
Gratulál Önnek az ELECTROLUX 
Gratulál Önnek az Electrolux, hogy a BIG DIRT 
kandallótisztító szeparátort választotta, ami egy hasznos 
kiegészítő tartozéka központi porszívó rendszerének, 
vagy porszívó gépének. Mielőtt először használná a BIG 
DIRT kandalló tisztítót, javasoljuk, olvassa át 
figyelmesen a leírást és kövesse az utasításokat. 
 
A készülék összeilleszthető a legtöbb porszívóval, így Ön 
kényelmesen kitakaríthatja a hamut a tűzhelyből, grillből, 
felporszívózhat folyadékokat (veszélyes vagy éghető 
folyadékot tilos) és nedves anyagokat (például sarat), 
üvegszilánkot, kő törmeléket és cement port. A BIG 
DIRT tökéletes az Ön autójának tisztán tartására is. 
 
Első Lépések 
1. Nyissa ki a záró csatot. 
2. Távolítsa el a fedelet. 
3. Távolítsa el a csövet és a tartozékokat. 
4. Győződjön meg arról, hogy a szűrő helyesen 

illeszkedik. 
5. Helyezze vissza a fedelet és zárja le a csattal. 

Figyeljen arra, hogy a fedél tökéletesen illeszkedjen 
és a szűrő tartó zsinór ne lógjon ki. 

6. Helyezze a csövet a lyukba a perem közelében. 
FIGYELEM! Ne helyezze a csövet a membrános 
lyukba középen. Győződjön meg arról, hogy a cső 
teljesen be van dugva. 
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7. Helyezze a tisztító „tartozékot” a csőhöz. 
8. Csatlakoztassa a porszívó / központi porszívó nyelét a 

középső lyukba a fedőn. Kapcsolja be a porszívót. Így 
a piszok „bádog dobozba” gyűlik, amelyet könnyű 
üríteni. 

 
 
A szűrő karbantartása 
9. Nyissa ki a záró csatot. 
10. Engedjen a szűrő tartó zsinóron és távolítsa el a 

szűrőt. 
11. Kézi mosással, meleg vízben (40 CO), általános 

mosóporral tisztítsa a szűrőt. 
12. Öblítse ki. 
13. Hagyja megszáradni a szűrőt. 
14. Helyezze vissza a szűrőt a helyére. 
 
FIGYELEM! 
Amennyiben sok kőport, cementport, vagy hamut szív fel 
egyszerre, akkor az akadály képezhet a szűrön, ha ez 
megtörténik, egyszerűen távolítsa el a porszívó nyelét, és 
kézzel üssön egyet a szerkezet tetejére, kirázkódnak a 
szennyeződések. Helyezze vissza a porszívó nyelét és 
folytassa a munkát. 
 

 
 
 
 
 

Összeszerelési vázlat 
15. Porszívócső „tartozék” 
16. Porszívó gégecső „tartozék” 
17. Porszívógép csöve 
18. BIG DIRT tartály, test. 
19. Záró csat 

 

Mit takaríthat? 
20. Cement port, beton törmeléket 
21. Fűrészport 
22. Cserép darabokat 
23. Hamut 
24. Lefolyót 
25. Gépkocsiját 

 
 

Működés közben: 
BIG DIRT kandalló tisztítót a porszívó hozza működésbe 
– nincs szükség külön kábelre. A porszívó bekapcsolása 
vákuumot képez, mely légmozgást indít a fémtestben. A 
levegő cirkuláris (körkörös) mozgást végez, ami kiszűri a 
nagyobb méretű szennyeződéseket – ezek a tartály aljára 
kerülnek. Ezután a levegő áthalad a szűrőn, ami felfogja a 
kisebb darabokat. Ami marad, az a porszívó porzsákjában 
végzi.  
 

FONTOS! 
 

Figyeljen arra, hogy BIG DIRT nem szívhat fel több, 
mint 5 liter folyadékot ürítés nélkül. 
Ügyeljen arra, hogy a folyadék ne legyen 10 
cm-nél közelebb a szűrőhöz.  
 
BIG DIRT nem alkalmazható gyúlékony 
folyadékok vagy egyéb éghető anyagok 
felszívására. 
 
Soha ne alkalmazza még ki nem hűlt hamu, 
korom, vagy más éghető anyagok 
felszívására. Soha ne szívjon fel 40 CO-nál 
melegebb darabokat. A hamu és egyéb 

éghető anyagok a tűzhelyen lángra kaphatnak még 4-5 
nappal a tűz kioltása után is. 

 

 

Tartósság: 
A BIG DIRT magas minőségi anyagokból készült. Ez a 
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket 
újrahasznosító üzembe kell elhelyezni. Azzal, hogy 
biztosítja a termék szakszerű újrahasznosítását, hozzájárul 
a negatív környezeti vagy egészségügyi hatások 
kialakulásának megelőzéséhez.  
 

Technikai adatok: 
Tartály:  Rozsdakezelt, 20 literes kapacitás 
 Súly: 3 Kg 
 Átmérő: 290 mm 
 Magasság: 385mm 
Cső:  Átmérő: 38 mm 
 Hossz: 1,6 m 
Kiegészítő: Hossza: 350 mm 
Szűrő: Mosható és cserélhető 
 Szűrő területe: 750 cm2 
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