ön ellenőrzése után a készülék továbbra sem
működik megfelelően?
Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Szükség
esetén vigye el a készüléket egy erre feljogosított
szaküzlethez vagy a Trotechez javításra.

•

•
•
•

EN

Figyelmeztetés az elektromos feszültségről
Ne érintse nedves vagy vizes kézzel a töltő
hálózati csatlakozóját.
Kapcsolja ki a készüléket.
Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő
tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

VACCUM

Figyelmeztetés az elektromos feszültségről
A házba behatoló folyadékok miatt rövidzárlat
állhat fenn!
Ne merítse a készüléket és a tartozékokat vízbe.
Ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék ne
kerülhessen be a házba.
Tisztítsa meg a készüléket puha, nedves és
szöszmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy a házba ne
kerüljön nedvesség. Óvja az elektromos alkatrészeket
a nedvességtől. Ne használjon agresszív tisztítószert,
például tisztító spray-ket, oldószereket, alkoholalapú
vagy súroló hatású tisztítószereket a ruha
nedvesítésére.
Szárítsa meg a készüléket puha, szöszmentes ruhával.
Tartsa tisztán a készülék és a töltő csatlakozóit.
A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében
tartsa a szellőzőnyílásokat pormentesen.

cleaner VC 150 E / VC 155 E
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A gyűjtőedény kiürítése
Ürítse ki a gyűjtőedényt, amikor az összegyűjtött szennyező
részecskék elérték a MAX jelölést (26). A tartály ürítésének
megkönnyítése érdekében el kell távolítani a fúvókát vagy a
hosszabbító csövet.
Kérjük, az alábbiak szerint járjon el a gyűjtőedény
kiürítéséhez:
 Kapcsolja ki a gépet.
1. Tartsa a készüléket úgy, hogy a gyűjtőedény (15) lefelé
mutasson.
2. A gyűjtőedény alsó fedelének (25) kinyitásához
nyomja meg a gyűjtőedény fedelének kioldógombját
(16).

A gyűjtőedény és a ciklon egység tisztítása
A ciklon egység (27) és a gyűjtőedény (15):
 Kapcsolja ki a gépet.
1. Távolítsa el a ciklon egységet (27) a
gyűjtőedényből (15).

27

16
15

26

2.

Húzza ki a HEPA szűrőt (28) a ciklon egységből (27).

28
25
27

3. Ürítse ki a gyűjtőedényt (15), és kézzel csukja be a
fedelet, amíg az be nem kattan és meg nem zár
szilárdan.

3.

Szedje szét a ciklon egység (27) alsó részét azáltal,
hogy "UNLOCK" irányba fordítja.

Info
Ürítse ki a gyűjtőedényt (15), és minden
használat után tisztítsa meg a ciklon egységet
(27) és a HEPA szűrőt (28), hogy ne csökkenjen a
készülék hatékonysága és elkerülhető legyen a
motor túlterhelése.
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Távolítsa el a durva szennyeződéseket az összes
alkatrészről, és öblítse le a gyűjtőedényt (15) és a ciklon
egyes részeit
egység (27) hideg vízzel. Hagyja az összes alkatrészt
levegőn megszáradni. Ügyeljen arra, hogy a HEPA szűrő
(28) ne legyen nedves. Csak száraz állapotban szabad
tisztítani.
Az üzembe helyezés előtt a ciklon egységet (27) újra össze
kell szerelni és be kell helyezni a gyűjtőedénybe (15). Ehhez
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:
1. Szerelje vissza a ciklon egységet (27) úgy, hogy újra
összekapcsolja a két részt, és a ciklon egység alsó részét
"LOCK" irányba fordítja.
2. Helyezze a HEPA szűrőt (28) a száraz ciklon egységbe
(27).
3. Helyezze a ciklon egységet a gyűjtőedénybe (15).
4. Helyezze vissza a gyűjtőedényt (15) a készülékre
úgy, hogy először a gyűjtőtartály (15) összekötő fülét
(29) helyezi a ház mélyedésébe, majd hagyja, hogy a
gyűjtőedény (15) a helyén rögzüljön..

29

2. Távolítsa el a légkimeneti szűrőket (7) a burkolatokról.

30

7

3. Távolítsa el a durva por- és szennyeződéseket, majd
öblítse le tiszta vízzel a levegő kimeneti szűrőket (7).
Figyelje meg, hogy a légkimeneti szűrőknek 24 órán
át száradniuk kell.
4. Helyezze vissza a tiszta és száraz levegő kimeneti
szűrőket (7) a két fedélbe.
5. Szerelje be a két légkimeneti szűrő fedelét (30) úgy,
hogy beilleszti őket a motorházba (6), és az
óramutató járásával megegyező irányba fordítja
őket, amíg hallhatóan be nem kattan.
Rendszeresen ellenőrizze a két légkimeneti szűrőt (7), és
távolítsa el azokból a durva szennyeződéseket és
szennyeződéseket.
Az elektromos padlófúvóka tisztítása
A padlófúvóka tisztításának megkönnyítése érdekében az
elektromos padlófúvóka (10) kefehengere (33) eltávolítható.
Ehhez kérjük, az alábbiak szerint járjon el:
 A padlófúvóka nincs felszerelve a porszívóra.
1. Az elektromos padlófúvóka (10) alsó oldalán nyissa ki a
reteszt (31) a retesz (32) nyelvének enyhe
megnyomásával.
2. Nyissa ki a reteszt (31) és vegye ki.

A légkimeneti szűrők tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a két légkimeneti szűrőt (7), és
távolítsa el azokból a durva szennyeződéseket és
szennyeződéseket.
 Kapcsolja ki a készüléket.
1. Szerelje le a fedeleket (30) a két légkimeneti szűrő
(7) mindkét oldaláról az óramutató járásával
ellentétes irányba fordítva és eltávolítva.

32

31
30

30
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3. Vegye ki a kefehengert (33), és manuálisan távolítsa
el a szennyeződéseket. Vegye figyelembe, hogy a
kefehengert (33) csak száraz állapotban szabad
tisztítani.

33

Szétszerelés
Az elem eltávolítása és ártalmatlanítása
1. Töltse le teljesen az akkumulátort úgy, hogy hagyja a
készüléket működni, amíg a motor le nem áll.
2. Lazítsa meg az elemtartó 3 csavarját (34).
3. Nyissa ki az elemtartót (34).
4. A változat (dugaszoló csatlakozás nélkül): Tartsa az
akkumulátort (35) és húzza ki a vezetékeket
drótvágóval. Az rövidzárlat elkerülése érdekében
szigetelje szalaggal az akkumulátor elválasztott
vezetékvégeit.
B változat (dugós csatlakozással): Tartsa az
akkumulátort (35), és húzza ki a vezeték
dugaszoló csatlakozóit.

4. Helyezze vissza a tiszta kefehengert (33). Ennek
során kezdje a retesz másik oldalával.
5. Helyezze be a reteszt (31), és csukja be ismét,
amíg hallhatóan be nem kattan.

34

35

34

5. Az akkumulátort és a készüléket a hulladékkezelés
fejezetben leírtak szerint dobja ki.
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