
 

 

Használati utasítás 
 

Aldes központi porszívók 
(Az ábrákat lásd a mellékelt idegen nyelvű kiadványon: 71941.A) 

 
 
 
 
1. A központi porszívó távoli be és kikapcsolása  

START: Indításhoz tolja össze a fogorész teleszkópját (ha fogórész nélkül porszívózik, 
akkor fújjon bele a flexicsőbe az indításhoz) 
STOP: A leállításhoz húzza ki a teleszkópot a fogórészen (ha fogórész nélkül 
porszívózik, akkor zárja el a nyílást, vagy húzza ki a csövet a falból a kikapcsoláshoz) 
+/- : A szívóerő szabályozáshoz csavarja a taleszkópot jobbra-balra 
  

 
2. A « BOOSTY » üzemmód bekapcsolása – távirányítással 

 
 5 másodpercre a teleszkóppal állítsa le a motort (összetolni), majd azonnal indítsa újra 
(húzza ki). 
A « BOOSTY » üzemmódot a központi egységen gombnyomással is bekapcsolhatja. 
 

 
3. Kiegészítők 

 
4. Karbantartás 

Porzsák és motorszűrő csere (a porzsákot cserélje, ne ürítse!) 
Szükség szerint tisztítsa a kiegészítőket Aldes tisztítókendővel (11091079) 
 

5. Karbantartás 
A csőhálózat tisztításához szippantson be egy-egy Aldes tisztítókendőt (11091079) 
áganként! 
A központi egységet ne mossa vizes ruhával (áramütésveszély), használjon Aldes 
törlőkendőt ! 
A távkapcsolós fogórészt szétszedeve porecsettel tisztítsa! 
 

6. Működési információk és hibaelhárítás 
Motor túlmelegedés: A központi egység 20 percre leáll 
Porzsák megtelt: Cseréljen porzsákot (lásd 4. pont) 
Csőhálózat légtömörségi teszt:  

Zöld fény = rendben 
Piros fény= tömítetlenség, ellenőrizze 

BOOSTY túlmelegedés : A « BOOSTY » üzemmód 10 percig nem használható 
Egyéb hiba : talafonáljon az Aldesnek 
 

7. -8. Hibaelhárítás : 
A porszívó nem kapcsol be: nyomja meg az ON/OFF gombot. 
NEM VILÁGÍT: Ellenőrizze a kismegszakítót és a porszívó dugaszoló aljzatát 
VILÁGÍT: fújjon levegőt a szervízcsatlakozóba a dugót levéve a bekapcsoláshoz, 
NEM INDUL: eltömődés, vagy tömítetlenség a központi egységben, keresse meg, tisztítsa 
ki. 
BEINDUL fújásra: eltömődés, vagy tömítetlenség a csőhálózaton, esetleg törött fali 
szívócsatlakozó. 



 

 

LEÁLL használat közben: Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a porzsák, vagy tömődött el a 
motorszűrő, esetleg más okoz eltömődést. 
NEM ÁLL LE a teleszkóp kihúzásakor: Ha az ON/OFF gombbal leállítható, akkor 
tömítetlenség van a csőhálózaton. 
 

8. (Hibaelhárítás) 
9. Duguláselhárítás 

Ha a csőhálózat eldugult: 
Szerelje le a központi egységet és csatalkoztassa egy fali szívócsatlakozóra: általában a 
fordított irányú szívás megszönteti a dugulást. 
 

10. Folyadékfelszívó készlet (opció) 
Csavarozza le a flexicsövet a fogórészről, csavarja fel a folyadékfelszívó készlettel 
kapott adaptert. 
Fújjon levegőt a csőbe a porszívó bekapcsolásához, dugja a csövet a folyadékgyűjtőbe. 
 

11. Biztonsági figyelmeztetések: 
Ne terhelje túl az elektromos hálózatot, több készülék csatlakoztatásával! 
Ne használja a porszívót, ha az elektromos vezetéke sérült! 
Ne húzza ki a dugaszolót a vezetéknél fogva, csak a dugaszolónál! 
Ne használja a porszívót a következő és hasonlók felszívására: törmelék, parázs, forró 
hamu, folyadék, tűzveszélyes anyag! 
Ne engedje, hogy a porszívót gyermek használja! 
Ne tisztítson lefolyót a porszívóval! 
Bekapcsolt állapotban ne nyissa fel a fedelét! 
  

 
 

 
 
 


