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7 TIPP, MIELŐTT A SZERVIZT HÍVJA!

A központi porszívó megkönnyíti a háztartási munkát!

De, mint minden gép esetében, néha lehetnek fennakadások a működésben. Segítségünkkel olyan 
központi porszívót választhat, ami csak ritkán hibásodik meg, de teljességgel nem lehet kizárni. 

Mielőtt azonban a szervizt hívja, célszerű megbizonyosodni arról, hogy nem holmi apró bökkenő miatt 
teszi ezt. Lehet, hogy saját maga is elintézheti, így nem kell várakozni a szakemberre, nem veszít időt, 

és nem kell nyugtalankodnia a készülék miatt.

OLVASSON EL 7 TIPPET, MIELŐTT A SZERVIZT HÍVJA!

LEHET, HOGY EGYSZERŰ A MEGOLDÁS, SAJÁT MAGA IS 
ELNTÉZHETI?



Kanizsár Krisztián, g-ta.hu

A központi porszívó csúcsra emeli a háztartási munka hatékonyságát és kényelmét. Megbízható, 
munkabíró gép, de ennek ellenére előfordulhat, hogy ritkán valamilyen rendellenességet észlel a 
működésében. Ilyenkor célszerű szakembert hívni. A szerelő azonban csak bizonyos idő múlva csenget 
az ajtóban, addig türelemmel kell lenni. Félbeszakad a házimunka, türelmetlenség feszítheti az 
egyébként is bosszantó helyzetet. 

Ezért érdemes lehet megbizonyosodni afelől, hogy valóban érdemes felhívni a szervizt. Lehetséges, 
hogy csupán valami apróság történt, amit laikusként is könnyedén elháríthat, és mehet tovább a 
munka. Itt olvashat 7 tippet a központi porszívó karbantartásáról, egy csekklistát, amit érdemes 
elolvasni, mielőtt a szervizt hívná.

1. Ürítse ki a portartályt, tisztítsa meg a szűrőt

Tudom, banális, azonban mégis sokan elfelejtik, hogy időnként a központi porszívójuk is igényel egy 
kis törődést. Néha még én is meglepődöm, micsodaváltozást tud okozni egy ilyen „rutin mozdulat”, 
mint a szűrő kitisztítása és a portartály kiürítése.

2. Ellenőrizze a kifújó nyílást

Ha a porszívó nem tudja akadálytalanul kifújni a levegőt, akkor szívni sem fog tökéletesen. Győződjünk 
meg arról, hogy a kifújó csőben nincs akadály, és a kifújó fedél is kifogástalanul működik.

3. Ellenőrizze a légkonnektorok szívóerejét

Fogja meg a tömlőt és csatlakoztassa a porszívóhoz legközelebb eső légkonnektorba. Ha itt megfelelő 
a szívóerő csatlakoztassa a következő konnektorba a leg távolabbi felé haladva, egészen addig, míg 
meg nem találja a hibás légkonnektort. Ha van szemétlapát adapter, azt is ellenőrizze.

4. Ha csak egy-két konnektornál nem szív

De van olyan konnektor ahol igen, 
akkor valószínűleg részleges 
dugulás van a csőrendszerben. Ha 
elég hosszú a takarító tömlő, 
c s a t l a k o z t a s s a a mű k ö dő 
légkonnektorba, és a szívócső 
markolatot megfogva, a cső végét 
helyezze a NEM szívó
légkonnektorba. 

Az ellentétes szívásiránnyal 
gyakran elhárítható a kisebb 
dugulás.
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5. Ha egyik légkonnektornál sem szív

De a porszívón lévő csatlakozón igen, akkor a gép közelében kell keresni a dugulást. Vegyük le a 
portartályt és ellenőrizzük a beszívó csőszakaszt.

6. Ha a légkonnektoroknál és a 
gép csatlakozóján sem szív

Végezze el az 1. pontot. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, hívjon szakembert! 

7. Ha ugyan mindenhol szív, de 
nem az igazi

Tömítetlen lehet a rendszer. 
Csatlakoztassa a tömlőt egy 
légkonnektorba és hagyja ott 
bekapcsolt állapotban, majd menjen a 
többi csatlakozóhoz és füleljen. Ha 
halk/hangos sziszegést hall, megtalálta 
a hibát. A tömítést újra cserélve ismét a 
maximális teljesítményt élvezheti.

Amennyiben tanácsra van szüksége, szeretne pár tippet, javaslatot kapni, hívja bizalommal 
ügyfélszolgálatunkat. Szívesen nyújtunk Önnek segítséget a központi porszívót érintő kérdésekben.

Telefonszámok:

+36-1-219-54-47
+36-30-276-0483

Üdvözlettel:

Kanizsár Krisztián

G-TA Kft.

H-1096 Budapest, Haller u. 40.    


