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Kullanıcı Kılavuzu 
 

Yeni Eureka cihazınızı satın aldığınız için teşekkür ederiz 

Lütfen çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice 

okuyun ve uygun şekilde saklayın. 
 

 
 

  

 

eureka 

TEMİZ 

TAAHHÜT 

PERFORMANS  

KALİTE-DEĞER 
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KULLANICI KILAVUZU 
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 

 
 

GÜVENLİK YÖNERGELERİ 
İlk çalıştırma için, kullanıcı kılavuzunu önceden dikkatlice okumanız ve ileride kullanmak üzere 

uygun şekilde saklamanız tavsiye edilir. 

İlk çalıştırmadan önce, toz haznesinin doğru şekilde takıldığından emin olun. 

Güç kaynağının 220-240V 50Hz olduğundan emin olun. 

Su ve yanıcı maddeleri süpürmeyin. 

Yanan maddeleri ve külleri süpürmeyin. 

Cihazı, motor koruma filtresi doldurulmadan kullanmayın. 

Lütfen hasar gördüğünde toz haznesini/filtreyi hemen değiştirin. 

Cihazı yüksek sıcaklıklara yakın olan yerlerde saklamayın veya kullanmayın. 

Herhangi bir tehlike durumunda çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin. 

1O. çalışma sırasında anormal gürültü, koku, duman veya başka bir arıza veya kırılma tespit 

edilirse, anahtarı kapatıp, fişini çekmelisiniz. Ardından onarım için servis merkezinizle iletişime 

geçin. Kendiniz tamir etmeye kalmayın. 

11. Besleme kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi veya 

benzer yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir. 

 

 KULLANICI KILAVUZU 
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCEKİ MONTAJ 
 

Hortum ve elektrikli süpürge bağlantısını 

gösterir: 

Hortum bağlantı parçasını elektrikli 

süpürgenin önüne yerleştirin. Daha sonra 

giriş deliğine yerleştirin ve sağa döndürün. 

Sökmek istediğinizde, hortum bağlantısını 

sola çevirebilir ve daha sonra dışarıya doğru 

çekebilirsiniz. 

 

Hortumun ve uzatılabilir metal borunun 

bağlantısını gösterir: 

Hortumun bükülme bağlantı parçasını tutun 

ve borunun daha büyük olan deliğine 

yerleştirin. 

 

Boru ve fırça parçasının bağlantısını 

gösterir: 

Metal boruyu fırçanın deliğine yerleştirin ve 

sabitlemek için döndürün. 

 

Güç kablosu sarma aparatını nasıl kontrol 

edeceğinizi gösterir: 

Güç kablosunu cihazdan çekip, sarı işareti 

gördüğünüzde durdurabilirsiniz. Kırmızı 

işaretin olmadığından emin olun. Süpürme 

işlemi bittiğinde, önce gücü kapatın, fişi 

prizden çekin ve ardından kablo tamamen 

makineye girene kadar kablo sarma 

aparatının düğmesine basın. 

 
 

Güç Açma/Kapatma düğmesini gösterir: 

Fişi prize takın, cihazın çalışmasını kontrol etmek için güç düğmesine basın. 

 

Uzatılabilir metal 

boru 

Fırça başlığı 

Hortum bağlantı 

parçası 

Toz haznesi serbest 

bırakma düğmesi 

 

Anahtar/Hız kontrol 

düğmesi 

Tutma kolu/Kablo 
Sarma Aparatı cihaz 

düğmesi 

 

Arka tekerlek 

Toz haznesi 

Toz haznesinin 

sapı 

Hortum 

Sıkıştırılmış fırça 
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KULLANICI KILAVUZU 
TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ 
 
Hazne temizleme adımları: 

 

1. Toz haznesini ve tutma kolunu 

tutun ve serbest bırakma düğmesine 

basın., 

 

2. Toz haznesini cihazdan çıkarın 

 

 
 

3. Toz haznesini çöp kutusunun üstüne koyun, toz haznesinin üstünü açmak için 

serbest bırakma düğmesine basın. Böylece kir ve toz çöp kutusunun içine 

kendiliğinden düşecektir. 

 
 

 KULLANICI KILAVUZU 
EK PARÇALARIN KULLANIMI 
 
1. Kılların dışarıya çıkmasına izin vermek için fırça üzerindeki pedalına basıp, zemini 

temizlemeye başlayabilirsiniz. 

 

 
 

 

 

2. Kılların içiriye girmesine izin vermek için üzerindeki pedalına basıp, halıyı 

temizlemeye başlayabilirsiniz. 
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KULLANICI KILAVUZU 
BAKIM 
 
1. Filtre yılda iki kez veya filtrede belirgin kir biriktiğinde temizlenmelidir. 

2. Elektrikli süpürgeyi çalıştırmadan önce filtreyi düzgün bir şekilde 

sabitlemelisiniz. 

3. Filtreyi çamaşır makinesinde yıkamayın ve sac kurutucu ile yakmayın. 

4. Islak filtre kullanırsanız emiş gücünü azaltır ve motora zarar verir. 

5. Bakım Rehberi: 

Çıkış panosunu açmak için çıkış kilidine 

basın. 

 

Çıkış filtresini çıkarın 

 

Toz haznesinden ayırmak için hazne 

kapağını çekin. 

 

Saç dolanmışsa, çıkarın ve temizleyin. 

 

Filtreyi çıkartıp yıkayın. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU ÜRÜNÜN DOĞRU BERTARAF YÖNTEMİ 

 

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte 

atılmaması gerektiğini gösterir. Çevreye veya insan sağlığına 

zarar vermemek için, atık bertarafından kaynaklanan olası 

zararları önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir 

şekilde yeniden kullanılmasını teşvik etmek için sorumlu bir 

şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için 

lütfen iade ve toplama noktalarını kullanın veya ürünü satın 

aldığınız bayiye başvurun. Bu ürünü çevre dostu geri dönüşüm 

için alabilirler. 
 

 


