D‹KKAT:

TÜRKÇE

Majestic® elektrikli süpürgenizin motoru, ›s›ya karfl› korumaya sahiptir. Afl›r› ›s›nma
durumunda, olabilecek hasar› önlemek için motor otomatik olarak durur. Bu durumda,
güç birimini kapat›n ve fifli prizden çekin. Motorun so¤umas›n› bekleyin. Hava ak›fl›n›n
t›kanm›fl olmas› böyle bir duruma yol açabilir. Tak›lan uçta, hortumda ya da boruda
t›kanma olup olmad›¤›n› kontrol edin. Filtrelerin de¤ifltirilmesi de gerekebilir. Yukar›daki
kontrolleri yapman›za karfl›n durum devam ediyorsa, süpürgeyi bölgenizdeki yetkili
servis merkezine götürün.
NOT: Motor gere¤ince so¤uduktan sonra çal›flmaya devam eder.
UYARI: YANGIN, ELEKTR‹K ÇARPMASI VEYA YARALANMA R‹SK‹N‹
AZALTMAK ‹Ç‹N: FILTERQUEEN® Majestic® elektrik süpürgesinde parfümlü veya
alkol tabanl› s›v›lar kullanmay›n. Az miktarda Orijinal Health-Mor FILTERQUEEN®
Parfümlerini kullan›n. Parfüm yast›¤›n› ‹Y‹CE ISLATARAK DOYGUN HALE
GET‹RMEY‹N. Kullan›m k›lavuzunda belirtilen biçimin d›fl›nda ve orijinal olmayan
Health-Mor FILTERQUEEN® Parfümlerinin kullan›lmas›, motora hasar verebilir ve
garantinizi geçersiz k›lar.
Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kifli taraf›ndan aletin kullan›m›na iliflkin olarak
kendilerine gözetim veya aç›klama sa¤lanmam›flsa, (çocuklar da dahil olmak üzere)
fiziksel, duyusal veya zihinsel engelleri olan ya da deneyim ve bilgi sahibi olmayan
kiflilerce kullan›m için tasarlanmamflt›r. Çocuklar›n aletle oynamalar›na engel olmak için
gözetim alt›nda tutulmal›d›rlar.
Besleme kablosu zarar görürse kablo, imalatç› veya yetkili bir FILTERQUEEN®
Da¤›t›mc›s› taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
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• Afla¤›daki yerel Da¤›t›mc›dan an›nda servis ve bilgi alabilirsiniz:
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RATINGS
230V • 50Hz
800W w/o PN
950W w/PN
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MAJESTIC® SÜPÜRGEN‹N PARÇALARI
1. Açma/Kapama Dü¤mesi: A çma ve Kapama için s›ras›yla, uluslararas› simgeler olan
“I” ve “0” simgelerini içerir.
2. Hava ç›k›fl kapa¤›: Majestic® elektrikli süpürgeyi hava üfleyen etkili bir cihaza
dönüfltürmek için bu kapa¤› ç›kar›n.
3. Uyar› Ifl›¤›: Motor afl›r› ›s›nd›¤›nda bu ›fl›k yanar. Motor, hasar görmemesi için
otomatik olarak durdurulur. Majestic® elektrikli süpürgeyi kapat›n ve fifli prizden
çekin. Motorun so¤umas›n› bekleyin. Hava ak›fl›n›n t›kanm›fl olmas› böyle bir
duruma yol açabilir. Tak›lan uçta, hortumda ya da boruda t›kanma olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Filtrelerin de¤ifltirilmesi gerekebilir. Y ukar›daki kontrolleri yapman›za
karfl›n durum devam ediyorsa, süpürgeyi bölgenizdeki yetkili servis merkezine
götürün.
4. Koku Odac›¤›: Temizlik yaparken odan›zda ferah bir koku olmas›n› sa¤lamak için
Majestic® Parfümlerinden birini kullan›n.
5. Emme Girifli: Hortumu birime buradan ba¤lay›n. Siklon etkisinin ulaflt›r›lmas›na
yard›mc› olur.
6. Mandallar: Güç birimi ile toz haznesi aras›nda hava geçirmez bir bölüm oluflturur.
Kolay ve h›zl› bir flekilde aç›labilir.
7. Teker Tak›m›: Plastik toplu tekerler, hal›lar›n üzerinde ve sert zeminlerde pürüzsüz
bir flekilde ilerleme olana¤› sa¤lar. Süpürgenin devrilmesini önlemek için her zaman
tekerlerden birinin emme giriflinin alt›na gelmesini sa¤lay›n.
8. Elektrikli Süpürge Ucu Ç›k›fl›: Elektrikli süpürge ucunu buraya tak›n.
9. Uç Yuvas›: En gerekli dört adet süpürme ucunu tek bir dokunuflla ulaflabilece¤iniz
flekilde saklar.
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MAJESTIC® SÜPÜRGEN‹N PARÇALARI
10. Döfleme Süpürme Ucu ve F›rças›: ‹çi doldurulmufl mobilyalar, döflekler ve kal›n
perdelerin içine ifllemifl pisli¤i temizleyin.
11. ‹nce Uç: Ulaflmas› zor yerlere ulafl›n.
12. Toz Alma F›rças›: Toz bezi ihtiyac›n› ortadan kald›r›r.
13. Ç›plak Zemin F›rças›: Sert ahflap, karo, döflemelik muflamba zeminlerle sert yüzeye
sahip di¤er zeminleri temizler.
14. Elektrikli Süpürge Ucu Tak›m›: Elektrikli uç • elektrikli hortum • elektrikli uzatma
borusundan oluflur.
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PARFÜM ODACI⁄I
Parfüm odac›¤›n› kullanma
®

1. Majestic elektrikli süpürgenin üst k›sm›ndaki hava ç›k›fl kapa¤›n› hafifçe sola
do¤ru çevirerek ve yukar› kald›rarak ç›kar›n.
2. Orijinal Health-Mor/ FILTERQUEEN® Parfümlerinden istedi¤iniz birini, gri
parfüm yast›¤›n›n üzerine bir veya iki kez s›karak yast›¤› nemlendirin.
UYARI: YANGIN, ELEKTR‹K ÇARPMASI VEYA YARALANMA R‹SK‹N‹
AZALTMAK ‹Ç‹N: FILTERQUEEN® Majestic® elektrik süpürgesinde parfümlü veya
alkol tabanl› s›v›lar kullanmay›n. Az miktarda Orijinal Health-Mor/ FILTERQUEEN®
Parfümlerini kullan›n. Parfüm yast›¤›n› ‹Y‹CE ISLATARAK DOYGUN HALE
GET‹RMEY‹N. Kullan›m k›lavuzunda belirtilen biçimin d›fl›nda ve orijinal olmayan
Health-Mor FILTERQUEEN® Parfümlerinin kullan›lmas›, motora hasar verebilir ve
garantinizi geçersiz k›lar.
3. Kapa¤› yerine takarak ve yerine oturana kadar hafifçe sa¤a çevirip kilitleyerek
parfüm odac›¤›n› kapat›n.
4. Güç birimini aç›n ve temizlik yapmaya devam edin. Birkaç dakika içinde
Majestic® parfüm odac›¤›n›n etkisini odan›z›n her taraf›nda hissedeceksiniz.
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MONTAJ VE ÇALIfiTIRMA
Emici olarak çal›flt›rma:
1a. Hortumun üzerindeki ok iflareti ile emme giriflindeki metal pimleri birbirine
hizalayarak hortumu toz haznesinin üzerindeki emme girifline tak›n ve çeyrek tur
sa¤a çevirerek kilitleyin.
2a. Uzatma borusunu veya süpürge ucunu, erkek taraf› hortuma yerlefltirerek ve uç
ya da uzatma borusu yerine oturana kadar çevirerek hortuma tak›n.
3. Aksesuarlar› ilerleyen sayfalarda önerilen flekillerde kullan›n.
Üfleyici olarak çal›flt›rma:
1b. Çeyrek tur sola do¤ru çevirerek hava ç›k›fl kapa¤›n› ç›kar›n.
2b. Hortumun üzerindeki ok iflareti ile hava ç›k›fl›ndaki metal pimleri birbirine
hizalayarak hortumu birimin üzerindeki hava ç›k›fl›na tak›n ve çeyrek tur sa¤a
çevirerek kilitleyin.
3. Uzatma borusunu veya süpürge ucunu, erkek taraf› hortuma yerlefltirerek ve uç
ya da uzatma borusu yerine oturana kadar çevirerek hortuma tak›n.
4. Aksesuarlar› ilerideki sayfalarda önerilen flekillerde kullan›n.
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ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE UCU
ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE UCUNUN TAKILMASI
1. Cihaz›, emici olarak çal›flacak fleklinde monte edin.
2. Uzatma borusunun difli taraf›n›, uzatma borusunun kilitleme dü¤mesi yerine oturana
kadar süpürge ucunun döner boynunun erkek taraf›na iterek ucu uzatma borusuna
tak›n. Uzatma borusu, ucun yerde düz olarak kalmas›na izin verecek flekilde 90
dereceden daha çok dönebilir.
3. Hortumun di¤er ucundan ç›kan kabloyu güç birimindeki prize tak›n.
LÜTFEN D‹KKA T ED‹N: Hortumun üzerindeki “A ÇMA /KA PA MA ” iflaretleri
s›ras›yla, uluslararas› açma kapama iflaretleri olan “I” ve “O” iflaretleridir. Bu dü¤me
yaln›zca Elektrikli Süpürge Ucunu aç›p kapat›r. Elektrikli süpürge ucunu açmak için
(hal›larda), dü¤meyi en ileri konuma itin. Elektrikli süpürge ucunu kapatmak için (ahflap,
karo ve döflemelik muflamba zeminlerde), dü¤meyi geriye do¤ru çekin.
D‹KKA T: Bu hortum elektrik kablolar› içerir.

ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE UCU
A. ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE UCUY LA TEM‹ZL‹K Y APILMASI
Majestic® elektrikli süpürge ucuyla hal› yüksekli¤i ayar› yapman›z gerekmez. Elektrikli
süpürge ucunun gövde flekli, her türlü hal› üzerinde ve ç›plak zeminde etkili bir biçimde
çal›flmas›na izin verecek flekilde özel olarak tasarlanm›flt›r.
Temizlik yaparken büyük ve yavafl hamleler yap›n. Nispeten kal›n hal›larda, hal›n›n
tüylerini kald›rmak ve daha kabar›k bir görünüm elde etmek için çapraz flekilde süpürün.
Merdivenlerin temizlenmesi:
• Tekerlek tak›m›n› güç biriminden ç›kar›n.
• Majestic® elektrikli süpürgeyi sahanl›¤a yerlefltirin.
• Uzatma borusunu ç›kar›p, elektrikli süpürge ucunu do¤rudan tutamaca tak›n.
DEPOLA MA : Elektrikli süpürgeyi kald›rmadan önce hortumu ç›kararak, k›r›lmas›n›
önleyin.
UY A RI: Püsküllü veya lifleri gevflek olan hal›larda kullanmay›n.
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B. DÜZENL‹ BAKIM
Elektrikli süpürge ucu:
®

Majestic elektrikli süpürge ucunun içinde kullan›c›lar›n servis verebilece¤i hiçbir parça
yoktur. Servis gerektiren herhangi bir durumun ortaya ç›kmas› halinde, lütfen servis için
yerel FILTERQUEEN® Da¤›t›mc›n›zla ba¤lant› kurun.
En yüksek temizleme performans›n› elde etmek için, elektrikli süpürge ucunun döner
f›rças›n›n düzenli aral›klarla de¤ifltirilmesi gerekti¤ini unutmay›n. Lütfen servis almak
için yerel FILTERQUEEN® Da¤›t›mc›n›zla ba¤lant› kurun.
Elektrikli süpürge ucunun s›f›rlanabilir ak›m kesicisi:
Ak›m kesici, t›kanmas› veya döner f›rçan›n ar›zalanmas› durumunda elektrikli süpürge
ucunun motorunun hasar görmesini önlemek için tasarlanm›flt›r. Ak›m kesiciyi
s›f›rlamak için, Majestic® elektrikli süpürgeyi kapat›n ve fifli prizden çekin. Elektrikli
süpürge ucunun içindeki tüm yabanc› maddeleri ç›kar›n ve süpürge ucunun arka
taraf›ndaki k›rm›z› dü¤meye bas›n. Majestic® elektrikli süpürgeyi fifle tak›n ve çal›flt›r›n.
C. Güç birimi uyar› ›fl›¤›
Bu uyar› ›fl›¤›n›n yanmas›, güç birimi motorunun afl›r› ›s›nd›¤› anlam›na gelir. Motor,
hasar görmemesi için otomatik olarak durdurulur. Majestic® elektrikli süpürgeyi kapat›n
ve fifli prizden çekin. Motorun so¤umas›n› bekleyin. Hava ak›fl›n›n t›kanm›fl olmas› böyle
bir duruma yol açabilir. Tak›lan uçta, hortumda ya da boruda t›kanma olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Filtrelerin de¤ifltirilmesi gerekebilir. Yukar›daki kontrolleri yapman›za
karfl›n durum devam ediyorsa, Majestic® elektrikli süpürgeyi bir Yetkili Servis
Merkezine götürün.

127

B.

B.

SÜPÜRGE UÇLARI
A. TOZ ALMA FIRÇASI
Kolayca toz almak için
®

Majestic elektrikli süpürgeyi emici olarak çal›flacak flekilde monte edin.
Yuvarlak f›rçayla tüm toz alma ifllemlerinizi gerçeklefltirin. Bu süpürme ucu, toz bezi
ihtiyac›n›z› neredeyse tamamen ortadan kald›r›r. Cilal› mobilyalar, en narin bez abajurlar
veya toz biriken herhangi baflka bir yerde bu ucu kullanabilirsiniz.
Genel toz alma: F›rçay› do¤rudan hortuma tak›n. K›sa ve yumuflak hamlelerle temizlik
yap›n; aç›kl›¤› kapataca¤› ve dolay›s›yla emme gücünü kesece¤i için ucu sert bir flekilde
bast›rmay›n.
F›rçan›n temizlenmesi: Hortumun aç›k ucunu f›rçan›n k›llar›n›n üzerinde gezdirin. Çok
kirli veya isli yüzeylerin tozunu ald›ysan›z, f›rça k›sm›n› lastik yuvadan ç›kar›n, sabunlu
suyla y›kay›n ve yerine takmadan önce kurumas›n› bekleyin.
B. ‹NCE UÇ
Ulafl›lmas› güç yerler için
®

Majestic elektrikli süpürgeyi emici olarak çal›flacak flekilde monte edin.
Doldurulmufl mobilyalarda minderlerin arkas›, fliltelerin k›vr›mlar› ve dikiflleri, yatak
yaylar›, çekmece kenarlar›, radyatörler ve ulafl›lmas› güç olan di¤er yerlerdeki tozlar› ve
kirleri temizlemek için ince ucu kullan›n.
NOT: Radyatörleri temizlerken, ince ucu önce emici olarak kullan›n; ancak petekler
tozlara ulafl›lamayacak kadar darsa, radyatörün alt›na nemli bir bez ya da gazete ka¤›d›
serip, Majestic® elektrikli süpürgeyi üfleyici olarak çal›flacak fleklinde ayarlay›n ve tozu
bezin ya da gazetenin üzerine püskürtün.
Üfleyici fleklinde ayarlanan Majestic® elektrikli süpürgeyi ince uçla birlikte,
buzdolab›n›z›n buzunu çözmek, hal›lar›n›z› havaland›rmak veya parti balonlar›n›
fliflirmek için kullanabilirsiniz.
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SÜPÜRGE UÇLARI
A. ÇIPLAK ZEM‹N FIRÇASI
Sert zeminler ve duvarlar için
®

Majestic elektrikli süpürgeyi emici olarak çal›flacak fleklinde monte edin.
Karo, döflemelik muflamba, ahflap ve beton gibi sert yüzeyli zeminler için idealdir.
Ç›plak zemin f›rças›, genifl bir alan› tek hamlede temizler. Ayn› zamanda duvarlar›n,
paravanlar›n, tavanlar›n, gölgeliklerin veya her türlü düz yüzeyin temizlenmesinde
etkilidir.
NOT: Duvar yüzeylerini temizlerken, her zaman afla¤›dan yukar›ya düz bir hat üzerinde
çal›fl›n.
Sert yüzeylerin temizlenmesi: F›rçay› uzatma borusunun ucuna tak›n ve elektrikli
süpürge ucunu kulland›¤›n›z flekilde kullan›n.
F›rçan›n temizlenmesi: Her kullan›mdan sonra hortumun aç›k ucunu f›rçan›n üzerinde
gezdirerek, f›rçan›n üzerindeki pislikleri, iplikleri, vb. temizleyin. F›rça kirlenirse, az
sabunlu suyla y›kay›n ve aç›k renkli yüzeyler üzerinde kullanmadan önce kurumas›n›
bekleyin.
B. DÖfiEME SÜPÜRME UCU VE FIRÇASI
Döflemeler ve kal›n perdeler için
Majestic® elektrikli süpürgeyi emici olarak çal›flacak flekilde monte edin.
Doldurulmufl mobilyalar›n ve fliltelerin temizlenmesi: Derinlere ifllemifl tozlar› almak
için süpürme ucunu f›rças›z kullan›n; kumafl›n üzerinde iplik parçalar›, tiftik, vb. varsa
süpürme ucunu f›rçayla birlikte kullan›n.
Perdelerin ve drapelerin temizlenmesi: Uzatma borusunu hortuma tak›n. A¤›r perdeler
için, süpürme ucunu do¤rudan uzatma borusuna tak›n. Hassas perdeler için süpürme
ucunu ve f›rçay› kullan›n. F›rça, hassas malzemelerin süpürme ucunun içine çekilmesini
önler.
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A. F‹LTRE KON‹LER‹N‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
En iyi performans› elde etmek için, Konileri imalatç› taraf›ndan önerilen flekilde
de¤ifltirin:
t BioCone™ filtreler – her ay
t MEDIpure® – her 6 ayda bir
t Düz Disk Filtre – her 6 ayda bir
D‹KKA T: Filtre Konileri tak›l› de¤ilken güç birimini çal›flt›rmay›n.
TA KL‹TLER‹NDEN SA KININ: Orijinal Health- Mor/FILTERQUEEN Filtre
Konilerini kullan›n. Taklit ürünler performans›n düflmesine ve elektrik süpürgenizin
hasar görmesine neden olabilir.
1. Fifli prizden çekin ve hortumu güç biriminden ç›kar›n.
2. Yanlardaki mandallar› aç›n ve güç birimini toz haznesinden ç›kar›n.
3. MEDIpure® Koniyi ç›kar›n ve kenara koyun ya da yeni Koni tak›yorsan›z, eskisini
at›n.
4. Toz haznesinin içindekileri büyük, a¤z› aç›k bir çöp torbas›na boflalt›n. Kullan›lm›fl
BioCone™ Filtre Konisi dahil olmak üzere haznenin içerisindeki her fleyin çöp
torbas›na düflmesini sa¤lay›n. Tüm tozlar› ve/veya kokular› gidermek için toz
haznesini y›kayabilir ve iyice kurulayabilirsiniz.
5. Yeni BioCone™ Filtre Konisini aç›n. Koninin ucunu, toz haznesinin alt taraf›ndaki
Filtre Konisi yerine yerlefltirin. Koninin tüm kenarlar›n›n, toz haznesinin contas›yla
ayn› hizada oldu¤undan emin olun.
6. BioCone™ Filtrenin içine MEDIpure® Koniyi yerlefltirin.
7. Güç birimini yerine tak›p, yan taraftaki mandallar› kilitleyin. BioCone™ Filtre
Konisinin üç ç›k›nt›s›n›n da güç biriminin d›fl›ndan görülebildi¤inden emin olun.

B. DÜZ D‹SK F‹LTREN‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
1. Fifli prizden çekin ve hortumu güç biriminden ç›kar›n.
2. Yanlardaki mandallar› aç›n ve güç birimini toz haznesinden ç›kar›n.
3. Koni koruyucusunu ç›kar›n. Ard›ndan, plastik tutucu halkay› parma¤›n›zla geriye
do¤ru çekip, d›flar›ya ç›kararak Düz Disk Filtreyi ç›kar›n.
4. Düz Disk Filtreyi de¤ifltirin. Filtreyi perdenin orta bölümüne yerlefltirin. Halkay›
s›k›flt›rarak koruyucu halkay› yerine tak›n. Halkan›n, plastik perdenin üç
ç›k›nt›s›n›n alt›nda iyice oturdu¤undan emin olun. Koni korumas›n› yerine tak›n.
Koninin d›fl kenar›n›n, güç biriminin çevresindeki lastik kenara oturdu¤undan emin
olun ve viday› yerine tak›n.
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WE EE G er i Al ma v e Ge ri D ö nü ! ü m
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) konusundaki AB Direktifi, AB ülkelerinde satılan
elektrikli süpürge ve hava temizleyicilerinin üreticilerinin a!a"ıdakileri yerine getirmesini
gerektirmektedir:
1.
yeni elektrikli süpürge ve hava temizleyicilerini, mü!terilere bunların geri dönü!türülmesi
gerekti"i konusunda bilgi vermek için etiketlemek
2.
elektrikli süpürgeleri ve hava temizleyicilerini, kullanılabilir ömürlerinin sonunda
mü!terilerden geri almak ve
3.
cihazların geri dönü!ümlerini ve yeniden kullanımlarını finanse etmek.
WEEE Direktifi 13 A"ustos 2005 tarihinde yürürlü"e girer ve imalatçıların geri dönü!ümle ilgili
hedef amaçları, en geç Aralık 2006 itibariyle kar!ılamaları gerekmektedir.
WE EE Uy u m Be ya nı
Yetkili distribütörümüz vasıtasıyla, Health-Mor olarak, ilgili AB ülkesinin münferit geri dönü!türme
kuralları uyarınca, ürün ömrünün sonunda, elektrikli süpürgeleri ve hava temizleyicilerini geri
alaca"ız.
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