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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. 
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ÜRÜN TANITIMI 
PAKET İÇERİĞİ 

 

 
El süpürgesi 

 
Çubuk 

 

 

  

Motorlu zemin başlığı Duvar askı aparatı 
2 vida ve alçıpan 

ankrajları 

 

 

 

Şarj aleti 
Aralık temizleme 

başlığı 

2'si 1 arada döşeme 

başlığı 
 

 

 ÜRÜN TANITIMI 
PARÇALARIN TANIMLANMASI 

 

 

Filtre bakım talimatları için 

 

Toz haznesinin filtresi 

Motor sonrası filtre 

 

Güç düğmesi 

Emme gücü kontrol 

düğmesi 

LED ekran 

Tek tıklamayla toz 

haznesi serbest bırakma 
 

Siklon aparatı (iç toz 

hazneli) 

Kolay park kancası 

Şarj portu 

Vakumlu el süpürgesi 
için serbest bırakma 

düğmesi 

 

Çubuk 

Zemin başlığı için serbest 
bırakma düğmesi 

 

Rulo fırça 

 

Motorlu zemin başlığı 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
CİHAZIN KURULUMU 
Çubuğu tıklama sesi duyulana kadar el vakumunun üzerine kaydırın. Çubuğu tıklama 

sesi duyulana kadar motorlu zemin başlığının içinde itin. 

 
 

DUVAR ASKI APARATININ KURULUMU 
1. Elektrik prizine yakın bir yer seçin. Çubuğun ve motorlu zemin başlığının serbestçe 

asılmasını sağlayacak şekilde duvarda yeterince yüksek bir nokta bulun. 

2. Duvar askı aparatını duvarda olması gereken konumda tutun ve matkapla açılacak 

deliklerini işaretlemek için kurşun kalem kullanın. 

3. (1/4” matkap ucu ile) delikleri delin  ve alçıpan ankrajları takın. Vidaları duvar askı 

aparatındaki deliklerden geçirin ve sıkı bir şekilde sabitlenene kadar sıkın. 
 

 
 

 ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
PİL NASIL ŞARJ EDİLİR 
1. Kurulmuş elektrikli süpürgeyi duvar askı aparatına asın 

2. Şarj aletini önce elektrikli prize ve ardından tutma kolunun üzerindeki şarj portuna 

takın 

 
3. Şarj kablosunu duvar askı aparatındaki kablo tutucu klipslere takın. 

4. Pil seviyesi, tutma kolunun üzerindeki LED ekranın ortasındaki daire üzerinde 

gösterilmektedir. Pil şarj seviyesi düştükçe dairenin ışıklı bölümleri saat yönünde 

sönecekler. 

5. Tam şarj olduğunda gösterge ışıkları yanıp sönmeyi bırakır. 

6. Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce pili tamamen şarj edin. Şart etme altı saate kadar 

sürebilir. 

TEMİZLEME CİHAZININ KULLANILMASI 

Zemin temizliği için temizleme cihazı nasıl kullanılır 
1. Başlamak için güç düğmesine bir kez basın. Süpürme, kullanılan son emme gücü 

ile ve rulo fırça modunda başlar. Yüzeye bağlı olarak temizliğinizi optimize etmek için 

Düşük/Yüksek emme gücü kontrol düğmesini ve Sert Zemin/Halı (Rulo Fırça 

açma/kapama) düğmelerini kullanın. 

 

2. Motorlu zemin başlığı kullanarak, temizlenecek alan üzerinde ileri geri kaydırın. 

Temizleme cihazı, büyük boy veya keskin nesnelerden (vidalar gibi) uzak tutun 

3. 360 derece dönme özelliğini etkinleştirmek için bileğinizi döndürün. 

4. İşiniz bittiğinde, motoru durdurmak için bir kez motor açma/kapama düğmesine 

basın 

 

Alçıpan ankrajları 

 

Kablo klipsi 

 

Güç düğmesi 

 
Emme gücü ayarları 

 

Rulo fırça ayarları 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
TOZ HAZNESİNİN BOŞALTILMASI 
1. Toz haznesini serbest bırakmak ve toz haznesini çekmek için tutma kolunun önünde 

her iki tarafta bulunan düğmeleri aynı zamanda basılı tutun. 

2. Çöpleri boşaltmak için toz haznesinin alt kapağını serbest bırakmak için kaydırma 

tuşuna basın. 

  

3. Toz haznesini yerine yerleştirmek için, alt kancanın yuvasına oturması için toz 

haznesini öne doğru eğin ve ardından yerine oturduğunu belirten tıklama sesi duyulana 

kadar hafifçe çubuğa doğru geri itin 

 

 

 

 ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
SÜPÜRGE VE AKSESUARLAR NASIL KULLANILIR 
DİKKAT 

Hareketli parçalar ! Aksesuarları takmadan önce daima el süpürgesini kapatın. 

1. Başlıksız kullanmak için serbest bırakma düğmesine basın ve çubuğu çıkarın. 

Döküntüleri doğrudan el süpürgesi başlığı ile toplayın. 

 
2. Çubuk ile beraber başlıkları kullanmak için, motorlu zemin başlığını çıkarmak için 

serbest bırakma tuşuna basın. Başlığı tıklama sesi duyulana kadar çubuğun ucuna 

yerleştirin. 

 
3. Başlıkları sadece el süpürgesi ile kullanmak için, çubuğu çıkarmak için  

serbest bırakma düğmesine basın. Başlığı, el süpürgesine takıp tıklama sesi duyulana 

kadar kaydırın. 

 

a. Sıkın 

 

c. Basın 

 

b. Çekin 

 

b. hizalayın 

 

a. itin 

 

Tık! 

 
Aralık başlığı: 
Köşeler, süpürgelik kenarları, kurutma 

delikleri, sandalyeler ve kanepeler gibi 

ulaşılması zor alanları temizler. 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
SÜPÜRGE VE AKSESUARLAR NASIL KULLANILIR 
4. 2'si 1 arada döşeme başlığı: Panjurları, havalandırma deliklerini veya döşemeli 

yüzeyleri süpürmek için fırça tarafını kullanın. Hassas yüzeyleri temizlemek için 

döşeme kısmını kullanın. Döşeme ve fırça kısımlarının arasında geçiş yapmak için, 

başparmak ile serbest bırakma düğmesine basıp fırçayı yukarı veya aşağı kaydırın. 

 
 

EL SÜPÜRGESİ VE ZEMİN BAŞLIĞININ 

KULLANIMI 
Merdiven temizliği için idealdir. 

1. Çubuğu el süpürgesinden çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın. Motorlu 

zemin başlığı, tıklama sesi duyulana kadar doğrudan el süpürgesine takın. 

2. Başlamak için güç düğmesine bir kez basın. Süpürme, orta modda başlar. İstenen 

emme gücüne bağlı olarak modlar arasında geçiş yapmak için mod düğmesini 

kullanın. 

 

 ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİN BAKIMI 

DİKKAT 

Elektrikli süpürgeyi asla tüm filtreler, filtre ekranı ve doğru şekilde yerleştirilmiş toz 
haznesi olmadan çalıştırmayın. 

 

UYARI: Hareketli parçalar! Her kullanımdan sonra temizleyiciyi şarj edin. 

Toz haznesi - her kullanımdan sonra boşaltın. 

1. Toz haznesini serbest bırakmak ve toz haznesini çekmek için tutma kolunun önünde 

her iki tarafta bulunan düğmeleri aynı zamanda basılı tutun. 

2. Çöpleri boşaltmak için toz haznesinin alt kapağını serbest bırakmak için kaydırma 

tuşuna basın. 

 

 

Yıkanabilir toz haznesi filtresi - aylık olarak temizleyin. 

3. Toz haznesini serbest bırakmak ve toz haznesini çekmek için tutma kolunun önünde 

her iki tarafta bulunan düğmeleri aynı zamanda basılı tutun. 

4. Ön motor koruma filtresini çıkarın ve tozu sık sık silkeleyin. Her üç ayda bir filtreyi 

durulayın ve iyice kurulayın. 

 

 

a.Sıkın 

 

b.Çekin 

 
c. Basın 

 

a.Sıkın 

 

b.Çekin 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİN BAKIMI 

 

3.  Filtreyi ve siklonu tekrar takın. 

 

4. Cihazdaki toz haznesini tekrar yerine 

tıklama sesi duyulana kadar yerleştirin. 

 
Yıkanabilir motor sonrası filtre - her 6 ayda bir temizleyın. 
1. Filtre kapağını döndürüp çıkartın. 

2. Motor sonrası filtreyi kaldırın. 

3. Tozu temizlemek için silkeleyin. 

 
4. Her 6 ayda bir filtreyi durulayın ve iyice kurulayın. 

5. Filtreyi ve kapağı yeniden konumlandırın ve 'kilitle' konumuna döndürüp getirin. 

 
 

 ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
ROL FIRÇASININ BAKIMI  
 

DİKKAT 

Gereksiz servis çağrılarını önlemek için, rulo fırçanın içinde kir birikintilerinin olup 

olmadığını periyodik olarak kontrol edin. Rulo fırça tıkanırsa otomatik olarak 

kapanacaktır. Tıkanıklığı gidermeye çalışmadan önce süpürgeyi kapatın ve fişi prizden 

çekin. 

 

Rulo fırçanın bakımı - sık sık veya rulo fırçanın gösterge ışığının kırmızıya 

döndüğünde temizleyin. 

1. Motorlu zemin başlığını baş aşağı 

yerleştirin. Telleri ve ipleri kesmek 

için makas veya bıçak kullanın. 

2. Kir birikintileri kolayca 

çıkarılamıyorsa, rulo fırçaya erişmek 

için tutucu klipsi kaldırın. Düz uçlu 

tornavida veya madeni para 

kullanarak, vidayı döndürüp 'kilit 

açma' konumuna getirin. 

3. Tutucu klipsi kaldırmak ve kir 

birikintilerini temizlemek ve 

çıkarmak için rulo fırçayı kaldırın. 

4. Yeniden takmak için: 

- Rulo fırçanın bir ucunu zemin 

başlığının dişlisi ile hizalayın. 

- Diğer ucunu yuvasına bastırıp 

yerleştirin. 

- Tutucu klipsi kancasına asın ve 

aşağı basın. 

- Vidayı takın ve "kilitle" 

konumuna döndürüp getirin. 

 

 
 

 

 

 

24 saat 

 

24 saat 
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ÇALIŞTIRMA REHBERİ 
SORUN GİDERME 
 

DİKKAT 

Elektrikli süpürgenin kapalı olduğundan ve şarj fişinin takılı olmadığından emin 

olun. 

 

UYARI : Yüksek ısıdan kaynaklı kapanma 

Bu elektrikli süpürge, motorun aşırı ısınması durumunda elektrikli süpürgeyi 

koruyan özel bir termostata sahiptir. Süpürge aniden kapanırsa, aşağıdaki adımları 

takip edin: 

1) Süpürgeyi, dolmuş toz haznesi, tıkalı çubuk veya tıkalı filtreler gibi olası aşırı 

ısınma kaynağı için kontrol edin. Bu durumlar tespit edilirse, bunları düzeltin ve 

elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce en az 30 dakika bekleyin. 

2) 30 dakikalık bir süre dolunca güç düğmesine basın. 

Sorun Çözüm 

Motor çalışmaya 

başlamıyor 

■ Temizleme cihazının güç aldığından emin olun. 

■ Şarj aletini elektrik prizine sıkıca bastırın, başka bir prizi 

deneyin veya devre kesiciyi kontrol edin. 

■ Yukarıdaki "Yüksek ısıdan kaynaklı kapanma" adlı 

ayrıntılı talimatlarına bakın. 

Şarj sırasında 

şarj gösterge 

ışıkları yanmıyor 

■ Şarj aletinin elektrik prizine sıkıca takıldığından emin 

olun. 

■ Şarj fişinin tutma koluna sıkıca takıldığından emin olun. 

■ Tam şarj olduğunda gösterge ışıkları yanıp sönmeyi 

bırakır. 

Emme gücü 

yeterli değil 

■ Toz haznesini boşaltın ve filtreleri temizleyin veya 

değiştirin. Bakım talimatları için 9. sayfaya bkz. 

■ Temizleme cihazının güç aldığından emin olun. Pili şarj 

edin.  

■ Hava akışını engelleyen tıkanıklıkları açın. 

Çalışma süresi 

yeterli değil 

■ Temizleme cihazının güç aldığından emin olun. 

■ Kullanmadan önce pili altı saate kadar şarj edin. 

Rulo fırça 

dönmüyor 

■ Rulo fırçanın içinde kir birikintilerinin olup olmadığını 

kontrol edin. Bakım talimatları için 9. sayfaya bkz. 

 

Süpürge ve pil setinin bertaraf edilmesi 

Bu süpürgeyi atmadan önce, pillerini çevre dostu bir şekilde bertaraf edin. Pili normal 

ev çöpleriyle birlikte atmayın. 
 

  

Dikkat 

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

acentesi veya benzer yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir. 

2. Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri 

azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir 

şekilde kullanımıyla ilgili gözetim varsa veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri 

anlıyorsa kullanılabilir. 

3. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetim olmadan 

yapılmamalıdır. 

4. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 

5. Cihaz yalnızca cihazla beraber verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU ÜRÜNÜN DOĞRU BERTARAF YÖNTEMİ 

 

Pilin bertaraf edilmesine ilişkin önemli bilgiler. 

 

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte 

atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafından 

çevreye veya insan sağlığına olası zararları önlemek için, 

malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını 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. 

 

 


