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Giriş
Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan 
ve üretilen Fakir ÖKO Power 2200 Elektrikli 
Süpürgeyi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, 
ancak kullanma klavuzunu okumak için lütfen 
zaman ayırınız.  Bu klavuz satın almış 
olduğunuz üründen en iyi performansı 
almanız için hazırlanmıştır.

Güvenlik Önemlidir
Kendi Güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği 
için ürünü çalıştırmadan önce kullanma 
klavuzunu okuyunuz. Bu klavuzu ilerideki 
kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. 

Güvenlik Uyarıları
• Vakumlu süpürgenizi sadece 16A’lık sigorta 

ile donatılmış, 230V’luk ana elektrik 
şebekesine bağlayınız. 

• Süpürgenizi prizden ayırırken asla kablonun 
kordonundan tutarak çekmeyiniz. 

• Süpürgenizin kablosunda, gövdesinde veya 
tutma sapında gözle görünür bir hasar var ise 
cihazı çalıştımayınız. Bu gibi durumlarda 
hemen Fakir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

• Eğer ürünün kablosunda yırtılma veya hasar 
meydana gelmiş ise, kablo yenisi ile 
değiştirilmelidir. Bu işlemi sadece ürünü satın 
aldığınız yere ya da  Fakir Yetkili Servisi’ne 
yaptırınız. 

• Cihaz sadece Fakir Yetkili Servis elemanı 
tarafından tamir edilmelidir. Herhangi bir 
istenmeyen olayla karşılaşmamak için bu gibi 
bir durumda lütfen yetkili servisle irtibata 
geçiniz. 

• Kullandığınız teleskobik borunun ve hortumun 
tıkanmış olmadığından emin olunuz.  Cihazı 
kullanmadan önce teleskobik boru ve 
hortumun içinde olabilecek büyük parçaları 
çıkarınız. Büyük parçalar alınmadığı takdirde 
cihazınızın motoruna ya da başka parçalarına 
zarar verebilir. 

• Cihazı ya da fırçasını, cihaz kablosu üzerin-
den geçirmeyiniz, bu cihaz kablosunun 
yalıtkan kaplamasına zarar verebilir. 

• Cihazı temizlemek, parçalarını sökmek ya da 
birleştirmek istediğinizde her zaman elektrik 
ile temasının kesildiğinden emin olunuz. 

• Cihazın sökülebilir parçalarını veya 
aparatlarını değiştirmek istediğinizde her 
zaman cihazı kapalı duruma getiriniz.

• Cihazı toz torbası modülüne takılı filtresiz ya 

da hatalı filtre ile çalıştırmayınız.
• Cihazı insan ya da hayvan temizlemek için 

kullanmayınız, cihazın ağızlığını göz ve 
kulaklardan uzak tutunuz.

• Kibrit, sigara külü, kor halde vakumlamayınız.
• Sivri cisimleri vakumlamamaya dikkat ediniz. 
• Cihazın vakum hortumu, teleskobik borusunu 

ve aparatarını kontrol ediniz, gerektiğinde 
içten temizleyiniz. 

• Un, çimento, alçı, fotokopi makinaları ve 
yazıcılara ait tonerleri vakumlamayınız.

• Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız ve 
kesinlikle ıslak zeminleri vakumlamayınız. 
Kullanım öncesi halılarınızın kuru olduğundan 
emin olunuz. 

• Cihazın; çocuklar, fiziksel durumları cihazı 
kullanmaya müsait olmayan kişilerce, akli 
dengesi bozuk ya da bilgi ve deneyimden 
yoksun kişilerce başlarında güvenliklerinden 
sorumlu biri olmadıkça kullanılmaması 
gerekmektedir. 

• Çocukların cihazla oynamamalarından emin 
olmak için gözlenmeleri gerekmektedir. 

Teknik Bilgiler 
Vakumlu süpürgenin tipi ve teknik özellikleri 
tip etiketinde belirtilmiştir. Ana elektrik 
şebekesi için koruma 16A. Radyo ve 
televizyon yayını ile karıştırmayınız. 
Topraklama gerektirmez.
Fakir vakumlu süpürgeleri gerekli uygunluk 
şartlarını karşılamaktadır. 

Kullanım Ömrü: 10 yıl
1400 Watt Max.
50 Hz
230 V 
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Standart ekipman Çalışma ve kullanım

1. Tutma kolu 
2. Teleskobik boru
3. Yer aparatı
4. Hortum
5. Toz torbası dolu göstergesi
6. Elektronik emiş gücü kontrol paneli 
7. Mobilya aparatı
8. Kenar köşe aparatı
9. Döşeme aparatı 
10. Parke aparatı 

1-2-3
• Hortumu 
takmak ve 
çıkarmak 

4-5
• Cihazı 
çalıştırmak ve 
kapatmak

6
• Elektronik 
emiş gücü 
kontrolü
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7
• Tutma 
kolundaki emiş 
gücü kontrolü

11
• Toz torbası dolu 
göstergesi

12
• Park pozisyonu 
ve entegre güç  
kaynağı ile kısa 
tutuş süresi

13
• Toz torbası 
haznesini açmak

14-15-16
• Toz torbalarının 
değişimi

8
• Teleskobik 
boruyu 
genişletmek 

9
• Yer aparatı ayarı
a)Sert zeminler için
b)Halılar için

10
Aparatlar
• Mobilya aparatı
• Kenar Köşe Aparatı
• Döşeme aparatı
• Parke aparatı

• Teleskobik boru
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17
• Motor koruma 
filtresinin değişimi

20-21
• Otomatik 
kablo sarma 

18-19
• HEPA filtrenin 
değişimi

Cihaz Çalışmıyor 

Cihaz Vakumlamıyor

Cihaz normalden yüksek 
sesle çalışıyor 

Sorun giderme

Hata Muhtemel neden Çözüm

Fiş prize takılı değil
Cihaz açık değil
Prizden elektrik gelmiyor 
Elektrik kablosu zarar görmüş
Toz torbası/Filtreler dolu ya da tıkalı
Hortum borusu ya da aparatlar tıkalı 
Vakum kısımlarına parçalar sıkışmış

Fişi prize takınız
Cihazı açınız 
Farklı bir priz deneyiniz
Cihazı Fakir Yetkili Servisi’ne götürünüz
Toz torbası/filtreleri değiştiriniz
Tıkalı kısmı temizleyiniz
Sıkışan parçaları çıkarınız
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Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun 
olmayacak şekilde kullanım sonucunca ortaya 
çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda 
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş., 
sorumluluk kabul etmez. 
Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde 
kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka 
bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir 
Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş., sorumluluk 
kabul etmez. 

Yetkisiz kullanım

Aşasğıda belirtilen yetkisiz kullanım 
durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da 
yaralanmaya yol açabilir; 
Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan 
kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için 
yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için 
uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı 
kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz. 
Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı 
çocukların bu cihazı kullanmalarına izin 
vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında 
kullanırken daha dikkatli olunuz. 
Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi 
maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi 
takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak 
suretiyle kendilerine zarar verebilirler! 

Kullanım Alanı

Cihazı ev tipi kullanıma uygundur, kendi 
kullanım alanı dışında ve dış ortamlarda 
kullanmayınız.

CE Uygunluk deklerasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2004/108/EC 
Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC 
Gerilim Direktifleri’ne tamamen uygundur. Bu 
ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Geri Dönüşüm

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, 
elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak 
hale getiriniz.
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu 
tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp 
kutularına cihazı bırakınız.

Elektriksel atıklar, normal 
çöplerle birlikte atılmamalıdır.

Cihazın paketleme elemanları 
geri dönüşüme uygun 
maddelerden üretilmiştir. 
Bunları geri dönüşüm çöp 
kutularına atınız.

Cihaz 2002/96/EC sayılı 
WEEE direktiflerine uygundur.

 

Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar 
görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak 
pakette taşınması gerekmektedir.
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Instructions
Thank you for purchasing Fakir ÖKO Power 
2200 Dry Type Vacuum Cleaner which has 
been designed and manufactured to give you 
many years of trouble-free service.
You may already be familiar with usung a 
similar product, but do please take time to 
read these instructions – they have been 
written to ensure you get the very best from 
your purchase.

Safety is important
Please read this instruction manual carefully. 
Pay special attention to important safety 
instructions. Keep this User’s Guide for future 
reference.

Important safety instructions
• The vacuum cleaner is for household use 

only.
• Connect the vacuum cleaner only to a 230 V 

mains supply equipped with a 16 A fuse.
• Do not unplug by pulling on cord.
• Do not operate the appliance if the cord, the 

housing or the handle is visibly damaged. In 
such a case, return the appliance to a service 
center.

• If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, a service agent 
or a qualified person in order to avoid a 
hazard.

• The appliance can only be repaired by 
qualified service personnel. Improper 
servicing may cause a serious hazard to the 
user. In case of defects please contact a 
qualified service center.

• Do not run the vacuum cleaner or the brushes 
over the cord, it may cause damage to the 
cord insulation.

• Always unplug the appliance before cleaning, 
assembling or dismantling.

• Switch off the appliance before changing 
attachments or before contact with movable 
parts.

• Do not vacuum without the SAFBAG dust bag 
module and the filters or if they are damaged.

• Do not use the vacuum cleaner to the people 
or animals, pay special attention to keep the 
nozzles away from eyes and ears.

• Do not pick up: matches, cigarette butts, hot 
ash.

• Avoid picking up sharp objects.
• Check the suction hose, the tubes and the 

nozzles remove the dirt from the inside.
• Do not vacuum fine dust such a: flour, 

cement, gypsum, toners for printers and copy 
machines etc.

• Operate the appliance only indoor spaces and 
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming 
dry the carpets that were wet cleaned.

• This appliance is not intended for use by 
persons (including children’s) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge , unless 
they have been given supervision or instruc-
tion concerning the use if the appliance by a 
person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the 
technical parameters are indicated on the 
rating label. Mains protection 16A. Does not 
cause interferences with audio/video devices. 
Does not require grounding. Fakir vacuum 
cleaners meet the requirements of the 
applicable norms.

Usage Time: 10 Years
1400 Watt Max.
50 Hz
230 V
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Standard equipment Operation and use

1.  Handle with suction control
2.  Telescopic tube
3.  Swiveling floor nozzle
4.  Suction hose
5.  Dust bag exchange indicator
6.  Electronic suction power control
7.  Furniture brush
8.  Crevice nozzle
9.  Upholstery nozzle
10. Hard floor nozzle

1-2-3
• Installing and 
removing the 
suction hose

4-5
• On-Off

4-5
• On-Off

6
• Electronic 
suction power 
control
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7
• Suction control 
on handleand 
removing the 
suction hose

11
• Dust bag 
exchange indicator

12
• Nozzle support/ 
short time hold

13
• Opening the dust 
compartment

14-15-16
• Exchange of non 
woven filter

8
• Telescopic 
tube extension

9
• Swiveling floor 
nozzle 
a) Hard floors
b) Carpets

10
Accessories
• Furniture brush
• Crevice nozzle
• Upholstery nozzle
• Hard floor nozzle

• Telescopic tube
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17
• Exchange of 
motor protection 
filter

20-21
• Automatic 
cable reel with 
brake

18-19
• Exchange of 
H.E.P.A filter

The appliance does not run

The cleaning resultary is 
unsatisfactory

The appliance makes 
unusual noises

Trouble shooting

Fault Possible Cause Solution

The plug is not connected to the 
mains
The appliance is not switched on
Socket does not carry current
The power cord is damaged

The dust filter bag is full or clogged
Nozzle, telescopic tube or suction 
hose are clogged
Sucked-in objects are obstructing 
the air stream

Insert the plug into the mains socket

Switch on the appliance
Test another socket
The power cord is damaged. Have the 
cord replaced by Fakir customer services
Change or clean the dust filter bag
Remove the obstacle

Remove the objects
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Liability 

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. will 
accept no liability for damages resulting from 
failure to comply with the operating instructions. 
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. cannot 
assume any liability in case the appliance is 
used for other purposes than its intended use or 
handled, repaired or serviced improperly.

Unauthorized use 

The examples of unauthorized use listed here 
can result in malfunctions, damage to the 
appliance or personal injury: 
This appliance is not designed to be used by 
persons (including children) with limited physical, 
sensory or mental capacities or by persons 
lacking in experience and/or knowledge, unless 
they are supervised by someone who is 
responsible for their safety or have received 
instructions on how to use the appliance. 
Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance. 
Childrenshould be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance. Electric 
appliances are not toys for children! Therefore, 
use and store the appliance away from the reach 
of children. Children do not recognize the danger 
involved with handling an electric appliance. Do 
not let the power cord dangle from the appliance. 
Keep packaging films away from children - 
danger of suffocation!

Usage Area

This appliance is suitable for places; home. Do 
not use appliance for other than intended use 
and never use this appliance outdoors.

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfills the requirements of the 
Appliance and Product Safety Law (GPSG) and 
the EU Directives 2004/108/EC “Electromagnetic 
Compatibility” and 2006/95/EC “Low-Voltage 
Directive.” The appliance bears the CE mark on 
the rating plate. 

Disposal

If the service life of the device has ended, in 
particular if functional disturbances occur, make 
the worn-out device unusable by cutting through 
the power cable.
Dispose of the device according to the 
environmental regulations applicable in your 
country.

Electrical waste must not be 
disposed of together with 
household waste. Bring the 
worn-out device to a collection 
center. The packaging of the 
device consists of 
recycling-capable materials. 
Place these, sorted out 
according to material, in the 
collectors provided, so that 
recycling can be carried out on 
them.

For advice on recycling, refer to your local 
authority or your dealer.

This appliance is compatible with 2002/96/EC 
WEEE directive.

Dispatch

Send the appliance in the original package or a 
similar, well-padded package to prevent damage 
to the appliance.

 



İmalatçı / İthalatçı Firma: 
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42


