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DIAGRAM  

  

Ismertetés  
1. Készülékház nyitó zár   

2. Bekapcsolás/ kikapcsolás gomb  

3. Szíváserősség gomb  

4. Kábel visszacsévélő gomb   

5. Szívócső    

6. Teleszkópos cső  

7. Szívófej (padlókefével)  

Fontos biztonsági előírások   
A készülék használata során tartsa be az alábbi 
alapvető biztonsági előírásokat:  

• Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, 

a készüléket ezen előírásoknak megfelelően 

működtesse.  

• A készülék működtetésében járatlan személyek, 

gyerekek, nem beszámítható személyek 

felügyelet nélkül soha ne használják a 

készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne 

játszanak a készülékkel. A készüléket használat 

közben ne hagyja felügyelet nélkül.  

• Figyelem: Körültekintően szerelje össze a 

készüléket használat előtt.  

• Amikor a tápkábel csatlakoztatva van ne hagyja 

felügyelet nélkül. Használat után vagy 

karbantartási munka megkezdése előtt húzza ki 

a tápkábelt.  

• A készülék nem játékszer. Gyerekek 

jelenlétében ne hagyja felügyelet nélkül a 

porszívót. Gyerekek elől zárja el a készüléket.  

• A készüléket csak fedél alatt, száraz helyiségben 

használja. A porszívót ne használja folyadék 

felszívására.  

• Csak a gyártó által javasolt tartozékokat, 

alkatrészeket használja.  

• Ne használja a készüléket ha előtte leejtette, 

vízbe ejtette, kültéren használta, vagy 

megrongálódott.  

• Ne húzza vagy szállítsa a porszívót a kábelnél 

fogva. Védje a kábelt a forró  

felületektől, illetve sérülésektől;  

• Ne húzza ki a tápkábelnél fogva a készüléket a 

fali aljzatból.  

• Nedves kézzel ne működtesse a készüléket vagy 

érintse meg a tápkábelt.  

• Ne illesszen tárgyakat a készülék nyílásaiba.  

• Tartsa tisztán a légbeszívó nyílást (por, haj, 

egyéb olyan tárgy amely csökkentheti a 

szívóerőt).  

• Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata, ujjai vagy 

egyéb testrésze ne érintkezzen a készülék 

nyílásaival, illetve mozgó alkatrészeivel.  

• A villásdugó kihúzása előtt kapcsolja ki a 

készüléket.  

• Lépcső tisztítása során fokozott figyelemmel 

járjon el.   

• A porszívót ne használja: parázs, cigarettacsikk, 

gyufa, stb., folyékony anyagok (nedves 

szőnyegtisztító) – éles, kemény tárgyak (pl.: 

üvegszilánkok) felszívására.  

• A készüléket ne csatlakoztassa fali aljzathoz a 

gyártó által nem elfogadott hosszabbító 

kábelen keresztül.   

• A szívócső nyílását és egyéb nyílásait ne fordítsa 

arca vagy teste felé.  

• A porszívót ne használja porzsák, kiáramló 

levegő szűrő, illetve motor szűrő nélkül.  

• A készüléket használat után csak fedél alatt, 

száraz helyiségben tárolja.  

• Amikor visszacsévéli a kábelt a villásdugót ne 

engedje el.  

• Kapcsolja ki a készüléket amikor szívócsövet 

vagy porszívófejet cserél.  

• A készülékkel ne szívjon fel tonerport, vagy 

más, hasonló anyagot.  

• Használat közben a személyi sérülés elkerülése 

végett a szívócsövet valamint a porszívófejet ne 

tartsa feje közelében.   

• Amikor huzamosabb ideig kívánja használni a 

készüléket a tápkábel hosszának 2/3-át húzza ki, 

elkerülendő a túlmelegedést.  

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ                         HU 
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• A készülék megfelel a német és európai 

elektromos és a rádióhullám interferencia 

szabványoknak.  

• A porszívót soha ne használja építőanyag 

porszívózására (pl. finom homok, mész, 

cementpor, stb.). A felszívott építőanyag kárt 

okozhat a készülékben.    

• Ha a készüléket több órán át használjuk, mindig 

húzzuk ki teljesen a csatlakozó kábelt.   

• A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a 

készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos 

felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, 

csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális 

képességű személyek, illetve megfelelő 

tapasztalatokkal és ismeretekkel nem 

rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy 

akkor használhatják a készüléket, ha annak 

biztonságos üzemeltetéséről útmutatást 

kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat 

megértették.  Figyelni kell a gyermekekre, hogy 

ne játszanak a készülékkel.  A készülék 

tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél 

idosebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet 

mellett.  

• Zajkibocsátás:   

VCEC21PWBK Lc < 81 dB (A)  

VCEE21PRBK Lc < 80 dB (A)  

  

FIGYELEM: A porszívót ne használja szűrő nélkül.  

A porszívót csak a háztartásban, belső helyiségekben 
használjuk!   

A tápkábel csatlakoztatása fali 

aljzathoz  
Ellenőrizze, az adatkártyán szereplő tápfeszültség 

specifikáció alapján, hogy a porszívó működtethető-e 

az Ön háztartásában.  

Tápkábel  
Amennyiben a tápkábel sérült, cserélje ki, vagy 

szigetelje le megfelelő módon. Pótalkatrészt illetve 

szigetelő csomagot a legközelebbi Gorenje szervizben 

szerezhet be.  Ha a hálózati kábel meghibásodott, a 

kockázatok elkerülése érdekében Gorenje 

szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell 

cserélni.  

Megfeleltetés az európai 

szabványoknak  
A készülék gyártása során elvégzett vizsgálatok 

alapján a porszívó a következő európai direktíváknak 

felel meg:  

• 2014/35/EU          

• 2014/30/EU      

• 2009/125/ES  

• 2011/65/EU  

• 666/2013/EU  

  

A készülék jelölései megfelelnek a WEEE  

(elektronikus készülékek hulladékairól szóló) 

2012/19/EU európai direktíva  

előírásainak. Ez az előírás gyakorlatilag  

egy Európa szerte elfogadott elektronilkus 

készülékek hulladékairól és azok  

újrafeldolgozásáról szóló irányelv.  

A készülék használaton kívül 

helyezése és a környezet  
Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket többé már 

nem kívánja használni, vagy új készülékre cseréli 

mindig gondoljon a környezetvédelemre.  

A porszívó összeállítása  
Mindig húzza ki a tápkábelt mielőtt a porszívó 

tartozékait fel- vagy leszerelné. Ellenőrizze, hogy 

minden szűrőt pontosan helyezett-e be mielőtt a 

szervizhez fordulna.   

A SZÍVÓCSŐ FELSZERELÉSE  
•  Illessze a rugalmas szívócsövet a készülékházon 

található nyílásba. A tökéletes illeszkedést 

kattanó hang jelzi.  

A SZÍVÓCSŐ LESZERELÉSE  
•  A szívócső eltávolításához nyomja meg a cső 

torkolatán található két gombot, majd húzza ki 

a porszívóból.  

A TÁPKÁBEL FELCSÉVÉLÉSE  
•  Csévéljen ki a munkához elegendő hosszúságú 

tápkábelt. Csatlakoztassa a villásdugót fali 

aljzathoz. Nyomja meg az automatikus 

visszacsévélő kapcsolót, a villásdugót biztonsági 

okokból ne engedje el.  
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A CSŐ ÉS A TARTOZÉKOK ILLESZTÉSE  
• Nyomja meg a gombot és a kívánt hosszúságra 

húzza ki a csövet.  

• Illessze a rugalmas gégecsövet az összeszerelt 

toldócsőhöz.   

• Illesszen porszívófejet a csőre:  

- A padlókefe szívófejet sima padló, vagy 

más, sima felület tisztításához ajánlja a 

gyártó.  

- A rés/bútor tisztító fej segítségével 

sarkokat, vagy nehezen elérhető helyeket 

tisztíthat. A jelölésnek megfelelően a fejet 

tetszőlegesen állíthatja így függönyt, vagy 

dekoratív felületeket is könnyedén 

tisztíthat.   

Használati utasítás  
• A készülék használata előtt csévéljen ki 

elegendő hosszúságú kábelt, majd 

csatlakoztassa a villásdugót fali aljzatba.   

• Kapcsolja be a porszívót a Bekapcsolás gomb 

megnyomásával. A készülék leállításához 

nyomja meg ismét a gombot.  

• Az áramlás erősségét a rugalmas csövön 

található áramlás szabályzóval állíthatja be:  

- csökkentse a szívóerőt ha függönyt, könyvet, 

bútort, stb. tisztít.  

- növelje a szívóerőt ha padlót tisztít. Nyomja 

meg a kábel visszacsévélő gombot majd 

futtassa végig kezét a kábelen így 

biztosíthatja, hogy a kábel túl gyors mozgása 

ne okozzon kárt a készülékben.  

Karbantartás  

1. A porzsák cseréje  
• A készüléket mindig behelyezett porzsákkal 

működtesse.  

• Ha nem helyez be porzsákot, vagy az nem 

megfelelően került a készülékbe a fedél nem 

záródik tökéletesen.   

  

1. Húzza ki a rugalmas szívócsövet és nyissa ki a 

fedelet.  

2. Forgassa el a zsáktartót a kívánt irányba.  

3. Húzza ki a porzsákot.   

  
4. Cserélje ki a porzsákot, ha az megtelt, vagy túl 

szennyezett. Helyezzen be új porzsákot.   

5. Zárja le a fedelet, a fedél tökéletes illeszkedését 

és záródását kattanó hang jelzi.   

2. A szűrő cseréje  
1. Nyissa le a szűrő fedelét.  

2. A szűrő kiszerelése során két ujjal fogja meg a 

szűrőt és emelje ki a egységet.  

3. Húzza ki a szűrőt és helyezzen be új szűrőt.     

4. Zárja le a szűrő fedelét.  

  

Karbantartás és tisztítás  
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali 

aljzatból.  

A készülék külső borítását puha, kímélő tisztítószerrel 

átitatott ruhával tisztítsa. Az erősen maró hatású 

tisztítószer károsíthatja a készülék burkolatát.  

Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a 

készüléket vagy a tápkábelt.  

  

FIGYELEM:   

Amikor a porzsák telítettség jelző eléri az ablak 

középső állását cserélje ki a porzsákot.  

A készüléket ne használja szűrő nélkül.  
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Mosógépben ne mossa ki a szűrőket. Hajszárítóval ne 

szárítsa a szűrőket.  

TÁROLÁS  
A parkoló-rendszer a szívócső/szívófejek rövid idejű 

tárolására szolgál munka közben. A szívófejet illessze 

a porszívó parkoló-sínére.  

Környezetvédelem  
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként 

kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító 

gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet 

védelméhez.  
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Jótállás és szerviz    
  

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az  

adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a    

 telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes  

garancialevélen). Ha országában 

nem működik   

vevőszolgálat, forduljon a 

Gorenje helyi   

szaküzletéhez vagy a Gorenje 

háztartási   kisgépek és 

szépségápolási termékek 

üzletágának vevőszolgálatához.    

  

Csak személyes használatra!  

    

    

 A GORENJE    

  

 SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK   HASZNÁLATÁHOZ  

  

  

  

    


