
„A”
- fordítsa meg a turbo kefét kerekekkel felfelé (2. kép

ollóval vagy 
-

„B”
- fordítsa meg a turbo kefét kerekekkel felfelé (2. kép).
- a turbo kefe alján található tisztító ablak (3. kép) fedelét távolítsa el és távolítsa el a 

sz szennyezéseket. A fedél eltávolításakor vigyázzon, hogy 
annak fülei ne sérüljenek. 

Megkönnyíti a tisztítást, miután levette a turbo kefét, az ismételten csatlakoztatott 
porszívó segítségével 4-5 alkalommal átszívatja a kefét és a tisztító ablak alatti részt is. 
Amennyiben a forgó kefe elakadását, szorulását észleli, kézzel mozgassa meg óvatosan a 
turbókefe mozgó alkatrészeit, hogy az esetlegesen nagy
Ne feszegesse, ne ütögesse a kefét, mert megsérülhet.
A turbo kefe tisztításához semmilyen esetre sem használjon benzint, hígítót, olajat, 
vegyszereket vagy karcoló tisztítószereket, mert azok a burkolat sét 
okozhatják. Ajánlatos a puha, kis mennyiség mosogatószeres vízbe mártott 

ronggyal való tisztítás.

adatok

Mérete (hossz x szélesség x magasság) 255 x 285 x 115 (mm)

Tömege 0,65 (kg)

A turbo
elkopott, új turbo kefére van szükség. Hozzájuthat márkaképviseletünkön személyesen 
vagy online, illetve szervizpartnerünk központi ügyfélszolgálatán keresztül (Szellemkép 
Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7. Tel.: +36-1-3882728).
További részletekért kérjük, rendszeresen látogassa www.beez.hu honlapunkat.

adatok

Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377
E-mail: info@beez.hu

Web: http://www.beez.hu



A termék ismertetése
Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ KF-TU-1 turbo

A hagyományos porszívó keféknél hatékonyabban takaríthatja fel a szálas szennyezéseket (lehullott 
haj- ), de gyorsan és könnyedén eltávolíthatja akár a beívódott port, pelyheket is a 

pedig a 

A BEEZ KF-TU-1

1.kép – turbo kefe 2.kép - forgókefe 3.kép – turbo kefe tisztító ablak 
fedél

Fontos tudnivalók
Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a 

felhasználható lehessen. Ez a turbo kefe háztartási célra készült, ipari használatra 
nem alkalmas! 

esetleges károkért!

A :
kefét, sérülést okozhat.

Ne tolja át a turbo kefét villamos készülékek csatlakozó kábelein, mert a kábelek 
szigetelése megsérülhet.
A készülék nem a gyermekek, nem fizikailag, szellemileg korlátozott személyek 
általi használatra készült. A készüléket használat közben sohasem hagyja felügyelet 
nélkül. 

Sérült turbo kefét nem szabad üzembe helyezni.
A turbo kefét ne hagyja szabad mozgatás nélkül a 

, mert a bolyhok megsérülnek.
Ügyeljen rá, hogy arca, haja, végtagjai, teste egyéb részei, de ruházata se kerüljön a 
nyílások és a mozgó részek közelébe.
Amennyiben a készülék bármely részén dugulást észlel (erre akár az üzemeltetésnél 

nyílások (por, haj, szöszök, stb.) csökkentik a forgókefe teljesítményét

tej, stb.)

A szívófejet se mártsa folyadékba!
özben sohase hagyja felügyelet nélkül a készüléket!

A turbo
A gyapjú, velúr, s különösen a laza
szabad a turbo kefével megtisztítani, mert sérülhetnek.
A járó turbo kefét nem szabad hosszú közvetlen 
közelébe vinni

magas tartós alakelváltozását okozhatja.

A turbo kefe használata

A turbo
porszívó 

portartálya nincsen-e megtelve. Amennyiben igen, ürítse ki, mert a megtelt portartály és 

hatékonyan.
Miután bekapcsoltuk a porszívót, mozgassa a turbó kefe -hátra. 
S a m rbo kefét folyamatosan tologassa, mozgassa, ne 
tartsa hosszabb ideig egy helyben, mert a tisztított felület megsérülhet. 
Fontos! felület ( .) porszívózásánál a rojtokkal 
párhuzamosan mozdítsa a turbó szívófejet, így a rojtok nem akadnak bele a forgókefébe.

A turbó szívófej használata az alábbi feladatok elvégzésére nem javasolt:
nagyon bolyhos (1,5 cm- ;

a; 

Ne használja a turbo kefét:
padlófényezéshez;
emberek vagy állatok leporszívózására,
nedves vagy folyékony anyagok, 
éles és kemény tárgyak, forró vagy izzó anyagok, 
lobbanékony vagy robbanó anyagok,

felszívásához.

Amennyiben közben a forgó kefe lassulását vagy leblokkolását tapasztalja, 
vócsövet, 

forgókefét tisztítsa meg. Amennyiben a turbo kefe megsérül, megreped, azonnal cserélje 
le vagy forduljon szakszervizhez.

Tisztítás

A forgókefe tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen 
meg! indig húzza ki a csatlakozó dugót a fali aljzatból és áramtalanítsa 
a készüléket. 
A használat során A) a forgó kefén ö lhetnek cérna-, spárga-, haj- - és 
szövetdarabok,
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