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1. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági elővigyázatossági előírásokat, különös tekintettel többek 

között az alábbiakra: 

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ELŐÍRÁST! 
MEGJEGYZÉS: 

Ezt a központi porszívót közönséges háztartási por eltávolítására alakították ki. 

VIGYÁZAT - VESZÉLY! 
A porszívót szervizelés és tisztítás előtt mindig válasza le az elektromos csatlakozóaljzatról. 

FIGYELEM – A TŰZVESZÉLY, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK 

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN: 
• Ne használja a porszívót kültérben vagy nedves felületeken. 

• Ne fedje le a  motorfedelet, a szellőzőnyílásokat és a   légcsövet  a porszívó  tetején.  A szellőztető légáram hiánya a motor túlmelegedéséhez 
vezet. 

• Ne helyezze a porszívót magas hőmérsékletű környezetbe vagy meg nem közelíthető helyre, például a padlástérbe vagy egy szerelőjáratba. 

• Szerelje fel a porszívót legalább 30 cm távolságra a plafontól és az összes szomszédos faltól, illetve legalább 70 cm-re a padlótól. Tekintse át 
továbbá az összes esetleg vonatkozó helyi rendelkezéseket és szabályozást. 

• Ne hagyja, hogy a porszívót játéknak használják. Gyermekek általi vagy közelükben történő használatkor alaposan oda kell figyelni! 

• A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem 
rendelkező személyek (ide értve a gyerekeket is) általi használatra, kivéve, ha azokat egy a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy ellátta a 
készülék használatára vonatkozó utasításokkal. 

• Ragaszkodjon a kézikönyvben leírt használathoz. Csak a gyártó által javasolt kiegészítő tartozékokat használja. 

• Ne porszívózzon sérült hálózati vezetékkel vagy csatlakozódugóval. Ha a porszívó nem az elvárható módon működik, leejtették, megsérült, 
szabad téren hagyták vagy víz alá került, juttassa vissza egy szervizközpontba. 

• Csak megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa a porszívót (olvassa el a földelési utasításokat). 

• Ne használjon nem megfelelő áramterhelhetőségű hosszabbítót vagy aljzatot. 

• A dugó kihúzása előtt kapcsolja ki az összes vezérlő funkciót. 

• A dugó kihúzásakor ne a vezetéket húzza meg. Helyette a dugót szorítsa meg erősen és azt húzza meg. 

• Ne érjen nedves kézzel a dugóhoz vagy a vezetékhez. 

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne porszívózzon úgy, hogy bármelyik nyílás el van zárva; tartsa a porszívót tisztán portól, 
szöszöktől, szőrtől, illetve minden mástól, ami csökkentheti a légáramlást. 

• A porszívó szívóhatást fejt ki. Ügyeljen rá, hogy hajszálak, lenge ruházat, ujjak és egyéb testrészek ne kerüljenek közel a nyílásokhoz és a 
mozgásban lévő részekhez. 

• Ne szívjon fel semmi olyat, ami ég vagy füstöl, mint pl. cigaretta, gyufa vagy forró hamu. 

• A lépcsők, feljárók takarításakor különösen figyeljen oda. 

• Ne szívjon fel olyan éghető vagy gyúlékony folyadékokat, mint a benzin, ne használja a porszívót ott, ahol ilyen anyagok lehetnek. 

• Gondoskodjon a munkaterület jó megvilágításáról. 

• Porszívózásuk előtt válassza le a hálózatról az elektromos berendezéseket. 

• Ha a szállított tápvezeték megsérül, azt ki kell cserélni egy hivatalos helyi  képviselő/márkakereskedő által adott speciális vezetékre. 

• Ne használja a porszívót behelyezett szűrő és/vagy porzsák nélkül. 

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! 
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2. BEVEZETÉS  
Gratulálunk!  Ön most már egy Smart központiporszívó-rendszer, a legmodernebb takarítókészülék büszke 
tulajdonosa. Mondjon búcsút a régimódi takarítóeszközöknek. Többé sosem kell súlyos, nehézkes porszívót maga 
után rángatnia. A  Smart központiporszívó-rendszer megváltoztatja takarítási szokásait. Használata egyszerű és 
sokoldalú. A porszívó halk és pormentes. Segítségére lesz a porszívózásból eltüntetni a robotolást, mellette tisztább, 
egészségesebb beltéri környezetet biztosít az Ön számára. Mielőtt használatba veszi saját Smart központiporszívó-
rendszerét, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Ha megtanulja helyesen használni ezt a rendszert, az hozzásegíti 
majd Önt sokévnyi gondtalan takarításhoz . 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
A központi porszívó rendszer kialakítása a száraz háztartási piszok és por felszívását 
célozza meg. Kerülje a kemény vagy éles tárgyak felszívását, különben a gégecső vagy 
a műanyag cső megsérülhet vagy eltömődhet. 

Ez a kézikönyv tartalmazza a porszívó otthonába történő telepítésének utolsó lépéseit. 
Szerepelnek még benne a karbantartáshoz és hibakereséshez szükséges információk, 
arra a kevéssé valószínű esetre gondolva, ha a porszívóval gond lenne. 

Ha a telepítésről további információkat szeretne kapni, vagy tájékoztatást kér a 
termékről, a pótalkatrészekről, a szervizelésről, a jótállásról vagy bármi egyébről, 
kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos képviselővel / 
márkakereskedővel. 

A KÖZPONTI PORSZÍVÓ HASZNÁLATA 
A központi porszívó rendszert a gégecsövön található kapcsoló vezérli. Egyszerűen 
csúsztassa be a gégecsövet a csatlakozóba, majd állítsa a kapcsolót a “BE” állásba. Ez 
elindítja a légáramot és a porszívó működni kezd. 

Amikor végzett, forgassa a kapcsolót a gégecsövön a “KI” állásba és húzza ki a 
gégecsövet a falicsatlakozóból. A gégecső leválasztása után néhány másodpercig tartsa 
nyitva a csatlakozó fedelét, amíg a szívóhatás lecsökken, megvédve ezzel a falicsatlakozó 
tömítését. 
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ADATTÁBLA 
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A GÉGECSŐ HASZNÁLATA ÉS VÉDELME  

A vezérlőpanelen vagy a motorfedélen elhelyezett adattábla feltünteti a készülék 
típusát, modelljét és sorozatszámát. Ha szervizelésről érdeklődik, a gyors és teljes körű 
információnyújtás érdekében mindig ezekre a számokra hivatkozzon. 

 

SZERVIZELÉSI INFORMÁCIÓK 
A kezében tartott füzetben szereplő információk útmutatásként szolgálnak a 
rutinszerű karbantartáshoz. További tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a 
legközelebbi hivatalos képviselővel / márkakereskedővel. 

Az optimális hatás eléréséhez a gégecsövet 5˚C feletti hőmérsékleten kell használni és 
tárolni. Használaton kívül mindig lógassa fel a gégecsövet a csomagban található 
akasztó segítségével. Elrakás előtt vegye le a gégecső fogantyúját a teleszkópos csőről. 
NE TARTSA VAGY TÁROLJA a gégecsövet közvetlenül ráeső napfénynek kitéve. 
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3. TELEPÍTÉS  
MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK 
A fal és a takarás előkészítéséhez javasolt a munkavédelmi sisak, kesztyűk, 
védőszemüveg, hallásvédelem és egyéb biztonsági felszerelések használata. 

PORSZÍVÓ 
Nagyon valószínű, hogy otthona már be van csövezve a műanyag csövekkel és fel van 
szerelve a falicsatlakozókkal, Ön pedig készen áll a központi porszívó telepítésére. Ha 
otthona nincs előkészítve a központi porszívó beszerelésére, helyi képviselőjén vagy 
márkakereskedőjén át megrendelheti annak telepítését egy szakcégtől, de dönthet 
úgy is, hogy saját maga végzi el a munkát. 

A központi porszívót magát a lehető legmesszebb kell elhelyezni a lakóterülettől, de úgy, 
hogy az legyen megközelíthető, vagyis legyen mód a portartály kiürítésére, a szűrő 
elérésére, illetve a porszívó megvizsgálására. Bevett és szokásos hely lehet a garázs, 
lehetővé téve így garázsának és autójának porszívózását úgy, hogy ott egyben a 
portartály kiürítése és a szűrő tisztítása is kényelmesebb. Más egyéb alkalmas hely lehet 
az alagsor, a mosókonyha, vagy bármely szellőzéssel bíró tárolóhelyiség. 

FIGYELEM! 
Legyen óvatos, amikor lyukakat fúr a falakba, mivel 
azokban lehetnek gáz- és vízcsövek, illetve elektromos 
vezetékek. A falba, vakolatba csak akkor szabad lyukakat 
fúrni, ha az nem rontja a falazat stabilitását. A lécezett 
válaszfalak lyukait fúrni kell. Használjon saját otthona 
építési anyagainak megfelelő rögzítőkampókat a porszívó 
felakasztásához. A porszívó egyszerűen becsúszik a fali 
szerelőkeret panelbe és bekattan a helyére. 

• A központi porszívót a tágabb értelemben vett lakótértől messze fekvő helyre 
szerelje fel. A kivezető cső könnyen csatlakozzon egy szellőzőcsőhöz. Ez a ház 
építéséhez felhasznált anyagoktól függetlenül megvalósítható. 

• Szerelje fel a központi porszívót legalább 30 cm-re a plafontól és az összes 
szomszédos faltól, illetve legalább 70 cm-re a padlótól, nem több mint 1,8 m-re 
egy fali csatlakozótól. Ismerkedjen meg a vonatkozó helyi rendelkezések 
tartalmával. 

• 

Keresse meg a kivezetőcső közelében 
elhelyezkedő két kisfeszültségű vezetéket. 
Távolítsa el a szigetelést a kisfeszültségű 
drótokról. Illessze be a kisfeszültségű drótot a 
rugóra szerelt kisfeszültségű foglalatba. Ügyeljen 
a helyi villamossági szabványok és szabályozások 
betartására. 

• Gondoskodjon egy külön csatlakozó aljzatról a 
porszívó számára. 

• Csatlakoztassa a központi porszívót a hálózathoz a csomagban található vezetékkel 

 
A porszívóhoz nem szükséges hangtompító felszerelése. Az Ön központi porszívója 
beépített hangtompítóval rendelkezik. Ezzel együtt dönthet úgy, hogy a kiömlő levegőt 
a szabadba kívánja vezetni. Ebben az esetben helyezze fel a kivezető cső adaptert. 
Utóbbi hozzáilleszti a kivezető cső méretét a központi porszívó csövének átmérőjéhez. 

• Úgy helyezze el a porszívót, hogy a kifúvó cső a lehető legrövidebb legyen. A 
kifúvó cső maximális hossza 5m-ben van korlátozva. 

• Tartsa szem előtt, hogy szüksége lehet helyre mindkét oldalon a központi porszívó 
mellett, hogy hozzáférhessen a portartályhoz. 

• Igazítsa a porszívó belépő nyílásának szerelvényét a falból kiálló csőhöz. 
KERÜLJE A RAGASZTÁST. Kültérbe való kivezetés esetén rögzítse a kivezető csövet a 
motor kilépő nyílásához. Ügyeljen rá, hogy a kivezető cső a lehető legrövidebb 
legyen.

 
Min. 30 cm (12") 

FIGYELEM! 
Ne takarja le a  központi porszívó fedelén lévő felső szellőzőnyílásokat.  
A szellőztető légáram hiánya a motor túlmelegedéséhez vezet. 

FIGYELEM! 
Ne helyezze a központi porszívót magas hőmérsékletű környezetbe, 
ahol az nem közelíthető meg,  például padlástérbe  vagy 
szerelőjáratba. 

HEPA SZÚRŐ (OPCIONÁLIS) 
A lehető legjobb levegőminőség-szabályozás érdekében az opcionális 
HEPA-szűrő rendszer külön megvásárolható egy erre szerződött 
képviselőtől / márkakereskedőtől. A HEPA-szűrőt csatlakoztassa 
egyszerűen úgy, ahogy az ábra mutatja. 

RENDSZER TESZT 
Ügyeljen a helyi villamossági rendelkezések és szabályozásoknak való megfelelésre. A készüléket csak 
szabályos aljzathoz csatlakoztassa. Ha ez megtörtént, ellenőrizze a készülék telepítését: 

• Győződjön meg róla, hogy a szűrő jól van-e behelyezve a porszívóba. 

• Ellenőrizze, hogy a portartály Megfelelően van-e a porszívóhoz rögzítve. 

• Dugja be a gégecsövet az összes falicsatlakozóba, hogy meggyőződhessen az elektromos 

érintkezők helyes működéséről. 

• Győződjön meg róla, hogy egyik csatlakozó sem ereszt. 

• Ellenőrizze, hogy nincs-e levegőt áteresztő csőcsatlakozás. 

Min. 30 
cm 

(12") 

Min. 30 
cm 

(12") 

Maximu

m 1.8 m 

(6') 

from 
outlet 

Min. 70 cm 
(27.5") 

      Max. 5 m (16.5')       
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PORZSÁK BESZÍVÓ ADAPTER 
Az Ön porszívóját a kényelmesebb kiürítés érdekében el lehet látni 
egy erre a célra szánt papír porzsákkal. A papír porzsák karbantartását 
megtalálhatja az erre vonatkozó Papír porzsák szakaszban az Állagmegóvás 
és karbantartás fejezetben. 

 

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK 
Az Ön által használt porszívót földelni kell. Ha a készülék meghibásodik vagy elromlik, a 
földelés gondoskodik a legkisebb ellenállást képviselő útról az elektromos áram számára az 
áramütés kockázatának csökkentésére. Ez a készülék fel van szerelve egy vezetékezett 
földelő dugóval. A dugót csatlakoztatni kell egy az összes helyi rendelkezéseket és 
szabályzatot kielégítő, megfelelően telepített és földelt aljzatba. 

FIGYELEM! 
A készülék földelésének helytelen kialakítása az elektromos 
áramütés kockázatával járhat. Ha kétségei vannak a 
csatlakozó földelésének megfelelő bekötését illetően, 
ellenőriztesse azt egy szakképzett villanyszerelővel vagy 
más szakemberrel. Ne alakítsa át a készülékkel járó, a 
csomagban lévő dugót. Ha az nem illik bele a csatlakozóba, 
szereltesse fel a megfelelő csatlakozót egy képzett villany-
szerelővel. 

A készülék 230/240 volt névleges feszültségű, földelt hálózatról 
működik. Használata nem igényel adaptert. 

 

4. MEGÓVÁS ÉS KARBANTARTÁS  
A lecsökkent levegőáram vagy szívóhatás arra utal, hogy a központiporszívó-rendszer 
nem a maximális hatékonysággal működik. Ha a portartály megtelt és a szűrő 
eltömődött, a levegő nem jut át a porszívón és a tisztító hatás megszűnik.  A füzetben 
szereplő információk útmutatásként szolgálnak a rutinszerű karbantartáshoz. Az 
elégséges légáramlás vagy szívóhatás fenntartható a portartály és a szűrő tisztán 
tartásával, illetve a műanyag csövezés és a gégecső eltömődésének megelőzésével. 

SZŰRŐ 
A beszerelt belső szűrő hosszú élettartamú és öntisztító. Ha mégis kérdése adódna a tartós, 
öntisztító szűrővel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot helyi hivatalos képviselőjével / 
márkakereskedőjével. 

A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE 
A legtöbb modell portartályán van ablak, amelyre nézve egy pillantás alatt megállapítható, hogy az 
edényt mikor kell üríteni. A leggyakoribb esetekben a portartályt elegendő évente 2-3 
alkalommal kiüríteni. 

A portartály kiürítéséhez a következőket kell tennie: 

1. Nyomja meg a tartály fogóin lévő gombokat és emelje ki a tartályt. 

2. Távolítsa el a tartály tartalmát. 

3. Az edényt a porszívóra csatolva helyezze vissza a tartályt. 

MEGJEGYZÉS 
Ügyeljen a tartály helyes behelyezésére,  másképpen a szívóhatás 
elveszhet. 

PAPÍR PORZSÁK (OPCIONÁLIS) 
A papír porzsák térfogata ~22 liter. A  megtelt porzsák csökkenti a rendszer 
teljesítményét. Attól függően, hogy milyen gyakran használja a központiporszívó-
rendszert, a porzsák cseréjére évente 3-4 alkalommal lehet szükség – a porzsák 
beszerezhető az Ön helyi képviselőjétől / márkakereskedőjétől. 

A porzsák cseréjéhez a következőket kell tennie: 

1. Emelje ki a porszívó portartályát. 

2. Lazítsa meg a porzsákot a belépő csőben, vegye ki és dobja el. 
3. Az új porzsákot helyezze a csőbe és erősen nyomja a helyére. Fordítsa el a 

porzsák nyílását úgy, hogy az szorosan illeszkedjen a csőhöz. 

4. Helyezze vissza a portartályt a központi porszívóba. 

GÉGECSŐ 
Az optimális hatás eléréséhez a gégecsövet 5˚C (40˚F) feletti hőmérsékleten kell 
használni és tárolni. Használaton kívül mindig lógassa fel a gégecsövet a csomagban 
található akasztó segítségével. Elrakás előtt vegye le a gégecső fogantyúját a 
teleszkópos csőről. NE TARTSA VAGY TÁROLJA a gégecsövet közvetlenül ráeső 
napfénynek kitéve. 

5. LED KIJELZÉSEK (OPCIONÁLIS)  
Porszívója az alább felsorolt jelzések egy részével vagy mindegyikével felszerelt. 

 

    
 

   Be/Ki    Motorhiba      Portartály megtelt Nullázás 

Porszívója fel van szerelve egy több színt megjelenítő LED panellel. Ez a panel megadja 
Önnek a szükséges információkat a porszívó teljesítményéről, karbantartásáról és 
diagnosztikájáról. Alább megtalálhatja a porszívó által kijelzett különféle üzenetek leírását. 

RENDES ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉS 
A KI kikapcsolt üzemmódban lévő, készenléti állapotúnak tekintett porszívó LED gombja 
PIROS fénnyel világít. 

A BE bekapcsolt üzemmódban lévő, működő porszívón a LED ZÖLD fénnyel világít. A világító 
motorhiba jelzőfény esetét lásd a továbbiakban lejjebb. Ha a portartály jelzőfény világít, ürítse ki a 
portartályt, nyomja meg és tartsa benyomva a NULLÁZÁS gombot 10 másodpercig. 

MOTORHIBA 
Ha egy biztosíték kiég vagy a motor tápvezetéke meglazul, a porszívó működés-
képtelenné válik, a BE/KI gomb pedig folyamatosan ZÖLD fénnyel világít. Túláram miatti 
leállás esetén a BE/KI gomb PIROS fénnyel villog, míg a ZÖLD fény gyors egymásutánban 
be- és kikapcsol, a MOTORHIBA jelző pedig SÁRGA fénnyel sűrűn villog. Ez a hiba 
automatikusan lenulláz és 16másodpercen belül automatikusan visszaáll, ha a 
kisfeszültségű csatlakozás a gégecsőnél a KI állásban van. 

Huzamosabb túláram esetén - ha a kisfeszültségű csatlakozás a gégecsőnél a BE állásban 
van -, a BE/KI gomb folyamatosan PIROS fénnyel világít, a ZÖLD fény lassan villog, a 
MOTORHIBA jelzés pedig lassan lüktető SÁRGA fényt ad. 

Abban a ritkán előálló esetben, ha a porszívó rossz frekvenciájú jelet kap, a készülék 
nem indul be, a BE/KI gomb pedig folyamatosan PIROS fénnyel világít. Ha a porszívó 
magas hálózati feszültséget kap, a BE/KI gomb váltakozva PIROS és ZÖLD fényt ad 
háromszor egymás után – majd kis szünet következik – jön ismét három PIROS és ZÖLD 
fényjelzés – itt egy hosszabb szünet van -, végül az egész kezdődik elölről. Ez addig 
folytatódik, amíg a hálózati feszültség vissza nem tér a rendes szintre. 
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6. LCD KIJELZŐ (SMI700D)  
ÉLETTARTAMMÉRŐ 

 

 

Az LCD kijelző központi részén megjelenik a Smart logó. Ez a céges embléma ide-oda 
futhat a két oldalsó határ között, hogy a kép ne színezze el tartósan magát az LCD 
kijelzőt. A logó akkor jelenik meg, ha a porszívó nincs használatban. 

A porszívót a kijelzőn a (Power) jelhez legközelebb álló gomb segítségével lehet 
működésbe hozni. Nyomja ezt a gombot, ezzel válthat át a készülék BE/KI állásai közt. 
Emellett a porszívó beindítható még bármely telepített falikapcsolóról is. 

Ha a porszívó kijelzője készenléti állapotot mutat, akkor az LCD-n lévő négy fehér 
fényjelzés egymást követve kigyullad, majd először balról jobbra, utána pedig visszafelé 
jobbról balra ide-oda mozog. Ez a mintázat aztán folyamatosan ismétlődik azt jelezve, 
hogy a porszívó jól működik és készen áll a használatra. 

HASZNÁLAT KÖZBEN 
 

 

Használat közben a tápfeszültséget mutató jel zöldre vált. Megjelenik a 4 egymást követő 
teljesítményjelző sáv. Egy rendesen működő porszívón mind a 4 jelzősáv világít. Ha 
huzamosabban mégis csak 2-nél kevesebb sávot lát, keresse meg a probléma okát. A 
teljesítménysávok eltűnésének lehetséges okai például az alábbiak lehetnek: 

1. Meggátolt szívóhatás a gégecső végén 
2. Eltömődött cső a rendszerben 

3. Légáramot csökkentő kiegészítő – pl. résszívó fej - használata 

4. Megtelt porgyűjtő tartály 
5. Eltömődött szűrőrendszer 

A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE 
 

 

Minden 25 üzemóra használat után (körülbelül félévente) a kijelzőn villogni kezd a 
‘Portartály megtelt’ jelzés. Ez utalás arra, hogy ellenőrizze és ürítse ki a portartályt. Mivel 
a jelzés időalapú, előfordulhat, hogy a tartályt részben üresen vagy épp túlcsordulva 
találja. Ha vannak házi kedvencei, egy műhelye vagy egyéb olyan tényezők, amelyek több 
hulladékot termelnek, érdemes gyakrabban ellenőriznie a portartályt. 

Ha kiürítette a portartályt, nyomja meg a visszaállító gombot a 35 órás időzítő 
nullázására. Ha a tápfeszültség kimarad vagy más ok miatt megszakad, az üres portartály 
jelző attól még megőrzi memóriájában az előző állapotot és folytatja az élettartam 
mérését. 

A ‘Portartály megtelt’ jelző manuális visszaállításához egyszerűen nyomja meg az ‘Enter’ 
szimbólum melletti gombot és tartsa úgy 10 másodpercig  

Az élettartammérőn 8 sáv található. Ha ezek a sávok el is tűnnek, attól Ön még folytathatja 
tovább a porszívózást, ám erősen ajánlott visszavinnie a készüléket a legközelebbi helyi 
szervizközpontba bevizsgálásra és szervizelésre. Egy élettartam sáv kocka minden 65 órányi 
porszívózást követően merül le, ami azt jelenti, hogy központi porszívója még hosszú ideig 
ki fogja szolgálni Önt. Az élettartammérőt csak a szerviz technikus állíthatja vissza az 
alapállapotba. Ha a tápfeszültség megszakad vagy a hálózati csatlakozás más módom 
kimarad, az élettartam mérője megőrzi memóriájában az előző állapotot és folytatja az 
élettartam mérését. 

SZERVÍZIGÉNY JELZŐ 
 

 

Ha rendszerhiba fordul elő vagy a porszívó meghibásodik, a szervizigény jelzőfény 
villogni kezd. Ha ezt a jelzést látja megjelenni, célszerű kikapcsolnia a porszívót, vagy 
lekapcsolnia a tápfeszültséget 10 másodpercre a visszadugást megelőzően. Ha a szerviz 
ikon még mindig világít a kijelzőn, érdemes szervizsegítséget hívnia. 

A most említett jelzés megjelenhet az alábbi hibaokok miatt: 
• Motor probléma 
• Elektromos probléma 
• Feszültség- vagy áramfelvételi probléma (túl magas vagy túl alacsony) 
• A porszívó nem reagál az elektronikai parancsokra 

AZ LCD KIJELZŐ GÖRGETÉSE 
 

 

Használaton kívül lehetőség van az LCD kijelző által felkínált jellemzők közötti görgetésére a 
portartály állapotának felügyeletére, az élettartam figyelő megtekintésére, vagy akár a 
legutóbbi rögzített porszint megjelenítésére. 

Ha lépkedni akar a most felsorolt jellemző menüpontok között, csak nyomja meg a jobbra 
mutató nyílna k megfelelő gombot. 

A következő felugró képernyő az Élettartammérő lesz. Görgessen tovább jobbra addig, 
amíg eljut a Portartály állapotig. Még egy lépés, és a ‘Használat közben’ képernyőn a 
‘Teljesítménymérő’ segítségével megtekintheti a porszívó utoljára rögzített 
teljesítményszintjeit. A legutolsó jobba történő görgetés megadja az Ügyfélszolgálat 
telefonszámát. 

 

A bal oldali görgető gomb mellett megjelenő gombok segítségével - ha kell – visszalép 

kedhet a felvillanó képernyőképek között. 



www.smartkozpontiporszivo.hu  

 

7. HIBAKERESÉS  
Ha hibát észlel az Ön által használt központiporszívó-rendszer működésében, mielőtt szervizelést kérne, először kövesse az alább javasolt lépéseket. 

 

Helyzet Teendő 

SZÍVÓHATÁS 
RÉSZLEGES 
ELVESZTÉSE 

Tisztítsa ki a porgyűjtő tartályt. Vizsgálja meg és tisztítsa meg a szűrőt. 

Győződjön meg róla, hogy a portartály jól van-e felhelyezve. 

Ellenőrizze, hogy az összes falicsatlakozó megfelelően zár. 

Kapcsolja be a porszívót a BE/KI gombbal. Utána ellenőrizze a szívóhatást minden egyes csatlakozónál. Ha a szívóerő nem mindenhol egyforma, akkor a 
vezeték részben eltömődött. A rendszer bedugult részének megkeresésére induljon el a porszívóhoz legközelebbi csatlakozástól és figyelje a szívóhatást. 
Folytassa a keresést az összes soron következő csatlakozón addig, amíg meg nem találja azt, ahol a szívóerő elveszik. A dugulás az előző és az éppen 
vizsgált csatlakozó között lesz. Eltávolításához óvatosan csúsztasson be egy kábelvezetőt a csatlakozóba és nyomja át az akadályt. További lehetőségként 
egy másik porszívóval megfordíthatja a szívóáramlást a rendszerben a dugulás eltávolítására. Ha egyik módszer sem jár sikerrel, hívja a 
márkakereskedőjét. 

SZÍVÓHATÁS 
TELJES 
MEGSZŰNÉSE 

Ellenőrizze, hogy a gégecső nincs-e eltömődve. Dugja be a gégecsövet a falicsatlakozóba. Ha néhány csatlakozót kipróbálva sincs szívóhatás a gégecsövön 
keresztül, akkor a dugulás a csőben van.  

(a motor közben 
működik) 

Eltávolítására toljon be egy kábelvezetőt (drótot) vagy egy kerti locsolócsövet a gégecsőbe, vigyázva arra, hogy nehogy átlyukassza. Próbálkozhat azzal is, 
hogy a dugulás elmozdításához megfordítja a szívás irányát a gégecsőben úgy, hogy a teleszkópos cső végét bedugja a porszívó belépő csatlakozójába. 
Indítsa be a porszívót a manuális kapcsolóval és zárja le az elérhető légteret a gégecsövet szorosan tartva. A szívóhatást gátló dugulás gyorsan el lesz 
távolítva. 

 Indítsa be a porszívót a BE/KI gombbal és kövesse az előző szakasz #4 pontjában leírt eljárás lépéseit. Ez esetben viszont – ha az összes falicsatlakozón 
teljesen megszűnik a szívóhatás, és a probléma a rendszer dugulása akkor az a porszívó és az első falicsatlakozó között található. 

  

A MOTOR NEM 
INDUL 

Ellenőrizze a házában lévő elektromos panelek biztosítékait és kismegszakítóit (a kioldó kapcsolókat). 

Húzza ki a porszívó dugóját a csatlakozó aljzatból, majd vizsgálja meg, hogy valamelyik falicsatlakozóban vagy a kisfeszültségű csatlakozásokban nincsenek-e 
meglazult, levált drótok, vezetékek. 

TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM: A központiporszívó-rendszer olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek figyelik a következő működési üzemi szinteket: 
Váltóáramú tápfeszültség és áramfelvétel. Ha a feszültségszint a normál üzemi szint alá vagy fölé esik, az áramfelvétel magas vagy a rotor elakad, a 
porszívó nem működik. Ebben az esetben a BE/KI gomb – illetve az LCD kijelzős modelleken a képernyő - villog addig, amíg a problémát nem orvosolják. 
Ha a hiba nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot hivatalos képviselőjével vagy márkakereskedőjével. 

A MOTOR 
NEM ÁLL LE 

Nézze meg minden falicsatlakozóban, hogy a kisfeszültségű érintkezők nem képeznek-e akadályt. Ha szabad szemmel nem észlel semmi rendellenességet, 
húzza ki a porszívó zsinórját a csatlakozó aljzatból és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizállomással / képviselővel. 

A MOTOR 
MAGÁTÓL LEÁLL 

Húzza ki majd dugja vissza a gégecsövet a csatlakozóba, vagy váltogassa ki-be a fogantyún levő kapcsoló állását. Lásd még a “Túlmelegedés elleni védelem” 
szakaszt alább. 

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM: Ha az áramköri panel hőmérséklete megemelkedik, a porszívó üzemképtelenné válik és a LED kijelző kikapcsol, illetve 
az LCD kijelzős modelleknél a képernyő villogni kezd. Ha ilyen probléma adódik, nyomja meg a BE/KI gombot, húzza ki a gégecsövet vagy várjon, amíg a 
hőmérséklet lecsökken. A porszívó 30 perc alatt hűl le. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot hivatalos képviselőjével vagy 
márkakereskedőjével. 

 

8. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI  
A terméken vagy annak csomagolásán ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett el kell szállítani az elektromos és elektronikus 
berendezéseket átvevő és újrahasznosító kijelölt gyűjtőpontra és ott le kell adni. Azáltal, hogy gondoskodik ennek a terméknek a helyes elhelyezéséről, Ön segít megelőzni a 
környezetre és az emberi egészségre esetlegesen kiható káros következményeket, amelyek egyébként felléphetnének a termék nem megfelelő hulladékként való kezelése 
miatt. A termékről részletesebb információkat kaphat a helyi hulladékgazdálkodási szolgálattól vagy az üzletből, ahol a terméket megvásárolta. 

 

)                            


