


Değerli Müşterimiz, 
 
Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL 
ürünü satın almış bulunmaktasınız. 
 
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm 
fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki 
talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. 
 
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size 
uzun yıllar hizmet edecektir. 
 
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz. 
 

 
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler 
 
DİKKATLİCE OKUYUN VE GELECEKTE TEKRAR İNCELEMEK İÇİN 
SAKLAYIN. 
 

 
 

 
 

 

UYARI: Elektrikli süpürgenizi kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir 
durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini 
önleyebilmek için aşağıda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman 
uyun. 
 

1. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir.  

 
Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. 
 
Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun 
giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. 



Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç 
verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin. 
 
Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar 
için süpürme amacıyla tasarlanmıştır.  
 
Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki 
kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.  
 
UYARI: Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya 
kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya 
tehlikeye neden olabilir. 
 
Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın. 
 
Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması 
sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
 
Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır. 
 

2. Elektrikli süpürgenin bağlantısını yapmadan önce cihazınızı 
kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının cihazın bilgi etiketinde 
belirtilen voltajla aynı olduğunu kontrol edin. 

 
3. Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için elektrikli süpürgenizi 

açıkhava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.  
 

4. Kuru zemin fırçası parçalarının bakımı veya temizlenmesi 
sırasında lütfen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin. Aksi halde 
elektrik çarpması riski oluşabilir veya kuru zemin fırçası aniden 
hareket edebilir. 

 
5. Elektrik kablosunun geri sarılması sırasında, kablonun aniden 

hareket edip yaralanmalara neden olmaması için kabloyu elinizle 
kontrol edin. 

 
6. Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, 

kablodan çekmeyin. 
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7. Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik 
kablosundan çekerek taşımayın. Cihazınızın elektrik kablosunu 
kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek 
şekilde bulundurmayın, cihazınızı elektrik kablosunun üzerinden 
yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak 
alanlardan uzak tutun. 

 
8. Elektrikli süpürgeniz elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı 

gözetimsiz olarak bırakmayın.  
 

9. Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve 
bakımını yapmadan önce, cihazınızı kapatın ve elektrik fişini 
prizden çekin. 

 
10. Elleriniz ıslak durumdayken elektrikli süpürgenize veya elektrik 

fişine dokunmayın. Cihazınızı elleriniz ıslakken kullanmayın. 
 

11. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine 
gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler 
kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.  

 

12. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir oyuncak 
gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da 
tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa elektrikli 

 süpürgenizi daha dikkatli kullanın. 
 

13. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

 
14. Cihazınızı özellikle küçük çocukların dokunabileceği bir yere 

yerleştirmeyin. 
 

15. Bu süpürgeyi açıkhava koşullarında kullanmayın.  
 

16. Süpürgeyi çocukların yakınında kullandığınızda ya da cihazınızı 
gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.  

 
17. Süpürgenin içine herhangi bir cisim sokmayın. 

 



18. Cihazınızın hava giriş ve çıkışlarının herhangi bir cisimle 
tıkanmamasına dikkat edin. 

 
19. Elektrikli süpürgenizi kullanırken hava girişine atık girmemesine 

dikkat edin, eğer elektrikli süpürgenizde toz, kumaş parçaları, saç 
yumağı veya herhangi bir cisim nedeniyle bir tıkanma     
görürseniz elektrik fişini prizden çekerek tıkanmaya sebep olan 
maddeleri temizleyin. 

 
20. Elektrikli süpürgenizin hava giriş ve çıkışlarına ve hareketli 

parçalarına saç, giysi, parmaklar veya vücüdun temas etmesine 
izin vermeyin. 

 
21. Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın. 

 
22. Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen 

elektrikli süpürgenizin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar 
hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol 
açabilir. 

 
23. Elektrikli süpürgenizi sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi 

maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın. 
 

24. Elektrikli süpürgenizde yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme 
çözeltileri, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemini yapmayın 
ve elektrikli süpürgenizi bu sıvılar üzerinde kullanmayın. Bu 
maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patlamaya 
neden olabilir. 

 
25. Elektrikli süpürgenizle merdiven temizliği yaparken cihazın 

düşmemesi için daha da dikkatli olun. Elektrikli süpürgenizi 
sandalye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde 
bulundurun. 

 
26. Ürünün toz haznesine SU SEVİYESİ çizgisinin üzerinde su 

koyulması ürünün motoruna zarar verebileceği için motor kontrol 
sistemi devreye girecek ve bu sayede ürün çalışması duracaktır. 
Ürünün problemsiz kullanımı için SU SEVİYESİ çizgisinin altında 
kalacak şekilde su doldurulmalıdır. 

 



27. Elektrik kablosunu cihaza dolamayın, aksi halde elektrik 
kablosunun yalıtımı hasar görebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, 
tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. 
Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, 
yetkili servis tarafından değiştirilmesi gerekir. 

             
 Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir 
 hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır. 

 
UYARI: Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın: 
 

o Cihaz elektrik kablosu, fişinde bir hata veya hasar var ise, 
o Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün 

çalışmazsa, 
o Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, 
o Cihaz açıkhava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse. 

 
 
Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın 
elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. 
 
Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve 
yangına neden olabilir. 
 
Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir 
etmeye kalkışmayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından onarımı 
yapılabilecek parça yoktur.  
 

28. Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir 
şekilde temizleyin. 

 
29. Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 

 
UYARI: Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve 
çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemesinin oyuncak olarak 
kullanılmasına izin vermeyin. 
 

30. Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin. 

 
 



Sorumluluk Sınırlaması 
 
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu 
kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının 
dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin 
verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından 
onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar 
ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cihazınızın Parçaları  

1. Gövde kapağı 

2. Ayak düğmesi 

3. Kablo geri sarım düğmesi  

4. Hava çıkışı açma düğmesi 

5. Hava çıkışı 

6. Arka tekerlek 

 

7. Toz haznesi çıkarma düğmesi  

8. Toz haznesi 

9. Orta Çerçeve 

10. Metal Boru 

11. Hortum 

12. Fırça
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Cihazınızın Montaj Talimatları 

 

1. Toz Haznesinin Monte Edilmesi ve Çıkarılması  

Toz haznesi çıkarma düğmesine basın ve toz haznesini kaldırın, toz haznesi 

cihazınızın gövde bölümünden ayrılacaktır.  

 

 

 

2. Dahili Toz Haznesinin Monte Edilmesi ve Çıkarılması  

Bir elinizle toz haznesinin üst kapağı üzerindeki kolu tutun, diğer elinizle toz haznesi 

üzerindeki kolu tutarak üst kapağı açın. Toz haznesinin üzerindeki üst kapakta 

bulunan ok işaretinin uçları kilidin açık olduğunu belirtiyorsa toz haznesi kapağı açık 

durumdadır, ok işaretinin uçları kilitli olduğunu belirtiyorsa toz haznesi kapağı 

kapalıdır.     
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3. Toz Haznesi Üst Kapağının Açılması  

Bir elinizle toz haznesinin üst kapağı üzerindeki kolu tutun, diğer elinizle üst kapak 

çıkarma düğmesini hafifçe kaldırın, ardından toz haznesi kapağı açılacaktır.  

 

 

 

4. Şamandıra Plakasının Monte Edilmesi ve Çıkarılması 

Bir elinizle toz haznesinin üst kapağı üzerindeki kolu tutarak diğer elinizle 

şamandıra plakasının üst ucuna basılı tutun, ardından şamandıra plakasını 

çıkarabilirsiniz.  
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5. Borunun Elektrikli Süpürgeye Takılması 

Boruyu yatay yönde tutarak, makine gövdesindeki girişin içine ‘’klik’’ sesi gelinceye 

kadar yerleştirin, bileşenlerin alt kısma teması sırasında duyulan bu ses, hortum 

bileşenlerinin cihaz girişine uygun olarak yerleştirildiğini belirtir.       

 

 

 

6. Dirseğin Plastik Bağlantı Parçasına Takılması 

Dirsek kısmını plastik bağlantı parçasının daha kalın olan ucunun içine geçirin ve 

iyice yerleşmesini sağlamak için sağa ve sola yavaşça döndürün. Bağlantı 

borularını da aynı yöntemle geçirebilirsiniz.    
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7. Plastik Bağlantı Parçasının Kuru Zemin Fırçasına Takılması 

Plastik bağlantı parçasının daha ince olan ucunu kuru zemin fırçası borusunun içine 

geçirin ve iyice yerleşmesini sağlamak için sağa ve sola yavaşça döndürün.    

 

 

 

8. Plastik Bağlantı Parçasının Islak Zemin Fırçasına Takılması 

Plastik bağlantı parçasının daha ince olan ucunu ıslak zemin fırçası borusunun içine 

geçirin ve iyice yerleşmesini sağlamak için sağa ve sola yavaşça döndürün.    
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9. Elektrik Kablosunun Çekilmesi ve Geri Sarılması  

Cihazınızın elektrik kablosunu kullanım koşullarınıza göre dilediğiniz uzunluğa 

kadar yavaşça çekin ve cihazınızın elektrik fişini prize takın.    

 

Not : Elektrik kablosunu en az sarı ile işaretlenmiş olan bölüme kadar çekin,  

kırmızı ile işaretlenmiş olan bölümden daha fazla ileriye çekmeyin.  

 

 

Elektrik kablosunu cihazınızın içine geri almak için, kablo geri sarma düğmesine 

basın.  

 

Not : Olası bir hasar veya yaralanmayı önleyebilmek için, elektrik kablosunu geri 

sararken elektrik fişini elinizle tutun.  
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10. Cihazınızın Açılması ve Kapatılması 

Cihazınızı açmak veya kapatmak için, cihazınızın açma/kapama düğmesine basın.  

 

 

 

11. Kuru Zemin Fırçasının Yerleştirilmesi 

Cihazınızı kullanmanız tamamlandıktan sonra, kuru zemin fırçasını elektrikli 

süpürgenizin arka kısmında bulunan kancaya asabilirsiniz. 

 

 

 

Not : Cihazınızı kullandığınız farklı kullanım koşullarına göre, cihazınızla birlikte 

verilmiş olan farklı parçaları da seçip kullanabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki 

tabloya bakın) 
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Kuru Zemin Fırçası Yer veya halı temizliği yapmak için kullanabilirsiniz.  

Islak Zemin Fırçası Su vakumlama işlemi yapmak için kullanabilirsiniz.  

İnce Uçlu Başlık 
Dar alanların veya boşlukların temizliğini yapmak 

için kullanabilirsiniz (köşeler, sandalyeler vb.)  

Küçük Başlık 
Yumuşak yüzeylerin temizliğini yapmak için 

kullanabilirsiniz. (Koltuklar, perdeler vb.)   

 

 

Cihazınızın Günlük Bakımı 

 

1. Sünger Filtre Parçalarının Değiştirilmesi veya Temizlenmesi 

Sünger filtre tozlar tarafından tıkandığında, sünger filtre parçalarını hemen değiştirin 

veya temizleyin. 

Sünger filtreyi çıkartmak için toz haznesi üst kapağını açın ve yeni bir sünger filtre 

ile değiştirin, ya da sünger filtreyi yıkayın ve kuruttuktan sonra yeniden yerine 

yerleştirin. Toz haznesi üst kapağını kapatın.   
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2. Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi 

Elektrikli süpürgenizin hava çıkış filtresinin düzenli aralıklarla temizlenmesi ya da 

değiştirilmesi gerekir. 

Yöntem : Cihazınızın hava çıkışı bölümünü açarak HEPA filtreyi çıkartın, filtreyi 

temizledikten veya yeni bir filtre ile değiştirdikten sonra tekrar yerine takın.  

 

      

 

3. Hava Çıkış Filtre Süngerinin Değiştirilmesi 

Elektrikli süpürgenizin hava çıkış filtresi süngerinin düzenli aralıklarla temizlenmesi 

ya da değiştirilmesi gerekir. 

Yöntem : Cihazınızın hava çıkışı bölümünü açarak filtre süngerini çıkartın, filtreyi 

temizledikten veya yeni bir filtre ile değiştirdikten sonra tekrar yerine takın.  

 

Not : Cihazınızın günlük bakımını yapmadan önce, elektrikli süpürgenizin elektrik 

fişinin prizden çekilmiş durumda olduğundan emin olun. 

Uyarı : Küçük çocukların elektrikli süpürgenizin ambalajında bulunan plastik 

poşetlerle oynamasına izin vermeyin. Olası bir kazayı önleyebilmek için, plastik 

poşetleri ve ambalaj malzemelerini bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.   
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Cihazınızdaki Sorunların Giderilmesi 

Cihazınızda normal olmayan bir durumla karşılaşırsanız, aşağıdaki açıklamaları izleyerek 

sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz. Eğer cihazınız hala normal olarak çalışmıyorsa lütfen 

cihazı satın aldığınız mağazayla veya yetkili servisle temasa geçin.  

 

Arıza Tanımı Çözümü 

Elektrikli süpürge 

çalışmıyor 

1. Elektrik fişinin gevşek durumda olup olmadığını kontrol edin, elektrik 

fişini prizden çıkartıp tekrar takın.  

2. Elektrik prizinde elektrik gücü olup olmadığını kontrol edin.  

3. Elektrikli süpürgenin kapalı olup olmadığını kontrol edin. 

Cihazın emiş 

gücünde 

zayıflama var 

1. Kuru zemin fırçasının, borunun ve emme hortumunun tıkanmış olup 

olmadığını kontrol edin, varsa tıkamayı sağlayan cisimleri hemen 

kaldırın.   

2. Hava girişi sünger filtresinin ve kompozit sünger filtrenin tozla dolmuş 

durumda olup olmadığını kontrol edin, HEPA filtredeki tozları sık sık 

temizleyin veya filtreyi değiştirin.  

Motordan normal 

olmayan sesler 

geliyor 

1. Elektrikli süpürgenizi kullanmayı hemen durdurun.  

2. Kuru zemin fırçasının, borunun ve emme hortumunun tıkanmış olup 

olmadığını kontrol edin, varsa tıkamayı sağlayan cisimleri hemen 

kaldırın.   
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Teknik Özellikler  

ÜRÜN MARKASI VESTEL 

ÜRÜN ADI VESTEL FIRTINA SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE  

  2400W 

MAX. EMİŞ GÜCÜ (w)  250W 

ÇALIŞMA GERİLİM VE FREKANSI  220-240 V 50 Hz 

SES SEVİYESİ (dBA)  82 dbA 

RENK YEŞİL  

TOZ DEPOLAMA SİSTEMİ  SU HAZNELİ 

TOZ KAPASİTESİ ( Lt. )  2 LT 

FİLTRELEME SİSTEMİ  HEPA FİLTRE 

KABLO SARICI  VAR 

EKSOZ FİLTRESİ HEPA FİLTRE 

MOTOR FİLTRESİ  VAR 

UZATMA BORUSU  METAL TELESKOBİK BORU 

FIRÇA AYARLAMA ÖZELLİĞİ  VAR 

KABLO UZUNLUĞU ( M )  5 M 

AĞIRLIK - AMBALAJSIZ (kg)  5.5 KG 

EMİŞ SİSTEMİ  SABİT EMİŞ GÜCÜ  

PARK ETME  ÖZELLİĞİ  YATAY 

ÇALIŞMA MESAFESİ (YA RIÇAP) 7 M 

DİĞER ÖZELLİKLER  İNCE UÇLU SÜPÜRME APARATI, DÖŞEME APARATI  
 

 Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.   
 AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur. 

Yetkili Servisler 

 Elektrikli süpürgenizi kullanırken normal olmayan durumlar ya da sorunlarla 

karşılaşırsanız,  vakit geçirmeden size en yakın yetkili servisle temas kurun. 
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Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması 

Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım 
ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini 
belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan 
sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden 
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını 
desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını 

sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl 
götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel 
kuruluşlarla iletişi m kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla 
karıştırılmamalıdır.

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 

Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 

getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır. 

Üretim yeri:

P.R.C.

Üretici/İthalatçı Firma

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul, Türkiye

Tel     : 44 44 123

E-posta: vmh@vestel.com.tr

http://www.vestel.com.tr/destek
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Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul, Türkiye 
Tel     : 44 44 123
E-posta: vmh@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/destek




