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Kezelési útmutató a dyras  DVCB-8200 típusú porzsákos porszívóhoz

MEGJEGYZÉS 

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési 
útmutatót. Fontos, hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely 
kételye esetén - újra elővehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal 
mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet 
benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása miatt következik 
be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károkra a gyártó felelősséget nem 
vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy 
kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket 
feltétlenül be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át!

Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen 
ezért kérjük Önt, hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett 
esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, 
hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek.

• Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve 
tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a 
gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék 
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos 
a felügyelet, hogy biztosítva legyen, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. 14 éves 
kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még felügyelet mellett sem!

• Ez a porszívó kizárólag háztartási célra készült takarítóeszköz, minden egyéb (pl. 
iparszerű) célú felhasználás nem megengedett. Ha Ön vállalkozásszerűen takarít, vagy ha 
a takarítandó terület erősen szennyezett, illetőleg nagy kiterjedésű (pl. irodaház), akkor 
használjon ipari takarítógépeket.
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• Soha ne használja a készüléket a szabadban, továbbá ne használja olyan helyen sem, ahol 
magas a levegő relatív páratartalma (mint pl. fürdőszobában). Alapvetően akadályozza 
meg, hogy a porszívó burkolatára vagy burkolati nyílásaiba nedvesség kerülhessen.

• A készülék kábelfelcsévélő egységét mindig csak akkor üzemeltesse, ha a fali aljzatból már 
előzőleg kihúzta a hálózati kábel csatlakozóját, ellenkező esetben a kábel, a csatlakozó, 
vagy a fali aljzat megsérülhet.

• Használat után mindig a készülék kábel visszacsévélőjének működtetésével húzassa vissza 
a kábelt a készülékbe, soha ne tekerje kézzel össze, illetve ne tekerje a készülék köré, mivel 
így a kábel megsérülhet, szigetelése meggyengülhet!

• Amikor a készüléket nem használja, illetve mielőtt valamelyik tartozékot eltávolítaná vagy 
visszahelyezné a gépbe, és a tisztítás megkezdése előtt, mindig kapcsolja ki, valamint 
kikapcsolást követően áramtalanítsa is a készüléket a hálózati csatlakozó fali aljzatból való 
kihúzásával! A porszívót tilos magára hagyni, amikor a hálózathoz van csatlakoztatva!

• Mindig tartson kellő biztonsági távolságot a szívócső fogantyújától, a változtatható 
hosszúságú fém csőtoldaléktól, a gégecső csatlakozó végződésétől, illetve az alapgép 
nyílásaitól és egyéb részeitől. Soha ne emelje a tartozékokat az arcához, szeméhez közel.

A gyártói felelősség nem vonatkozik a készülék olyan károsodására, amely 
szakszerűtlen kezelésből, elmaradt vagy nem megfelelő karbantartásból, 
tisztításból, illetve a kezelési útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyásából 
eredően keletkezett, beleértve a burkolati elemeken, a használat során 
bekövetkező esetleges repedéseket, töréseket is. A gyártói felelősség nem 
vonatkozik továbbá a termék normál használata esetén is idővel cserére szoruló, 
úgynevezett kopó/fogyó/elhasználódó alkatrészeinek cseréjére sem - ilyen 
alkatrészek pl. a takarítófej-feltétek, a speciális filterek, a gégecső.

• Elővigyázatosan használja a porszívót. Az alapkészülék hirtelen mozgatásától, 
rángatásától, lendülettel való húzásától mindig óvakodjon! Ha nekitolja a gépet a bútorok 
sarkának vagy lábának, akkor könnyen eltörhet, megrepedhet a porszívó burkolata, 
és maradandó sérülés keletkezhet a bútoron is! Ilyen esetek miatt a gyártó nem vállal 
kártérítést. A készüléket a munkavégzés során a küszöbökön mindig emelje át, és soha 
ne vonszolja azokon keresztül, mivel a porszívó burkolata, vagy kerekei eltörhetnek, 
megsérülhetnek - az ilyen jellegű sérülésekre a gyártói felelősség szintén nem vonatkozik.
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• Felhívjuk figyelmét, hogy a hálózati kábelt mindig húzza le teljes hosszban a kábeldobról, 
mivel a részlegesen kihúzott kábel jelentősen felhevülhet. Külön ügyelni kell a hosszabbító 
kábelének elhelyezésekor, illetve a készülék beépített kábelének elvezetésekor, hogy 
botlásveszély ne alakulhasson ki. Ügyeljen rá, hogy munkavégzés közben a kábel ne legyen 
közlekedőútban, és ne feszülhessen bútorlábakon, ne járhassanak rajta.

• Használat előtt a porszívó kábelét húzza ki a sárga jelzésig! Soha ne húzza tovább a 
hálózati kábelt, ha a piros jelzéssel ellátott kábelszakasz megjelenik. Tilos a kábelt olyan 
módon kihúzni a tároló csévéjéről, hogy közben a készülék az elektromos hálózathoz van 
csatlakoztatva. Tilos megfeszíteni és kihúzni a kábelt úgy, hogy a készüléket az előzőleg 
kihúzott kábelhossznál távolabb viszi, miközben az a hálózathoz van csatlakoztatva. 
Amennyiben a készülék kábele nem lett elegendő hosszúságúra kihúzva, kizárólag a 
készülék áramtalanítása után szabad a kábelhosszon módosítani, hosszabbra kihúzni.

• Soha ne húzza rá a készüléket a hálózati kábelére.

• Tilos a készülékkel forró hamut, cigarettavégeket, vagy fokozottan gyúlékony anyagot (pl. 
szétszóródott gyufát, faforgácsot) felporszívózni, továbbá vegyszerek, savak, oldószerek 
feltakarítására sem használható a termék, mivel ezek szintén károsítják szerkezeti elemeit.

• Tilos a készülékkel hegyes tárgyakat (szöget, rajzszöget, tűt, csavart), festék-, ragasztó,- 
illetve építőanyagokat (pl. cementet, építési törmeléket) feltakarítani.

• Nem alkalmas a készülék nedves padló porszívózására.

• Tilos a készülékkel vizet vagy más folyadékokat felszívni.

• Ne dugjon soha semmit az alapkészülék burkolati nyílásaiba, és soha ne nyúljon kézzel 
se azokba. A készüléket soha ne üzemeltesse úgy, hogy a légkifúvó nyílást letakarja, 
vagy más módon akadályozza, hogy a kilépő légáramlat szabadon elhagyja a készüléket. 
Ne használja és ne tárolja poros levegőjű helyiségben a terméket és tartsa távol állati 
szőrzettől, szálas szennyeződésektől is, melyek eltömhetik a légkifúvó nyílást, ezáltal 
akadályozva a légáramlást.

• A porszívót kizárólag vízszintes padlófelületre helyezve használja, a készüléket soha ne 
helyezze ferde felületre. A készüléket soha ne üzemeltesse kézben tartva.

Figyelem! Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja 
magára. Ha be kívánja fejezni a készülék használatát, kikapcsolást követően 
mindig húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali aljzatból.
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• A gyártó által a készülékhez nem mellékelt vagy nem javasolt eszközök, kiegészítők 
használata nem megengedett. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes működést 
okozhat.

• Ne helyezze a készüléket forró tárgyak közelébe (pl. elektromos vagy gáztűzhely, főzőlap, 
fűtőtest, stb.), vagy meleg felületre, illetve olyan helyre, ahonnan legurulhat, leeshet, vagy 
ahonnan lerántható, leverhető egy véletlen mozdulattal.

• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok 
jelenlétében.

• Ne használja a porszívót nagyobb papírdarabok vagy műanyag zacskók felszívására. Az 
ilyenek eltömhetik a szívó rendszert.

• Amennyiben a készülék szívónyílása eltömődött, szívóteljesítménye hirtelen lecsökkent, 
kapcsolja ki a készüléket, hálózati kábelét húzza ki a fali aljzatból, majd szüntesse meg a 
dugulás okát.

• A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a készülék és bármely vízzel teli edény 
között legalább 1 méter biztonsági távolságot tartson.

• Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol túl magas vagy túl alacsony 
hőmérsékletnek, rázódásnak vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket 
nedves vagy párás helyen. A készülék +10 és +35 °C közötti hőmérséklet tartományban 
üzemeltethető, illetve +5 és +40 °C közötti hőmérséklet tartományban tárolható.

Tisztelt Vásárló!
Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi 
üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak, és 
károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és 
nem csak átmeneti jellegűek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól:

A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja:
 – a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idő 

előtti öregedését,
 – műanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idő előtti elhasználódását, 

elöregedését,
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 – illetve elősegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek 
oxidációját, fém alkatrészeinek korrózióját.

A poros légterű, vagy konyhai használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy főzőzsír 
párája terjeng) okozhatja:

 – zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektro-
mos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár 
teljes működésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrésze-
ket károsíthatja.

Készüléket érő közvetlen napfény okozhatja:
 – a készülék burkolatának, illetve a plasztik és gumi alkatrészek idő előtti 

elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzőinek károsodását, 
felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerű, biztonságos 
használatot veszélyeztetheti.

Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:
 – plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékennyé válását, mely 

a rendeltetésszerű biztonságos használatot veszélyeztetheti,
 – páralecsapódásból eredő oxidációt, a készülék fém alkatrészeinek korrózióját.

Sugárzó vagy közvetlen hőhatás okozhatja (mint például nem megfelelő távolság 
biztosítása tűzhelytől, fűtőtesttől):

 – plasztik és gumi alkatrészek, burkolati elemek szerkezeti károsodását, alak-
változását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelé-
sek meggyengülését.

A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerűtlen készülékhasználat elhá-
rítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialaku-
lását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési előírásokat, 
mivel ellenkező esetben szakszerűtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a gyártó 
felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy időszakonként vizsgáltassa felül egy meg-
hatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget 
nem tapasztal – ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévő hibát, s 
így a terméke élettartamát növelheti.
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Figyelem! Amennyiben végzett a munkával, és be kívánja fejezni a készülék 
használatát, vagy ha a készülék használatát rövid időre is megszakítja, a 
biztonság kedvéért előbb mindig kapcsolja ki azt, majd húzza ki hálózati 
csatlakozóját a fali aljzatból vagy a hosszabbítóból.

• Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készüléket vízbe 
vagy más folyadékba. Nedves kézzel soha ne nyúljon a készülékhez. A hálózati kábelt csak 
száraz kézzel szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni és onnan kihúzni; a fali aljzat is szintén 
száraz legyen.

• Használat után és tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját mindig ki kell húzni a 
fali aljzatból. Sose szakítsa meg az áramellátást úgy, hogy a hálózati kábelt fogva húzza 
ki a fali aljzatból, mindig a csatlakozót fogja meg! A hálózati csatlakozó fali aljzatból való 
kihúzása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.

• Soha ne vezesse a készülék hálózati kábelét éles sarkokon vagy forró felületek mellett 
vagy felett. A hálózati kábelt soha ne tekerje a készülék burkolata köré, és ne vonszolja, 
ne emelje meg a hálózati kábelnél fogva, mert a kábel kiszakadhat, illetve szigetelése 
megsérülhet. Amennyiben a készülék kábele megsérült, azt szakszervizben ki kell 
cseréltetni. A készüléket sérült kábellel nem szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni.

• A készüléket úgy helyezze el mindig, hogy elektromos kábele ne feszüljön meg, továbbá 
soha ne vonszolja, és ne emelje meg a terméket a hálózati kábelénél fogva, mert ez a kábel 
sérülésével, kiszakadásával járhat. Hasonló okból mindig biztosítsa, hogy a hálózati kábel 
soha ne kerülhessen szék vagy egyéb bútor lába alá.

• Ne engedje, hogy bármi beleessen a készülék nyílásaiba, és ne dugjon azokba semmit, 
mert a készülék károsodhat és áramütés érheti.

• A készülék használatához csak a gyári csomagolásban lévő tartozékok alkalmazhatók, más 
egyéb, nem a készülékkel szállított eszközök használata nem megengedett, mivel ezek 
károsíthatják a készüléket, és balesetveszélyt okozhatnak. A nem megengedett eszközök 
használatából eredő károkért és balesetekért a gyártó nem vállal felelősséget.

• Figyelem! A készüléket tilos házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását 
megkísérelni - ennek az utasításnak figyelmen kívül hagyása súlyos balesethez vezethet. 
Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész.
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• Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, illetve akkor 
se, ha rendellenes működést mutat, leesett, vagy esetleg más módon sérült. Amennyiben a 
készülék bármely okból meghibásodik, vagy nedvesség kerül a készülék burkolatán belülre 
vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra. A készülék javítására csak a szakszervizek 
képzett szakemberei vannak feljogosítva. Házilagosan végzett javítási kísérlet vagy a 
kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a termékre a gyártó nem vállal 
felelősséget.

• Amennyiben a készülék használata során bármilyen a megszokottól eltérő, rendellenes 
működésre utaló jelet tapasztal, illetve a készülék nem hozható működésbe, áramtalanítsa 
a készüléket haladéktalanul, és mihamarabb végeztesse el a javítást egy szakszervizben. 
Soha ne használja a készüléket úgy, hogy az nem működik minden tekintetben 
kifogástalanul.

Figyelem! 
Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja magára!

• A készülék hálózati kábelén és csatlakozóján bárminemű átalakítást, toldást végezni tilos! 
Amennyiben a készülék saját kábele rövidnek bizonyul, a kábel csak kereskedelemben 
kapható, védőföldelő érintkezővel ellátott szabványos (EN61242 DIN VDE 0620-
1:2005) hosszabbítóval toldható és a hosszabbító kábelének minimum 10 Amper 
terhelhetőségűnek kell lennie (az ennél kisebb terhelhetőségű kábel a használat során 
felhevülhet). Amennyiben az elektromos hosszabbítóról más készülékeket is szeretne 
üzemeltetni, ezek áramfelvételét össze kell adni a hosszabbító terhelhetőségének 
megállapításánál. Elektromos hosszabbító használata esetén a fali elektromos aljzatnak 
és az elektromos hosszabbítónak is védőföldeltnek kell lennie. Külön ügyelni kell a 
hosszabbító kábelének elhelyezésekor, hogy botlásveszély ne alakulhasson ki.

• Annak elkerülése végett, hogy lakása elektromos hálózatát túlterhelje, ne használjon 
ezzel a készülékkel egyidejűleg egy másik „áramigényes” /nagy teljesítményfelvételű/ 
készüléket ugyanazon az áramkörön /ugyanarról a fali aljzatról, vagy hosszabbítóról/.

• Bizonyos típusú padlóburkolatok vagy felületek elektrosztatikus töltést generálhatnak, ami 
veszélytelen a felhasználóra.

• Soha ne használja a porszívót a motorvédő szűrő, a kimeneti szűrő és porzsák nélkül.
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Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági 
hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi 
egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – 
adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére szakosodott 
újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő 
udvarokban. Az elhasználódott termékről a hálózati kábelt - a hálózati csatlakozó 
fali aljzatból való kihúzása után - tőben vágja le a begyűjtőhelyen való leadását 
megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai 
hulladék!).

Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket 
továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is

KEZELŐSZERVEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1.  Kábel visszacsévélő gomb
2. Be/Ki kapcsoló
3. Gördítő kerekek 2 db, (a kisméretű önbeálló kerék a készülék alján található)
4. Légbeszívó nyílás
5. Hordozó fogantyú
6. Porzsák telítettség jelző lámpa
7. Porzsák fedél nyitógomb
8. Mosható, újra felhasználható, motorvédő habszűrő a rács alatt
9. Hajlékony fekete műanyag, szívó gégecső
10.   Csatlakozó a szívócső markolathoz
11.   Csatlakozó a beszívó nyíláshoz
12.   Szívócső markolat, rajta a szívóerő szabályozó
13.   Univerzális padló/szőnyeg széles szívófej, gombnyomásra kitolható kefével
14.   Két részes fém csőtoldalék
15.   Résszívó lehajtható kefével
16.   Keskeny szívófej
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A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA

A készülék csak 220-240 V~, 50 Hz-es védőföld érintkezővel ellátott elektromos 
hálózathoz csatlakoztatható. Mindig győződjön meg arról, hogy a használat 
helyén található hálózati feszültség megegyezzen a készülék adattábláján 
feltüntetett értékkel!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használatba vételt megelőző teendők

• Csomagolja ki a készüléket és távolítson el róla minden csomagolóeszközt.

• A belső csomagoláshoz tartozó polietilén csomagolótasakokat soha ne hagyja elől a 
kicsomagolás során úgy, hogy azt gyermekek játék céljára használhassák.

• Vizsgálja meg tüzetesen a készüléket, és győződjön meg a készülék épségéről, sértetlen 
állapotáról. Csak tökéletes épségű, sérülésmentes állapotú és hiánytalan készüléket szabad 
az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Használat

A gégecső és a tartozékok csatlakoztatása:

• Csatlakoztassa az alapgép tetején lévő (4) beszívó nyílásba a (9) gégecső (11) csatlakozóját 
a csatlakoztató gomb megnyomása mellett, amíg egy kattanást nem hall.

• A gégecső (10) csatlakozójához nyomja be a (12) szívócső markolatot, ahhoz illessze hozzá 
a (14) két részes fém szívócsövet.

• A fém szívócső szabadon maradó végéhez csatlakoztassa azt a szívófej feltétet, amely a 
végezni kívánt takarítási feladathoz a leginkább megfelelő:
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(13) széles szívófej:

• Sima, szilárd burkolatú padlófelületek (pl. járólap, 
parketta, vagy műanyag padló) tisztításánál a szívófeltét 
alján található integrált kefesort aktiválja úgy, hogy 
a feltét felső részén lévő csappantyút kézzel hátrafelé 
billenti, ekkor a kefék a padlókefe síkjának szintjéből 
kiemelkednek. Kiemelt kefék nélkül soha ne alkalmazza 
a szívófeltétet kemény burkolatokon, mivel olyankor a feltét felkarcolhatja a parkettát, a 
kemény kőburkolatok pedig elkoptathatják a szívófeltét műanyag burkolatát.

• Szőnyeg porszívózásakor a szívófeltétet úgy kell beállítani, hogy a kefe a műanyag házon 
belül kell, hogy maradjon. Kiemelt kefékkel végzett porszívózás során a kefe beleakadhat a 
szőnyeg bolyhaiba, rojtjaiba, így kárt tehet benne.

(16) keskeny szívófej:

• Szőnyeggel borított felületek, bútorok közötti és a széles 
szívófeltétel nem hozzáférhető területek porszívózását 
végezze a keskeny szívófej-feltéttel.

(15) kefés résszívó fej:

• Bútorok között, a széles szívófeltéttel nem hozzáférhető 
területek porszívózását végezze a kefés keskeny résszívó-
fej feltéttel. Amennyiben a kefét a feltét végére ráfordítja 
(lásd nyíl), könnyen elérheti vele a sarkokat, széleket, 
szűkebb réseket, így alkalmas pl. radiátorok, fiókok 
takarítására, vagy bútorok alatti, mögötti porszívózásra. 
Ha a kefét kifordítja, úgy az alkalmassá válik finomabb, 
érzékenyebb felületek, például függönyök, polcok, 
könyvek, lámpa búrák leporolására.
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• Húzza ki a hálózati kábelt a kábeltároló dobról teljes hosszban a kábelen található sárga 
jelzésig, majd csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozóját egy fali elektromos aljzathoz. 
A csatlakoztatás előtt a hálózati kapcsoló kikapcsolt helyzetben legyen. Semmiképpen ne 
húzza ki a kábelt a rajta elhelyezett piros jelzésen túl, mivel túlhúzás esetén szélsőséges 
esetben a kábel kiszakadhat a készülékből.

Bekapcsolás:

• Finoman nyomja le a készülék hálózati kapcsolóját (2. kezelőszerv) - a nyomógomb 
lenyomását mindig kézzel és ne lábbal végezze. Ekkor a készülék motorja megindul és a 
készülék szívni kezd. Ha működés közben megnyomja a gombot, a motor megáll.

Távolítsa el a porszívó útjában lévő könnyebb tárgyakat, bútordarabokat. Ha 
nekiütődik a készülék vagy a szívófej a bútorok sarkának vagy lábának, akkor 
könnyen eltörhet, megrepedhet a készülék, vagy a kefe burkolata, és maradandó 
sérülés keletkezhet a bútoron is! 
Amennyiben a porszívózás során a nem megfelelő készülékhasználat miatt károk 
keletkeznek a berendezési tárgyakon, azért a gyártó semminemű felelősséget 
nem vállal. A használat során az alapkészülék burkolatán vagy a feltétekben, 
tartozékokon bekövetkezett, ütésből vagy más külső behatásból bekövetkező 
törésekre, repedésekre, egyéb elváltozásokra a gyártói felelősség nem terjed ki.

A porszívózás befejezése:

• Amikor befejezte a porszívózást, kapcsolja ki a porszívót a (2) hálózati kapcsoló gomb 
megnyomásával, majd húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból. A tápkábel 
visszahúzására nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik kezével a (1) tekercselő gombot. 
A másik kezével feltétlenül fogja meg a kábelt, hogy megvédje a porszívó burkolatát a 
sérülésektől.

Óvatosan vezesse, és egyengesse a vezetéket a kábel visszacsévélő burkolati rése 
előtt, a kábel sérülésének elkerülése érdekében. Soha ne húzassa vissza a hálózati 
kábelt az alapgépbe úgy, hogy a folyamatot nem csillapítja kezével, mivel ez 
túlterhelheti a visszacsévélő mechanizmust, károsíthatja a kábel szigetelését 
és annak belső vezető ereit, továbbá a kábel végén lévő csatlakozó nagy erővel 
nekicsapódhat bútoroknak, illetve a porszívókészülék burkolatának.
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• Ha a tekercselési folyamat leáll, és a tápkábel egy része még mindig kívül van, engedje fel 
a tekercselő gombot, húzza ki újra a kábelt kb. 50 cm-rel, nyomja meg ismét a tekercselő 
gombot, és ismételje meg a tekercselési folyamatot. 

A porszívó hordozása:

• Ha el kell vinni a porszívót egyik helyről egy 
másikra, az (5) hordozó fogantyú megfogásával 
teheti meg:

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

Figyelem! A karbantartás és a tisztítás megkezdése  előtt  minden  esetben  ki 
kell kapcsolni a készüléket, és áramtalanítani kell a tápellátó kábel hálózati 
csatlakozójának fali aljzatból való kihúzásával.

A porzsák  cseréje

A porzsákot cserélni kell, ha:
 -  a porzsák megtelt,
 -  észrevehetően csökken a szívó teljesítmény,
 -  a porzsák telítettség jelző lámpa kigyullad.

• Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati 
kábelt a fali aljzatból.

• Húzza ki a szívó tömlőt a légbeszívó nyílásból.

• Nyissa fel a porszívó fedelét.

• Vegye ki a régi porzsákot a műanyag tartóból.
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• Helyezze be az új porzsákot ugyanabba a 
helyzetbe. Ügyeljen rá, hogy az új porzsák jól 
illeszkedjen a tartóba, kellően be legyen tolva.

• Zárja vissza a fedelet, kattanásig.

Figyelem!  
A készülék egy üríthető, többször használatos porzsákot tartalmaz.  
Az összegyűjtött tartalmat ürítse ki a háztartási szemétbe. A kiürítés után ez a 
porzsák újra használható. Szükség esetén a kereskedelemben kapható Menalux 
1840 egyszer használatos porzsákot lehet alkalmazni. A papír porzsákot nem 
szabad kimosni, a mosás alkalmatlanná teszi a papír porzsákot a funkciójára!

Bemeneti szűrő cseréje

• Nyissa fel a porszívó fedelét és vegye ki a 
motorvédő szűrőt a tartójából.

• Helyezze be a tiszta szűrőt a tartóba.

Kimeneti szűrő cseréje

• Pattintsa fel a kimeneti szűrő rácsot.

• Távolítsa el a szűrőt a rács alatt.

• Helyezze vissza a rácsot a tiszta szűrővel együtt.
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Tisztítás

• A porszívó külső borítását és szükség esetén a porzsák kamráját törölje le nedves ruhával, 
majd törölje szárazra vagy hagyja megszáradni. Ne használjon agresszív mosó-, oldó- és 
súrolószereket, dörzsölő eszközöket, az ilyenek károsíthatják a felületeket.

• Esetenként tisztítsa meg a szívófej keféit.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 

Tanúsítjuk, hogy a dyras DVCB-8200 típusú porzsákos porszívó az alábbiakban ismertetett 
műszaki jellemzőknek megfelel:

A készülék adatai:
Típus: DVCB-8200
Megnevezés: Porzsákos porszívó  
Névleges hálózati feszültség: 220-240 V~ 50 Hz  
Hálózati teljesítményfelvétel: 800 W
Kábel hossz: 4,5 méter  
Porzsák kapacitás: 2 liter  
Légáramlás: 18,36 liter/sec  
Zajszint: <80 dB  
Érintésvédelmi osztály: II. osztály  
Védettségi szint: IP20
Gyártó: Quad Star Limited

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a 
készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések 
joga fenntartva.
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COPYRIGHT

© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti 
vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten 
fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A CE SZIMBÓLUM

A  biztonság  (LVD),  az  elektromágneses  összeférhetőség  (EMC),  az  egyes  veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó 
irányelve (RoHS) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak.

Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési 
útmutatóban található.
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