
Dikey Șarjlı Süpürge

KULLANIM  KILAVUZU

P 2049



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș QUANTUM P 2049 

Dikey Șarjlı Süpürge’mizi seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına 

duyduğunuz güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha 

fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna 

uygun olarak kullandığınız 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  

444 57 70 no’lu 

tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz. 

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıștır, sanayi tipi kullanım için  uygun değildir.



CİHAZIN BÖLÜMLERİ

18

13

12

14

15

16

17

19

1

2
3

6

9

10

4
5

7

8

11

21

27 28

29

20

22 23 24 25 26

1- Tutma Sapı
2- Açma Kapatma Düğmesi
3- Hız Kontrol Düğmesi
4- Otomatik Hız Göstergesi
5- Șarj Göstergesi
6- Yüksek Düșük Hız     
    Göstergesi
7- Toz Haznesi Çıkarma    
    Butonu
8- Toz Hazne
9- Toz Hazne Filtre
10- Hazne Alt Kapak Mandalı

11- Toz Hazne Alt Kapak
12- Motor Gövdesi
13- Batarya Yuvası
14- Batarya
15- Aksesuar Kilitleme                          
       Mandalı
16- Alüminyum Boru
17- Süpürücü Gövde 
       Kilitleme Mandalı
18- Led Ișık
19- Turbo Süpürücü Bașlık
20- Çok Kullanıșlı Șarj Standı 

21- Aksesuar Tutma Mandalı
22- Koltuk ve Döșeme Aparatı
23- Flexible Hortum
24- Petek Süpürücü Aparatı
25- Batarya Șarj Yuvası
26- Șarj Adaptörü
27- Alüminyum Stand          
      Borular
28- Alüminyum Boru
      Bağlantısı
29- Stand Paleti 



• Cihazınızın paketinden çıkan orijinal adaptörünü kullanınınz. Cihazınızın emniyetini korumak için  
 daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça  kullanımından   
 kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın FANSET   
 yetkili servisine bașvurunuz.
• Cihazı hasarlı kablo ile șarj etmeyiniz.
• Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
• Cihazınızı hepa filtresiz kesinlikle kullanmayınız. Hepa filtrenin iyice yerine oturmuș olmasına dikkat  
 ediniz. 
• Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazınıza dokunmayın.
• Eğer șarj cihazınız herhangi bir sebepten dolayı çalıșmıyor ise, kablo ve fiș üzerinde hasar mevcut  
 ise șarj aletini prize takmayınız. Ve size en yakın FANSET yetkili servisine bașvurunuz.
• Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, bașka bir amaçla kullanmayınız.  
 Bataryayı kullanım kılavuzundaki yönergelere göre takıp çıkarın.
• Süpürgeniz sıcak kül, jilet ve çivi gibi maddeler ile yanıcı sıvı ve yağların temizliğinde kullanmayınız.
• Süpürgenizi ve șarj kablosunu soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
• Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kesinlikle  
 kullanmayınız.
• Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb.  
 tozları vakumlamayınız. 
• Süpürgenizin motor bölümünü ve turbo süpürücüsünü kesinlikle su vb. sıvılara daldırmayınız.
• Cihazınızın güvenli bir șekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim   
 verildikleri sürece 8 yaș ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam   
 gelișmemiș veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile  
 oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım ișlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı   
 sürece çocuklar tarafından gerçekleștirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yașından  
 küçük çocuklar uzak tutulmalıdır. 
• Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanımına izin vermeyiniz ve kullanılmadığından  
 emin olunuz.

UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ 

GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.

EMNİYET KURALLARI



CİHAZIN MONTAJI

Cihazınızın montajını yapmak için; metal boruyu ana 
gövdenin emiș ağzına iterek aksesuar kilitleme 
mandalından çıkan "click" sesini duyduğunuzdan 
emin olunuz.

Ana gövdeyi metal borudan çıkarmak için aksesuar 
kilitleme mandalına basarak kendinize doğru çekiniz. 

Turbo fırçayı metal borunun üzerindeki süpürücü gövde 
kilitleme mandalına doğru iterek "click" sesini 
duyduğunuzdan emin olunuz.
Metal borunun alt kısmında kalan süpürücü gövde 
kilitleme mandalına basarak kendinize doğru çekerek 
çıkarınız. 

Stand paleti sabit bir alan üzerine koyarak alüminyum 
boruları bağlantı adaptörü ile birbirine taktıktan sonra 
stand paleti üzerindeki yuvasına yerleștiriniz.

Yerleștirilen borunun üstüne çok kullanıșlı șarj standını 
takınız. Süpürgeyi șarj olması için șarj standına asınız.
Çıkarmak için alüminyum boruları önce șarj 
standından sonra stand paletten kendinize doğru 
çekiniz ve boruları birbirinden çekerek ayırınız.

Petek süpürücü veya koltuk döșeme aparatını 
aksesuar hortumuna iterek yerleștiriniz. Aksesuar 
hortumunu da aksesuar tașıma mandalına basarak 
takınız. Diğer aparatıda stand üzerinde bulunan 
aksesuar tașıma mandalına basarak yerleștiriniz, 
"click" sesini duyduğunuzdan emin olunuz.



Cihazınızı standın üzerinde bulunan șarj bölgesine 
takınız veya bataryayı çıkartıp batarya için stand 
üzerinde șarj etme kısmına yerleștiriniz.   

Șarj göstergesi batarya doldukça bir çubuktan dört 
çubuğa kadar artacaktır. Șarj göstergesi sabit yanmaya 
geçtiğinde cihaz bataryasının tam dolduğu anlamına 
gelmektedir. Bu durumda șarj cihazının fișini pirizden 
çekerek șarj ișlemini sonlandırınız.

Gösterge ıșıkları
Güç göstergesi: Batarya gücü düșük olduğunda ıșık 
yanıp sönecektir.
Batarya kapasitesini gösteren 4 farklı ıșık vardır.
Batarya kapasitesi: > %100 :4
                              > %75   :3
                              > %50   :2
                              > %25   :1

Not 1: 3 ile 4 saat arasında tamamen șarj etmeden 
kullanmayınız.

Not 2: Cihazınızı oda sıcaklığında șarj ediniz. Cihazınızı 
0˚C nin altında ve 40˚C nin üstendeki sıcaklıklarda șarj 
etmeyiniz. Șarj ünitesi, cihazı șarj ederken ısınabilir.

Șarj kablosu soketini cihazınızın üzerinde bulunan șarj 
etme yuvasına takınız.

CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ



Cihazınızı șarj standından çıkarınız. Cihazınızı çalıștırmak 
için açma kapama anahtarına basınız.  

Manuel hız kademelerinde çalıștırmak isterseniz,                     
                artı tușuna basarak șekil 2,3,4’te 
görüldüğü gibi hız kademelerini ayarlabilirsiniz. 

Cihazınız șekil 1’de gösterildiği gibi otomatik konumda 
çalıșmaya bașlayacaktır.

Süpürme ișleminiz bittikten sonra cihazınızı șarj 
standına yavașca iterek yerleștiriniz. Yerleștirdiğinizden 
emin olunuz.

Șekil 1
Otomatik Konum

Șekil 2
1. Hız Seviyesi

Șekil 3
2. Hız Seviyesi

Șekil 4
3. Hız Seviyesi

" "

NOT 1: Ișığın yanıp sönmesi bataryanın boș olduğunu 
gösterir.
NOT 2: Toz algılama sembolünün (      ) kırmızı renkte 
yanması cihazınızın yüzeydeki toz miktarına göre hızını 
otomatik olarak ayarladığını gösterir.

NOT 3: İhtiyacınıza göre, uygun olan süpürücü 
aparatlarını takarak kullanınız veya aksesuar
hortumunun ucuna takarak kullabilirsiniz.
Petek süpürücü aparatı: Petek gibi dar ve köșe 
kısımlarını süpürmenizi sağlar. 
Koltuk ve döșeme aparatı: Koltuk, yatak örtüsü vb. 
kumaș yüzeylerindeki tozların temizlenmesini sağlar. 

CİHAZIN KULLANIMI



TURBO SÜPÜRÜCÜ TEMİZLİĞİ (HELOZONİK FIRÇA) ;
Temizleme fırça açma kilidini çekiniz ve fırçayı çıkarınız. 
Turbo süpürücüyü kesinlikle yıkamayınız sadece içerisindeki 
temizleme fırçasının temizliğine özen gösteriniz.
Ardından fırçayı yerine yerleștirip kilidi takınız.

Toz haznesini çıkarmak için çıkarma butonunu așağıya 
doğru bastırarak hazneyi çıkarınız. 

NOT 2: Cihazınızın temizlik ve bakım ișlemine bașlarken 
cihazınızı kapatınız.

NOT 1: Yüksek emiș gücü elde etmek için hepa filtreyi ve 
hava çıkıș filtresini düzenli bir șekilde temizleyiniz. Filtre 
parçalarını kimyasal kullanmadan dikkatlice yıkayınız.

Hazne dolduğunda hazneyi temizlemek için resimdeki gibi 
hazne alt kapak kilidine basarak hazne içerisindeki toz ve 
partikülleri temizleyebilirsiniz. Hazne kapağını bastırarak 
kilitleyiniz. 
Hepa filtre temizliği için hepa filtreyi çekerek çıkarınız, 
silkeleyiniz ve yerine yerleștiriniz.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI



• Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı  
 firmamızın garantisi kapsamındadır.

• Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.  
 Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür. Bu süre,mala ilișkin arızanın servis istasyonuna, servis  
 istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya   
 imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar. Malın arızasının 10 iș günü içerisinde   
 giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere  
 sahip bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

• Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında  
 Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleșmeden dönme,
 - Satıș bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

• Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; ișçilik masrafı, değiștirilen parça bedeli ya da  
 bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

• Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin așılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir  
 raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya  
 imkan varsamalın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.

• Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle ișlevini yitiren  
 parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı  
 dıșındadır. 

• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti  
 kapsamı dıșındadır.

• Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.

• Voltaj düșüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen  
 arızalar garanti kapsamı dıșındadır.

• Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.

• Cihazın veya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.

• Satıcı / bayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim  
 yerinin bulunduğu veya tüketici ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici  
 Mahkemesine bașvurabilir.

• Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı   
 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.

TÜKETİCİ HAKLARI



Muhtemel Sebep Çözüm

Açma kapama 
düğmesine basılmıș 
olmasına rağmen; 
ürünün çalıșmaması

Emiș gücünün az 
olması;

Cihazın toz sızdırması;

Batarya yuvasının 
çalıșmaması;

Cihazın yüksek ses 
ile çalıșması;

1.Batarya güç kapasitesi  
yeterli değil bu durumda ikaz 
ıșığı yanıp sönecektir
2.Batarya güce sahip değil
3.Adaptör cihaza bağlı kalmıș 
olabilir
4.Cihazın șarj konumunda 
olması

1.Toz haznesi dolmuș 
olabilir

2.Hepa filtre kirlenmiș ve 
temizlenmeye ihtiyacı 
olabilir

1.Toz haznesi dolmuș 
olabilir

2.Hepa filtre doğru 
yerleștirilmemiș olabilir

3.Hepa filtre zarar görmüș 
olabilir

Batarya ömrünü bitmiș 
olması

1.Temizlik süpürücüsü, boru 
ya da filtre tıkanmıș olabilir

2.Toz haznesi dolmuș olabilir

1.Cihazı șarj edin

2.Müșteri destek  hattına müracaat 
edin

3.Șarj aletini çıkarın

1.Tozları dökerek, toz haznesini 
temizleyin 

2.Hepa filtreyi çıkartarak kontrol 
edin

1.Tozları dökerek, toz haznesini 
temizleyin

2.Hepa filtreyi talimatlarda belirtildiği 
gibi yerleștirin

3.Hepa filtreyi baștan yerleștirin

Müșteri destek birimiyle iletișime 
geçin

1.Temizlik süpürücüsünü, boruyu ve 
fitrenin tıkanıp tıkanmadığını kontrol 
edin

2.Toz haznesinde bulunan tozları 
boșaltın

Cihazın hala çalıșmaması durumunda, satıcı yetkili servis ile iletișime geçin.

Önemli İpuçları
1.Emiș ağızındaki hava akıșı hiçbir șekilde engellenmemelidir. Aksi halde motor așırı ısınmadan ötürü 
zarar görecektir. 

2.Hepa filtre yıkanabilir filtredir. Daha uygun ve güzel bir temizlik için filtreyi zamanında çıkarıp, yıkayın. 
Max. 10 kullanımdan sonra filtreyi yıkayın.  En iyi sonuç için 3 ila 6 aylık kullanım sonrasında Hepa 
filtrenizi değiștirin. 

3.Hepa filtreyi cihaza yerleștirip kullanmadan önce, kendiliğinden tamamen kuruduğundan emin olun. 

4.Sürekli yüksek hızda kullanım, batarya ömrünüzü kısaltacaktır.

Hata Bulgusu



Dikey Șarjlı Süpürge

ÖZELLİKLER

Type:

Model:

P5-SJ

QUANTUM P 2049

LI-ION BataryaBataryaTipi:

2000 mAhBatarya Kapasitesi:

22.2 VVoltaj:

26.5V 690mASarj Çıkıșı:

500 mlToz Kapasitesi:

3-4 saatSarj Süresi:

Seviye 1: 45 dk
Seviye 2: 22 dk
Seviye 3: 15 dk

Çalıșma Süresi:

20 WTurbo Süpürücü Nominal Güç:

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE P5-SJ

Anma Gerilim : 100-240V

Nominal Güç : 250 W

Frekans : 50-60 Hz

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık : 2.50 kg

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ș.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak 
No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx)   T. 444 5 770   F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com


