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PROMINI 30P
Elektrikli El Süpürgesi
Stick Vacuum Cleaner
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1-   Boru Adaptörü
 
      Tube Adapter 
 
2-   Koltuk Süpürücü Aparatı
      Upholstery Nozzle 

3-   Süpürge Askısı
      Hanger

4-   Kenar Köșe Aparatı
      Crevice Nozzle
 
5-   Tutma Sapı
      Handle of Stick  
6-   Elektrik Kablosu
      Electric Cable

7-   Motor Gövde
      Motor Body 
     
8-   Bez Toz Filtre
 
      Cloth Dust Bag 
     
9-   Toz Hazne
       Dust Bin

10-  Uzatma Borusu
       Extension Tube
  
11-  Sabit Kablo Sarma Mandalı
 
       Cable Holder

12- Süpürücü Gövde
      Floor Nozzle
       

CİHAZIN BÖLÜMLERİ / PARTS OF THE DEVICE  
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• Fantom PROMINI 30P Kuru Tip Elektrik Süpürgesini amacına uygun  
 ve sadece kuru temizlik için kullanınız. Su ve diğer sıvıları emmekte  
 kullanmayınız.
• Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça  
 ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından
 kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek  
 parça için size en yakın  FANSET yetkili servisine bașvurunuz.
• Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
• Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
• Cihazınızı motor koruyucu filtresiz kesinlikle kullanmayınız. 
• Süpürgenizin fișini prizde takılı bırakmayınız. İșiniz bittiğinde cihazı  
 kapatınız ve fiși prizden çıkarınız. Fiși ıslak elle tutmayınız.
• Eğer cihazınız herhangi bir sebepten dolayı çalıșmıyor ise, kablo ve  
 fiși üzerinde herhangi bir hasar var ise süpürgeyi çalıștırmayınız ve  
 size en yakın FANSET yetkili servisine bașvurunuz.
• Cihazınızı kablosundan tutarak tașımayınız.
• Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız,  
 bașka bir amaçla kullanmayınız.
• Süpürgenizi sıcak kül, jilet ve çivi gibi maddeler ile yanıcı sıvı ve  
 yağların temizliğinde kullanmayınız.
• Elektrik süpürgenizi ve kablosunu soba, fırın ve benzeri ısı   
 kaynaklarından uzak tutunuz.
• Cihazınızı patlayıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerlerde 
  veya yakınında kesinlikle kullanmayınız.
• Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak  
 için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
• Motor bölümünü suyla yıkamayınız, su ve benzeri sıvılara  
 daldırmayınız.
• Cihazınızın güvenli bir șekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında  
 nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaș ve üstü  
 çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam  
 gelișmemiș veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından  
 kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve  
 kullanıcı bakım ișlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı  
 sürece çocuklar tarafından gerçekleștirilmemelidir. Sürekli gözetim  
 altında olmayan 3 yașından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
• Cihazınızın çocuklar tarafınan oyuncak olarak kullanımına izin  
 vermeyiniz ve kullanılmadığından emin olunuz.

EMNİYET KURALLARI
UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ 
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.
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MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

Cihazınızı kullanmadan önce resimde görüldüğü 
gibi motor gövdedeki; gövde kilit mandalına 
basarak toz haznesi içerisinde bez toz filtrenin 
takılı olduğundan emin olunuz, takılı değilse 
takınız.

Bez toz filtreyi; toz haznesine resimde 
görüldüğü gibi filtre kafes plastiğinin üzerindeki 
tırnaklara takarak kullanınız.

Motor gövdesini ve toz haznesini resimde 
görüldüğü gibi monte ederek gövde kilit 
mandalının kilitlendiğinden emin olunuz.

Uzatma ve tutma sapını motor gövdeye kitlemek için kilit yuvalarını karșılık 
gelecek șekilde iterek kilitleyiniz. Cihazınızın uzatma borusunu isteğe göre 
Șekil 1 deki gibi üst kısmına, Șekil 2 deki gibi alt kısma veya Șekil 3 deki 
gibi uzatma borusunu takmadan kullanabilirsiniz. Temizlemek istediğiniz 
yüzeye göre uygun süpürücü aparatlarını takabilir yada hiç aparat takmadan 
süpürme ișlemlerini yapabilirsiniz.
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NOT: Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka fiși 
prizden çekiniz.

Temizliğe ilk olarak toz haznesinin alt kapağını 
açmak suretiyle tozun çöpe boșaltımını sağlayın.

Toz haznesinin içindeki bez toz filtreyi çekerek 
çıkartınız ve filtreyi silkeleyerek temizleyiniz. 
Toz filtreniz așırı tozlanmıș ise yalnızca su ile 
yıkayınız ve yıkadıktan sonra mutlaka kurutunuz.
Temizliği yapılmıș ve kuruduğundan emin 
olduğunuz filtrenizi tekrar kullanım için filtre 
kafes plastiğinin üzerindeki tırnaklara geçirerek 
oturtunuz.

Daha sonra resimde görüldüğü gibi gövde kilit 
mandalına basarak toz haznesini motor 
gövdesinden ayırın.

Hazır olan bez toz filtreyi toz haznesinin içine 
yerleștirin ve toz haznesini motor gövdesine 
takınız.

NOT: Cihazının motor gövdesini yıkamayınız, 
suya daldırmayınız. Silerek temizleyiniz. 
Cihazınızın diğer aksesuarlarınıda silerek 
temizleyebilirsiniz.

TEMİZLİK VE MUHAFAZA
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Elektrik kablosunu kolayca uzatma borusuna 
resimde görüldüğü gibi sarabilirsiniz.

Cihazınızı resimde görüldüğü gibi evinizde yada 
ofisinizde duvara montajını yaptığınız süpürge 
askı aparatına takarak yer kaplamadan 
saklayabilirsiniz.

TR



TÜKETİCİ HAKLARI

• Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar  
 hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

• Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen  
 süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.  
 Bu süre,mala ilișkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun   
 olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentesi, temsilciliği,   
 ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.  
 Malın arızasının 10 iș günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya  
 ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip  
 bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

• Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda tüketici, 6502 sayılı   
 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleșmeden dönme,
 - Satıș bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini  
 kullanabilir.

• Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; ișçilik masrafı,  
 değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret  
 talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

• Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin așılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici  
 veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici  
 malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa   
 malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.

• Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme  
 nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi   
 nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır. 

• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.

• Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı   
 dıșındadır.

• Voltaj düșüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda   
 kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.

• Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti  
 kapsamı dıșındadır.

• Cihazın veya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar   
 garanti kapsamı dıșındadır.

• Satıcı / bayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri   
 geçersizdir.

• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak    
 çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici   
 ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici   
 Mahkemesine bașvurabilir.

• Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici,  
 T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel   
 Müdürlüğüne bașvurabilir.
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• Use PROMINI 30P Dry Type Vacuum Cleaner intended purpose and  
 only for dry cleaning. Do not use for vacuuming water or other  
 liquids.
•  Always use original spare parts and accessories to protect the  
 safety of your device. Warranty will not be valid for   
 malfunctions caused by the use of unsuitable   
 parts. For repair of spare parts, apply to the nearest FANSET 
 authorized service.
• Do not use the device with a damaged cable.
• Do not vacuum harmful dust.
• Never use your device without a motor protection filter.
• Do not leave the plug of your cleaner plugged into the socket. When  
 you are finished, turn off the device and remove the plug from the  
 socket. Do not handle the plug with wet hands.
• If your appliance does not work for any reason, if there is any  
 damage on the cable and plug, do not operate the vacuum cleaner  
 and apply to the nearest FANSET authorized service.
• Do not carry your device by holding the cable.
• Only use the device as described in the user manual, do not use it  
 for any other purpose.
• Do not use your vacuum cleaner for cleaning materials such as hot  
 ash, razors and nails, as well as flammable liquids and oils.
• Keep your vacuum cleaner and its cord away from stoves, ovens  
 and similar heat sources.
• Never use your device in or near explosive atmospheres and  
 materials.
• In order to prevent the filters of your device from clogging and to       
 extend the engine life; flour, drill powder, gypsum powder etc. Do  
 not vacuum dust.
• Do not wash the engine compartment with water, do not immerse it  
 in water or similar liquids.
• It can be used by children aged 8 years and above, and people with  
 insufficient physical, emotional or mental capabilities or lack of  
 experience and knowledge, as long as they are supervised or  
 trained in the safe use of your device and its hazards. Children  
 should not play with the device. Cleaning and user maintenance  
 should not be performed by children unless they are supervised.  
 Children under the age of 3 who are not under constant supervision  
 should be kept away.
• Do not allow your device to be used as a toy by children and make  
 sure that it is not used.

SAFETY RULES
WARNING: READ BEFORE USING THE DEVICE,

 IF THESE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED. 
WARRANTY IS VOID.
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ASSEMBLY AND DRY VACUUMING

Before using your device, as seen in the picture, 
on the motor body; Make sure that the cloth 
dust filter is installed in the dust chamber by 
pressing the body lock latch, if not, insert it.

Cloth dust filter; Use the dust bin by attaching it 
to the tabs on the filter cage plastic as seen in 
the picture.

Make sure that the body lock latch is locked by 
assembling the motor body and the dust 
container as shown in the picture.

To lock the extension and the handle to the motor body, lock the lock slots 
by pushing them in opposite directions. You can use the extension tube of 
your device on the upper part as in Figure 1, on the lower part as in Figure 2 
or without attaching the extension tube as in Figure 3. Depending on the 
surface you want to clean, you can attach the appropriate sweeping 
apparatus.

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

EN
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NOTE: Before cleaning your device, always pull 
the plug from the socket.

For cleaning, firstly, open the bottom cover of 
the dust container and ensure that the dust is 
emptied into the trash.

Pull out the cloth dust filter inside the dust 
container and clean the filter by shaking it.

If your dust filter is excessively dusty, wash it 
with water only and dry it after washing. Place 
your cleaned and dried filter on the tabs on the 
filter mesh plastic for reuse.

Then, detach the dust container from the motor 
body by pressing the body lock latch as shown 
in the picture.

Place the ready cloth dust filter into the dust 
chamber and attach the dust chamber to the 
motor body.

NOTE: Do not wash the motor body of the 
device, do not immerse it in water. Wipe clean.
You can also clean other accessories of your 
device by deleting them.

CLEANING AND STORAGE

You can easily wrap the power cable on the 
extension tube as shown in the picture.

You can store your device without taking up 
space by attaching it to the vacuum cleaner 
hanger that you mount on the wall in your home 
or office as seen in the picture. 
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TYPE P5-E
Anma Gerilim / Nominal Voltage :  220-230 V AC
Anma Frekans / Nominal Frequency :  50 / 60 Hz
Anma Gücü / Nominal Power :  500 W
Max. Gücü / Max.Power  :  800 W
Net Ağırlık / Net Weight   :  1.87 kg 
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
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Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ș.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak 
No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx)   T. 444 5 770   F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com


