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Şarjlı el süpürgesi

Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,  
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle  
işe başlamayız. Çünkü burası                       
Serving life.



Yeni şarjlı el süpürgenizden dolayı çok heyecanlı 
olabilirsiniz. Hemen çalıştırıp ortalığın tozunu 
attırmak isteyebilirsiniz. Size hak veriyoruz ama 
başlamadan önce bir ricamız var. Lütfen, sizin için 
hazırladığımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyun.

Kullanım kılavuzunda, her şeyi 

elimizden geldiğince açık yazmaya 

çalıştık. Umarız, bir defa okumanız 

yeterli olacaktır. Yarın öbür gün  

aklınıza bir şey takılır diye, bu 

kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz 

bir yerde tutmanızı öneririz.
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Şarjlı el süpürgeniz hangi parçalardan oluşuyor?
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Şarjlı el süpürgenizi nasıl kullanacaksınız?

İlk kullanımdan önce. 
Önce şarj adaptörünün soketini şarj ünitesinin 
üzerindeki yuvaya sokunuz ve 90 derece  
döndürerek kilitleyiniz.   

Duvara monte etmek için prizin yakınında bir yer 
arayınız ve şarj ünitesini birlikte verilen cıvatalarla 
duvara monte ediniz.

Şarjlı el süpürgesini gösterildiği gibi şarj ünitesine 
yerleştiriniz (Resim 1)

Lütfen dikkat:  
Şarjlı el süpürgenizin ve şarj adaptörü soketinin 
temas bölgelerinin kirli olmamasına dikkat ediniz. 
Gerekirse temas yerlerini temizleyiniz. 

Lütfen dikkat:  
İlk kullanımdan önce şarjlı el süpürgesinin aküleri en 
az 16 saat süreyle şarj edilmelidir. 

El süpürgenizi nasıl 
kullanacaksınız. 
Şarj ünitesinin fişini prize takınız.

Şarj gösterge ışığı yanacaktır. Gösterge, el 
süpürgeniz şarj cihazı üzerinden elektrik şebekesine 
bağlı olduğu sürece yanmaya devam eder. Aküler 
tamamen şarj olsa bile gösterge sönmez. (Resim 2) 
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Şarj ünitesinin ve göstergenin ısınması normaldir ve 
zararsızdır.

Şarjlı el süpürgenizi kullanmadığınız her zaman şarj 
edebilirsiniz. Böylece her zaman kullanıma hazır olur.

Ürünü şarj ünitesi üzerinden alınız ve açma kapama 
düğmesine basınız. (Resim 3)

Dar aralıkları ve köşeleri temizlemek için dar aralık 
ucunu kullanabilirsiniz

Dar aralık temizleme ünitesi resimde gösterildiği gibi 
şarjlı süpürgenin çekiş ağzına takılmalıdır (Resim 4).

Çerçevelerin, hassas mobilyaların vs. temizlenmesi 
için mobilya fırçası kullanılabilir (Resim 5).

 
Turbo fırça.
Turbo fırça ile saçları, tüyleri en etkili şekilde 
temizleyebilirsiniz. Turbo fırçayı, gösterildiği şekilde 
şarjlı süpürgenin ağzına takınız. (Resim 6)
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Lütfen dikkat:  
Çekme işleminden sonra cihazı kapatınız ve şarj 
ünitesine geri koyunuz.

 

Şarjlı el süpürgenize 
iyi bakın, faydasını 
göreceksiniz.
Şarjlı el süpürgesi mümkünse her çekiş işleminden 
sonra boşaltılmalıdır. 

Toz haznesini kilit açma tuşu yardımıyla çözünüz ve 
motor ünitesinden ayırınız (Resim 7).

Komple filtre ünitesini hazneden çıkarınız ve iyice 
temizleyiniz. Filtre ünitesini bir yere hafifçe vurarak da 
temizleyebilirsiniz.

Kir haznesini boşaltınız.  

Aşırı kirlenme durumunda filtre ünitesi ve hazneyi 
yıkayabilirsiniz.
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Ardından kuru bir bezle güzelce kurulayınız. Filtre 
ünitesini takmadan önce güzelce kurumasını bekleyiniz.

Cyclone filtreyi ve diğer filtreyi hazneye iyice 
yerleştiriniz.

Hazneyi motor üniteye oturtunuz. 

Turbo fırçayı şekilde gösterildiği gibi tek düğmeye 
basarak açabilir ve rahatça temizleyebilirsiniz. 
(Resim 8).

Bu ürün yeniden şarj edilebilir NiMH pillere sahiptir. 
Ürünün imha edilmesinden önce boşalmış pilleri sökünüz 
ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme 
kazandırınız.

Şarjlı el süpürgenizi 
güvenle kullanmak, sizin 
elinizde.
Elektrikli süpürgeniz aşağıdaki işlemler için uygun 
değildir:

İnsanların veya hayvanların bu cihaz ile temizlenmesi

Aşağıdaki cisimlerin çekilmesi:

Haşereler, küçük canlılar

Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak ve kızgın maddeler

Kolay alevlenen veya patlayıcı maddeler ve gazlar

Sobalardaki ve merkezi ısıtma tesisatlarındaki kül ve 
kurumlar.

Şarj aletini tip etiketindeki bilgilere uygun prize takınız.

Hiçbir zaman filtre uçları olmadan çekme işlemi 
yapmayınız
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Bu ürün çocuklar ve fiziksel, algısal veya zihinsel 
yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/
veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak 
gözetim altından olmaları ve ürünün güvenli kullanımı 
hakkında bilgi sahibi olmaları ve olası tehlikeleri bilmeleri 
durumunda kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.

Ürünü “0” derecenin altında veya “40” derecenin 
üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmeyiniz.

Arızalı şarj cihazını takmayınız veya açmayınız. Yenisi ile 
değiştiriniz.

Hasarlı olması durumunda şarjlı el süpürgesini 
çalıştırmayınız. 

Şarjlı süpürgeyi ve şarj ünitesini hava koşullarının 
etkilerine, neme ve ısı kaynaklarına karşı koruyunuz.

Şarjlı süpürgenizi temizlemeden önce muhakkak 
adaptörün fişini prizden çekmiş olmalısınız. Standard bir 
plastik temizleyici ile ürünü temizleyebilirsiniz.

 
Şarjlı süpürgenizi  suya daldırmayınız.
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Sorun Olası sebep

Ürün çalışmıyor. Açma kapama düğmesine basmamış olabilirsiniz. Açma kapama düğmesine basınız.

Şarjı azalmış olabilir. Şarj ediniz.İyi çekmiyor.

Çözüm önerisi

Hayatta her sorunun bir cevabı var. 

Şarjlı el süpürgenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de 
sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık.  
Umarız, faydası olur. 

Toz haznesi dolmuştur. Toz haznesini boşaltınız.
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AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S. 

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı  : Homend 

Ürün Tipi  : Şarjlı el süpürgesi 

Homend Modeli  : Dustrider 1218  

Adaptör marka adı   :Swtec 

Adaptör modeli         :SWN006S220020E1

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi  & 2006/95/EC Direktifinin gerekliklilerini 

karşıladığını beyan eder.  

Uygulanan LVD  Standardı 

Adaptör : EN61558-1/A1:2009 

EN61558-2-16:2009

Uygulanan EMC Standardı  

EN55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011 

EN55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008  

EN61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009  

EN61000-3-3:2008 
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Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

Adaptör GS sertifikası Nr.     Z1A120770660089              Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

Adaptör LVD raporu Nr.               68210001703               Onaylayan Kuruluş: TUV SUD

EMC AOC Nr.       EMC1306591                             Onaylayan Kuruluş: HKSTC

EMC raporu Nr.     HM168478                Onaylayan Kuruluş: HKSTC

Yer : Hong Kong 

Tarih: 06.08.2013  
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İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber 
vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri 
dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için
çöpe atılmaması gerekmektedir.Lütfen, 
bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için 
Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz. 

 
                      Belgesi veren kuruluş 

 TUV Product Service Ltd. Shenzhen Branch 
 6/F, H Hall, Century Craftwork Culture Square, No. 

4001, Fuqiang Road, Futian District, 518048 Shenzhen, 
P.R.China 

T  (86)755-88286998 
F  (86)755-88285233

Homend adına üreten firma: 
Talentone Hong Kong Limited 

Unit 3, 13/F, Nanyang Plaza, 57 Hung To Road, Kwun 
Tong, Kowloon, HK 
T  (852)27995510 
F (852) 23180512 

Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.   
Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul 

T  444 32 45   F  0 212 289 22 24   W  homend.com     

Voltaj (V)

Güç (W)

Model

14.4 V

75 W

Dustrider 1218

Özellikler

Kullanım ömrü (Yıl) 7 (yedi)

Adaptor input 200-240V AC ~50/60Hz

Adaptor output 22V DC 0.2A

Input 22V          200mA
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Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Satın aldığınız herhangi 

bir ürünü, servisimize 

ulaştırmak isterseniz, 

bize bir telefon açın. 

Gelelim, ürünü teslim 

alalım, servis işlemi 

bittikten sonra, 

istediğiniz yere teslim 

edelim. Üstelik bu hizmet 

için sizden hiçbir ücret 

talep etmeyelim.

Satın aldığınız herhangi 

bir ürünün, bakım, 

tamir  gibi nedenlerle 

servisimizde 

kalma süresi 48 saati  

(2 iş günü) geçmez. 

Zamanında yapılmayan 

hiçbir iş, bizim için iyi bir 

iş değildir.

Satın aldığınız ya da 

almayı düşündüğünüz 

herhangi bir ürünümüzle 

ilgili bilgi ya da destek 

almak için, gece gündüz, 

her saat, istediğiniz 

an bize telefon ya da 

internet aracılığıyla 

ulaşabilirsiniz.

Tüm ürünlerimiz, tasarım, 

üretim ve dağıtım 

aşamalarında defalarca 

kontrolden geçirilir. 

Yine de üretimden 

kaynaklanan en ufak 

sorunda bile, hiçbir ücret 

ödememe garantiniz 2 yıl 

boyunca geçerlidir.

Aldığınız Homend 

ürününü  

homend.com’dan 

kaydederseniz, size 

herhangi bir işlem 

sırasında garanti belgesi 

dahil hiçbir belge 

sormayız. Böylece kutu, 

garanti belgesi, fiş 

ya da fatura saklama 

zorunluluğunu ortadan 

kaldırırız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. 
Türkiye’nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan  
en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi  
tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

> homend.com
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