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Elektromos álló padloporszivó

eta 1434/38
HASZNALATI UTASITAS
Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezése előtt 
kérjük, olvassa el figyelmesen a készülék használati utasítását és ezt az útmutatót  
a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint a csomagoló anyagokkal  
és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.

I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
–  Ezen útmutatót tekintse a készülék tartozékaként és adja át azt a készülék esetleges 

további felhasználójának.
–  Ellenőrizze, hogy az adattáblán levő feszültségadat megegyezik-e az elektromos 

dugaszolóaljzatban levő feszültséggel.
–  Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy villásdugója sérült, ha 

nem működik rendesen, ha az leesett és megsérült. Ilyen esetekben adja át a készüléket 
szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése ellenőrzése céljából.

–   A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, 
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú 
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!

–   A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, 
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy  
a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, 
amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék 
biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. 
A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek 
nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!.

–   A porszívó kezelésekor legyen óvatos és kerülje a forgó kefével 
történő érintkezést (pl.szabadon lengő ruházat, haj, ujjak, bizsuk, 
karkötők stb.).

–   Soha ne dugja be ujját vagy más tárgyat a porszívó belépő  
és kilépő nyílásaiba. Ha mégis bekövetkezik a nyílások/
levegővezető alkatrészek (pl. tartozékok) eltömődése, akkor 
kapcsolja ki a porszívót és az eltömődés okát teljesen távolítsa el. 

–   A forgokefe csatlakoztatasara valo beepitett elektromos 
csatlakozoval ellatott porszivonal a forgokefe tisztitasa vagy 
karbantartasa előtt a csatlakozo dugot ki kell huzni az aljzatbol.

–   A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek 
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, 
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza 
ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
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–   Ne használja a porszívót ha nedves a keze vagy a lába!
–  Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül!
–  Ne porszívózzon helyesen behelyezett szűrővédő és szűrő nélkül!
–  Ne használja (ne kapcsolja be) a porszívót, ha az éppen feltöltődik!
–  A porszívó nem alkalmas az emberi egészséget károsító anyagok porszívózására.
–  Néhány szőnyegfajta, bútorhuzat stb. porszívózásakor elektrosztatikus töltés 

keletkezhet, ami a felhasználóra nem jelent veszélyt.
–  A szívófejet, a tömlőt vagy a tartozékokat ne közelítse szeméhez vagy füléhez és 

ne dugja azokat egyetlen testnyílásba sem! 
–  Ne használja a porszívót ha nedves a keze vagy a lába!
–  Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül!
–  Ne merítse vízbe a porszívót (még részben sem)!
–  Ne porszívózzon helyesen feltett szűrőrendszer és mikroszűrők nélkül.
–  Más helyre történő áthelyezéskor ne emelje meg a porszívót annak csatlakozó 

vezetékénél fogva. Használja mindenkor a porszívó fogantyúját.
–  A keszulek nem alkalmas vizes vagy nedves padlofeluletek porszivozasara! A motorba 

juto nedvesseg karosithatja a keszuleket es uzemzavart okozhat. A garancialis javitasi 
kotelezettseg ilyen meghibasodasokra nem vonatkozik.

–  Némelyik szőnyegfajta porszívózásakor statikus elektromosság is keletkezhet. 
Semmiféle statikus energia kisülés nem veszélyezteti az egészséget.

–  Ne porszivozzzon eles targyakat (pl. uveget, cserepeket), forro, eghető es robbano 
anyagokat (pl. hamut, parazslo cigarettaveget, benzint, oldoszereket), de 
kenőanyagokat sem (pl. zsirokat, olajokat). Ilyen anyagok felszivasakor megserulhet  
a porzsak, esetleg a keszulek.

–  Nagyon finom poranyagok porszívózásakor eltömődhetnek a porzsák pórusai. Ezzel 
csökken a levegő áramlási keresztmetszete és gyengül a szívóteljesítmény. Ilyen esetben 
a porszűrőt a lehető leghamarabb ki kell cserélni,  valamint a mikroszűrőket kitisztítani, 
abban az esetben is, ha a porzsák még nem telt meg. Ne használja a porszívót építési 
munkák közben / után, törmelék porszívózására, mint például gipszkarton por, 
finom homok, cement, építési por, vakolat, stb. Abban az esetben, ha ilyen jellegű 
szennyeződések / építőanyagokok / stb. kerülnek bele az egységbe károsodás, vagy 
hibás működés léphet fel. Az ilyen jellegű meghibásodás nem jogosít garanciális javításra!

–  Ne hajtson át a csatlakozóvezetéken a porszívó kerekeivel annak használatakor és ne 
húzza ki a csatlakozóvezetéknél fogva a villásdugót az el. dugaszolóaljzatból.

–  A porszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy valamennyi rögzítő mechanizmus 
megfelelő helyzetben van-e.

–  A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és  
a gyártócég által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.

–  Ne tegye ki a porszívót külső időjárási behatásoknak (eső, fagy, közvetlen napsütés stb.).
–  A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal 

megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
–  A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és ami ebben  

az utasításban szerepel!
–  A hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen az 

érvényes szabványoknak.
–  Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetékének állapotát.
–  FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati 

utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.
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–  A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és 
képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.

–  Gyártócég nem felel a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért  
és nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása 
esetén. A készülék helytelen használatának tekintjük többek között a szűrők rendszeres 
cseréje vagy karbantartása elhanyagolását a IV., V. fejezetekben közölt utasítások 
alapján és ugyanúgy nem eredeti szűrők használatát, amely következtében üzemzavar 
jelentkezett vagy a porszívó megkárosodott. 

II.  TERMÉKLEÍRÁS (1. ábra)
A – porszívó
 A1 – a szívótér fedele   A9 – a kifúvó nyílás fedele
 A2 – a fedélrögzítő zárja  A10 – a biztonsági biztosíték
 A3 – szívónyílás   A11 – porzsák
 A4 – START/STOP nyomógomb   A12 – a kifúvó rács
 A5 – a motor elektromos szabályozása  A13 – szívóoldali mikroszűrő
 A6 – a porzsák telítettsége kijelzése  A14 – kimeneti mikroszűrő
 A7 – fogantyú  A15 – hálózati kábel
 A8 – csatlakozó nyílás 

B – tartozékok
 B1 – szívófej  B4 – fogantyú 
 B2 – szivocső kicsi  B5 – kárpittisztító 
 B3 – szivocső nagy  B6 – réstisztító

Megjegyzés
A 1434-as tipusu porszivohoz kulon tartozekkent a turbókefe jelzesű vasarolhato, keskeny  
a parketta szívófej

III. A PORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
Cső fogantyúval B2, B3
–  Csatlakoztassa a C csövet a porszívóhoz úgy, hogy benyomja a cső végén levő, rugós 

biztosítós nyomógombot, majd a csövet enyhe nyomással betolja a porszívón levő 
A3 jelű csatlakozó nyílásba vagy csatlakozó nyílás A8 (3. ábra). A rugós biztosító 
nyomógomb a porszívón levő nyílásba kell, hogy benyomódjon. Egy „kattanás” hallatszik. 
Válassza le a csövet a porszívóról úgy, hogy megnyomja a rugóval ellátott biztosító 
nyomógombot, ezt követően óvatosan kihúzza a porszívóból a csövet.

–  A (B1, B4, B5, B6) jelű tartozékok becsatlakozásakor és szétbontásakor a csöveknél 
Walkalmazott módon járjon el (3. ábra).

IV. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
Távolítsa el a csomagolóanyagokat, vegye ki a porszívót és tartozékait. Húzza ki  
a porszívóból az A15 jelű csatlakozóvezeték megfelelő hosszúságban és a villásdugót
csatlakoztassa az elektromos dugaszolóaljzatba. 

A porszívó üzemzavarmentes működése biztosítása érdekében  
a gyártócég által javasolt tesztelt porszűrőket és mikroszűrőket  
kell használni
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Állítsa össze a porszívó B jelű tartozékait (2, 3. ábra). A B1 jelű padlószívó fej szőnyegek 
vagy síma padlófelületek porszívózására szolgál (4. ábra). Ha a padlószívófej kefével is 
rendelkezik, akkor kemény padlófelületek porszívózásakor a csappantyú átkapcsolásával 
tolja ki azt. A B6 jelű résszívóval nehezen hozzáférhető helyeket porszívózhat ki (5. ábra). 
A B5 jelű kárpit kiszívó fejjel, ellátott kárpitszívó fejjel különböző bútorféléket porszívózhat 
ki (6. ábra). A porszívó be- vagy kikapcsolását az A4 jelű kapcsolóval végezheti el, amely 
jelölésű (7. ábra). A szívó teljesítményt az A5 szabályozóval állíthatja be (7. ábra).  
A minimális szívóteljesítményt puha anyagoknál (pl.függönyök, kárpitok esetén) javasoljuk 
alkalmazni. Maximális szívóteljesítményt padlóburkolatoknál (pl. terhelésnek kitett 
szőnyegeknél) használjon. A porszívózás befejezése után kapcsolja ki a porszívót, majd 
annak csatlakozó vezetéket húzza ki a hálózati dugaszolóaljzatból. A halozati kabelt tekerje 
a fogantyu kampojara es a porszivo also reszen levő melyedesre. A kivitelű keszulek ives 
fogantyuval van felszerelve, mely megkonnyiti a porszivo kezeleset es hordozasat. 

FIGYELEM  
Porszivot ne kapcsolja be, vagy ki a csatlakozokabel kihuzasaval az elektromos 
halozatbol. Abban az esetben, ha a forgatogomb “min” vagy “max“ helyzetben van es 
a porszivo valaminek nekitamasztva all (pl. butornak, falnak), a motor nyomatekanak 
hatasara a porszivo eldőlhet es megserulhet.

A porzsák telítettsége kijelzése
Ha a padlószívó fejet a porszívózandó felület fölé emeli és max. szívóteljesítménynél az 
A6 jelű kijelzőn tartósan megjelenik a teljesen kitöltött színes mező akkor a porszűrőt
ki kell cserélni (8. ábra). A kijelző által porszívózás közben jelzett állapotváltozásokat ne 
kell figyelembe venni.

A porzsák cseréje
Az A2 jelű zár benyomásával hajtsa fel a porszívó A1 jelű fedelét annak rögzített 
helyzetébe (9. ábra). Ezután vegye ki az A11 jelű porszűrőt a tartó jelű vezető bordáiból  
(10. ábra) és a háztartási hulladékkal együtt likvidálja azt. Az új porszűrő homlokrészét 
tolja be (a nyil irányában) a porszívó szívóterében levő jelű tartóba és ütközésig nyomja 
azt be. A porszívó fedelét visszabillentéssel zárja le. Egy „kattanás” hallatszik.

A mikroszűrők csereje
Minden 5. porzsakcsere utan a mikroszűrőket ujakra kell kicserelni. A felhasznalt papir 
porzsakot es a mikroszűrőket a szokasos haztartasi hulladekkal egyutt semmisitse meg.

Szívóoldali mikroszűrő
Az A2 jelű zár benyomásával hajtsa fel a porszívó A1 jelű fedelét annak rögzített helyzetébe 
(9. ábra). A racsozat felső reszen levő reteszelőt es a racsozatot kibillentjuk a porszivobol 
(13. abra). A mikroszűrőt A12 kivesszuk es kicsereljuk (11. abra). Tartsa be a mikroszűrők 
behelyezesenek az iranyat (a sotetebb oldal a racsozat fele nez). A racsozaton levő kiugrast 
helyezze a keszulek palastjan levő nyilasba es ezutan a racsozatot kattintsa be. A porszívó 
fedelét visszabillentéssel zárja le. Egy „kattanás” hallatszik.

A bearamlo levegő mikroszűrője
Az A2 jelű zár benyomásával hajtsa fel a porszívó A1 jelű fedelét annak rögzített helyzetébe 
(9. ábra). A mikroszűrőt A14 kivesszuk es kicsereljuk (12. abra). Ellenkező sorrendben 
helyezze vissza az uj mikroszűrőt a szivoterbe, melynek megfelelő helyzetet ket bevagas 
mutatja. A porszívó fedelét visszabillentéssel zárja le. Egy „kattanás” hallatszik.
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FIGYELEM
 –  Maximális szívóhatást mindig csak tiszta szűrővel és üres porszűrő érhetünk el.
 –  A porzsák homlokrésze tartóba/adapterbe történő helyes behelyezésével és a szűrővel 

ellátott tartó a porszívó szívóterébe történő behelyezésével megtörténik az A10 jelű 
biztosítószerkezet mechanikai biztosítása kioldása, ami lehetővé teszi a porszívó A1 
jelű fedele lezárását.

 –  A biztonsági biztosíték A10 miatt nem lehet a porszívó fedelét bezárni akkor, ha elfelejti 
a porszűrőt behelyezni (papír, szintetikus).

 –  Ügyeljen arra, hogy az egymással érintkező felületek és tömítőelemek működőképesek 
legyenek.

 –  A mikroszűrők cserejenek az elmulasztasa a porszivo meghibasodasahoz vezethet!
 –  Tartalék porszűrőket  és a mikroszűrőket az elektromossági üzlethálózatában 

szerezheti be.

V. KARBANTARTÁS
A porszívót mindig száraz helyen tárolja, hőforrásoktól elegendő távolságban (pl. kandalló, 
kályha, fűtőtest) és ne tegye ki azt külső légköri behatásoknak (pl. eső, közvetlen 
napsugárzás). A porszívó felületét puha, nedves ruhadarabbal törölje le, ne használjon karcos 
és agresszív tisztítószereket!  A készüléket tiszta állapotban, száraz helyen, gyermekek 
és nem önjogú személyek részére nem hozzáférhető helyen tárolja. A padló szívófejet 
annak levételekor mindig szőnyegtisztítási helyzetbe állítsa be (azaz behúzott keferésszel), 
megakadályozza ezzel a kefeszálak elhajlását. Résszívó a nyílásba a hátsó a porszívó.  
A készüléket tiszta állapotban, száraz helyen, gyermekek és nem önjogú személyek részére 
nem hozzáférhető helyen tárolja. Az összállított álló porszívót ne helyezze egyenetlen 
felületre! Szükség esetén állítsa a porszívót egyenletes felületre, ahol nem borulhat fel.

Padló szívófej
Minden porszívózás után szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a keféken vagy  
a gyűjtőfejeken nem maradt-e szennyeződés. Ha igen, akkor a szennyeződéseket távolítsa 
el az alábbiakban közölt módon. 

VI. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSAI
Hibajelenség Oka  Eltávolítása

A motor nem kapcsol be Nincs hálózati csatlakozásted Ellenőrizze a kábelt,  
a villásdugót és az el.  
dugaszolóaljzatot

Nincs bekapcsolva a „ “ 
kapcsoló 

Nyomja meg a „ “ kapcsoló 
nyomógombját 

A fedél nem zárható  
– a biztonsági biztosító 
aktívált állapotban van

A tartóban / adapterben
helytelenül behelyezett
a porszűrő

Ellenőrizze / helyesbítse  
a szűrő kartonból készült 
homlokrésze rözítését  
a tartóban/adapterben

Helytelenül behelyezett tartó 
a porszívó szívóterébe

Ellenőrizze / helyesbítse  
a tartó porszívó szívóterébe 
történő behelyezését
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Hibajelenség Oka  Eltávolítása

Nem elegendő  
a szívóteljesítmény

tartó a porszívó porszívó 
szívóterébe történő

Állítsa a szabályozót „max“ -ra

szívóterébe behelyezését Cserélje ki a porzsákot
Eltömődött mikroszűrők A mikroszűrőket tisztítsa ki, 

illetve cserélje ki
A szívófej cső eltömődött. Távolítsa el az eltömődést 

okozó tárgyakat

VII. ÖKOLÓGIA
Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek 
nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok, 
valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok  
a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy 
elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt. A termék 
helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra 
kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírásszerű megsemmisítésével 
segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok 
helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi 
hatásokat. További részletes információkat a helyi önkormányzati hivatalban, vagy  
a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő 
felhasználóra a nemzeti jogszabályozással összhangban büntetés róható ki.

Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék 
elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet! A gyártó 
utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség!

VIII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)     a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W)    a készülék típusának címkéjén látható
A készülék érintésvédelmi osztálya     II.
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának 
jogát a gyártó fenntartja!
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE 
IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. 

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC 
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS 
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS 
NOT A TOY. 

Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer.  
Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.

Az szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.

9
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INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU (CZ)  /  ÚDAJE O VÝROBKU (SK) 
PRODUCT FICHE (EN)  /  TERMÉK ADATLAP (HU)

KARTA PRODUKTU (PL)

1

(CZ)  Název / ochranná známka
(SK)  Názov dodávateľa / výrobná značka
(EN)  Supplier’s name / trade mark
(HU)  Beszállító neve / védjegye
(PL)   Nazwa dostawcy / znak towarowy

2

(CZ)  Identifikační značka modelu
(SK)  Identifikátor modelu dodávateľa
(EN)  Supplier’s model identifier
(HU)  Típus azonosító
(PL)   Identyfikator modelu dostawcy

1434/38

3

(CZ)  Třída energetické účinnosti
(SK)  Trieda energetickej účinnosti
(EN)  Energy efficiency class
(HU)  Energiahatékonysági osztály
(PL)   Klasa efektywności energetycznej

B

4

(CZ)  Roční spotřeba energie (v kWh/rok) *
(SK)  Ročná spotreba energie (v kWh/rok) *
(EN)  Annual energy consumption (in kWh/year) *
(HU)  Éves energiafogyasztás (kWh/év) *
(PL)   Roczne zużycie energii (w kWh/rok) *

31,0

5

(CZ)  Třída čisticího účinku na koberce 
(SK)  Trieda účinnosti čistenia kobercov
(EN)  Carpet cleaning performance class
(HU)  Takarításhatékonysági osztály
(PL)   Klasa skuteczności odkurzania dywanów

D

6

(CZ)  Třída čisticího účinku na tvrdé podlahy 
(SK)  Trieda účinnosti čistenia tvrdej podlahy
(EN)  Hard floor cleaning performance class
(HU)  Kemény padlóburkolaton való takarításhatékonysági osztály
(PL)   Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych

B

7

(CZ)  Třída emisí prachu z vysavače 
(SK)  Trieda emisií prachu z vysávača
(EN)  Dust re-emission class
(HU)  Por-visszabocsátási osztály
(PL)   Klasa reemisji kurzu

C

8

(CZ)  Hladina akustického výkonu 
(SK)  Hladina akustického výkonu
(EN)  Sound power level
(HU)  Hangteljesítményszint
(PL)   Poziom mocy akustycznej

75 dB (A)

9

(CZ)  Jmenovitý příkon
(SK)  Menovitý príkon
(EN)  Rated input power
(HU)  Névleges teljesítmény felvétel
(PL)   Znamionowa moc wejściowa

800 W



*  Přibližná hodnota roční spotřeby 
energie (v kWh za rok) na základě 50 
cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba 
energie bude záviset na tom, jak je 
spotřebič používán.

Poznámka:
–  Označení tříd je následující: A, B, C, D, 

E, F, G. Třída A je nejvyšší třída  
s maximální efektivitou. G je naopak 
třídou nejnižší s nejmenší efektivitou.

 –  Tyto parametry byly stanoveny na 
základě laboratorních zkoušek  
a výpočtů provedených v souladu 
s Nařízením Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 665/2013, kterým 
se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/30/EU.

*  Orientačná ročná spotreba energie  
(v kWh ročne) pri predpoklade, že 
vysávač sa používa 50 krát počas roku. 
Skutočná ročná spotreba energie závisí 
od spôsobu používania zariadenia.

Poznámka:
–  Označenie tried je nasledovné: A, B, 

C, D, E, F, G. Trieda A je najvyššia 
(najefektívnejšia), trieda G je najnižšia 
(najmenej efektívna).

–  Uvedené parametre boli určené na 
základe laboratórnych výskumov  
a výpočtov vykonaných v súlade  
s Delegovaným nariadením Komisie 
(EÚ) č. 665/2013, ktoré doplňuje 
smernicu Európskeho parlamentu  
a Rady 2010/30/EU.

*  Orientacyjne roczne zużycie energii (w kWh rocznie) przy założeniu, że odkurzacza 
używa się 50 razy w ciągu roku. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu 
użytkowania urządzenia.

Nota:
–  Oznaczenia klas są następujące: A, B, C, D, E, F, G. Klasa A jest to klasa najwyższa 

(najbardziej efektywna), klasa G jest to klasa najniższa (najmniej efektywna).
–  Przedstawione parametry zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych 

i obliczeń wykonanych w oparciu o Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr. 
665/2013 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE.

*  Indicative annual energy consumption 
(kWh per year) assuming that the vacuum 
cleaner is used 50 times in a year. Actual 
annual energy consumption will depend 
on how the appliance is used.

Note:
–  Designations of classes are as follows: 

A, B, C, D, E, F and G. Class A means 
the highest class (most efficient), class 
G is the lowest class (least efficient).

–  The parameters were determined 
on the basis of laboratory tests and 
calculations performed in accordance 
with Commission Delegated Regulation 
(EU) No 665/2013 supplementing 
Directive of the European Parliament 
and of the Council No 2010/30/EU.

*  Hozzávetőleges éves energiafogyasztás 
(kWh/év) feltételezve, hogy a porszívó 
évente 50 alkalommal kerül használtra. 
A tényleges éves energiafogyasztás attól 
függ hogyan használja a készüléket.

Note:
–  Az osztályok a következők: A, B, C, D, 

E, F és G. Az A a legmagasabb osztály 
(leghatékonyabb) a G a legalacsonyabb 
osztály (legkevésbé hatékony).

–  A bemutatott paraméterek az Európai 
Parlament és Tanács 2010/30/EU 
irányelvének és az azt kiegészítő 
665/2013/ EU felhatalmazáson 
alapuló rendelet szerint meghatározott 
laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek 
megállapítva.

PL

EN

CZ SK

HU
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