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A RENDSZER FELÉPÍTÉSE 

 

 
A központi porszívó beépített csőrendszere egy speciális 2” átmérőjű, 

nagy keménységű antisztatikus PVC csővel és az azokat összekötő 

különlegesen kiképzett idomrendszerrel épül ki. 

A csővezetékek az épület falaiba, vagy az aljzatba kerülnek beépítésre. 

A csővezeték mellett elhelyezett védőcsőben  az indításhoz szükséges 

elektromos kábeleket is beépítjük. 

 

Az előzetes tervek alapján 

megállapított helyeken fali 

csatlakozókat építünk ki, 

melyeken keresztül a rendszer- 

hez lehet csatlakozni. 

 

A rendszer indítása a csatlakozókba illesztett gégecső végén lévő 

érintkezők segítségével történik oly módon, hogy a  

fogantyúba épített kapcsolót bekapcsoljuk. 

 

A rendszer egyik legfontosabb eleme a központi gép. 

A központi gépet az előzetes tervek alapján lehetőség szerint 

az épület valamely nem lakott részébe telepítik, figyelembe  

véve azt is, hogy a használat közben beszívott megtisztított 

levegőt a lehető legrövidebb úton ki kell vezetni a szabadba. 

 

A kivezető nyílást egy lezáró fedél takarja, ami a használat 

közben kinyílik, és a központi gép kikapcsolása után csukódik be. 

 

A rendszer általában egy 9 méter hosszú gégecsővel ellátott takarító 

készlethez van tervezve, előfordul azonban ennél rövidebb gégecsővel 

tervezett rendszer is. 

Hosszabb gégecső használata nem ajánlott a nagy veszteség miatt. 

 

A beépíthető konyhai elszívó lapát az apró 

konyhai hulladékot könnyen elszívja, és a  

porgyűjtő tartályba gyűjti. 



KÖZPONTI GÉP 

 

A Hayden gyártmányú központi gép kettős porszűrővel rendelkezik, 

220-240V. hálózati feszültségre, ütésálló műanyag burkolattal készül. 

A berendezés 220V-os földelt EU hálózati csatlakozóval van ellátva, 

ami az európai érintésvédelmi előírásoknak megfelel. 

 

A központi gép beépített elektronikája biztosítja az indításhoz 

szükséges jelfeszültséget, és a biztonsági elektronikát. 

A központi gépen túláram-védő kapcsoló található, ami túlterhelés 

esetén kikapcsol. 

A túláram-védő kapcsolót rövid várakozás után vissza kell nyomni. 

 

Ha rövid időn belül újból aktivizálódik a védőkapcsoló, 

haladéktalanul forduljunk szakemberhez, de semmi esetre se 

próbálkozzunk a berendezés újraindításával, mert az súlyos 

károsodást okozhat a berendezésbe. 

 

A központi gép porgyűjtő tartálya 18 literes, mely egy békazár 

segítségével leemelhető a géptestről, így lehetővé válik az összegyűlt 

szennyeződés eltávolítása. 
A portartályba szemeteszsákot, vagy papírzsákot tenni nem szabad!  

 

A központi gépet az időjárás közvetlen hatásától óvni kell.  

A berendezés burkolatát megbontani nem szabad, az időszakonkénti 

(kétévenként) szénkefe ellenőrzést bízzuk szakemberre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEÉPÍTETT CSŐRENDSZER 

 

A központiporszívó rendszert egy speciálisan erre a célra gyártott 

nagykeménységű PVC csőből építik. 

Az aerodinamikai törvényeket figyelembevevő különleges 

idomrendszer ragasztással rögzített szerelési móddal készül. 

 

A beépített csőrendszer semmilyen karbantartást, vagy tisztítást nem 

igényel abban az esetben, ha a berendezést rendeltetésszerűen 

használják. 

 

A rendeltetésszerű használat azt jelenti, hogy a központi porszívóval 

vizet nem szabad felszívni, illetve csak a megfelelő vízleválasztó feltét 

használata esetén megengedett. Nem szabad a központi porszívóval a 

háziportól eltérő szennyeződést, például, építési törmeléket, 

nagyméretű szerves konyhai hulladékot, fémet, vagy nagy 

mennyiségű faforgácsot felszívni. 

 

Amint a csőrendszerbe nagyobb mennyiségű víz kerül, úgy azt  

tíz-tizenöt perces járatással (por beszívása nélkül) ki kell szárítani, és a 

portartályt is ki kell üríteni. 

 

A beépített csőrendszert a dugulástól a rendszerbe épített fizikai gátak 

védik. 

 

Amennyiben mégis dugulást észlelnek, azaz nem szív a rendszer, vagy 

csökken a szívóerő, először ellenőrizzék a takarító eszközt és ha nincs 

eldugulva, úgy a hiba kijavítását bízzák szakemberre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAKARÍTÓKÉSZLET 

 

A központi porszívórendszert egy standard takarítókészlettel együtt 

szállítjuk. 

 

A készlet tartalmaz egy 9 méter hosszú 1,1/4” átmérőjű gégecsövet, az 

egyik végén fogantyúval és a beleszerelt kapcsolóval, a másik végén a 

központi rendszer fali csatlakozójába illeszkedő véggel. 

 

A csatlakozóba illeszkedő vég a két elektromos érintkezővel kerül 

kapcsolatba a központi géppel, így biztosítja a gép indítását, illetve 

kikapcsolását. 

A 9 méteres gégecsőbe beépített vezeték és a nyélbe szerelt kapcsoló a 

kényelmes indítást és leállítást biztosít. Ezáltal elkerülhető a felesleges 

működtetés, amely nagymértékben befolyásolja a központi gép 

élettartamát. 

 

A standard készlet tartalmaz 2 krómozott, merev csövet, melyek 

egymásba illesztésével és a fogantyúhoz kapcsolva lehetővé teszik, 

hogy a takarítófejeket használatba vegyük. 

A készlet tartozéka egy fejeket hordozó tartó, amely a merev csőre 

kapcsolva biztosítja, hogy a takarítófejek mindig kéznél legyenek. 

A 4 darab takarítófej különböző takarító felületekhez illeszkedik, mint 

például: padló és kőfej, a kárpitkefe lehúzható keferésszel, a résszívó, 

valamint a sarokkefe. 

A kefés fejek időszakos tisztítást igényelnek. 

 

A konyhabútorba építhető konyhai 

seprű praktikus és könnyen kezelhető. 

 

Része a készletnek egy gégecső tartó, 

amit könnyedén a falra szerelhetünk, 

és így a 9 méteres gégecső könnyen,  

kis helyen tárolható lesz. 

 

 

 

 



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1.A portartály és a szűrő tisztítása. 

 

A központi gépen található portartályt két békazár rögzíti a központi 

egységhez. A békazárak kinyitása után a tartály leemelhető és 

kiüríthető. Található a központi gépben egy finom porszűrő melynek 

tisztítása úgy történik, hogy a rögzítő csavart ami a szűrőt a géphez 

rögzíti az óra járásával megegyező irányba elfordítjuk, és kiemeljük. 

A kiemelt porszűrőt kitisztítjuk, majd visszahelyezzük a gépbe. 

Amennyiben VACTRACK rendszerrel ellátott gépe van, úgy a 

LED elszíneződése jelzi a portartály telítettségét (zöld-sárga-

piros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Karbantartás. 

 

A központi gép nem igényel karbantartást, csupán időszakonként (két 

évenként) szakemberrel ellenőriztetni kell a szénkefék állapotát, és ha 

szükséges ki kell azokat cserélni. 

 

A beépített csőrendszer nem igényel karbantartást, azonban a takarító 

készletet, és a gégecsövet rendszeresen tisztítani kell, különös 

tekintettel a kefés takarító fejekre. 

A kefés részekből ki kell szedni a beragadt szennyeződést, mert az 

rontja a takarítás hatékonyságát. 

 

Takarítás közben figyeljünk arra, hogy a gégecső ne legyen megtörve, 

vagy becsípődve. 

Figyeljünk arra, hogy a fali csatlakozóba idegen anyag például 

gyerekjáték, stb. ne kerüljön. 



HIBALEHETŐSÉGEK 

 

 

1. A fogantyún lévő kapcsoló bekapcsolásakor nem indul a rendszer. 

 

Ellenőrizzük, hogy a gégecsövet jól csatlakoztattuk a fali csatlakozóba 

Ellenőrizzük, hogy a központi gép feszültség alatt van-e 

(zöld jelző világít). 

 

 

 

2. A központi gép működik, de nincs szívás. 

 

Vegyük le a merev csőről a fogantyút, 

Ellenőrizzük a takarító szerszámot, 

Húzzuk ki a fali csatlakozóból a gégecső végét, 

 nyissuk fel a csatlakozó fedelet és ellenőrizzük, hogy a 

 csatlakozóba nincs-e beszorult anyag, 

Nézzük meg, hogy a fali csatlakozó fedelek jól zárnak-e, 

Ellenőrizzük, hogy a konyhai elszívó lapát zárt helyzetben van-e. 

 

 

 

Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, forduljon 

szakemberhez! 

  


