
Használati útmutató Sachvac központi porszívó 
rendszerekhez 

 
 
 
Köszönjük, hogy a Sachvac termékeit választotta! 
 
Biztos lehet abban, hogy optimális döntést hozott. 
 
Mielőtt a készüléket először üzembe helyezi, felhívjuk figyelmét az 
alábbiakra: 
 

- fogyatékkal élő személyek, gyerekek ne használják a 
készüléket!  

 
- tapasztalat, tudás hiányában,  a biztonsága érdekében  kérjen 

tanácsot, útmutatást  szakértőinktől  a készülék használatáról! 
 

- a gyerekeket figyelmeztesse, hogy ne játszanak a készülékkel! 
 
Ha a hálózati vezeték megrongálódik, gondoskodjon új 
csatlakozóvezetékről, amit a gyártótól vagy a kereskedőtől tud 
megvásárolni. 
 
Mielőtt a készüléket a falra helyezi, a tartályból minden kelléket 
(tartalék szűrő, fali tartó, filter, stb…) vegyen ki! 
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1. A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatba 
 
Dugja be a készüléket a legközelebbi dugaszolóaljzatba. A 
készüléken található LED (bizonyos típusú gépeken) jelzi, hogy a 
porszívó készenléti állapotban van. Ha a LED nem világít, értesítse a 
gyártót vagy az eladót. 
 
Digitális vagy LCD panellel szerelt gépek multifunkciós információs 
panelljéről leolvasható a gép több adata is. 
 
Minimum 12 amperes áramkörbe csatlakoztassa a készüléket. 
 
A készülékek átlagos zajszintje 70-85 dB (motor mérettől függően). 
Ha járólappal burkolt helyiségben használja a gépet hangosabbnak 
érezheti, ezért plusz hangtompító felhelyézese javasolt lehet. 
 
2. A készülék ki/ bekapcsoló gombja 
 
Ez a kapcsoló kizárólag a manuális indításra szolgál és nem minden  
modellen található meg. Ezt a gombot akkor kell bekapcsolnia, ha a 
készülékkel azonos helyiségben szeretne porszívózni. 
Csatlakoztassa a gégecsövet közvetlenül a központi egységhez vagy 
azon/amellett kialakított szívócsatlakozó aljzathoz. A 
szervízcsatlakozó nincs ellátva árammal, így a készülék  felső részén 
lévő kapcsolóval tudja ki/bekapcsolni a gépet.   
 
 
A készülék kapcsolójának mindig a ‘0 pozícióban’ kell állnia. Az ‘1 
pozícióban’ kizárólag a különálló szervízcsatlakozót tudja üzembe 
helyezni. 
 
3. Túlhevülés-védelem 
 
Minden készüléket elláttunk túlhevülés-védelemmel. Ez azt jelenti, 
hogy a motor áramellátása túlterheltség esetén automatikusan 
megszakad. Ez védi a motort a túlhevülés és az abból keletkező 
esetleges károk ellen. 
Ha a motor lekapcsolódása után kb. 30 perccel a készülék bal felső 
részén található fekete, kerek gombot megnyomja, újra üzembe tudja 



helyezni a gépet. Ha a túlhevülés rendszeressé válik, értesítse a 
gyártót, vagy az eladót. 
 
Normál használat esetén, illetve, ha a kipufogócső az ajánlott 
maximális 4 métert nem haladja meg, aligha kell használnia ezt az 
“újraindító gombot”. 
 
4. A szűrő karbantartása 
 
A SachVac készülékek egyik nagy előnye, hogy a szűrőt könnyű 
kivenni,  mosni és jól megszárítani. 
A Sachvac modellekben a szűrők havonta legalább egyszer 
igényelnek  ápolást. A Sachvac modellek esetében ajánlatos a 
portartály ürítésekor lerázni  vagy leporszívózni a szűrőt. 
 
Ha kiveszi a szűrőt, figyeljen arra, hogy némi kézügyességet igényel 
a visszahelyezése, mert a filter bayonette gyűrűjét pontosan 
ugyanoda, a házon belül  található menetbe kell visszahelyezni. 
 
A filter teljes cseréjével alapvetően évekig nem kell foglalkozni. Ha 
mégis új szűrőre lenne szüksége, keresse fel az eladót, aki szívesen 
segít Önnek. 
 
5. Antiallergén modellek (opcionális) 
   
Ez a rész kizárólag az antiallergén modellekre vonatkozik. 
 
A portartályban 3 speciális réteggel ellátott porzacskó van beépítve 
minden, max. 14 literes szívóvolumenű gép esetében.  
Húzzon egy ilyen porzacskót a készülék falának bal belső oldalán 
lévő szívócső csonkjára. A második csőcsonkra, a jobb belső oldalon 
szintén mindenképpen tegyen egy porzacskót a hatékonyság 
érdekében. Az ehhez szükséges kupak a készülék csomagolásában 
található. 
 
 Az antiallergén porzacskókat fél évente kell cserélni, normál 
használat esetén.  A használt porzacskót az egyéb háztartási szemét 
közé lehet dobni, de semmiképp se használja újra. Porzacskót az 
eladótól mindig tud vásárolni. 
 



A teflon bevonatú szűrővel ellátott modellek esetében is használható 
a porzacskó. 
 
 
 
6. A portartály ürítése 
 
Porszívózáshoz dugja be a gégecsövet egy fali aljzatba .Ha 
kapcsolós gégecsövet vásárolt akkor a gépet a gégecső 
markolatáról indíthatja. Más esetben a gégecső bedugása indítja 
be a gépet. 
 
A készülék mérete és a porszívózás gyakorisága függvényében 
évente 10-12  alkalommal kell üríteni a portartályt. 
Kapcsolja le a készülék jobb és bal oldalán található csatot és a 
tartályt húzza lefelé és maga felé.  
Javasoljuk, hogy az utolsó porszívózás után legalább 30 percet 
várjon az ürítésig, hogy a felszívott por a tartályban leülepedhessen. 
Ellenőrízze, hogy ürítés után, amikor visszarakja a tartályt, 
illeszkedik-e a gumigyűrű alatt, és a két csatot visszakapcsolta-e. A 
portartály szélén található leválasztó gallért ne dobja ki! 
 
7. A motor élettartama és a szénkefék 
 
A motorban két szénkefe található, amelyek a normál használat 
során elhasználódnak. A kefék átlagos élettartama kb. 300 óra 
használat. Átlagos használat mellett, ami heti egy-két óra 
porszívózást jelent, a kefék élettartama 3-5 év. Gyakoribb használat 
esetén az élettartamuk csökkenhet (napi egy óra plusz = 1 év 
mínusz) 
Szénkefét az eladónál vásárolhat. A cserét illetően is kérheti 
tanácsát. 
 
8. Mi a teendő meghibásodás esetén? 
 
Ha a porszívót – váratlan okból - nem tudja bekapcsolni, ellenőrízze 
az alábbiakat: 
 
Nyomja meg a fekete “újraindító gombot” a készülék bal felső részén. 
Ha mégsem kapcsolódik be, nézze meg, hogy a biztosítékot nem 



csapta-e ki valami. Ha igen, az abból eredhet, hogy az áramkörre 
más felhasználó egységek is rá vannak kötve, és ez kicsapta a 
biztosítékot. Ez esetben egy villamossági szakember tud segítni 
Önnek. 
 
A motor meghibásodása esetén forduljon az eladóhoz.  
 
Ha a tájékoztatóban szereplő utasításokat, ajánlásokat betartja és a 
porszívót az előírásoknak megfelelően használja, évekig hasznos 
segítségére lesz a SachVac porszívó. 
 
 
 
Kelt: Budapest 2013. 
 
 


