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Thank you for purchasing your new AIWA AM-SV0314GR 14.4V 2-in-1 Stick
Vacuum.
We recommend that you spend some time reading this instruction manual in
order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the
safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for
future reference.

HU
Köszönjük, hogy az AIWA AM-SV0314GR 14.4V 2-in-1 Álló porszívót választotta.
A termék üzembe helyezése előtt kérjük, ismerkedjen meg a használati
útmutatóval. Figyelmesen olvassa el és tartsa be az ebben szereplő a biztonsági
előírásokat. A használati útmutatót őrizze meg a későbbikre is.
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SAFETY WARNINGS

For your continued safety and to reduce the risk of
injury or electric shock, follow all the safety
precautions listed below.
1. Read all the instructions carefully before using the
appliance and keep them for future reference.
2. Retain the manual. If you pass the appliance onto
a third party make sure to include this manual.
3. This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.
4. Only use the appliance with the supplied power
adaptor or charger.
5. Check that the voltage marked on the rating label
matches your mains voltage.
6. Sparks inside the motor can ignite flammable
vapors or dust. Do not vacuum or use this
product near flammable or combustible liquids
(e.g., gasoline or other fuels, lighter fluid, cleaners,
oil-based paints), gases (e.g., natural gas,
hydrogen), or explosive dust (e.g., coal dust,
magnesium dust, grain dust, gunpowder).
7. Never suck up water or any other liquid.
4
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8. Never suck up flammable substances and do not
suck up ashes until they are cold.
9. Do not continue to operate the appliance if you
are in any doubt about it working normally (e.g.
abnormal noise, smell, smoke), or if it is damaged
in any way-switch off, withdraw the mains plug
and consult your dealer.
10. Never touch the power plug or the appliance
itself with wet hands.
11. To protect against electrical shock, do not
immerse the mains cable, mains plug, charging
base or any part of the appliance in water or
other liquids.
12. Do not store the appliance in areas with high
temperature, keep it away from heat sources
such as radiators or gas/electric fires.
13. To disconnect the power cable from the mains
socket, remove the plug direct, do not pull at the
power cable.
14. If using an extension cord with this product, the
marked electrical rating of the cord set or
extension cord must be at least as great as the
electrical rating of the product.
15. Do not operate an appliance with a damaged
mains cable or mains plug, or in an abnormal
state. If the mains cable is damaged it must be
replaced by the manufacturer, its service agent,
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.

16. This vacuum cleaner is intended for normal
household use only. Do not recharge and use the
appliance outdoors. Do not use the appliance for
other uses than its intended use.
17. Remove the appliance from the charging base,
before cleaning or replacing the filter. Allow the
appliance to cool completely before cleaning or
storing.
18. If a blockage is found in the brushes, hoses or
tubes, it should be removed before use.
19. Do not use the product to vacuum metal objects
such as coins, screws, nails, tacks, etc.
20. Keep hair, loose clothing, and body parts away
from openings or moving parts, especially the
part of the product where there is suction.
21. Do not point the appliance at the eyes, ears or
mouth during operation.
22. Make sure the dust container is properly installed
before use. Never use the appliance without the
motor protection filter. This damages the motor
and shortens the life of the appliance.
23. Keep the charger base clean and free of dust.
24. The use of accessories not recommended by the
appliance manufacturer may cause injuries.
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PRODUCT OVERVIEW

7. Power Brush Release Button
8. Power Brush
9. Folding Handle
10. Handheld Handle
11. Handheld Unit

1. ON/OFF Switch
2. Foldable Handle Release Button
3. Handheld Release Button
4. Handheld ON/OFF Switch
5. Charging Indicator
6. Dust Container Release Button
7

FOLDABLE HANDLE

Lift the handle to an upright
position, the handle will lock
automatically.

To lower the handle, press the
foldable handle release button.

DETACHABLE POWER BRUSH
Power Brush
LED Indicator

Motorized Brush

HANDHELD UNIT

12. Dust Container
13. Outer Filter
14. Inner Filter
15. Hand-held Vacuum Cleaner
16. Dust Container Release Button
17. Charging Indicator
18. ON/OFF Switch

Filter Assembly
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CHARGING
Charge the battery when:
• using the product for the first time
• after not using the product for a long period of time
1. Insert the handheld unit to the upright unit
Make sure the upright unit is switched OFF.
Avoid any obstacles in between the handheld
unit and the upright unit.

2. Connect the power cable to the main socket

NOTE: The vacuum cleaner is designed for
continuous-charging, therefore it is normal that
the charging indicator will not go off even when
the charging is complete.

HINT: It is recommended to charge the vacuum
cleaner for at least 16 hours before use.
It is normal that the unit will get warm while
charging.
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The charging indicator will illuminate to indicate
that the vacuum cleaner is being charged.

OPERATION
OPERATION OF THE UPRIGHT VACUUM CLEANER

Make sure the battery is fully charged before use.
1. Slide the ON/OFF switch to switch on the upright vacuum cleaner.
2. During use, the LED indicator on the power brush will illuminate.
OPERATION OF THE HAND-HELD VACUUM CLEANER
Make sure the battery is fully charged before use.

1. Press the handheld button to detach the hand-held vacuum cleaner
from the upright unit. Slide the ON/OFF switch to turn the vacuum
cleaner on. The hand-held vacuum cleaner will start to work.
2. Vacuum the surface in any direction until the area is clean.
3. Slide the ON/OFF switch to turn off the hand-held vacuum cleaner.
Slightly lift the vacuum cleaner’s head upwards to avoid dust falling
out from dust container before switching off.
4. Empty the container before doing any more vacuuming and clean it
before putting it away.
5. Return the hand-held vacuum cleaner to the upright unit.
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MAINTENANCE / CLEANING
• Dirt in the dust container should be emptied after each use.
• Always switch off the vacuum cleaner before cleaning.
1. Hold the vacuum cleaner vertically
with the air-intake (nozzle end)
pointing downwards to avoid
spillage. Press the release button
on the top of the vacuum cleaner
and release the dust container over
a rubbish bin and remove the filter
bracket from the dust container.

2. Remove the filters by turning
the handle downwards and
pull them out from the dust
container.

4. Remove the filters and wash
by water. Dry it before
re-installing it.
NOTE: Do not clean the vacuum
cleaner with paint thinner or
chemical solutions as this will
damage the vacuum cleaner.

EN

3. Empty the contents of the dust
container into the rubbish bin.

5. Fit the inner and outer filters by
turning the handle upwards back
into the dust container. Make sure
you have dried the inside of the
dust container.

6. Re-install the dust container

Caution:
• Do not vacuum up large objects such as tissue papers. This will cause a
blockage and lower the suction power .
• Never vacuum up flammable substances and do not vacuum up ashes
until they are cold.
• Always dispose of the dust and clean the filter frequently, otherwise the
dust will damage the motor.
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POWER BRUSH
Carry out maintenance if any waste threads or hair gets tangled in the
brush. Press the Power Brush Release Button to detach the power brush
from the upright unit.

Regular Maintenance

Slowly rotate the brush manually and
remove any foreign objects tangled
around the brush.
Take out
around
the brush.

Maintenance when the power brush cannot be manually rotated

1. Unscrew the left hand side and
then lift and dislodge the brush
cover.

2. Lift up the left side of the
rotating brush and then
remove the belt pulley from
the belt.

B e lt

4. Re-install the rotating brush
again. Finally, check if the brush
cover is securely fixed and the
rotating brush rotates properly.

3. Take out the rotating brush and
then remove the blockage and
waste.
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REMOVING THE BATTERIES
The Ni-MH batteries in this vacuum cleaner are rechargeable and have a
service life of many years (depending on use and storage conditions).
When the batteries eventually expire, they should be removed for
recycling. Contact your local solid waste
authority for recycling information.
• Always dispose of batteries safely.
• Never dispose of batteries in a fire.
• Never try to dismantle batteries.
• Never short circuit batteries.
1. Unscrew and disassemble the vacuum cleaner.
2. Pull out the batteries and cut the wires connected.
3. Disconnect the battery terminals with “NON” conductive tape such as
packing or insulation tape to prevent accidental short circuit of the
battery terminals and place the batteries in a strong plastic bag.
4. Take the batteries to your local recycling station.

Model: AM-SV0314GR
Battery : 14.4V Ni-MH
Adaptor :
Input: AC 200-240V~ 50/60Hz
Output: DC 25V
200mA
Power: 80W
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its life, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This
symbol on the appliance, instruction manual and packaging
puts your attention to this important issue. The materials used
in this appliance can be recycled. By recycling of used
domestic appliances you contribute an important push to the
protection of our environment. Ask your local authorities for
information regarding the point of recycling.
The European directive for batteries (2006/66/EC) states that
it is not permitted to throw batteries away with the household
waste. They may contain substances which are harmful to the
environment. Empty batteries can be handed over to a local,
public collection point or a local recycling centre.
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SPECIFICATIONS

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Biztonsága megőrzése és az áramütés kockázatának
elkerülése érdekében mindig kövesse az itt felsorolt
biztonsági előírásokat.
1. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa
el a használati útmutatót és őrizze meg azt a
későbbiekre is.
2. Ha a készüléket másnak adná, kérjük, mindig adja
át neki a használati útmutatót is a termékkel.
3. A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező személyek, illetve kellő
tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező
személyek is használhatják, amennyiben ez
felügyelet mellett történik, vagy ha betanították
őket a készülék biztonságos használatára és
megértették a használatból fakadó veszélyeket.
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását csak akkor végezheti
gyermek, ha Ön ehhez megfelelő felügyeletet
biztosít.
4. A készülék kizárólag csak a hozzá biztosított
tápegységgel és töltővel használható.
5. Ellenőrizze, hogy a készüléken lévő, műszaki
adatokat tartalmazó címkén jelzett feszültség
megegyezik az Önnél lévő hálózati feszültséggel.
6. A motorban keletkező szikra meggyújthatja a
gyúlékony párát vagy port. Soha ne porszívózzon
fel éghető vagy gyúlékony folyadékokat (pl.
gázolaj és más üzemanyagok, öngyulladó
folyadékok, tisztítószerek, olaj alapú festékek)
gázokat (pl. természetes gáz, hidrogén), vagy
robbanékony port, szemetet (pl. szénpor,
magnézium por, gabonaszemcse, puskapor),
ill. ne használja a készüléket ezek közelében.
14
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7. Soha ne szívjon fel vizet vagy egyéb más folyadék
állagú anyagot a készülékkel.
8. Soha ne porszívózzon fel gyúlékony anyagot, ill.
hamut, amíg az még meleg, forró.
9. Ne használja tovább a készüléket, ha kétsége van
afelől, hogy a készülék megfelelően működik-e
(például rendellenes hangot, szagot vagy füstöt
észlel) vagy ha a készülék bármilyen módon sérült.
Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, távolítsa
el a hálózatról és kérje szakember segítségét.
10. A készüléket és a hozzá kapcsolódó tápkábelt
soha ne használja, ne érintse meg vizes vagy
nedves kézzel.
11. Az áramütés elkerülése végett soha ne merítse a
hálózati kábelt, a hálózati csatlakozót, a töltő
állomást vagy a készülék egyéb részeit vízbe
vagy egyéb folyadékba.
12. A készüléket soha ne tárolja magas hőmérsékletű
helyen és tartsa távol hőforrásoktól, mint pl.
radiátorok és gáz/elektromos melegítő eszközök.
13. A hálózati kábelt mindig úgy húzza ki a
konnektorból, hogy közben mindig a
csatlakozót fogja, nem a kábelt magát.
14. Ha hosszabbító zsinórt használ a készülékhez, a
tápkábel szetten és hosszabbítón jelzett
villamossági értékek egyezzenek meg a
terméken jelzettekkel.
15. Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati
kábel vagy a hálózati csatlakozó sérült, vagy
rendellenes állapotban van. A kockázatok
elkerülése végett a sérült tápkábel cseréjét csak
a gyártó munkatársa, vagy az általa javasolt
szakember végezheti.
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16. Ez a porszívó kizárólag otthoni célra és
használatra alkalmas. Ne végezze a készülék
feltöltését, ill. ne használja a készüléket a házon
kívül, a szabadban. Ne használja más célra, mint
amelyre kifejlesztették.
17. A szűrő tisztítása és cseréje előtt a készüléket
vegye le a töltőállomásról. Mielőtt nekiállna
kitisztítani vagy a helyére rakni, várja meg, amíg
a készülék teljesen lehűl a használatot követően.
18. Ha a kefékben, a tömlőkben vagy a csövekben
bármilyen eltömődést tapasztalna, használat
előtt mindig tisztítsa ki ezeket.
19. Ne porszívózzon fel a készülékkel fémtárgyakat,
mint pl. érmék, csavarok, szögek, szegecsek stb.
20. Tartsa távol a készüléktől a hajzatot, a lenge
ruházatot és testrészeit, különösen akkor, ha
működés közben nyitná ki a készüléket, mert a
mozgó alkatrészek fentiekkel való érintkezése
balesetet okozhat, mivel ezek a porszívóba
beakadhatnak.
21. Működés közben ne irányítsa a készüléket a szem,
a fül vagy a száj irányába.
22. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a
portartályt megfelelően rögzítette-e. Soha ne
használja a készüléket motorvédő szűrő nélkül,
mert ez a motor károsodását okozhatja és a
készülék élettartamát is lerövidítheti.
23. A töltőállomást mindig tartsa tisztán és
pormentesen.
24. A balesetek elkerülésé érdekében csak a gyártó
által megadott tartozékokat és kiegészítőket
használja.

16

HU

PRODUCT OVERVIEW

1. Főkapcsoló gomb
2. Lehajtható fogantyú kioldó gomb
3. Kézi egység kioldó gomb
4. Kézi porszívó főkapcsoló
5. Töltöttség kijelző
6. Portartály kioldó gomb
17

7. Power padlókefe kioldó gomb
8. Power padlókefe
9. Lehajtható fogantyú
10. Kézi fogantyú
11. Kézi porszívó

LEHAJTHATÓ FOGANTYÚ

A fogantyú lehajtásához nyomja meg
kioldó gombot.

Emelje fel a fogantyút
függőleges helyzetbe, és a
fogantyú automatikusan a
helyére pattan.

LEVEHETŐ POWER PADLÓKEFE
Power padlókefe
LED kijelző

Motorizált kefe

KÉZI PORSZÍVÓ

12. Portartály
13. Külső szűrő
14. Belső szűrő
15. Kézi porszívó
16. Portartály kioldó gomb
17. Töltöttség kijelző
18. Főkapcsoló gomb

Szűrőegység
18

TÖLTÉS
Töltse fel az akkumulátort:
• a készülék első használata előtt
• ha a készüléket huzamosabb ideig nem használta
1. Helyezze a kézi porszívót a függőlegesen álló porszívó egységbe
Ilyenkor a függőlegesen álló egység mindig legyen
kikapcsolva. A kézi porszívó és a függőlegesen álló
porszívó egység közé ne kerüljön semmilyen
akadály.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóhoz
A töltést jelző fény világítani kezd, ez jelzi a töltés
kezdetét.
FIGYELEM: A porszívót folyamatos töltésre
tervezték, ezért akkor is megfelelően működik, ha
a töltést jelző fény azután is világít, ha a készülék
teljesen feltöltődött.
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TANÁCS: Használat előtt a készüléket legalább 16
órán keresztül töltse. Töltés közben a készülék
felmelegedhet.
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A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
AZ ÁLLÓ PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve
1. Csúsztassa el a főkapcsoló gombot a porszívó elindításához.
2. Használat közben a Power padlókefe LED kijelzője világítani fog.

A KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve
1. Nyomja meg a kézi porszívó egység kioldó gombját, ezáltal
leválaszthatja a kézi porszívót az álló porszívó egységről. Csúsztassa el
a főkapcsoló gombot a kézi porszívó elindításához. Kezdheti a
porszívózást.
2. Alaposan porszívózza ki a tisztítani kívánt felületet.
3. Csúsztassa el a kézi porszívó főkapcsoló gombját a készülék
kikapcsolásához. Emelje meg kissé a kézi porszívó szívó részét, hogy
megakadályozza a por és kosz portartályból való kihullását a készülék
kikapcsolása előtt.
4. Mindig ürítse ki a portartályt, mielőtt folytatná a porszívózást, vagy ha
elrakná a készüléket a helyére.
5. Illessze vissza a kézi porszívó egységet az álló porszívó egységbe.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• A portartályt minden használat után ürítse ki.
• A tisztítás megkezdése előtt a porszívót mindig kapcsolja ki.
1. Tartsa vízszintesen a kézi porszívót a
légbevezető nyílással (fúvóka vége)
lefelé, hogy megakadályozza a kosz
esetleges kiáramlását. Nyomja meg a
porszívó tetején lévő kioldó gombot
és válassza le a portartályt egy
szemetes vödör fölött. Vegye le a
szűrőtartót a portartályról.

2. Távolítsa el a szűrőket a kar
lefelé való elforgatásával és
húzza ki a szűrőket a
portartályból.

3. Ürítse a portartályban összegyűlt
koszt és port a szemetesbe.

5. Helyezze vissza a belső és külső
szűrőt a kar felfelé való elforgatásával,
így a szűrők a helyükre kerülnek. A
portartály mindig legyen száraz,
mielőtt összeszereli.

6. Illessze vissza a portartályt a
helyére
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4. Távolítsa el a szűrőket és
tisztítsa meg azokat vízzel.
A szűrőket visszaillesztés
előtt mindig teljesen meg kell
szárítani.
FIGYELEM: Ne tisztítsa a
porszívót hígítóval vagy egyéb
vegyszerrel, mivel ezek károsítják
a készüléket.

Figyelem:
• Ne porszívózzon fel nagyobb méretű tárgyakat, mint pl. papír zsebkendő,
mert ez eltömítheti a készüléket és a szívóerőt is lecsökkentheti.
• Soha ne porszívózzon fel gyúlékony anyagot, ill. forró hamut.
• A portartályt mindig ürítse ki és a szűrőket is tisztítsa meg rendszeresen,
hogy a por a motort ne károsíthassa.
21

POWER PADLÓKEFE TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
Tisztítsa meg a padlókefét, ha túl sok kosz, haj stb. ragadt bele. Nyomja
meg a Power padlókefefej kioldó gombját, ezáltal a padlókefefej leválik a
készülékről.

Rendszeres karbantartás

Forgassa el lassan kézzel a padlókefe
sörtéit és távolítsa el a beleragadt
kosz maradványokat.
Vegye ki a
rögzítőt

Karbantartás, amennyiben a Power kefefej sörtéi elakadtak, és kézzel
nem forgathatók

1. Csavarja le a baloldalit rögzítőt,
majd emelje fel, hogy
eltávolíthassa a kefefej fedelét.

2. Emelje fel a forgókefe bal
oldalát, majd távolítsa el a
szíjról a forgókefét.

Belt

3. Vegye ki a forgókefét és távolítsa
el róla a beleakadt koszt.
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4. Szerelje össze a forgókefefejet.
A végén ellenőrizze, hogy a kefe
tartófedele rendesen rögzítve
lett-e, és a kefe forgását semmi
sem akadályozza.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
A készülékben lévő Ni-MH akkumulátor újratölthető és hosszú élettartamú
(a használat és a tárolási körülmények függvényében).
Ha az akkumulátor lemerült, távolítsa el a készülékből és vigye el az az
erre a célra kijelölt újrahasznosító helyre. A további részletekről a helyi
önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad
tájékoztatást
• Az akkumulátort mindig a kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
• Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe.
• Soha ne próbálja meg az akkumulátort szétszerelni.
• Soha ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátoron.
• Szerelje szét a porszívót, hogy hozzáférhessen az akkumulátorhoz.
• Szedje ki az akkumulátort, vágja el a rögzítő vezetékeket.
• Az akkumulátor pólusait szigetelje le egy nem vezetőképes csomagolóvagy szigetelőszalaggal, hogy ne okozzon rövidzárlatot az
akkumulátoron.
Helyezze az akkumulátort egy erős, nagy súlyt is elbíró műanyag
zacskóba.
• Vigye az akkumulátort az erre kijelölt szelektív hulladékgyűjtő helyre.

MŰSZAKI ADATOK

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja
fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék
nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő
ártalmatlanításhoz és újra hasznosításához a terméket kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A készülékben használt anyagok újra
hasznosíthatók. A termék megfelelő módon történő
ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti
erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi
hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást
The EU irányelvek alapján (2006/66/EC) a termékből kiszerelt
akkumulátor nem dobható háztartási hulladék közé. Az
akkumulátorok a környezetünkre káros anyagokat
tartalmaznak. A lemerült akkumulátorokat az erre kijelölt
gyűjtőhelyen, szelektív hulladékgyűjtő állomásokon kell leadni.
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Modell: AM-SV0314GR
Akkumulátor:14.4V Ni-MH
Adapter:
Bemenet: AC 200-240V~ 50/60Hz
Kimenet: DC 25V
200mA
Névleges fogyasztás: 80W

Importőr / Imported by

Varr-Ker Kft.
2046 Törökbálint DEPO, PF 7. Hungary

