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Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge

TECHNOVAC TR 8700

KULLANIM KILAVUZU
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Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmi! ve son derece titiz kalite kontrolünden 

geçmi! TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli 

Süpürge’mizi seçti"iniz için te!ekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM 

markasına duydu"unuz güveni göstermi! oldunuz. Bizim de bütün 

hedefimiz size ödedi"inizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli 

kılmaktır. Almı! oldu"unuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak 

kullandı"ınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. 

Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber 

size en yakın FANSET Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü 

bilgi için bize  

0800 219 02 79 no’lu 

ücretsiz tüketici danı!ma hattından ula!abilirsiniz. 

#yi günlerde kullanmanız dile"iyle.

Saygılarımızla...
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1- Hortum Tutma Sapı

2- Hortum

3- Hortum Ba!lı"ı

4- Teleskobik Boru

5- Süpürücü Gövde

6- Koltuk ve Dö!eme
 Süpürücü Aparatı

7- Kenar-Kö!e ve Radyatör 
 Süpürücü Aparatı

1- Hava Çıkı! Kapa"ı 

2- Hava Çıkı! Hepa Filtre

3- Ta!ıma Sapı  

4- Kablo Sarma Butonu

5- Tekerlek

6- Toz Hazne Kapa"ı 

7- Siklon Tribün Filtre 

8- Toz Hazne Hepa Filtre 

9- Toz Hazne Tutma Sapı

10- Toz Haznesi

11- Emi! A"zı

MAK!NEN!N BÖLÜMLER!

AKSESUARLAR
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UYARI: MAK!NEY! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

  olmadı"ını kontrol ediniz.

 Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.

 ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından

 Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.

 ba!ka bir amaçla kullanmayınız.

 temizlik ve bakım i!lerine ba!lamadan önce kapatınız ve mutlaka
 fi!ini prizden çekiniz.

 kabloya dola!acak !ekilde hareket ettirmeyiniz.

 izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken
 dikkat ediniz.

 çalı!mayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

 vakumlamayınız.

 ya" vb. sıvıları vakumlamayınız.

 engelliler ve deneyimsiz ki!ilerin kullanımı için dizayn edilmemi!tir.  
 Bu tür ki!iler tarafından kullanılması gerekti"inde bu insanların
 güvenli"inden sorumlu ki!iler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.

EMN!YET KURALLARI
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MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

Makinenizin toz hazne hepa filtresini !ekilde 
görüldü"ü gibi yerle!tirildi"inden emin olunuz.
Cihazınızı kesinlikle toz hazne filtresi olmadan 
kullanmayınız.

Makinenizin hava çıkı! kapa"ını çıkartmak için;
kapa"ı yukarıya do"ru çekip çıkartınız. 
Hepa filtreyi çıkartmak için; filtre üzerindeki 
tırnaktan tutarak yukarıya do"ru çekerek 
çıkartınız.

Makinenizin hava çıkı! hepa filtresini !ekilde 
görüldü"ü gibi yerle!tirildi"inden emin olunuz.
Cihazınızı kesinlikle hava çıkı! hepa filtresi 
olmadan kullanmayınız.

Hazneyi yerine takmak için resimde görüldü"ü 
gibi gövde üzerindeki yerine yerle!tiriniz.

Cihazınızla kuru vakumlama yapmak için; Toz 
hazne tutma sapından tutarak hazneyi yerinden 
çıkartabilirsiniz.
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Hortum ba!lı"ını emi! a"zına bastırarak 
kilitleyiniz. Makinenizin arkasında bulunan fi!i 
çekerek çıkartınız ve prize takınız. Artık 
makineniz kullanıma hazırdır. Çalı!tırma 
butonuna basarak makinenizi çalı!tırınız ve 
temizleme i!lemini gerçekle!tiriniz.

Makinenizin haznesini hazırladıktan sonra yerine 
yerle!tiriniz. 

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

Teleskobik boru üzerindeki dü"meyi ok
yönünde iterek teleskobik boruyu uzatabilir 
veya kısaltabilirsiniz.

sonra da temizlemek istedi"iniz yüzeye göre
seçti"iniz uygun süpürücü aparatı teleskobik
boruya monte ediniz.
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daldırmayınız. Nemli bir bez ile silerek 
temizleyiniz.

Makinenizin haznesini her doldu"unda 
içerisindeki toz ve partikülleri temizleyiniz. 
Hazneyi nemli bir bez yardımı ile
temizleyebilirsiniz.

7
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

TEM!ZL!K VE BAKIM

aparatı direkt hortum tutma sapına monte 
ederek kullanabilirsiniz. 

Makinenizin emi! gücünü tutma sap borusunun 
üzerindeki hava penceresinden
ayarlayabilirsiniz.

Hazne doldu"unda hazneyi temizlemek için toz 
haznesini yerinden çıkartınız.
Toz Hazne kapa"ını açınız ve hazne içerisindeki 
toz ve partikülleri temizleyebilirsiniz.

NOT: Makinenizin vakum performansını 
yüksek tutmak için hazne ve filtrelerin temiz 
olması gerekir.

Makinenizle kesinlikle sıvı vakumlamayız.

Makinenizi hazne içerisindeki siklon tribün 
filtresiz kesinlikle kullanmayınız.
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TEM!ZL!K VE BAKIM

TA"INMASI VE SAKLANMASI

Makinenizin filtrelerini silkeleyerek
temizleyebilirsiniz.

NOT: Makinenizi temizlemeden ve bakım 
yapmadan önce mutlaka fi!i prizden çekiniz. 

Makinenizin vakum performasını yüksek 
tutmak için hazne ve filtrelerin temiz olması 
gerekir. Hepa filtreleri akan musluk altında ve 
metal fırça ile kesinlikle temizlemeyiniz.

Makinenizi bir yerden bir yere ta!ırken resimde 
görüldü"ü gibi makinenin tutma sapından 
ta!ıyınız. Kesinlikle toz hazne tutma sapından 
ta!ımayınız.

Makinenizi ta!ımadan veya saklamadan önce 
fi!i prizden mutlaka çekiniz.

NOT: Makinenizi elektrik kablosundan 
ta!ımayınız veya sürüklemeyiniz.

Makinenizin arkasında bulunan süpürücü askı 
yuvalarını kullanarak fazla yer kaplamadan 
resimde görüldü"ü gibi toplu bir !ekilde 
ta!ıyabilir veya saklayabilirsiniz.
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TÜKET!C! HAKLARI

rçalar rından kaynaklanan kırılmalar  
 har re tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

garanti süresi içerisinde arızalanması durum geçen  
 süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 i! günüdür.  
 Bu süre rızanın servis istasyon yonunun   
 olmaması durum a
 ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren ba!lar.  

 ba!ka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

 - Satılanın ayıpsız bir misle ile de"i!tirilmesini isteme haklarından birini  
 kullanabilir.

 de"i!tirilen parça bedeli ya da ba!ka herhangi bir ad altında hiçbir ücret  
 talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 malın ayıpsız misli ile de"i!tirilmesini talep edebilir.

 nedeniyle i!levini yitiren parçalar ve bu parçaların i!levlerini yitirmesi   
 nedeniyle olu!an hasar ve arızalar garanti kapsamı dı!ındadır. 

avuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı!ındadır.

Yanlı! kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı   
 dı!ındadır.

V veya f r farklı v
 kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dı!ındadır.

Yetkisiz ki!iler tarafından yapılan tamir neticesinde olu!an arızalar garanti  
 kapsamı dı!ındadır.
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TÜKET!C! HAKLARI

veya cihaz parçalarının dü!ürmesinden kaynaklanan arızalar   
 garanti kapsamı dı!ındadır.

ayi tarafından ka!elenip imzalanmayan garanti belgeleri   
 geçersizdir.

 çıkabilecek uyu!mazlıklarda yerle!im yerinin bulundu"u veya tüketici   
 i!leminin yapıldı"ı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici   
 Mahkemesine ba!vurabilir.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlı"ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi  
 Genel Müdürlü"üne ba!vurabilir.
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TEKN!K ÖZELL!KLER

TYPE DCSL 2200
Anma Gerilim : 220-230 V AC

Max Güç  : 2200 W.
A.E.E.E. Yönetmeli"ine Uygundur.

Net A"ırlık : 6.5 kg

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. !ti.

Merkez Mahallesi $.Yılmaz Özdemir Cad. 

www.fanset.com - info@fanset.com


