
Ekova Filtration Su Filtrasyonlu Süpürge
Kullanma K›lavuzu

BKS 9218 Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz.
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.

Bu kullanma k›lavuzu...
Makinenizi h›zl› ve güvenli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
Makinenizi kullanmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyun.
Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece¤i için kullanma k›lavuzunu kolay
ulaflabilece¤iniz bir yerde saklay›n.
Ayr›ca makineyle birlikte ilave olarak verilen di¤er belgeleri de okuyun.
Bu kullanma k›lavuzunun baflka modeller için de geçerli olabilece¤ini 
unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda aç›k bir flekilde
vurgulanm›flt›r.

EEE Yönetmeli¤ine Uygundur. PCB içermez



Güvenlik Uyar›lar›

Cihaz›n›z ev kullan›m› için üretilmifl 
olup, ticari amaçl› veya a¤›r flartlarda 
kullan›ma uygun de¤ildir.

Cihaz›n›z›n fiflini, kullan›mdan sonra, 
aksesuarlar› takmadan, temizlik ve 
bak›m yapmadan önce mutlaka prizden 
çekiniz.

Cihaz›n›z› temizlemek için zararl› 
kimyasallar ve afl›nd›r›c› temizleyiciler 
kullanmay›n›z.

Cihaz›n›z› benzin, tiner, alkol, gazya¤› 
vb. yan›c› s›v›lar ile afl›nd›r›c› (asit vb.) 
s›v›lar› emmek için kullanmay›n›z.

Cihaz›n›zla yanan sigara, sigara külü 
veya kibrit çekmeyiniz.

Cihaz›n›z› kablosunun üzerinden 
geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar 
verebilirsiniz.

Cihaz›n›z› soba, ocak, f›r›n ve buna 
benzer ›s› kaynaklar›ndan uzak tutunuz.

Cihaz›n›z›n gövdesini (motor bölümü) 
hiçbir zaman suya dald›rmay›n›z ve 
cihaz›n üzerine su dökülmesini 
engelleyiniz.

Cihaz›n›z› kullan›rken, emme borusunu 
hiçbir zaman göze ve kula¤a yak›n 
tutmay›n›z.

Cihaz›n›zla cam ve di¤er kesici cisimleri 
temizlemeye çal›flmay›n›z.

Cihaz›n›z›n fiflini kablosundan çekerek 
prizden ç›karmay›n›z.

Cihaz›n›z›n fiflli kablosunu eliniz 
›slakken prizden ç›karmaya 
çal›flmay›n›z.

Besleme kablosu hasar görürse bu 
kablo yetkili servis taraf›ndan 
de¤ifltirilmelidir.

Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, 
bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin 
gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

Çocuklar ürün kullanılırken gözetim 
altında bulundurulmalı ve çocukların
ürün ile oynamadıklarından emin 
olunmalıdır.

Dikkat!
Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce kullanma 
k›lavuzunun garanti ile ilgili bölümü 
dahil tamam›n› dikkatlice okuyunuz. 
Fatura asl›n› veya fotokopisini ileride 
garanti konusunda olabilecek ihtiyaç 
için saklay›n›z. Bu cihaz ev içinde 
kullan›lmak üzere üretilmifltir.
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Cihazınızın Kullanılmas›

Ürününüzün su filtreli emifl ve üfleyici 
olmak üzere 2 farkl› kullan›m flekli vard›r. 
Her iki kullan›m için lütfen ilgili bölümü 
okuyunuz.

3.1 Su filtreli kullan›m:

Su filtre aparatlar›n›n sökülüp 
tak›lmas›: Süpürgeniz kutusundan su 
filtreli kullan›ma uygun parçalar tak›l› 
olarak ç›kacakt›r. Filtre suyu koymak için 
kilitleme kulaklar›n› aç›n›z (Resim 1), 
tafl›ma sap›ndan tutarak motor blo¤unu 
bidondan ay›r›n›z (Resim 2). Su filtre 
separatörünü yukar› kald›rarak bidondan 
ay›r›n›z (Resim 3). Hava da¤›t›c› parçay› 
yuvas›nda yukar› do¤ru çekerek ay›r›n›z 
(Resim 4). 

Y›kanabilir hepa filtreye, y›kanabilir hepa 
filtre süngerini takarak yerine takmaya 
haz›r hale getiriniz. Bunun için, y›kanabilir 

hepa filtreyi ters tutarak, y›kanabilir hepa 
filtre süngerini, y›kanabilir hepa filtrenin 
üzerine geçiriniz. Y›kanabilir hepa filtreyi 
yerine takmadan önce uyar› yaz›lar›n›n 
üste gelmesine dikkat ediniz. (Resim 
5,6)

Filtre suyunun koyulmas›: Bidonun 
içinin temiz oldu¤undan emin olduktan 
sonra süpürgeniz ile beraber verilen 
ölçek kab› ile, ölçe¤in max. çizgisini 
geçmeyecek flekilde 2 ölçek suyu bidona 
doldurunuz. E¤er filtre suyunu ölçme 
imkan›n›z yok ise bidon üzerindeki max. 
yaz›s›n›n oldu¤u çizgiye kadar su 
koyunuz. Konulacak toplam su miktar› 
(2 ölçek) 1850 ml.’dir. Kullan›m s›ras›nda 
motor blo¤una su gitmemesi aç›s›ndan 
ölçek kab›ndaki MAX seviyesini 
geçmemeniz çok önemlidir. Filtre suyunu 
koyduktan sonra, sökme ifllemini tersten 
uygulayarak süpürgenizi su ile çal›flmaya 
haz›r hale getirmifl olursunuz. Bu s›rada 
y›kanabilir hepa filtrenin yerine 
oturdu¤undan emin olunuz.

Dikkat!
Ürününüzü su koymadan kesinlikle 
kullanmay›n›z. Ürününüzün ses seviyesi 
birden  artar ve emifl yapmazsa, hava 
da¤›t›c›n›n suya girifl k›sm› büyük 
parçalar ile t›kanm›fl 
olabilir, ürünü durdurarak t›kan›kl›¤› 
gideriniz. 
Ürününüzün çal›flmas›n› durdu¤unuz 
zaman, havan›n sudan geçiflinin 
azalmas› nedeniyle, su filtre haznesinden 
gelen su kaynamas› fleklindeki k›sa süreli 
ses normaldir.

Cihazınızın Teknik Özellikleri

Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle 

birlikte verilen di¤er basılı dökümanlarda beyan edilen 

de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde 

edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullanım ve ortam 

flartlarına göre de¤iflebilir.

Net a¤ırlık	 : 8.9 kg

Elektriksel de¤erler 	 : 220-240V~  50-60 Hz

‹zolasyon s›n›f›  	 :

Boyutlar	 : ø 635 x 405 x 405 mm.

Maximum güç	 : 1800 W max.

Koruma S›n›f›	 : IPX 4

Motor blo¤u
Tafl›ma sap›
Çal›flt›rma dü¤mesi
Üfleyici muhafaza kapa¤›
Bidon
Bidon kilitleme kulaklar›
360 derece dönebilen tekerlekler
Kilitli bidon hortum girifl parças›
Hortum
Emifl ayarl› hortum tutma parças›
Teleskobik uzatma borusu
K›l f›rça
Genifl a¤›zl› uç
Parke ve hal› f›rças›
Dar a¤›zl› uç
Hava da¤›t›c›
Su filtre separatörü
Y›kanabilir hepa filtre
Ölçek kab›
Hepa filtre temizlik çatal›
Yedek y›kanabilir hepa filtre
Y›kanabilir hepa filtre süngeri
Yedek y›kanabilir hepa filtre süngeri
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Hortum ve aksesuarlar›n 
tak›lmas›: Cihaz›n hortumundan ve kilitli 
hortum tutma parças›ndan oluflan grubu, 
bidon üzerindeki kilitli hortum girifl 
parças›na kilit mandal›n›n klik sesini 
duyana kadar iterek tak›n›z (Resim 7-16). 
Süpürgenizin 1 adet teleskobik uzatma 
borusu vard›r. Teleskobik uzatma borusu 
süpürgenizin kutusundan boyu k›sa olarak 
ç›kacakt›r. Borunun boyunu uzatmak için, 
teleskobik borunun ortas›ndaki ok iflaretli 
plastik parçay› itiniz ve borunun di¤er 
taraf›n› d›flar› do¤ru çekerek borunun 
boyunu uzat›n›z. Tekrar k›saltmak için ok 
iflaretli plastik parçay› itiniz ve borunun 
bir taraf›n› di¤er taraf›na do¤ru sürünüz 
(Resim 8). 

Teleskobik uzatma borusunun genifl olan 
taraf›na hortum tutma parças›n› (Resim 
9), dar olan taraf›na da temizlemek 
istedi¤iniz yüzeye göre seçece¤iniz 
aksesuarlardan birini tak›n›z (Resim 
10,11,12,13). Bununla beraber temizlik 
aksesuarlar›n›n herbirini do¤rudan 
hortum tutma parças›na takabilirsiniz.

Hat›rlatma: Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan 
önce hava da¤›t›c›n›n, su filtre 
separatörünün, y›kanabilir hepa filtrenin 
ve y›kanabilir hepa filtre süngerinin 
yerlerine tam olarak oturdu¤undan emin 
olunuz.
Cihaz›n›z›n çal›flt›r›lmas›: Motor 
blo¤unun bidon üzerine tam olarak 
oturdu¤undan ve kulaklar›n 
kilitlendi¤inden emin olduktan sonra, 
çal›flt›rma dü¤mesine basarak cihaz›n›z› 
çal›flt›r›n›z (Resim 14). E¤er kullan›m 
s›ras›nda filtre suyu çok fazla kirlenirse, 
motoru durdurunuz, fifli prizden çekiniz 
ve 4. Bölümde aç›klanan temizlik ve 
bak›m prosedürünü takip ediniz.

(Resim 10)

(Resim 12)

(Resim 9)

(Resim 11)

(Resim 13)

(Resim 14)

(Resim 7) (Resim 8)

3.2 Hava üfleyicili kullan›m 
(Blower function): 
Herhangi bir aksesuarla 
ulaflamayaca¤›n›z bölgelerdeki toz 
ve/veya kirin uzaklaflt›r›lmas› için 
süpürgenizin üfleyici özelli¤inden 
yararlanabilirsiniz.
Hava üfleyicinin kullan›ma 
haz›rlanmas›: Motor blo¤unun 
üzerinde bulunan üfleyici muhafaza 
kapa¤›n› kilitleme t›rna¤›n› açarak 
ç›kart›n›z (Resim 15). Kilitli hortum ucunu 
(Resim 16), kilitli bidon hortum girifl 
(Resim 16) parças›ndan ç›kar›n›z ve kilitli 
üfleyici hortum girifl parças›n› klik sesi 
duyana kadar iterek kilit mandal›n› 
yuvas›na tak›n›z (Resim 16,17). Ulaflmak 
istedi¤iniz bölgeye uygun aksesuar› 
takarak cihaz›n›z› çal›flt›r›n›z.

Dikkat! 
Süpürgeniz ›slak/kuru de¤il su filtreli 
süpürgedir. Bu nedenle, su veya herhangi 
bir s›v›y› emmek için kullanmay›n›z.

Dikkat! 
Kullan›m s›ras›nda süpürgeniz devrilirse, 
hemen cihaz›n›z› durdurunuz, fifli prizden 
çekiniz ve 4. Bölümde anlat›lan temizlik 
ve bak›m prosedürünü uygulay›n›z. 
Tekrar kullan›mdan önce tüm parçalar›n 
iyice kurudu¤undan emin olunuz.

(Resim 15)

Üfleyici hortum 
kilitli girifl parças›

(Resim 16)

(Resim 17)
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Bakım ve temizlik

Kirlenmifl filtre suyunun 
boflalt›lmas›: Filtre suyu iyice 
kirlendikten sonra, kilitleme kulaklar›n› 
açarak motor blo¤unu bidondan ay›r›n›z 
(Resim 1,2). S›ras›yla su filtre separatörü 
ve hava da¤›t›c› parçay› söktükten sonra 
(Resim 3,4) kirlenmifl filtre suyunu 
boflaltabilirsiniz. Filtre suyunu kilitli bidon 
hortum girifl parças›n›n ters taraf›ndan 
boflaltman›z› tavsiye ederiz.

Bidonun temizlenmesi: Önceki 
kullan›mdan sonra bidonun cidar›nda kir 
kalmamas› çok önemlidir. Bunun için filtre 
suyunun boflalt›lmas›ndan sonra bidonun 
içinin duru su ile y›kanmas› gerekmektedir. 
Y›kamadan sonra kuru bir bez ile bidonun 
ve di¤er parçalar›n kurutulmas›, y›kanabilir 
hepa filtrenin ve y›kanabilir hepa filtre 
süngerinin dikkatlice yerine oturtulmas› 
tavsiye edilir. (Resim 3)

Süpürgenizin saklanmas›: 
Süpürgenizin kullan›m d›fl›nda, içinde 
filtre suyu olmaks›z›n saklanmas› 
tavsiye edilir. Dolay›s›yla her 
kullan›mdan sonra temizlik 
prosedürünün tekrarlanmas› 
gerekmektedir. Y›kanabilir hepa 
filtreniz doldu¤unda, süpürgeniz ile 
beraber verilen hepa filtre temizlik 
f›rças› yard›m›yla duru su ile hepa 
filtreyi temizleyiniz. Y›kanabilir hepa 
filtre süngerini de duru su ile y›kay›n›z. 
Y›kanabilir hepa filtreyi ve y›kanabilir 
hepa filtre süngerini y›kayarak 
temizledikten sonra 24 saat 
kurumas›n› bekleyiniz. Bu s›rada 
yedek y›kanabilir hepa filtreyi ve yedek 
y›kanabilir hepa filtre süngerini takarak 
temizlik yapabilirsiniz.

Dikkat! 
Her kullan›mdan sonra bidon içindeki 
kirli su boflalt›l›p, temizlenmelidir, aksi 
takdirde kirli su kokuya neden olabilir.

Temizlik çatal› kullan›m›: Hepa filtre 
kirlendi¤inde so¤uk su ile y›kanabilir: 
Y›kama esnas›nda ürünle beraber verilen 
temizleme çatal› kullan›labilir, çatal k›sm› 
filtrenin aral›klar›na yavaflça sokulup afla¤› 
yukar› hareket ettirilir ve su ak›fl› ile birlikte 
kirin d›flar›ya akmas› sa¤lan›r (Resim 18). 
Filtre tamamen kirden ar›nd›ktan sonra 
kurutulur ve tekrar yerine monte edilir. 
Filtre kurutulmadan mamül çal›flt›r›l›rsa, 
daha sonra filtreyi temizlemek çok güç 
olacakt›r.

(Resim 4)(Resim 3)

(Resim 1) (Resim 2)
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(Resim 18)




