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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3. ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT
• Kérjük vegye ﬁgyelembe, hogy a termék kizárólaf háztartási használatra lett tervezve és a Leifheit nem áll jót a kereskedelmi használatból eredő sérülésekért, meghibásodásokért.
• Kizárólag nedves, sima felület tisztítására használja, mint ablak, tükör, és csempe.
• Porszívásra nem alkalmas.
• Ne használja a készüléket egyenletlen felületen! Ezzel elkerülhető a gumiperem sérülése.
• A készülék egyszerre 100 ml folyadéknál több tárolásra nem alkalmas.
• Kizárólag hagyományos ablaktisztításra használható (alkoholos és hab tisztításra nem alkalmas). Ajánljuk a Leifheit üvegtisztító
spray-t.
• A készüléket kizárólag a Leifheit által jóváhagyott kiegészítőkkel és alkatrészekkel használja.

A használati útmutató megtalálható a Leifheit weboldalán is: www.leifheit.de.
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Minden más használat nem megengedett. A nem megengedett használatból eredő károkért a termék előállítója felelősségre nem
vonható. Ilyen esetben a termék használója maga viseli a felelőséget.

Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy megvásárolta a Leifheit ablakporszívó készüléket!
Kérjük ﬁgyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt! A tájékozódás segíti a készülék hatékony használatát
és segít elkerülni az esetleges problémákat. Kérjük különösen ﬁgyeljen a használati útmutató biztonsági előírásaira!
Reméljük, hogy az ablaktisztító használata megelégedésére szolgál! Kérjük, hogy amennyiben a termekünkkel kapcsolatban kérdése,
vagy javaslata van, hívjon minket! A Leifheit csapat örömmel segít Önnek.
Németországi telefonszám: (08 00) 5 34 34 34 (díjmentesen hívható)
Nemzetközi telefonszám: +49 26 04 97 70
Hétfőtől péntekig, 8:30-12:00
Amennyiben az írásbeli kapcsolatfelvételt választja, az ehhez szükséges nyomtatvány elérhető a Leifheit honlapján az alábbi címen:
www.leifheit.de
Természetesen levélben is jelezheti kérdését, problémáját.
Tisztelettel:
Az Ön Leifheit csapata

4. BIZTOSÁGI ELŐÍRÁSOK:
Elektromos készülék használata esetén az alapvető biztonsági intézkedésekre mindig tekintettel kell lenni:
1. Az ablaktisztítót mindig az előírásoknak megfelelően használja.
2. A készüléket ne tárolja, vagy töltse kültéren.
3. Ne működtesse az akkumulátort nedves, vagy vizes kézzel.
4. Ne tegyen a ventillátorba semmilyen idegen tárgyat.
5. Az ablakporszívó nem játék!
6. Az ablakporszívót nem használhatja olyan személy (beleértve gyermek) aki ﬁzikailag, vagy mentálisan alkalmatlan, vagy nincs meg
a használathoz szükséges gyakorlata, vagy tudása annélkül, hogy az ilyen képességekkel rendelkező személy felel a biztonságáért
és a készülék megfelelő használatáért.
7. Az ablakporszívó csak a saját töltőjével használható.
8. Az ablakporszívó első használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort (lásd üzembehelyezés/akkumulátor töltés).
9. Mindig távolítsa el készülékből a töltőről a töltés után. A töltőt pedig húzza ki a konnektorból.
10. Javítást kizárólag a szakszervíz végezheti. A készüléket soha ne nyissa fel. A készülék nem javítható, módosítható a vásárló által.
11. Használat előtt a készüléket mindig vegye le a töltőről. Használat előtt győződjön meg arról, hogy nem került folyadék a kapcsolókba
és gombokba.
Kizárólag háztartási használatra alkalmas!
Gumi perem

1. MŰSZAKI ADATOK
Akku technológia: Lítiumion
Akku üzemidő (max.): 30 perc
Energiahatékonysági osztály (A - G): Nem releváns
Feszültség: 3.7 V
Gyűjtőtartály: 0.1 l
Méret, szélesség: 280 mm
Porszívó típus: Ablaktisztító
Szín: Zöld (matt), Fehér
Üzemi feszültség: 230 V

Piszkos víz tartály
(eltávolítható)
Oldalsó tartályszelep
2. kép: Ablakporszívó használata

2. CSOMAG TARTALMA
A termék kicsomagolásánál ellenőrizze, hogy valamennyi tartozék rendelkezésre áll és nincsenek a szállításból eredő sérülések az alkatrészeken. Probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval! A csomag tartalma: Ablakporszívó (két részben), Hálózati adapter,
Használati útmutató.

1. kép: Csomag tartalma

HU

Töltő dugalj
Minden ClickSystem rendszerű Leifheit nyél csatlakozó

Kizárólag a készülék saját eredeti Leifheit akkumulátorával használható!

Funkcionális rész (gumi perem és
tartály)

Tartály nyitó gomb
Akkumulátor töltöttség kijelző
Ki/bekapcsoló

Alap egység tartalmazza az akkumulátort
Töltő

Alap

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT
A készülék nem teljesen feltöltött akkumulátorral kerül szállításra, ezért kérjük, hogy az első
használat előtt töltse fel!
• Nyomja a funkcionális részt (gumiperem és a tartály) az alaprész irányába, amig kattanó hangot
nem hall.
• A készülék töltése előtt kérjük győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Csatlakoztassa a töltőt.
• Dugja be a konnektorba.
• A töltés ideje alatt piros LED lámpa világít.
Amennyiben az akkumulátor teljesen feltöltött, a zöld lámpa világít.
• Az akkumulátor kizárólag a készülék részét képező töltővel tölthető.
• A töltő kizárólag a Leifheit ablakporszívó működtetéséshez használható.
• Mindig töltse fel az akkumulátort a használatot követően és mindig feltöltött állapotban
3. kép: a készülék off állásban (kikapcsolva).
tárolja a készüléket.
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HASZNÁLAT
A felület tisztítása
Tisztítsa meg az ablakot a szokásos módon vízzel és tisztítószerrel.
Kapcsolja be a készüléket a főbekapcsoló gomb megnyomásával. Ekkor állandó zöld jelzőfény világít.
Helyezze a készülék gumi peremét a takarítandó felületre és gyengén a felületre nyomva húzza fentről lefelé.
A nehezen elérhető felületek is tisztíthatók fentről lefelé, vagy oldalirányból is.
Ha az ablak keret, vagy ablak párkány akadályozza a tisztítást, úgy a folyamat végén a felület alját oldalirányban is megtisztíthatja.
Figyelmeztetés: A készülék bekapcsolásakor csendes, készenléti módba kerül. A készülék a teljes szívóhatást akkor fejti ki, amikor
a gumiperemet gyengéden a felületre nyomja. Ezzel az automatikus szabályozással az akkumulátor használati idejét optimalizálja a
készülék.
• Az ablaktisztítás befejezésével a kikapcsoló gombal helyezi üzemen kívül a készüléket.
2. A munkafolyamat megszakítása
• Helyezze a készüléket az alapjára (lásd a 2. ábrát) és amíg használaton kívül van, tartsa kikapcsolt állapotban.
Megjegyzés: Ha a készüléket bekapcsolt állapotában nem használja 2 percig (nincs kapcsolat a felület és a gumiperem között),
a készülék készenléti állapotba kerül. A LED pirosan villiog. A szívó funkció újra automatikusan aktiválódik, ha a gumiperem az
üvegtáblához ér. A munka befejezése, vagy hosszabb időre történő megszakítása esetén mindig használja a készülék fő kikapcsoló
gombját.
Figyelmeztetés: Ne kapcsolja ki és be a készüléket folyamatosan, mert ez kárt okozhat az elektronikus alkatrészekben.
3. A tartály űritése munka közben.
• Ha a szennyezett víztartályban lévő folyadék eléri a maximális töltöttségi szintet (“MAX” felirattal jelezve) a tartályt ki kell űriteni.
Megjegyzés: Ha a maximum szintet meghaladja, kis mennyiségű folyadék szivároghat a ventillátor kürtőbe. Ez megelőzhető, ha a
maximum szint elérése előtt kiűriti a tartályt.
• A kiűrités kikapcsolt állapotban lehetséges. Nyissa ki a szennyezett víztartály zárját és ezután öntse a lefolyóba a folyadékot. (lásd a
4. képet.) Ha végzett, csukja vissza a tartályt.
4. A munka befejezése, a készülék tisztítása.
• Kapcsolja ki a készüléket.
• Szedje le a tartályt a készülékről.
Megjegyzés: A készüléket nem lehet üzembehelyezni, ha a tartály nincs a helyén.
• Nyissa ki a tartály zárját és űritse ki azt.
• Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. (lásd 5. kép)
• Ne használjon semmilyen kemény tárgyat, mint pl. mosókefe, mert az a tartály sérülését okozhatja.
• Összeszerelés előtt szárítsa ki a tartályt.
• Tisztítsa meg a gumiperemet folyóvíz alatt.
• A fentieket követően töltse fel az akkumulátort.
Figyelmeztetés: Az alap elektromos alkatrészeket tartalmaz.
Ezért az alapot ne tisztítsa folyóvíz alatt!

FIGYELMEZTETÉS:
SOHA NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET RÉSZBEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN!
7. SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
A készülék csatlakoztatható minden Leifheit teleszkópos nyélhez, köszönhetően a ClickSystem funkciónak. Ez lehetővé teszi, hogy a
nehezen elérhető/magas felületeket is elérje.
Acél teleszkópos nyél (65-110 cm)
Acél teleszkópos csuklós nyél (65-190 cm)
Aluminium teleszkópos nyél (145-400 cm).
8. Ártalmatlanítás, akkumulátor eltávolítás
Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladéktárolóba helyezése előtt.
A készülék csavarhúzó segítségével történő kinyitását követően, közvetlenül elérhető az akkumulátor.
A termék szimbóloma és csomagolása maga után vonja, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként, az
elektromos készülékek újrahasznosító gyüjtőhelyére kell szállítani. A kkumulátort el kell távolítani a készülékből és külön
gyüjtőponton kell elhelyezni. Egyéb szükséges információt a helyi hatóságoktól, hulladék kezelőtől, vagy a vásárlás helyén kaphat.
Figyelmeztetés: az újratölthető lithium-ion akkumulátorok tekintetében mindig legyen ﬁgyelemme az alábbi információkra.
• Soha ne tegyen kárt az akkumulátorban, vagy ne nyissa ki azt, mert rövidzárlatot okozhat. . Tűzveszélyes! Fokozottan veszélyes és
mérgező is lehet.
• Ne tegye nyílt lángba. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek és hő hatásának.
9. MINŐSÉGI, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Leifheit ezúton kinyilatkoztatja, hogy a készülék megfelel a 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC (RoHS) és a 1907/2006/EU (REACh)
direktívákban foglalt követeményeknek és vonatkozó szabályozásnak.
Az EU megfelelési nyilatkozatot megtekintheti a www.leifheit.de oldalon.

4. ábra: a tartály űritése

Hiba

Megjegyzés

LED pirosan villog

1. Az akkumulátor lemerült. Töltse újra a készüléket.
2. Ha a készüléket nem használta 2 percen kersztül bekapcsolt állapotban, a készenléti üzemmód aktiválódott és a LED pirosan villog a gumiperem az ablaktáblához történő érintésével a készülék aktiválódik. A
tevékenység befejezését követően kapcsolja ki a készüléket.
3. Ha a készülék részben, vagy teljesen feltöltött állapotban van, használja a készülék kikapcsoló gombját és nyomja meg 3 alkalommal, hogy kizárja a rövid idejű hibát.
Ha villogás folytatódik, hagyja a készüléket szobahőmérsékleten néhány percen keresztül, amig kikapcsol. A készülék alacsony hőmérséklete rövid időre hibát okozhat.
Ha a villogás folytatódik, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Csíkok az ablakon

- Az eredményt optimalizálhatja a felületen történő erőteljesebb nyomással.
- Vizsgálja meg, hogy a gumiperem nem sérült-e meg. A gumiperem cserélhető. További információkért
lépjen kapcsolatba a termék gyártójával.

Víz távozik a
ventillátorból

1. A folyadék elérte a 100ml-es maximális szintet és ki kell üríteni.
2. Hasznélat közben helytelen mozdulatok hatására a folyadék a résekbe juthat. Ennek elkerülése érdekében ürítse a tartályt folyamatosan és kerülje a nem megfelelő mozdulatokat.

4. ábra: a tartály űritése
Megjegyzések:
1.) Sohha ne használja az ablaktisztító felületet egyenletlen felületen.
2.) A készüléket nedves kendővel tisztítsa.
3.) Soha ne merítse a készüléket vízbe.
4.) Ha a terméke nem működik normál körülmények között megfelelően,
kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval.
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5. ábra:
a tartály tisztítása
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