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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Concept márkájú készüléket, és kívánjuk, hogy használata során végig elégedett 
legyen termékünkkel.

Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozza át az egész használati útmutatót, és őrizze meg. Gondoskodjon 
róla, hogy a terméket kezelő valamennyi személy megismerje az útmutató tartalmát.

Műszaki adatok

Az akkumulátor feszültsége DC 25,2 V

Teljesítményfelvétel 380 W

Zajszint ≤80 dB

Akkumulátor 2 500 mAh

Max. üzemidő 40 perc

A teljes feltöltés időtartama 4 ó

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• Ne használja a terméket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megfelel-e a tápadapter

típuscímkéjén megadott értékeknek.
• Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva.
• Amikor a tápadaptert kihúzza a konnektorból, soha ne a kábelnél fogva

húzza, hanem fogja meg a tápadaptert, és úgy húzza ki.
• Ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek

hozzáférjenek a készülékhez.
• Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében

használja.
• Ne engedje, hogy a készüléket játékra használják.
• Ne használjon más tartozékot, mint amit a gyártó javasol.
• Ne használja a tápadaptert sérült kábellel vagy csatlakozóval,

haladéktalanul javíttassa ki a hibát szakszervizben.
• Tartsa a készüléket távol olyan hőforrásoktól, mint radiátor, sütő stb., óvja

a közvetlen napsugárzástól és a nedvességtől.
• Ne nyúljon a készülékhez nedves vagy vizes kézzel.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha

bármelyik nyílása eldugult.
• Legyen különösen óvatos, ha lépcsőn porszívózik.
• Ha a készülék szívónyílása eldugul, kapcsolja ki a készüléket és távolítsa

el a szennyeződéseket, mielőtt újra bekapcsolja.
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• Tartozék felhelyezésekor, tisztításkor vagy ha hibát észlel, kapcsolja ki
a készüléket, és húzza ki a tápadaptert az elektromos hálózatból.

• A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra 
nem való.

• Ne szívjon fel semmit, ami forró, mint pl. cigarettát, gyufát vagy forró
hamut.

• Ne használja a készüléket nedves helyiségekben, ne porszívózzon
nedves tárgyakat vagy folyadékokat, gyúlékony folyadékokat (pl.
benzint), és ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol ilyen anyagok
előfordulhatnak.

• Soha ne használja a porszívót a szűrők nélkül. A készülék minden használata 
előtt ellenőrizze, hogy a szűrők megfelelően vannak-e elhelyezve.

• Se a tápkábelt, se a tápadaptert, se a készüléket ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.

• Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a készülék vagy a tápadapter
hálózati kábele.

• Hibás készüléket ne kapcsoljon be.
• Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, és várja meg,

míg kihűl.
• Porszívózás előtt távolítsa el a porszívózni kívánt felületről a nagy vagy

éles tárgyakat, amelyek megsérthetik a porszívó szűrőjét.
• Ne használja a készüléket, ha szennyeződtek a szűrők.
• A készülék akkumulátorát ne dobja tűzbe, és ne tegye ki 40 °C feletti

hőmérsékletnek.
• Működés közben ne érjen hozzá a készülék meghajtott mozgó

alkatrészeihez.
• Ne javítsa maga a készüléket. Forduljon szakszervizhez.
• Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan

csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet
alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati
módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A felhasználói
karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek
8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.

• A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől. 
Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.

Ha nem tartja be a gyártó utasításait, az esetleges javításra nem 
vonatkozik a jótállás.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1 Akkumulátor
2 Készüléktest
3 Portartó edény
4 Szívócső
5 Turbókefe nagy
6 Pet kefe
7 Réstisztító fej
8 Réstisztító fej kefével

9 Hajlékony cső
10 Turbókefe kicsi
11 Fali tartó
12 Carpet kefe 
13 Nagy Hardfloor kefe
14 Adapter
15 On/off gomb
16 Teljesítményszabályzó
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A KIJELZŐ LEÍRÁSA

A szűrő állapotának kijelzése - Ha kigyullad a kontroll-lámpa, meg kell 
tisztítani vagy ki kell cserélni a szűrőket.

Szennyeződés kontroll-lámpa - Ha a készülék nagy mennyiségű 
szennyeződést érzékel, a kontroll-lámpa kigyullad.

Akkumulátor kijelző - A kontroll-lámpa jelzi az akkumulátor 
állapotát.

MIN Kis mennyiségű szennyeződéshez.
AUTO A szennyeződések mennyisége alapján automatikusan beállítja 

a szívóerőt. Ha sok szennyeződést érzékel, MAX fokozatra kapcsol, ha 
keveset, a MIN fokozat lesz beállítva.

MAX Maximális teljesítmény nagy mennyiségű szennyeződéshez.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Mindig kapcsolja ki, és húzza ki a tápadaptert a konnektorból tartozék felszerelése vagy eltávolítása előtt!

1. Tegye a szívócsövet a porszívó kézi egységébe, kattanást hall. Ha le akarja venni a csövet a kézi egységről, nyomja 
meg a zár gombot és húzza ki.

2. Tegye a turbókefét a szívócsőbe, kattanást hall. Ha le akarja venni a turbókefét a hosszabbító csőről, nyomja meg 
a zár gombot, és húzza ki. A turbókefét ugyanilyen módon lehet csatlakoztatni a kézi egységhez.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE
Tegye be az akkumulátort a kézi egység házába, és szerelje be, nehogy kilazuljon. 
Egy hangjelzés jelzi, ha az akkumulátor sikeresen be van szerelve. Az akkumulátor 
kivételéhez nyomja meg a kioldógombot, és húzza ki.

Megj.: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében mindig 
csak akkor töltse, ha már majdnem lemerült. A készüléket ne tárolja és ne töltse 
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb. 
Ellenkező esetben a készülék megsérülhet. Töltés közben a készülék hőmérséklete 
megemelkedhet, ez normális jelenség.
Ha a porszívót 3 hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltse 12 órán keresztül. 
Azután tegye száraz és hűvös helyre.

HASZNÁLAT
Használat előtt tegye be az akkumulátort és ellenőrizze, fel van-e töltve.

1. Az on/off gombbal kapcsolhatja be a készüléket.
2. A teljesítmény-szabályzóval módosíthatja a készülék üzemmódját MAX, AUTO, MIN között.
3. 
4. Az on/off gomb újabb megnyomásával kapcsolhatja ki a porszívót.

Megj.: Javasoljuk, hogy a kézi egység maximális teljesítményét erősen szennyezett felületen, ill. közepesen hosszú vagy 
hosszú szálú szőnyeg esetében használja.

TARTOZÉKOK
A tartozékot a tisztítandó felület jellege alapján válassza ki.

Kis turbókefe   ágyneműhöz, szövethez, kanapéhoz stb. való.
Réstisztító fej - fal sarkaihoz, autókárpithoz, radiátorhoz stb. való.

Réstisztító fej kefével   ágyneműhöz, szövethez, kanapéhoz stb. való.

A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE
A portartály kiürítéséhez nyomja meg az ürítőgombot. Nyissa ki a tartályt, szórja ki a port és zárja le a tartály fedelét.

A PORTARTÁLY KIVÉTELE
Nyomja meg a portartály kioldógombját, és egy lefelé és a készüléktől elfelé irányuló mozdulattal vegye ki a portartályt.

A SZŰRŐ LESZERELÉSE
Emelje ki a szűrőket a portartályból. A durva szűrőt balra, a HEPA szűrőt jobbra forgatva válassza el egymástól a szűrőket. 
A szűrők vízzel öblíthetők. A portartályba történő visszahelyezésük előtt hagyja a szűrőket megszáradni.

A KEFE KIVÉTELE
A turbókefe oldalán van a kefe kioldógombja, a gomb elcsúsztatásával oldja ki a kefét, majd vegye ki

www.robotworld.hu
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A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE FALI TARTÓN
Mielőtt a készüléket felteszi a fali tartóra, vegye ki az 
akkumulátort, és csatlakoztassa önállóan a tartóhoz, 
ezután akassza fel a porszívót. Csatlakoztassa az 
adaptert a fali tartóhoz. A töltést követően az 
akkumulátoron minden vonalka világít.

TÖLTÉS FALI TARTÓ NÉLKÜL
Csatlakoztassa az adaptert a készülék fogantyúján 
levő töltőcsatlakozóba. A töltést követően az 
akkumulátoron minden vonalka világít.

SZERVIZ

Nagyobb mértékű, vagy a termék belső részeire is vonatkozó karbantartást vagy javítást szakszervizben kell 
elvégeztetni.

A KÖRNYEZET VÉDELME

• Lehetőleg gondoskodjon a csomagolóanyagok és a régi készülék újrahasznosításáról.
• A készülék dobozát a szelektív gyűjtőbe dobhatja.
• A polietilén (PE) műanyagzacskókat adja le újrahasznosítható anyagokat gyűjtő udvarban.

A készülék újrahasznosítása élettartama végén

Ez az elektromos roller az európai Elektromos hulladékról és elektromos berendezésekről (WEEE) 
szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van megjelölve. A terméken vagy a csomagolásán 
található szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a vegyes háztartási hulladék közé. El kell vinni 
olyan helyre, ahol az elektromos és elektronikus hulladékot gyűjtik újrahasznosítás céljából. A termék 
megfelelő módon történő megsemmisítésének biztosításával megakadályozza a környezetet és 
az emberi egészséget veszélyeztető negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladék-
megsemmisítés okozhatna. A megsemmisítést a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően 
kell végrehajtani. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon az 
illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladék megsemmisítésével foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy 
az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, 
a módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A gyártó (ill. forgalmazó) a garanciális időszak alatt 
jótállást vállal a terméknek a vonatkozó műszaki 
szabványokban és feltételekben meghatározott 
tulajdonságaira. A jótállási idő a termék fogyasztó általi 
megvásárlásától számított 24 hónap.

A fogyasztó a jótállás keretében jogosult a hibák (ld. 
alább) térítésmentes, időszerű és megfelelő elhárítására, 
illetve, amennyiben az a hiba jellegéből adódóan nem 
adekvát, jogosult a termék hibás részeinek cseréjére. 
A  termékre vonatkozó cserejog vagy az elállás az 
adásvételi szerződéstől csak a jogszabályi feltételek 
betartásával és kizárólag akkor érvényesíthető, ha 
a termék nincs túlságosan elhasználva vagy megsérülve.

Ezen jótállási feltételek szempontjából hibásnak minősül 
az az akkumulátor, amely elektronikusan nem működik 
(azaz nem kommunikál az alapegységgel, hibásak a töltő 
vagy a kisülési áramkörök stb.) vagy zárlatos.
Semmiképpen nem minősülnek hibának a jótállás 
szempontjából azok a meghibásodások, melyeknek 
oka a paramétereknek a mindennapos használat és 
elhasználódás miatti megváltozása (például a kapacitás 
természetes csökkenése).
Az akkumulátorokra 6-havi garanciális szolgáltatást 
nyújtunk. Ezen jótállási feltételek szempontjából 
az akkumulátor kelléknek minősül, részletesen ld. 
„Kellékek”.

Kellékek
A kellékek (akkumulátor és hasonlók) esetében 6 hónapig 
garantáljuk a műszaki paramétereket, amennyiben nem 
sérült a nem szakszerű használat miatt, és nem telt le az 
élettartama.

A garancia érvényesítésének feltételei:

• a termék használati utasításában található valamennyi 
utasítás betartása,

• a termék vásárlását igazoló bizonylat bemutatása.

A fogyasztó a termék meghibásodása esetén annál 
az eladónál érvényesítheti a garanciális jogait, akinél 
a terméket vásárolta.

A javításra való jog a vásárlás helyszínén vagy valamelyik 
márkaszervizben érvényesíthető, amelyek listája 

HU
a  termék csomagolásán vagy az interneten, a  www.
my-concept.com címen található. Ha a fogyasztó nem 
a legközelebbi márkaszervizt választja, akkor az emiatt 
keletkezett magasabb költségeket ő viseli.

A fogyasztónak szóló figyelmeztetés

A fogyasztó köteles a termék kifizetését igazoló 
bizonylatot megőrizni.

A termék reklamációjához a terméket gondosan meg 
kell tisztítani, és biztonságosan be kell csomagolni, 
nehogy megsérülhessen az esetleges márkaszervizbe 
szállítás során. A szennyezett termék átvételét az eladó 
elutasíthatja, illetve adott esetben kiszámlázhatja 
a fogyasztónak a termék tisztítási költségeit.

A gyártó (ill. forgalmazó) fenntartja a jogot arra, hogy 
a  jogosulatlan reklamációkkal kapcsolatos költségeket 
ne térítse meg, valamint hogy a reklamálónak 
kiszámlázza a reklamáció jogosultságának 
kivizsgálásával, valamint megoldásával kapcsolatos 
elengedhetetlen költségeket.

A termék díjmentes javítására, ill. a termék 
visszaváltására való jog nem érvényesíthető az alábbi 
esetekben:

• ha a termék használati utasításában feltüntetett
telepítési, üzemeltetési és kezelési feltételeket nem
tartották be,

• ha a meghibásodás mechanikai, hő- vagy vegyi
sérülés miatt, rövidzárlat, hálózati túlfeszültség vagy
hibás telepítés miatt következett be,

• ha a meghibásodás harmadik személy szakszerűtlen
beavatkozása miatt következett be,

• ha a meghibásodás vis major ok miatt következett be,
• ha a meghibásodás a nem megfelelő vagy

szakszerűtlen karbantartás miatt következett be,
amely nem tesz eleget a használati utasításban
foglaltaknak, beleértve a vízkő és egyéb üledékek
miatti meghibásodást,

• ha a termék vagy annak részei a rendeltetésszerű
használat során elhasználódtak,

• ha a rendeltetésszerű használat során a fűtőfelületek
elszíneződtek, vagy az egyéb felületek
megkarcolódtak,

• ha a napsugárzás, hősugárzás, vízkő vagy egyéb
üledékek miatt optikai vagy funkcionális változásokra
került sor,

• ha letelt a termék valamely alkatrészének, pl.
akkumulátor, izzó stb. élettartama

A keletkezett hiba jellegének megállapítására kizárólag 
a gyártó, forgalmazó, márkaszerviz, ill. adott esetben 
bírósági szakértő jogosult, nem pedig az eladó vagy 
a fogyasztó.

A garanciális javítás keretében kicserélt hibás 
pótalkatrészekre a fogyasztó nem tarthat igényt.

Amennyiben a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, 
úgy köteles visszaszolgáltatni a komplett terméket 
beleértve annak tartozékait, valamint a termékkel 
leszállított dokumentumokat is.

A termékkel együtt adott ajándékokra, amelyek nem 
kerültek kiszámlázásra a fogyasztónak, semmilyen 
jótállás nem vonatkozik.

Megjegyzés: A szállítás során megsérült termék 
reklamációjára a szállítmányozó reklamációs szabályzata 
vonatkozik.

Gyártó

Jindřich Valenta – Concept 
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň 
Cseh Köztársaság
tel: +420465471400
fax: +420 465 473 304
email: servis@my-concept.cz 
www: www.my-concept.com
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