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Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások
Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az 
alapvető biztonsági óvintézkedéseket. 
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, 
hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi 
hálózat feszültségével. 
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi 
képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem 
rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy 
akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos 
használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. 
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne 
játszhassanak a készülékkel. 
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az 
esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll. 
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része 
meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése 
érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát. 
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, 
a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. 
A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja. 
Soha ne a kábelt húzva húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból; 
kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót. 
Ne használja az adaptert nem tölthető akkumulátorok vagy egyéb 
eszközök töltésére. 
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja. 
Ügyeljen, amikor forgó alkatrészeket csatlakoztat a tartozékokhoz, 
mert fennáll a beszorulás veszélye. 
A tartozékok cseréje vagy felszerelése, valamint a tisztítás és 
karbantartás előtt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból és 
hagyja teljesen lehűlni a készüléket. 
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A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni. 
Csak a mellékelt tápegységgel használja a készüléket. 
A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön 
távvezérlőrendszerrel működtetni.  
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. 
Kereskedelmi célra nem használható.
Akkumulátorbiztonság
A dugvillákat tilos rövidre zárni. 
Az akkumulátoregység szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a 
folyadék ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe. Ha érintkezett 
a folyadékkal, bőséges vízzel mossa le az érintett területet, és 
forduljon orvoshoz.  
A másodlagos telepeket és akkumulátorokat használat előtt fel 
kell tölteni. Hosszabb ideig tartó tárolás esetén előfordulhat, hogy 
a maximális teljesítmény eléréséhez többször is fel kell töltenie és 
le kell merítenie az akkumulátoregységet. 
Ne töltse hosszú ideig az akkumulátoregységet, ha nem használja 
a készüléket. 
Csak a termékhez mellékelt töltőt használja. 
Ne használjon olyan telepet vagy akkumulátort, amelyet nem a 
termékkel való használatra terveztek. 
Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. 
Az akkumulátoregységet ne törje össze, ne lyukassza ki, ne 
szerelje szét, illetve ne károsítsa semmilyen más módon. 
Ne tárolja 60 °C fölötti hőmérsékleten. 
Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett helyen. 
Az akkumulátoregységet ne tegye ki hőnek vagy tűznek, mert felrobbanhat.  
Az akkumulátoregységet ne tegye ki mechanikai ütésnek. 
A tönkrement akkumulátoregységet adja le a helyi újrahasznosító 
állomáson. További részletekért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz. 
A készülék 11,1 V-os, 2200 mAh-s nem eltávolítható lítiumion-
akkumulátorral rendelkezik. 
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Ápolás és karbantartás
Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a porszívót a hálózati aljzatból. 
Törölje át a porszívó külső felületét egy puha, nedves ruhával, és 
várja meg, míg teljesen megszárad. 
A porszívó különböző részeinek tisztításához ne használjon durva 
vagy dörzsölő hatású tisztítószert. 
A porszívót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.  
A porgyűjtő minden eltávolítása után tartsa tisztán a HEPA-szűrőt.
Mit tegyen és mit ne tegyen
TEGYE: 
Győződjön meg arról, hogy a HEPA-szűrő akadályoktól mentes. 
Ügyeljen a porgyűjtő és a HEPA-szűrő rendszeres tisztítására 
a szívóerő megőrzése, illetve a porszívó élettartamának 
meghosszabbítása érdekében.
NE TEGYE: 
Ne használja a porszívót HEPA-szűrő vagy porgyűjtő nélkül. 
Ne használja a porszívót gyúlékony folyadékok, gyufák, cigarettacsikkek, 
forró hamu vagy forró, égő vagy füstölő tárgyak felszívására. 
Ne használja a porszívót víz vagy más folyadékok felszívására, mert 
fennáll az áramütés veszélye.
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Az alkatrészek leírása

1. A vezeték nélküli kézi porszívó főegysége 
2. Bekapcsoló gomb 
3. Töltőállomás 
4. Töltőport 
5. HEPA-szűrő 
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Használati útmutató
Az első használat előtt 
A porszívó első használata előtt törölje át a készüléket puha, nedves ruhával, majd 
alaposan szárítsa meg. 
A porszívót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A vezeték nélküli kézi porszívó töltése
Az első használat előtt kb. 4–5 órán át tölteni kell a porszívót. Ezt követően a használattól 
függően változik a töltési idő. Ha a porszívó akkumulátora használat közben teljesen 
lemerül, akár 4–5 órát is igénybe vehet a teljes újratöltés. 
1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a porszívó ki van-e kapcsolva. 
2. LÉPÉS: A töltőállomás szétszerelve kapható. Illessze össze a két részt úgy, hogy az 
egyik rész töltőportja a másik rész hálózati adapterének végével egy vonalban legyen. 
Nyomja össze, amíg a helyükre nem kattannak. Rögzítse a porszívót a töltőállomáson. 
3. LÉPÉS: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz; a jelzőfény töltés 
közben pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kéken világít.

MEGJEGYZÉS: Töltés közben a porszívó főegysége 
felmelegedhet. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati 
adapter ki van húzva a hálózati aljzatból, ha az akkumulátor 
teljesen feltöltődött. 
VIGYÁZAT: Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Ha 
más tartozékot használ, azzal megnő a készülék károsodásának 
vagy a személyi sérülés bekövetkeztének kockázata.

A vezeték nélküli kézi porszívó használata
A résszívó fej ideális a radiátorok, sarkok, rések és egyéb nehezen elérhető területek 
tisztításához. A kefés porszívófej hasznos a por és a szennyeződés polcokról, 
szekrényekből és ablakpárkányokról való eltávolításához.  
1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a porszívó ki van-e kapcsolva, és vegye le a töltőállomásról. 
2. LÉPÉS: Ha szükséges, illessze a kiválasztott tartozékot a levegőbemeneti nyílásba.  
3. LÉPÉS: A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a porszívót. 

MEGJEGYZÉS: A jelzőfény villog, ha az akkumulátor töltöttsége 
alacsony és töltés szükséges.  
VIGYÁZAT: Ne használja a porszívót, ha a HEPA-szűrő, a 
szűrőtölcsér és a porgyűjtő nincs a helyén.  
A HEPA-szűrőt rendszeresen tisztítsa, hogy megőrizze a szívóerőt.



A porgyűjtő kiürítése  
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a porgyűjtőt rendszeresen ki kell 
üríteni. Ha csökken a szívóerő, ürítse ki a porgyűjtőt. 
1. LÉPÉS: Tartsa a porszívót úgy, hogy a porgyűjtő felfelé nézzen. Nyomja meg a 
porgyűjtő kioldógombját, és óvatosan vegye le a porgyűjtő fedelét a porgyűjtőről. 
2. LÉPÉS: Lassan és óvatosan ürítse ki a porgyűjtőt, hogy minél kevesebb por kerüljön 
a levegőbe. Szükség esetén tisztítsa meg az egyes részeket puha, nedves ruhával, majd 
alaposan szárítsa meg. 
3. LÉPÉS: Helyezze vissza a szívócsövet úgy, hogy a porszívó főegységéhez igazítja, 
majd kattanásig a helyére nyomja.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy a porgyűjtőt kültéren ürítse ki. 
A HEPA-szűrő és a szűrőtölcsér tisztítása
A HEPA-szűrő csak a porgyűjtő eltávolítása után hozzáférhető.  
1. LÉPÉS: Miután kiürítette a porgyűjtőt az „A porgyűjtő kiürítése” című részben leírtak 
szerint, vegye ki a porgyűjtőt a főegységből úgy, hogy addig forgatja az óramutató 
járásával megegyező irányba, amíg a nyilak a „kioldva” helyzetbe nem kerülnek.  
2. LÉPÉS: Vegye ki a HEPA-szűrőt és a szűrőtölcsért a porgyűjtőből. 
3. LÉPÉS: Rázza ki a HEPA-szűrőből a por nagy részét, majd tiszta, meleg vízzel mossa le 
és hagyja megszáradni a szűrőt és a szűrőtölcsért. 
4. LÉPÉS: Ha teljesen megszáradtak, helyezze vissza a HEPA-szűrőt a szűrőtölcsérbe, és 
helyezze be a porgyűjtőbe. 
5. LÉPÉS: Helyezze be a porgyűjtőt a főegységbe, igazítsa a nyilat a „kioldva” 
szimbólumhoz, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a nyilak a 
„zárt” helyzetbe nem kerülnek.

MEGJEGYZÉS: A HEPA-szűrőt és a szűrőtölcsért legalább 
háromhetente egyszer alaposan meg kell tisztítani. 
Ne tisztítsa tisztítószerekkel a HEPA-szűrőt, és ne használjon 
külső hőforrást, például radiátort a szárításhoz. 
VIGYÁZAT: Ne szerelje újra össze és ne használja a porszívót 
addig, amíg a HEPA-szűrő és a szűrőtölcsér teljesen meg nem 
száradt, ugyanis nedvesen kárt okozhatnak a készülékben.
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Tárolás
A porszívót tárolja hűvös, száraz helyen, és előtte győződjön meg róla, hogy a készülék 
lehűlt, tiszta és száraz. 
A hálózati adaptert külön tárolja, és ellenőrizze, hogy nem görbült-e el a 
csatlakozásoknál, mivel ez a vezetékek károsodását okozhatja.

Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás
Nem tölt a porszívó. A hálózati adapter nem 

csatlakozik megfelelően

A porszívó nincs teljesen 
behelyezve a töltőállomásba.

Rögzítse a porszívót a 
töltőállomásra, majd 
kapcsolja be. 

Ellenőrizze, hogy a 
porszívó megfelelően van-e 
rögzítve a töltőállomásra.

Gyenge szívóerő. A levegőbemeneti nyílás vagy 
a tartozék eltömődött.

A porgyűjtő majdnem megtelt.

A HEPA-szűrő eltömődött.

Az elem merül.

Csatlakoztassa le a tartozékot, és 
szüntesse meg az eltömődést.

Ürítse ki a porgyűjtőt az „A 
porgyűjtő kiürítése” című 
részben leírtak szerint.

Tisztítsa meg a HEPA-szűrőt 
az „A HEPA-szűrő és a 
szűrőtölcsér tisztítása” című 
részben leírtak szerint.

Töltse fel a porszívót az 
„A vezeték nélküli kézi 
porszívó töltése” részben leírt 
utasításoknak megfelelően. 

A porszívó 
nem működik.

Az elem lemerült. Töltse fel a porszívót az 
„A vezeték nélküli kézi 
porszívó töltése” részben leírt 
utasításoknak megfelelően.
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Műszaki adatok
Termékkód: PF01096 
Akkumulátor: 11,1 V  2200 mAh-s lítiumion (tartozék) 
Adapter bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A 
Adapter kimenet: 14 V  0,5 A 7,0 W 
Átlagos aktív hatékonyság: 82,03% 
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %): 73,50% 
Terhelés nélküli energiafogyasztás: 0,1 W 
A porgyűjtő űrtartalma: 100 ml 
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Megjegyzések:
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UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 
Germany. 51149 Köln.
Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: customercare@upgs.com.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási 
feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia
Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama 
a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 
12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak 
abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú 
használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű 
használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak 
ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket 
ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból 
eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt 
tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem 
zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus 
berendezések ártalmatlanítása 

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és 
annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az 
akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra 

alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a 
természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros 
anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők 
visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő 
ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket.  
A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt 
törölje a készülékekről az adatokat. Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus 
berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a 
háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel. 



Gyártó: 
UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 

Germany. 51149 Köln.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.
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3 ÉV GARANCIA
*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, 

regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon 
belül a guarantee.upgs.com/petra oldalon.




