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Víz alatti porszívó medencékhez 

 

Teljesítmény: 10W 

Ceruzaelem: 8 x 1,5 V (AA) 
(a csomag nem tartalmazza) 

Szűrőkapacitás: 0,65 l 
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

 

 

A tisztítókészülék nem játék, 8 évnél idősebb személyek kezelhetik. 

A tisztítókészülék működtetése előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.  

 

(1) A tisztítókészüléket medencék tisztítására tervezték. 

(2) Kérjük, a munka kezdetet előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fedele szorosan le 

van zárva, ellenkező esetben víz kerülhet a készülékbe. 

(3) A készüléket tiszta és száraz helyen tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek. 

(4) Ha hosszabb ideig nem használja a tisztítót, vegye ki az elemeket. 

(5) A szűrőzsák könnyen eltörhet, ha éles anyagok vannak a víz alatt. 

(6) Ne használja, ha nincs vízben. 

(7) Ne zárja el a vákuumfejet működés közben a szívóereje miatt. 

(8) Ne szerelje szét a tisztítót használati utasítás nélkül. 

(9) Ne merítse a fogantyút a vízbe. 

(10) Ha valami bajt észlel, fejezze be a tisztítást és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval  

vagy cserélje a meghibásodott elemet eredeti alkatrészekre/ tartozékokra. 

(11) Tisztább munkakörülmények: 

 1. Vízmélység 35 cm-től 120 cm-ig 

 2. Vízhőmérséklet: 4 - 35°C  

 

A fenti figyelmeztetések és óvintézkedések nem tartalmaznak minden lehetséges kockázati 

tényezőt.   

A medencetulajdonosoknak kell minden esetben mindig fokozott figyelemmel eljárni, amikor a 

tisztító készüléket működteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan használjuk?  
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1. Hogyan szereljük össze a porszívót? 

1.1 Alkatrészek 

Az ELEK SPA 50 víz alatti porszívó 6 fő részből áll: 

(1) Szívófej   (2) Szűrőzsák (3) Porszívótest     

(4) Teleszkópos rúd             (5) Ceruzaelemtartó            (6) Ceruzaelemtartó fedél       

 

1.2 Általános használat 

Csak medencék tisztítására szolgál a készülék.  A víz alatti porszívó nem megfelelő használata 

károsíthatja az eszközt, melyre a garancia nem vonatkozik. 

1.3 Szívófej összeszerelése 

Csavarja be a szívófejet a teleszkópos rúd aljába. [A kép] 

1.4 Ceruzaelemek használata 

(1) Csavarja le a ceruzaelemtartó fedelét (6) és vegye ki a ceruzaelemtartót (5) [B kép] 

(2) Helyezzen be 8 db ceruzaelemet (nem tartozék) az elemtartóba (5) [C kép] 

Megjegyzés: Ügyeljen az elemek helyes, pólusok szerinti behelyezésére! [D kép] 
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1.5 ON-OFF Gomb 

Nyomja meg az “I” gombot [E kép] és a 

porszívó bekapcsol. 

 

 

1.6 Teleszkópos rúd 

Amennyiben használni kívánja a teleszkópot, egyszerűen csak csavarja el a felületén lévő gombot az 

óramutató járásával ellentétes irányba és állítsa be a kívánt hosszt [F kép]. A teljes hossz elérheti a 190 

cm-t. [G kép] 

Megjegyzés: Ne húzza túl a teleszkópos rudat, ne lazuljanak meg a belső vezetékek!  

 

2. Hogyan tisztítsuk a szűrőt?  

(1) Kapcsolja ki a porszívót és és nyomja meg a gombot a testen és szedje szét a szívófejet. [H kép] 
. 

(2) Vegye ki a szűrőzsákot, öntse ki a szemetet és takarítsa ki a szűrőt.  [I kép] 
 

(3) Helyezze vissza a szűrőzsákot. [J kép] 
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3. Hiba elhárítás 

 

Hiba Lehetséges ok Megoldás 

Nem 

működik a 

porszívó 

Elemek töltöttsége nem 

megfelelő 
Cserélje ki az elemeket 

Rosszul vannak behelyezve az 

elemek 

Helyezze be megfelelően, pólusok szerint 

az elemeket 

Gyenge 

szívóerő 

Elemek töltöttsége nem 

megfelelő 
Cserélje ki az elemeket 

Túl sok a szemét a szűrőben Tisztítsa ki a szűrőt 

Rendellenes 

hang 

 

Ellenőrizze a szívócsövet 

 

Csavarja le a szívócsövet és tisztítsa meg 

 

 

4. Környezetvédelem 
 

 

 

 

 
Kérjük tartsa be az előírásokat és segítse környezetünk védelmét.  

A nem működő elektromos berendezéseket vigye az 
önkormányzat által kijelölt telephelyre, mely megfelelően 
újrahasznosítja az elektromos és elektronikus berendezéseket. 
Ne dobja azokat válogatás nélküli hulladékgyűjtőbe.  

Vegye ki az elemeket a termék hulladékgyűjtőbe helyezése előtt. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő cikkek jellemzőit vagy azok egyes részét 

előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. 


