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OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐEN! 
I Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. I Mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, ha nem használja a 

porszívót, mielőtt megkezdené a takarítást vagy más munkát. I Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 

megfelel-e a porszívónak. I Ne hagyja, hogy a tápkábel éles felületekkel érintkezzen, és hozzáérjen forró felületekhez. Soha ne 

rántsa meg a tápkábelt, amikor kihúzza a porszívót a hálózatból. I Soha ne hagyja felügyelet nélkül a porszívót, ha be van kapcsolva. 

I Különös gonddal járjon el, ha gyermekek vannak a közelben. I Ne engedje, hogy a porszívó rángassa a tápkábelt, mert ez 

károsíthatja a kábel szigetelését. I A porszívót víz nélkül nem szabad használni! I Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a 

dugó megsérült - ebben az esetben a készüléket egy hivatalos szervizben javíttassa meg. I Ne használja a készüléket, miután 

elejtette, és valamely alkatrész megsérült. I Ne használja a készüléket, ha bármilyen gyanúja merül fel a műszaki épségével 

kapcsolatban. I Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl, mivel ez károsíthatja a készüléket, sérülést vagy 

tüzet okozhat. I Különös figyelmet kell fordítani a lépcsők porszívózására. I Ha folyadék szivárog ki a tartályból, azonnal kapcsolja 

ki a készüléket. I Ne merítse a készüléket, a tápkábelt és a dugót vízbe vagy más folyadékba - a tápkábelt és a dugót mindig szárazon 

kell tartani. I Ne használja a porszívót a tűzveszélyes és korrozív folyadékok, káros törmelékek, oldószerek, gyufa, hamu, 

cigarettacsonkok, olajok, éles tárgyak és azoknak, amelyeknek a hőmérséklete meghaladja a 60 ° C-ot, mert ez súlyos robbanást 

vagy tűzveszélyt okozhat. I Ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat és anyagokat. I Mivel a porszívó háza műanyagból készült, tartsa 

távol a készüléket bármilyen hőforrástól (fűtőtest, sütő stb.). I Ne zárja el a készülék lég-bemeneteit és-kimeneteit. 

 

TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTTI TEENDŐK 
FIGYELEM - Ne dugja be a hálózati dugót a fali aljzatba, amíg a készülék nem használatra kész.1. Emelje fel a víztartályt a fogantyú 

megtartásával.2. Vegye le a víztartály fedelét és távolítsa el a vízszűrőt.3. Ellenőrizze az Üzemeltetési Kézikönyvben szereplő 

alkatrészeket és tartozékokat, amelyeket vegyen ki a tartályból. Ellenőrizze, hiányzik-e valami vagy nem sérült-e meg.4. Ha azonnal 

használja a porszívót, öntsön vizet az átlátszó víztartályba a tartályon feltüntetett maximális szintig (legfeljebb 1,2 litert). Kerülje 

a tartály feltöltését a kívánt szint alatt vagy felett, mivel ez károsíthatja a porszívót!5. A HEPA 13 szűrőre a porszívóhoz mellékelt 

frissítőből cseppentsen 2 vagy 3 cseppet, hogy a szoba levegőjének illata jó legyen.6. Helyezze a vízszűrőt a helyére az átlátszó 

víztartályban. Csukja le a víztartály fedelét.7. Helyezze a tartályt a porszívó testre szorosan és rögzítse le a fogantyúval.8. Helyezze 

be a tömlőcsatlakozót az tömlőcsatlakozó nyílásba. Hallani fog egy kattanást, amikor lezárja. A szétszereléshez nyomja meg a 

kioldógombot, és távolítsa el a tömlőt a csatlakozóról. 

 

TERMÉK HASZNÁLATA 
1. Végezze el a szerelési és előkészítési folyamatokat.2. Válassza ki a legmegfelelőbb tartozékokat az Ön céljára, és ezeket a 

tartozékokat közvetlenül a fejrészre helyezze el, vagy először a hosszabbító csőre, majd a tartozékokat a végére.3. A megfelelő 

tisztításhoz használja a tartozékokat: a. Padlószőnyeg kefével szőnyegeket és kemény felületeket, pl. Parkettát porszívózhat. b. A 

Turbókefe szőnyegek és padló szőnyegek tisztításához c. A keskeny szívófej por, szöszök stb. tisztításához radiátorok, fiókok stb. 

Szűk szakaszaiban. d. A kis kefét a redőnyök, állványok, ruhák, elektronikus készülékek, lámpaernyők, bútorok, függönyök stb. 

tisztítására. A kerek kefe a függönyök tisztításához, kárpitokhoz stb.f. Teleszkópos cső közvetlenül a szívótömlőhöz csatlakoztatva 

padló, törmelék, forgács, pihék stb.4. Dugja be a porszívót, és indítsa el az ON / OFF gombbal.5. A porszívózás befejezése után 

kapcsolja ki a porszívót az ON / OFF gombbal. Húzza ki a porszívót és tekerje fel a vezetéket a felcsévélő gomb megnyomásával. 

Bizonyos modelleknél a kábel behúzásához elég a kábelt feszesen tartani 6. A porszívót csak a fogantyúval mozgassa. 

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne tisztítson nedves felületet a porszívóval száraz porszívózás üzem módban. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
1. Tisztítási vagy karbantartási folyamatok megkezdése előtt ki kell húznia az eszközt. 2. Minden használat után ürítse ki a 

vizet az átlátszó víztartályból, tisztítsa meg és szárítsa ki a tartályt. Soha ne hagyja a porszívót folyadékkal és 

szennyeződéssel tele a porszívó élettartamának meghosszabbításának érdekében. 3. Húzza ki és távolítsa el a vízszűrőt. 

Mosható meleg és szappanos vízzel vagy csapvízzel. Hagyja, hogy a szűrő megszáradjon, mielőtt kicseréli. 4. A HEPA 13 

szűrő tisztaságát rendszeresen ellenőrizni kell. Egy bizonyos idő után cserélni kell, amikor elhasználódik. 5. Csak eredeti 

alkatrészeket és tartozékokat használjon a garancia, a biztonság és az elégedettség megőrzéséhez! 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
A. MOTOR EGYSÉG   2400W 

Ez az egység motorokat, kapcsolókat és kezelőegységeket tartalmaz.  
Ennek a csoportnak a tetején van egy HEPA 13 szűrő, amely por- és egyéb részecskéket szűr a levegő beömlőnél. 
A1 BE / KI gomb 
A2 kábel visszatekerés gomb 
A3 HEPA szűrő 13 
A4 HEPA szűrőfedél 13 
A5 Levegőbemenet 
A6 fogantyú 
A7 gumírozott kerekek 
A8 Parkolófogantyú 
A9 Hálózati kábel dugóval 
A10 Ház 
 

B. SZENNYGYŰJTŐ VÍZTARTÁLY   

A Víztartály por és piszkos víz  
   gyűjtésére szolgál. 
B1 Átlátszó víztartály - 1,2 L 
B2 Víztartály fedele 
B3 Víztartály fogantyú 
B4 Diffúzor (csak száraz porszívózáshoz) 
B5 Motorvédő szűrő 
B6 Úszó rögzítés  
(csak nedves porszívózáshoz) 
 

D. OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK 

D1 Tartozéktartó 
D2 Padló és szőnyeg rögzítés 
D3 Rés rögzítése 
D4 Kárpit kefe 
D5 Szösztelenítő kefe 
D6 légfrissítő 
D7 Kis turbókefe 
Ez az egység szívótömlőt tartalmazza, fogantyúval és szívócsövekkel. A szívótömlő a tartályhoz van csatlakoztatva, a szívótömlőt a 
szívócsőbe kell helyezni. A szívócsövek szükség esetén a fogantyúval vannak felszerelve. A fogantyú tartalmaz egy csúszkát a 
szívóteljesítmény szabályozásához. A tömlő a fogantyú segítségével helyezhető el a motoregységre. 
C1 Rugalmas szívótömlő 
C2 Fém teleszkópos cső 
FIGYELEM! Csak akkor helyezze a hálózati csatlakozót a fali aljzatba, ha a készülék teljesen készen áll a használatra.  
1. Emelje fel az A6 fogantyút. Vegye fel a B1 tartályt a B3 fogantyú megfogásával. 2. Távolítsa el a B2 tartály fedelét. Vegye ki DWS 
B4 diffúzor. 3. Ellenőrizze (a használati utasítás szerint) alkatrészek és kiegészítőket, amelyeket eltávolítottak a tartályból, 
függetlenül attól, hogy hiányoznak-e és hogy nem sérültek-e meg. B5 szűrőnek megfelelően be kell ülnie a levegő beszívó 
bemenetbe, motor elött. (1. ábra) 4. Ha azonnal meg akarja kezdeni a porszívó használatát, ne öntsön vizet a B1 tartályba. 
A száraz porszívózáshoz tegye a tartályban a B4 diffúzort!  
A nedves porszívózáshoz mindig használja a B6 úszó rögzítést! (2.ábra) 
5. Csepegtessen kis mennyiségű illatolajat a HEPA 13 szűrőre, és a szoba kellemes illatot áraszt. 6. Minden esetben helyezze a 
B4 diffúzort, vagy a B6 úszó rögzítést a megfelelő helyre a B1 víztartályba! (Attól függően, hogy szárazon vagy nedvesen 
porszívózik) Tegye vissza a tartály B2 fedelét. 7. Ezután tegye a B1 tartályt a porszívó A10 házára, és engedje le az A6 fogantyút. 
8. Helyezze a C1 szívótömlőt rögzítő kampót a nyílásba az A5 csatlakoztatásához.  
Kattanás hallatszik, ha a cső a helyén van. (3.ábra) 
Ezen elemek szétszereléséhez nyomja meg a retesz gombjait és vegye ki szívótömlő a porszívó nyílásából.  
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MEGJEGYZÉS: Száraz porszívózás üzemmódban csak száraz felületeket porszívózhat.  
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne tisztítson nedves felületet a porszívóval száraz porszívózás üzem módban. 

Nedves porszívózásnál, ha hab jelenik meg a tartályban (például habzó anyagok szívása miatt), azonnal kapcsolja ki a készüléket  
és cserélje ki a vizet!   
FIGYELEM! Ne szívjon fel 2,7 liternél több vizet. A túlzott vízmennyiség a készülék meghibásodásához vezethet.  
Rendszeresen ürítse ki a vizet a tartályból.  
FIGYELEM! Tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat, súroló vagy oldószereket és más erős maró hatású vegyszereket  
mert ezek használata károsíthatják a készüléket. 
FIGYELEM! A legjobb teljesítmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a szűrőket és a víztartályt. 
FIGYELEM! Ne tegye be a szűrőket nedvesen mert a porszívó károsodik. 
FIGYELEM! Minden alkalommal, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási tevékenységet végezne, kapcsolja ki a 
készüléket és húzza ki a csatlakozót a fali konnektorból. Ne merítse vízbe a készüléket! 
 
FIGYELEM! Ha a porszívó szívási teljesítménye jelentősen csökkent, akkor az eltömődött a szívócső és / vagy a fúvóka és / vagy 
a diffúzor csatornái, vagy a HEPA filter. Tisztítsa ki a cső és / vagy a csúcs szívófej- és / vagy diffúzor csatornáit és/vagy cserélje 

ki a HEPA filtert! A MOD-47-es porszívóhoz gyári MOD07-FH típus számú HEPA szűrőt használjon!  
Beszerezhető a Magyarországi importőrnél a Famatel 99 Kft-nél. (Web: www.famatel99.hu) 
 
ELEKTROSZTATIKA 
A készülék dupla elektromos szigeteléssel rendelkezik ezért nagyon biztonságosan használható. 
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom mellett a levegő kis mennyiségű statikus elektromossághoz 
vezethet. Ez természetes jelenség, és nem károsítja a készüléket, és nem is hibára utaló jel. A jelenség minimalizálása 
érdekében ajánlott: Földelje le a készüléket a fémcső gyakori megérintésével fém tárgyakhoz a szobában. Növelje a 
légnedvességet (páratartalmat) a szobában, vagy használhat általánosan elérhető antisztatikus szereket is. 
 
A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók. 
Hálózati kábel hossza: 5,5 m  
Maximális zajszint: LWA = 78dB 
Figyelem! MPM agd S.A. fenntartja a műszaki változtatások jogát. 

 
TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA) 

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal.  

A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, 

a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, 

hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon 

való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket 

más háztartási hulladékkal egy helyre.                                                                                                                                                                

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, 

hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során 

esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, 

kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM 

termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu.hu áruházunkban. 

 


