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Tebrikler

Sayın Kirby Alıcısı,

Yeni elektrik süpürgenizi güle güle eskitmenizi diliyoruz. Şimdi 
evinizin ve eşyalarınızın daha iyi görünüp daha dayanaklı 
olmalarını sağlamak için tasarlanmış üstün ve eksiksiz bir ev 
bakım sistemine sahipsiniz. En önemlisi, Kirby® SentriaTM 
sistemini sürekli kullanarak, istediğiniz ve size layık o temiz ev 
ortamına kavuşacaksınız.

Bu kullanım ve bakım el kitabı, Sentria ev bakımı sisteminizden en 
iyi şekilde yararlanabilmeniz ve sistemin birçok yarar ve niteliklerinin 
keyfini çıkarabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kullanım DVD'si 
(bulunuyorsa), makinenizin nasıl kullanılacağına ilişkin size adım 
adım bilgi ve işlemleri verecektir. Herhangi bir sorunuz olursa yerel 
dağıtımcınıza başvurabilirsiniz.

90 yılı aşkın bir süredir yeniliklerin ve kalitenin simgesi olan 
Kirby Company, 60'ı aşkın ülkede evde satış yöntemiyle satış 
yapan bir şirkettir. Her müşterinin bizim için önemli olduğunu ve 
ürünümüzü almanızı içtenlikle takdir ettiğimizi bilmenizi isteriz.

Sentria ev bakım sisteminizi tüm nitelikleriyle güle güle kullanın!

Bu el kitabı, Kirby® SentriaTM ev bakım sistemi ve Kirby® Sentria II™ ev bakım sistemi 
için hazırlanmıştır. 

Destek için yerel Yetkili Dağıtımcınızla temas kurunuz. 

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102,  
U.S.A. şirketi kuruluşudur.

Yedek parça ve sarf malzemeleri için: imd@kirbywhq.com

Müşteri İlişkileri : consumer@kirbywhq.com 

www.kirby.com 

Kirby ve TechDrive, The Scott Fetzer Company şirketinin ticari markalarıdır. 

Sentria, The Scott Fetzer Company'nin ticari markasıdır.
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Önemli Emniyet Talimatları
SentriaTM G10D Modeli, Underwriters Laboratories Inc. tarafından ABD ve Kanada güvenlik standartlarına 
göre çift yalıtımlı bir alet olarak Sınıflandırılmış ve Onaylanmıştır. 2930** ve 2950** Model Halı Yıkama 
Sistemi, 2931** ve 2951** Model Yer Bakım Sistemi, 2935** Model Zippbrush, 2932** Model Turbo 
Accessory System de bu Kirby®modeli ile kullanılmak üzere İsteğe Bağlı Aksesuarlar altında Listelenmiş ve 
Onaylanmıştır. Kuzey Amerika dışında, 230/240 Volt model G10E ve 100 Volt model G10J ürünleri, ulusal test 
yetkilileri tarafından uygun olarak onaylıdır.

ELEKTRİKLİ BİR ALETİN KULLANIMINDA HER ZAMAN TEMEL 
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINMALIDIR.

Sentria EV BAKIM SİSTEMİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN 
ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİNİZ.

UYARI - Yangın, elektrik şoku ya da yaralanma riskini azaltmak için:
• Aleti prizde veya çalışır durumda bırakmayın. Kullanılmadığı zaman ve bakımı yapılmadan önce fişi 

prizden çekin. 
• Bu aleti açık havada kullanmayın. Sadece kuru yüzeylerde veya Kirby Halı Yıkama Sistemi ile birlikte 

kullanın.
• Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanıldığı 

zaman özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yetişkinlerin gözetimi altında olmadıkları sürece çocukların 
kullanmasına izin vermeyin.

• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkları ve gerekli talimatlar verilmediği 
takdirde fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da deneyim ve bilgisi olmayan kişiler 
(çocuklar da dâhil) tarafından kullanılmaya uygun değildir.

• Makineyi sadece bu Kullanım El Kitabında belirtilen şekilde kullanın. Sadece imalatçının tavsiye ettiği 
parçaları kullanın.

• Kordon ya da fiş bozuksa makineyi kullanmayın. Eğer makine normal şekilde çalışmıyorsa, düşürülmüşse, 
hasar görmüşse, açık havada bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse tamir için servise götürün.

• Bu makinenin kordonunu çekmeyin ve makineyi kordondan çekerek taşımayın, kordonu sap gibi 
kullanmayın, kordonun üstüne kapı kapatmayın veya kordonu keskin kenar ve köşelerin çevresinde çekip 
sürüklemeyin. Makineyi kendi kordonu üstünde yürütmeyin. Kordonu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

• Fişi prizden kordondan çekerek çıkarmayın. Fişi prizden çıkarmak için kordonu değil, fişi kavrayıp çekin.
• Fişi ya da makineyi ıslak elle tutmayın.
• Makinenin deliklerine hiç bir şey sokmayın. Bu delikler tıkanmış ise tıkanık halde kullanmayın; makinenin 

deliklerinde toz, tiftik, kıl ya da buna benzer hava akımını azaltacak hiç bir şeyin birikmemesine dikkat edin. 
• Saçınızı, giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun bütün kısımlarını makinenin açıklıklarından ve 

işleyen parçalarından uzak tutun.
• Motor milinde biriken tüy, saç ve kalıntıları temizleyin.
• Yanmakta, alevlenmekte veya tütmekte olan, örneğin sigara, kibrit, kor halindeki parçalar veya kızgın kül 

gibi şeyleri almak için elektrikli süpürgeyi kullanmayın. 
• Tutuşabilen maddeleri almak için makineyi kullanmayın.
• Toz torbası ve/veya filtresi takılı değilken makineyi kullanmayın.
• Fişi prizden çekmeden önce makineyi kapatın (OFF konumu).
• Makineyle merdivenleri temizlerken özellikle dikkatli olun.
• Elektrikli süpürgeyi, benzin gibi yanıcı ya da parlayıcı sıvıları temizlemek için veya yanıcı ve parlayıcı 

buharların bulunduğu kapalı yerlerde kullanmayın.
• Halı Yıkama Sisteminin kullanımı sırasında halıyı veya zemini temizlemek için yanıcı veya parlayıcı sıvılar 

kullanmayın.
• Zemin Bakım Sistemini kullanırken sadece orijinal Kirby temizleme maddelerini veya ticari şekilde piya-

saya sunulmuş ve elektrikli süpürgede kullanım için tasarımlanmış olan diğer döşeme temizlik veya cila 
maddelerini kullanın.

• Makineyi temizlemeden, bakımını yapmadan veya aksesuarları değiştirmeden önce makinenin motorunu 
susturun ve fişi duvardaki prizden çekin.

• Bu makine çift izolelidir. Güvenliğini sürdürmek ve garantinizi korumak için bakımı mutlaka yetkili 
dağıtımcı ya da bakım servisince, orijinal Kirby parçaları kullanılarak yapılmalıdır. 

• Bütün Kirby kimyasal maddelerini çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun. Bu maddeler yutulacak ya 
da gözlere değdirilecek olursa tahriş ve rahatsızlığa yol açabilirler.

• Portatif Püskürtücü aletinde yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan maddeler kullanmayın.
• İnsan solunum sistemini, gözleri ve cildi etkileyebilecek ya da zarar verecek böcek zehirleri veya kimyasal 

maddeler Portatif Püskürtücü aletinde kullanılmamalıdır.
• Turbo zımparalama işlemi sırasında daima koruyucu gözlük takınız. 

BU TALİMATLARI SAKLAYIN 
YALNIZCA EVDE KULLANMAK İÇİNDİR
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Kirby Ev Bakım Sisteminizin çalışma veya alımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yetkili 
yerel satıcınızla temas kurunuz: 

VEYA

Kirby Şirketi Müşteri İlişkileri Bölümüyle irtibat kurabilirsiniz:

E-posta consumer@kirbywhq.com Mektup Adresi Consumer Relations
Faks 001-216-529-6146  1920 West 114th Street
   Cleveland, Ohio 44102

İş saatlerimiz, pazartesi – cuma, ABD Doğu Saatiyle 8:00 ile 17:00 arasıdır.
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Bu Kullanım El Kitabı Hakkında

Bu Kullanım El Kitabı, kolaylıkla okunup takip edliebilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu el 
kitabı, Kirby® SentriaTM sisteminizi kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler düşünülerek bölüm-
lere ayrılmıştır. Sentria sisteminizi ve çeşitli parçaları ile isteğe bağlı aksesuarlarını uygun 
biçimde kullanabilmeniz için izlenecek işlemler, her bölümde basit, adım-adım çizimlerle 
gösterilmiştir.

Lütfen dikkat: Sentria ev bakım sisteminin her parçasının yerini gösteren resimler ve anla-
tımları, bu el kitabının arka tarafında bulabilirsiniz. El kitabını okurken bu çizimlere ve karşı-
lık gelen numaralara bakınız.

3. sayfada sunulan İçindekiler'in yanı sıra, aradığınız bilgiyi bulabilmeniz için 58. sayfada bir 
de İndeks ilave edilmiştir.

Bu Kullanım El Kitabının, Kirby ürünü Sentria ev bakım sisteminden yıllarca birinci sınıf 
hizmet alabilmekte size yardımcı olacağını umarız.
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Yenileri gerektiği zaman, MicroAllergen Teknolojili orijinal Kirby Micron Magic HEPA filtre 
torbalarını yerel yetkili Kirby dağıtıcınızdan ısmarlayınız.

Kirby®

Kalite, güvenilirlik ve performansı takdir edenler için

With MicroAllergen Technology

Carpet and Rug Institute (Halı ve Kilim 
Enstitüsü - CRI), Kirby ev bakım sistemi-
ne, kurumun Kir Çıkarma, Toz Alma ve 
Görünüm Koruma koşullarını karşıladığı için 
“Altın Seviye” onay damgasını vermiştir.
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Temizliğe Başlarken
BİRİNCİ BÖLÜM

Bu bölüm, SentriaTM sisteminizi kullanmaya başlarken size 
gerekli genel bilgiyi sunmaktadır. Aşağıda sıralanan konular-
da bilgiler yer alır:

Sisteminizin Hareket Ettirilmesi ve 
Taşınması

Sap Eğme Mandalının Kullanımı

Ayak Ucu Kumandası

Temizleme Yüksekliğini Ayarlayın

Tech Drive® Otomatik Yardımının 
Kullanılması

Atılabilir Filtre Torbalarının Takılması/
Değiştirilmesi

Mini Em-Tor Toplayıcının Boşaltılması

Kayış Kaldırma Mandalının İşlevi
Yeni Sentria ev bakım sisteminizi kullanmadan önce bu 
kısmı (ve diğer kısımları) dikkatle okuyunuz.
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Sapı elinizle kavramadan asla Sap Eğme Mandalını açmayın. Sap, yaylı 
olduğundan, kilidi açılınca hızla yukarı fırlayabilir.

Temizliğe Başlarken

SİSTEMİNİZİN HAREKET ETTİRİLMESİ
Sentria sisteminiz Tech Drive® otomatik yardımıyla donatıl-
mıştır. Biriminizi motor kapalı (OFF) konumunda itmek için, 
Tech Drive Pedalı � kapatılmalıdır (OFF konumu) (devre-
den çıkarılmalıdır).

Tech Drive N/D Pedalının gri “N” tarafı (Nötr için “N”  
işaretli) aşağı basılarak Tech Drive otomatik yardımı kapalı 
(OFF) durumuna getirilir. (Daha ayrıntılı bilgi için 8.  
sayfaya bakın.) �

SAP EĞME MANDALI
Sentria sisteminizi kapı eşiklerinden ve küçük halı üstünden 
ön kısmını kaldırarak geçirmenizi sağlar. Bu şekilde kaldıra-
bilmek için önce Mandalın Kanatçığını torbaya doğru çekin. 
Böylece sap sadece yarı yola kadar alçalır. Bu şekilde, kilitli 
sapı aşağıya doğru itip birimin ön kısmını kaldırabilirsiniz. �

DİK SAPI KİLİTLEYİN
Sap Eğme Mandalını torbadan uzağa itin. Böylece makine 
yerden kaldırıldığında taban yerine sabitlenecektir. �

NOT: Süpürme sırasında Sap Eğme Mandalı her zaman orta 
konumda olmalıdır.

SİSTEMİ KALDIRIN
Sistemi kaldırmak ve taşımak için sapın ortasındaki Alt 
Taşıma Yuvasını veya torbanın üstündeki Üst Taşıma 
Yuvasını kullanın. �

UYARI:!

AYAK UCU KUMANDASI
Ayak Ucu Kumandası �, �, ön tekerleğin üstünde olup 
Sentria sisteminizin ön kısmının yükseltilip alçaltılmasını 
sağlar.

Süpürgenin ön kısmını kaldırmak için Ayak Ucu Kumandası 
Alt Pedalına � basın. �
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Yumuşak karolara hasar vermemek ve cilalanmış ya da verniklenmiş, halı 
kaplı olmayan yerlerde çizik yaratmamak için, Tech Drive pedalı devre-
den çıkarılmalıdır.

Temizliğe Başlarken

TEMİZLEME YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAYIN
Makineyi açın ve uygun temizleme yüksekliğini seçin. En düşük 
ayara gelene kadar Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ basın.
Ana Başlık istediğiniz yüksekliğe çıkana kadar Ayak Ucu 
Kumandası Alt Pedalına ⑨ her defasında bir çentik atacak şekil-
de basın.
Her çentik attığında “tık” sesini duyacaksınız. İstediğiniz ayara 
getirene kadar kaç tık sesi geldiğini sayın.
 Üniteyi Kaldır Amaç
 En Düşük Ayar Önerilen: Halılar
 1 tık yukarı İsteğe Bağlı: Kalın Tüylü Halılar
 2 tık yukarı İsteğe Bağlı: Uzun İpli Halılar
 3 tık yukarı Önerilen: Evcil Hayvan Tüyü Temizleme
 4+ tık yukarı Hortum ve Aksesuarlar �

TECH DRIVE® OTOMATİK YARDIMININ 
ÇALIŞTIRILMASI (DRIVE)
Sentria sisteminiz Tech Drive otomatik yardımı ile donatılmış-
tır. Bu yenilikçi özellik Sentria sisteminizi ileri-geri hareket ettir-
mek için çok az bir çaba sarf etmenizi sağlar. Tech Drive otoma-
tik yardımını devreye sokmak için, Elektrik düğmesinin � hemen 
altında bulunan Tech Drive N/D pedalının � kırmızı renkli “D” 
(“Drive” – Sür - anlamında “D”) tarafına basın. 
İsterseniz, Sentria sistemini Tech Drive otomatik yardımını dev-
reye sokmadan da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Tech 
Drive pedalını Nötr konumuna getirmektir. �

ÖNEMLİ: !

TECH DRIVE OTOMATİK YARDIMININ 
KAPATILMASI (NÖTR)
SentriaTM sistemini motor kapalı (OFF) durumda hareket ettir-
mek veya otomatik yardım olmadan süpürmek için, Tech Drive 
Nötr konumuna getirilmelidir.
Tech Drive otomatik yardımını Nötr konumuna getirmek için, 
Tech Drive otomatik yardım N/D Pedalının � gri “N” tarafını 
(Nötr için “N” işaretli) aşağı bastırın. �
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Temizliğe Başlarken

    DİKKAT: Atılır Filtre Torbasını değiştirmeden önce, fişi prizden çıkarın ve
  motorun ve fanın durduğundan emin olun.

İşlevsel uygunluk • Takması kolay

Dış Ana Torbanın fermuarını açın ve Atılır Filtre Torbasını, Üst 
Uyarlayıcı ile birlikte dışarı doğru çekin.

Atılır Filtre Torbasını Üst Uyarlayıcıya tutturan karton 
çıkıntılar yukarı kaldırın. Karton çıkıntıları tutarak, Atılır Filtre 
Torbasının üzerindeki karton kapağı Üst Uyarlayıcıdan ters 
yöne çekin.

Yeni bir Atılır Filtre Torbası takmak için.

Dış Ana Torba açık ve Üst Uyarlayıcı dışarı çekili  
durumdayken, karton kapağın tabanını Üst  
Uyarlayıcının alt çıkıntısına dayayın.

Sonra, karton kapağı yukarı, Üst Uyarlayıcının düz yüzey-
ine doğru döndürün.

Kapağın üstündeki karton çıkıntıları Üst Uyarlayıcının 
üstündeki tutuculara doğru bükün.

Son olarak, Üst Uyarlayıcıyı ve yeni Atılır Filtre Torbasını  
Dış Ana Torbaya takın ve fermuarı tamamen kapatın.

NOT: Süpürmeden önce bir Atılır Filtre Torbası takılmalıdır. 
Kir Atılır Filtre Torbası üzerindeki DOLU (FULL) çizgisine 
geldiğinde, Atılır Filtre Torbasını muhakkak değiştirin. Bu 
yapılmazsa performans düşer.

!

Yalnız orijinal Kirby® “F Stili” Atılır Filtre Torbaları kullanınız.

BU SENTRIA® EV BAKIM SİSTEMİ, KIRBY’NİN 
GELİŞTİRİLMİŞ “F STİLİ” ATILIR FİLTRE  
TORBALARINI KULLANIR. 
İşlevsel uygunluk • Takması kolay

2

1

3
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Motor pervanesine zarar verebileceği için, madeni para, vida, taş veya 
bunlara benzer ağır maddeleri elektrikli süpürge ile almaya çalışmayın. UYARI:!

Temizliğe Başlarken

TORBA DESTEK ATKISI

4 Torba Destek Atkısının � Üst Adaptöre � takılı olup 
olmadığını kontrol edin. Torba Destek Atkısı, Filtre 
Torbasının normal şekilde çalışabilmesi için gerekli 

desteği sağlar. 
Eğer bu atkı torbaya bağlanmamışsa atkıyı Üst Adaptörün 
küçük deliğinden geçirin. Sonra da, atkının deliğini Üst 
Adaptördeki çivinin üstüne oturtun.
Son olarak da, hem Adaptörü hem de yeni Filtre Torbasını, 
Dış Ana Torbanın � içine sokup, makinenizden azami per-
formans alabilmek için, fermuarı tamamen kapatın.
NOT: Filtre Sisteminin etkin bir şekilde çalışması için sade-
ce Kirby® Micron Magic HEPA Filtre Torbaları kullanılmalı-
dır. Eğer dış torba yırtılmış ya da hasar görmüşse bunun yeri-
ne hemen yenisi takılmalıdır. �
MINI EM-TOR TOPLAYICININ 
BOŞALTILMASI
Mini Em-Tor toplayıcı �, büyük, ağır parçacıkların toplan-
ması için tasarlanmıştır ve Mini Em-Tor yerinden çıkartıla-
rak bu parçacıklar boşaltılabilir.

1 Çıkarmak için, Mini Em-Tor toplayıcıyı kavrama yuva-
sından tutarak sistemin gövdesinden dışa doğru gidebil-
diği yere kadar döndürün, sonra da kaldırıp çıkarın.

Torbanın üst kısmını saptan ayırmak için Torba Ayırma 
Düğmesine � basmak gerekir. Mini Em-Tor toplayıcı ve 
bütün Torba Düzeni çıkarıldıktan sonra, Mini Em-Tor topla-
yıcının ön deliğini bir gazete kağıdının üstüne tutup sallaya-
rak içindeki maddeleri boşaltın. �

2 Mini Em-Tor toplayıcıyı tekrar yerine koymak için, 
torbanın üst kısmındaki Torba Mandalı Kanatçığı �, 
Torba Ayırma Düğmesinin � altındaki deliğe sokula-

rak, bütün Torba Düzeni tekrar yerine oturtulmalıdır.
Son olarak da, Mini Em-Tor toplayıcının üstündeki kalkık ok 
sembolünün Hava Çıkış Deliğindeki � ok sembolü ile aynı 
hizaya gelmesini sağlayın. Mini Em-Tor toplayıcıyı Sentria 
sistemine doğru döndürerek kilitleyin.
NOT: Mini Em-Tor toplayıcı yerine tamamen oturup kilitlen-
mezse birim çalışmaz. �

KAYIŞ KALDIRMA MANDALININ 
KULLANIMI
Sentria sisteminizin Kayış Kaldırma Mandalının � iki işle-
vi vardır:
1) Fırça Merdanesinin devreye sokulması ya da bağlantısının 
kesilmesi. Fırça Merdanesinin bağlantısı kesildiği zaman, 
Sentria sisteminiz fırçasız emme düzeninde kullanılabilir 
(15. sayfa) ve
2) Sentria sisteminizi çeşitli parçalarla ve isteğe bağlı aksesu-
arlarla kullanabilmeniz için Ana Başlığın çıkartılmasını sağlar.
Kayışın hasar görmemesi için, Kayış Kaldırma Mandalını kul-
lanmadan önce Sentria sistemini kapatmak (OFF) gerekir. �
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KAYIŞ KALDIRMA MANDALININ 
KULLANIMI (devamı)

1 Kayış Kaldırma Mandalını kullanmak için önce Lamba 
Kapağının ㉑ yukarıya kaldırılması gerekir. �

2 Kayış Kaldırma Mandalının � üstündeki kulpu dışa 
doğru açın. Bu kulpu kullanarak, Kayış Kaldırma 
Mandalını tamamen sola doğru (saat yelkovanının tersi 

yönünde) döndürün. Dönmesi durunca kırmızı ok sembol-
leri bir hizada olacaklardır. Bu şekilde, kayış gerilip motor 
milinden kalkmış olur. Kayış Kaldırma Mandalının üstünde-
ki kulpu yine kapalı duruma getirin.
Sentria sistemini fırçasız emme düzeninde kullanmak isti-
yorsanız, Lamba Kapağını aşağı indirmeniz yeterlidir. Bu 
durumda, Fırça Merdanesi devre dışı kalmıştır ve elektrik 
düğmesine basıldığı zaman (ON) dönmeyecektir. �

3 Kayış şekilde gösterildiği gibi başlığın tepesine kadar 
gerilecektir. �

4 Fırça Merdanesinin dönmesi için kayışı tekrar takmak 
üzere, Lamba Kapağını kaldırıp kulpu kullanarak Kayış 
Kaldırma Mandalını tamamen sağa (saat yelkovanı 

yönünde) yeşil oklar hizalanana dek çevirin. Böylelikle, yeşil 
oklar aynı hizaya geleceklerdir. Sonra da Lamba Kapağını 
yerine indirin.
Şimdi, makine çalıştırıldığında (ON) Fırça Merdanesi döne-
cektir.
NOT: Eğer makine uzun aynı süre kullanılmayacaksa kayış 
gergin bırakılmamalıdır. Makineyi kullanılmamak üzere kal-
dırdığınızda yeşil okların aynı hizada olmasına dikkat edin. �

5 Sentria sisteminiz, Ana Başlığın üst sağ tarafında yer 
alan bir Fırça Merdanesi Performans Gösterge Işığı � 
ile donatılmıştır.

Eğer Fırça Merdanesi Gösterge Işığı yanıp sönüyorsa ya da 
Ana Başlığı kullanırken yanmıyorsa Fırça Merdanesi Kayışı 
gerektiği biçimde çalışmıyor olabilir. Ya Kayış yerine otur-
mamıştır ya da değiştirilmesi gerekmektedir.
Ana başlık kayışı olarak da adlandırılan, Fırça Merdanesi 
Kayışının değiştirilmesi için sayfa 46’ ya bakınız. �

Temizliğe Başlarken
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Dik ve Portatif Temizleyici
İKİNCİ BÖLÜM

SentriaTM ev bakım sisteminiz son derece esnektir.  
Bu bölümde, aşağıdakileri tanıtacağız:

Dik Kordon Yönetimi

Sentria sisteminizin Dik Temizleyici 
Olarak Kullanılması

Dik Temizleyicinin Fırçasız Emme 
Düzeninde Kullanımı

Sert Yüzeyli Zeminlerin Temizlenmesi

Sentria sisteminizin Portatif Temizleyici 
olarak kullanılması

Yatakların ve Halı Kaplı Merdivenlerin 
Temizlenmesi
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Dik ve Portatif Temizleyici

DİK VE PORTATİF TEMİZLEYİCİ

Sentria sistemi Dik sapı, kordonu yerden kaldırmak ve dik 
sapa takmak için bir dizi çengel ve bağlantı içerir. 

1 Sentria sisteminizi dik temizleyici olarak kullanırken, 
elektrik kordonunu sapın arkasında yer alan iki kordon 
tutucuya iliştiriniz. �

2 Üst Kordon Çengeli yukarı konumda veya saat 12 
konumundayken, kordonu birimin arkasına doğru 
götürün ve kordonu Çengel üzerindeki c şeklindeki 

tutucunun içine kaydırın. Kordon şimdi Üst ve Alt Kordon 
Çengellerinin çevresine dolanarak kaldırılabilir. Kordonu 
kullanım için çabuk bırakmak isterseniz, Üst Kordon 
Çengelini saat 6 konumuna çeviriniz. C şeklindeki tutucu, 
kordonu sıkıca yerinde tutmak ve ilk ilmiğin yere düşmesini 
önlemek için tasarlanmıştır.
NOT: Kordon, c şeklindeki tutucuya yalnız Üst Kordon Çengeli 
saat 12 konumundayken takılabilir ya da çıkarılabilir. �
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Dik ve Portatif Temizleyici

DİK TEMİZLEYİCİ

Temizliğe başlamadan önce Ana Başlığın ㉕ yerden yük-
sekliğinin uygun şekilde ayarlanması gerekir. Böylelikle, en 
etkin temizliği sağlayabilirsiniz. 
Uygun yükseklik ayarı şu işlemler izlenerek yapılabilir: �

1 Elektrik Düğmesine (ON) basarak Sentria sistemini 
çalıştırın. �

2 Ana başlık en düşük ayara gelene kadar Ayak Ucu 
Kumandası Üst Pedalına ⑧ basın. �

3 Ana Başlık istediğiniz yüksekliğe çıkana kadar Ayak 
Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ her defasında bir çen-
tik atacak şekilde basın.

Her çentik attığında “tık” sesini duyacaksınız. İstediğiniz 
ayara getirene kadar kaç tık sesi geldiğini sayın.
Üniteyi Kaldır Amaç
En alt pozisyon Önerilen: Halılar
1 tık yukarı İsteğe Bağlı: Kalın Tüylü Halılar
2 tık yukarı İsteğe Bağlı: Uzun İpli Halılar
3 tık yukarı Önerilen: Evcil Hayvan Tüyü Temizleme
4+ tık yukarı Hortum ve Aksesuarlar �
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4 İsterseniz Tech Drive® motor yardımını devreye sok-
mak için, Elektrik düğmesinin � hemen altında bulu-
nan Tech Drive N/D pedalının � kırmızı renkli “D” 

(“Drive” – Sür - anlamında “D”) tarafına basın. �

5 SentriaTM sistemini kapatmak (OFF konumu) için, 
başlık tamamen kalkana dek Ayak Ucu Kumandası Alt 
Pedalına � sonuna kadar basın.

Tech Drive N/D Pedalının � gri “N” tarafını (Nötr için “N” 
işaretli) aşağı basarak Tech Drive otomatik yardımını devre-
den çıkarın.
Elektrik Düğmesine � basıp Sentria sistemini kapatın 
(OFF) ve prizden çıkarın. �

FIRÇASIZ EMME DÜZENİNDE 
TEMİZLEME
Fırçasız Emme Düzeninde Temizleme, sert yüzeyli zeminleri 
ve normal ve örselenebilir halıları Fırça Merdanesi çalışma-
dan temizlemenizi sağlar.
NOT: Sert Zemin Kapağı olmadan halılı ya da halısız zemin-
lerde Fırçasız Emme düzeninde temizlik yapıyorsanız, baş-
lık mümkün olduğunca yere yakın ancak yere değmeyecek 
şekilde alçaltılmalıdır.

1 Sentria sisteminiz çalışmıyorken (OFF), Lamba 
Kapağını ㉑ kaldırın. �

2 Kayış Kaldırma Mandalının � üstündeki kulpu dışa 
doğru açın. Bunu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını 
tamamen sola doğru (saat yelkovanının tersi yönün-

de) döndürün. Dönmesi durunca kırmızı ok sembolleri aynı 
hizada olacaklardır (10. sayfaya bakın). Kayış Kaldırma 
Mandalının üstündeki kulpu yine kapalı duruma getirin.
Sonra da, Lamba Kapağını indirin.
Şimdi Fırça Merdanesi devreden çıkmış olup, Sentria sistemi 
Fırçasız Emme düzeninde temizlik yapmaya hazırdır. �

Dik ve Portatif Temizleyici

Temizleyici sert yüzeyli yerde kullanılırken Tech Drive pedalı boş (nötr) 
konumda olmalıdır.DİKKAT:!
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Dik ve Portatif Temizleyici

Sert Zemin Kapağını monte etmeden önce makine kapatılıp (OFF) fişin 
duvardaki prizden çekilmesi ve motor ile başlık fırçasının çalışmıyor olma-
sı gereklidir.

SERT ZEMİN KAPAĞI (İSTEĞE BAĞLI)

İsteğe bağlı aksesuar olan Sert Zemin Kapağını SentriaTM 
sistemine takarak, halısız zeminlerin tozunu alabilirsi-
niz. Birim çalışmıyorken (OFF), Ayak Ucu Kumandası Alt 
Pedalına � basarak Ana Başlığı ㉕ sonuna kadar yükseltin. 
Plakanın üzerindeki yaylı klipslerini kullanarak Sert Zemin 
Kapağını başlık açıklığına takın. Kıllar zemine temas edene 
kadar, Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına � her defasında 
bir çentik atacak şekilde basarak Ana Başlığı indirin.
NOT: Sert Zemin Kapağı, sadece birim Fırçasız Emme  
düzeninde iken kullanılmalıdır.  �

PORTATİF TEMİZLEYİCİ DÜZENİ
Üstün bir Dik Temizleyici olmasının yanı sıra, Sentria  
sistemi, yatakları ve halı kaplı merdivenleri temizlemek için 
kolaylıkla portatif süpürgeye dönüştürülebilir.

1 Sentria sisteminizi Portatif Temizleyiciye dönüştürebil-
mek için, biriminiz çalışmıyor (OFF), fişi prizden çekili 
durumda ve TechDrive® pedalı nötr konumda olmalıdır.

Daha sonra Torba Ayırma Düğmesine basıp torbanın üst 
kısmını kaydırın ve Dış Ana Torbanın üst kısmını Torba 
Desteğinden � ayırın. �

2 Süpürgenin kordonunu sapından çıkarın. Dik Sap � 
dikey durumda iken sapın alt kısmında bulunan Sap 
Ayırma Düğmesine � basın. Sapı dik olarak yukarıya 

doğru çekip yerinden çıkartın. (Resmin anlaşılabilmesi için 
torba çizime dâhil edilmemiştir). �

3 Portatif Sapı �, bundan önce Dik Sapın bulunduğu 
yere sokun. Portatif Sap, yerine bir tıklamayla oturun-
caya kadar, sapı itin. �

UYARI:!
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Sentria sistemini portatif düzende kullanırken yaralanma tehlikesini azalt-
mak için, saç ve bol giysiler sistemden uzakta tutulmalıdır.

Ayrıca, merdivenleri veya yatakları süpürürken Tech Drive® pedalının nötr 
konumda olmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra, yataklar süpürülürken 
Fırça Merdanesi devreden çıkmış olmalıdır.

DİKKAT:

PORTATİF TEMİZLEYİCİ DÜZENİ (devamı)

4 Filtre Torba Tertibatını � ortasından büküp, Torba 
Mandal Kanatçığını � yerine oturana kadar Portatif 
Saptaki açıklığa sokun.

Şimdi portatif elektrikli süpürge ile temizliğe hazırsınız. �
NOT: Portatif düzende iken makinenizle kumaş kaplı  
mobilyaları temizlemeyiniz.

HALI KAPLI MERDİVENLER

Makinenin arkasını destekleyerek Sentria™ sisteminizi halı 
kaplı basamağa koyun. Birimi konumlandırdıktan sonra 
çalıştırın ve Tech Drive® pedalın Nötr durumda olmasına 
dikkat edin.
Süpürgeyi halı üstünde öne ve arkaya yürüterek Fırça 
Merdanesinin halıdaki kiri çözüp almasını sağlayın �

YATAK TEMİZLİĞİ

Yatakların temizliği normal halı kaplı merdiven temizliği 
gibi yapılabilir, fakat Fırça Merdanesini devreden çıkarmanız 
gereklidir. (Eğer yatağınızın yüzünde düğmeler varsa, Fırça 
Merdanesi bunları gevşetebilir.)
NOT: Portatif birimi motor çalışırken taşımayın. Birimi 
temizlemek istediğiniz yüzey üzerine koyun ve sonra da biri-
mi çalıştırın. Birimi yeni bir yere taşımak için önce kapatın.

Fırçasız Emme için, önce Lamba Kapağını � kaldırıp 
Kayış Kaldırma Mandalının L şeklindeki kulpunu dışarı 
açın. Bu kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını ㉑ 
tamamen sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kır-
mızı okların aynı hizaya gelmesini sağlayın. Bu yolla, Fırça 
Merdanesi dönmez duruma gelir.
Kayış Kaldırma Mandalının üstündeki kulpu yine kapa-
lı duruma getirin ve Lamba Kapağını indirin. Ayak Ucu 
Kumandası pedalını kullanarak Ana Başlığı en alçak  
düzeyine indirin �

Dik ve Portatif Temizleyici

!
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Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değişik işlevlerde kullanılabilmesi için, Kirby® SentriaTM 
sisteminizde çeşitli ek parçalar bulunur. Bu bölümde,  
aşağıdaki konular üzerinde duracağız: 

Ana Başlığın Çıkartılıp Makinenin 
Hortumlu Temizleme Düzenine 
Geçirilmesi 

Ek Parçaların Kullanılması

Emme Kontrol Sapının Kullanımı

Üfleme Birimi Olarak Kullanılması

Portatif Püskürtücü ve Portatif 
Şampuanlama Aleti (Portable Shampooer)
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Normal çalışma sırasında, kayışla madeni motor mili arasında meydana 
gelen sürtünme neticesinde madeni motor mili ele çok sıcak gelebilir. 

Motor milinde biriken tüy, saç ve kalıntıları temizleyin.

5 Aksesuar Kilidini ㉒ tamamen sağa doğru  
(saat yelkovanı yönünde) çevirerek Hortum 
Bağlantısını yerine oturtup kilitleyin. (Aksesuar  

Kilidi, Hortumu birime kenetler.). Lamba Başlığını indirin.
Hortum yerine yerleşince birim, hortumun çalışması için 
gereken yüksek hıza otomatik olarak kendini ayarlayacaktır.
NOT: Elektrik Düğmesine basılıp da (ON) Sentria sistemi 
çalışmazsa, 51. sayfaya bakın. �

HORTUMUN TAKILMASI

Değişik ek temizleme parçalarını kullanmak için süpürgenin 
ön kısmına, Ana Başlığın ㉕ yerine Hortum takılır.
NOT: Hortumu monte ederken ya Dikey Sapı � ya da 
Portatif Sapı � kullanabilirsiniz. Portatif Sapın takılması 
için 15. sayfaya bakın.

1 Hortumu takmak için önce Ana Başlığın çıkarılma-
sı gerekir. Bunu yapmak için, başlık tamamen kalka-
na dek Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına � sonu-

na kadar basın. Tech Drive N/D Pedalının � gri “N” tarafı-
nı (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive® otoma-
tik yardımını devreden çıkarın. Elektrik Düğmesine � basıp 
(OFF) prizden çıkararak SentriaTM sistemini kapatın. �

2 Lamba Kapağını ㉑ kaldırıp Kayış Kaldırma 
Mandalının � L şeklindeki kulpunu dışarı açın. Bu 
kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen 

sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırmızı okların 
bir hizaya gelmesini sağlayın.

3 Aksesuar Kilidini ㉒ tamamen sola (saat yelkovanı-
nın tersi yönünde) döndürerek Ana Başlığı açın. Ana 
Başlık ayrılınca öne doğru yatacaktır. Başlığı kaldırarak 

Sentria sisteminden çıkartın. �

4 Hortumun bağlantı ucunda iki adet kanca göreceksiniz. 
Bu kancaları Bağlantı Çubuğunun ㉔ iki ucuna takıp 
hortumun ağız kısmını Sentria sistemine doğru  

bastırın. �

UYARI:

UYARI:

!

!

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar
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UZATMA KOLLARI

Hortumun ucuna bir veya iki uzatma tüpü ilave ederek 
temizlenecek yerlere kolay erişebilirsiniz ve çeşitli ek parça-
ları daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. �

YÜZEY BAŞLIĞI

Yüzey Başlığı halısız zeminlerde veya halıların yüzeyinin 
temizlenmesinde ve alçak mobilyaların altına erişmekte  
kullanılır.
Başlıktaki lastik tekerlekler, başlığın sert zeminleri  
çizmeden rahatça yürümesini ve azami güçle temizlik  
yapmasını sağlar. �

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar

TOZ FIRÇASI

Toz Fırçası, şekilli veya girintili çıkıntılı yüzeyler dâhil, 
her tür yüzeyden toz almak için Hortuma veya Uzatma 
Borularına eklenebilir. �

EK PARÇALARIN HORTUMA TAKILMASI

Hortuma ek parçaları takmak için, hortumun küçük ucunu 
parçanın içine doğru döndürürken hafifçe itin. �
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MOBİLYA/KUMAŞ BAŞLIĞI

Mobilya/Kumaş Başlığı, üstü kumaş kaplı mobilyaların,  
halı kaplı merdivenlerin ve giysilerin temizlenmesinde  
kullanılır. Ayrıca, otomobillerin iç kısmının temizlenmesinde 
de kullanılabilir. �

KÖŞE/KENAR ALETİ İLE FIRÇASI

Fırçası olmadan, Köşe/Kenar Aleti, köşe ve kenarlarla dar 
açıklık ve aralıkların temizlenmesini sağlar.
Köşe/Kenar Aletinin ucuna fırçası takılınca köşelerde,  
döşeme düğmeleri altında, radyatör aralıklarında ve sürme 
pencere raylarında birikmiş olan pislikler alınabilir. �

DUVAR VE TAVAN FIRÇASI

Duvarları, tavanları, perdeleri ve diğer yüzeyleri temizlemek 
için Emme Kontrol Sapına Duvar ve Tavan Fırçasını takın. 
Sonra Emme Kontrol Sapını yukarıda gösterildiği şekilde 
Uzatma Koluna (veya Kollarına) monte edin. Emme Kontrol 
Sapı hem emme gücünü azaltır, hem de duvarları ve tavanları 
rahat bir şekilde temizleyebilmeniz için gerekli açıyı sağlar. 
Tavsiye: Kapı çerçevelerinin ve rafların üst kısmını ya 
da kitaplıktaki kitapları temizlemek için Duvar ve Tavan 
Fırçasını 180 derece döndürün. �

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar
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Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar

YARDIMCI ALET

Halıları veya otomobillerin zemin kaplamalarını temizlemek 
için kullanılır.

EMME KONTROL SAPI İLE HAVA 
AKIMININ KONTROLÜ

Ek parçalarla perde ya da abajurların narin siper kısmı  
temizlenirken emme gücünü ayarlamak isteyebilirsiniz.
Emme Kontrol Sapında emme miktarını ayarlayacak bir valf 
mevcuttur. Bu valf öne ve arkaya doğru sürülerek emme 
gücü istenen dereceye ayar edilebilir.
Emme Kontrol Sapı, Uzatma Kolları ile ya da kollar  
takılmadan kullanılabilir. �

EMME KONTROL SAPININ 
YERLEŞTİRİLMESİ

Yukarılara erişmek için Emme Kontrol Sapı, aşağıya  
erişmek için, Uzatma Kollarının sonuna takılabilir ya da 
Uzatma Kollarının başlangıç kısmına monte edilebilir. �
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4 Üfleme parçaları kullanılırken Hava Giriş Siperinin 
birimin ön kısmına takılmış olması gerekir.
Hava Giriş Siperini, tıpkı Hortumu monte ettiğiniz  

gibi, Bağlantı Çubuğuna ㉔ takın. Sonra da Aksesuar  
Kilidini ㉒ sonuna kadar sağa (saat yelkovanı yönünde)  
çevirerek kenetleyin. Lamba Başlığını indirin. �

3 Aksesuar Kilidini ㉕ tamamen sola doğru (saat  
yelkovanının tersi yönünde) döndürerek Ana Başlığı 
açın ㉒. Ana Başlık ayrılınca öne doğru yatacaktır. 

Başlığı Sentria sistemden kaldırarak çıkartın. �

2 Lamba Kapağını ㉑ kaldırıp Kayış Kaldırma 
Mandalının � kulpunu dışarı çıkartın. Bu kulpu kulla-
narak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sola doğru 

(saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırmızı okların aynı 
hizaya gelmesini sağlayın. �

ÜFLEME DÜZENİ 

Sentria sisteminiz aynı zamanda üfleme düzeninde de  
kullanılabilir. Fakat bunun için önce Ana Başlığın ㉕  
çıkartılması gerekir.
NOT: Sentria sistemini üfleme düzeninde kullanırken, Dikey 
Sap � veya Portatif Sap � arasında seçim yapabilirsiniz. 

1 Makineyi kapatın (OFF), Tech-Drive® otomatik yar-
dımı Nötre alın (ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın), 
birimin fişini prizden çekip Ayak Ucu Kumandası Alt 

Pedalına � sonuna kadar basarak başlığın tamamen  
yukarıya kalkmasını sağlayın. �

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar
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6 Hortumun geniş ağzını Egzoz Lombarına � yer-
leştirin. Hortumun ağzındaki ok sembolünün Egzoz 
Lombarındaki ok sembolü ile bir hizaya gelmesini  

sağlayın. Hortumu yerine kenetlemek için de Hortum 
Rakorunu sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirerek sıkıştırın.
Sentria sistemi çalışmazsa, 51. sayfaya bakın. �

ÜFLEME BİRİMİ OLARAK 
KULLANILMASI

Şimdi Sentria sisteminiz, üfleme düzeninde de kullanılabilir.
Hortuma Şişirme/Söndürme Aletini (Pompa) takarak oyun-
cakları, hava yataklarını ve azami 1 p.s.i basınca kadar alçak 
basınçla şişebilen hemen her şeyi şişirebilirsiniz (p.s.i.: 1 inç 
kareye 1 libre basınç). �

Söndürme işlevi için Hortum, birimin ön kısmına takılmalı 
ve Şişirme/Söndürme Aleti de Hortuma monte edilmelidir. 
Bunun ardından Torba Tertibatını Egzoz Lombarına bağlayın.
Şimdi Sentria sisteminiz, söndürme amacıyla  
kullanıma hazırdır. �

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar

ÜFLEME DÜZENİ (devamı)

5 Tüm Torba Düzenini çıkarmak için, Mini Em-Tor top-
layıcıyı � kavrama yuvasından tutarak Sentria siste-
minden açığa, dışa doğru gidebildiği yere kadar döndü-

rün. Sonra da kaldırıp çıkarın.
Dış Ana Torbanın Üstünü, Torba Ayırma Düğmesine � 
basıp torbanın üst kısmını aşağıya doğru kaydırarak Torba 
Desteğinden ayırın. �
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Portatif Püskürtücüde yağ bazlı ya da çözücü bazlı boyaların hiç bir türü 
kesinlikle kullanılmamalıdır. Motor püskürtmeye açık olduğundan alev 
alabilen ve buharlaşan çözücüleri tutuşturabilir.

PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ

Portatif Püskürtücü sadece Üfleme Düzeninde kullanılabilir. 
Her tür yüzeye çeşitli su-bazlı sıvıların tatbik edilmesinde 
üstün bir alettir. Spreyin püskürmesi çok inceden çok yoğuna 
kadar ayarlanabilir 

PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ DÜZENİ

1 Şişeyi, Portatif Püskürtücü Aletinden ayırıp alev 
almayan türden sıvı ile 3/4'ünü doldurun. Portatif 
Püskürtücü Alt Tüpünün takılı olmasına dikkat edin. �

2 Şişeyi, Portatif Püskürtücü Aletine sıkıca takıp Portatif 
Püskürtücü Üfleme Düzenindeki Hortumun ucuna 
monte edin.

Sentria sisteminizin Üfleme Düzeninde olması gereklidir. 
Hortum, Egzoz Lombarına � bağlı olmalıdır. �

PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜNÜN KULLANIMI

1 Portatif Püskürtücü Aletini yatay olarak tutup bir gaze-
te kağıdına yöneltin. Sentria sistemini çalıştırın (ON), 
Portatif Püskürtücünün tetiğini çekerek yanmaz solüs-

yonu gazeteye fışkırtıp püskürtme şeklini kontrol edin.
NOT: Eğer kullanım sırasında Portatif Püskürtücü Aletinin 
eğilmesi gerekiyorsa şişede daha az miktarda solüsyon  
kullanılmalıdır. Böylelikle püskürtücüden çok iri damlaların 
çıkması önlenmiş olur. �

DİKKAT:!

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



26

Portatif Püskürtücü Aleti alev alabilir temizlik sıvıları ile asla temizlenme-
melidir. Motor spreye açık olduğundan püskürtücü sıvısını tutuşturabilir.DİKKAT:!

PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ KULLANIMI 
(devamı)

2 Portatif Püskürtücünün ağzını kendinizden uzak tuta-
rak, tetiğin üstündeki Püskürtücü Ayarını kullanıp püs-
kürme miktarını ayarlayın. �

3 Arzu ettiğiniz yüzeye solüsyonu püskürtürken aleti 
yavaşça, bir yandan öbür yana gezdirerek hareket 
ettirin. Azami püskürtücü fışkırmasını sağlamak için 

tetiğin sonuna kadar sıkılması gerekir. Böylelikle, düzenli 
püskürtücü kontrolü sağlanır. �

PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ ALETİNİN 
TEMİZLENMESİ

1 Kullandıktan hemen sonra Portatif Püskürtücü şişesini 
boşaltıp ılık sabunlu suda yıkayın. �

2 Portatif Püskürtücü şişe içindeki tüpü de çıkarılıp 
yıkanmalıdır. (Temizledikten sonra tekrar yerine  
yerleştirmeyi unutmayın.) �

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar
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PORTATİF ŞAMPUANLAMA DÜZENİ

Portatif Şampuanlama Aleti (Portable Shampooer) sadece 
Üfleme Düzeninde kullanılır. Halı kaplanmış merdivenlerin 
ve Halı Yıkama Sistemi ile erişilmesi zor olan diğer bölgelerin 
çabuk ve kolay bir şekilde temizlenmesi için tasarlanmıştır.

1 Portatif Şampuanlama Aletinin monte edilmesi için 
önce Portatif Şampuanlama başlığı, Portatif Püskürtücü 
Aletinin ucuna takılmalıdır. �

2 Portatif Püskürtücü şişesini çıkartıp Kirby® Halı 
Şampuanı ile yapılmış solüsyonla 3/4 oranında (solüs-
yonun karışımı şampuan şişesinde verilen talimatlara 

göre yapılmalıdır). En iyi sonuçları almak için SADECE 
KIRBY HALI ŞAMPUANINI KULLANIN. �

3 Şişeyi sıkı bir şekilde Portatif Püskürtücüye takıp 
Püskürtücü Aletini Hortuma tutturun.
(SentriaTM sisteminizin Üfleme Düzeninde olmasına 

dikkat ediniz. Hortum, yan taraftaki Hava Çıkış Lombarına 
� monte edilmelidir.) �

PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜNÜN 
TEMİZLENMESİ (devamı)

3 Portatif Püskürtücü Aletinin önündeki delikli parça 
çekip çıkartılarak, Püskürtücü Aletinin iç ve ağızlık 
kısımları da temizlenebilir.

Delikli ağızlığı çıkartmak için ağızlığın ön kısmındaki iki 
mandala basıp ağızlığı çekin. (Ağızlığı tekrar Püskürtücü 
Aletinin ön kısmındaki yerine yerleştirmek için mandalların 
Püskürtücü Aletinin ön kısmındaki deliklere karşılık gelecek 
şekilde monte edilmesi gerekir.)
Şişeyi suyla doldurun. Çıkan sıvı tamamen berraklaşıncaya 
kadar suyu fışkırtın. Temizledikten hemen sonra Püskürtücü 
aletinin parçalarını yerlerine takarsanız parçalar kaybolmaz. �

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar
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Portatif Şampuan Aletinin, ipek, brokar ve kadife gibi döşeme kumaşların-
da kullanımı tavsiye edilmez. Eğer bu konuda şüpheli iseniz kumaşın ufak 
bir kısmında bunun denemesini yapın. Diğer kısımları şampuanlamadan 
önce denenen bölgenin tamamen kurumasını bekleyin.

ÖNEMLİ:!

PORTATİF ŞAMPUANLAMA ALETİNİN 
KULLANIMI

1 Halıyı şampuanlamadan önce iyice süpürün.
Köpük yapmak için SentriaTM sisteminizi çalıştırıp 
(ON), Portatif Püskürtücünün tetiğini çekin. Ağızlıktan 

köpük akacaktır.
Köpük temizlenen yüzeye direkt olarak fışkırtılabilir ya da 
bir kağıt torbaya veya bir kaseye sıkılıp, oradan temizlenecek 
olan yüzeye tatbik edilebilir. �

2 Tetiğin üstündeki Püskürtücü Kontrol Ayarını kullana-
rak Portatif Püskürtücü Aletinden çıkan köpük miktarı-
nı ayarlayın. �

3 Yumuşak, temiz ve beyaz bir fırça ya da sünger  
kullanarak köpüğü kaybolana kadar yedirin. Yüzeyin 
tamamen kurumasını bekleyin.

Yüzey kuruduktan sonra elektrik süpürgesinin en uygun ale-
tiyle temizleyin. Böylelikle, gevşemiş olan pisliği içeren 
kurumuş artık temizlenmiş olur. �

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar
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İsteğe Bağlı Aksesuarlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Kirby® Aksesuarları, yeni SentriaTM sistemini-
zin kullanışlılığını arttırır. Bu bölümde şu hususların üstün-
de duracağız:

Halı Yıkama Sisteminin Kullanımı

Zemin Bakım Sisteminin Kullanımı

Turbo Aksesuar Sisteminin Kullanımı

Zippbrush Aksesuarının Kullanımı
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HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI

Azami temizlik sağlayabilmek için halı yıkama işleminden 
önce halıyı iyice süpürün. Sonra, yıkamaya hazırlanmak için 
hem Dış Ana Torbayı �, hem de Ana Başlığı ㉕ çıkartın.

1 Kulpu kullanarak, Halı Yıkama Sisteminin Başlık Kayış 
Kaldırma Mandalını sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) 
çevirip yeşil okların aynı hizaya gelmesini sağlayın. �

2 Halı Yıkama Sistemi Başlığının yan kısmındaki delik-
lerini Halı Yıkama Sistemi Tablasının dış omuzlarının 
üstünden kaydırarak geçirin. �

3 Parmağınızla kayışı iterken Kayış Kaldırma 
Mandalının Kulpunu kullanarak sola doğru (önden 
bakılırsa saat yelkovanının tersi yönünde) çevirerek, 

kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın. (Böylelikle, 
Kayış Kaldırma Kancası takılıp kayış gerginleşecektir.) �

4 SentriaTM sisteminin ön tarafını yukarı kaldırmak  
için, Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına � sonuna  
kadar basın. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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HALI YIKAMA SİSTEMİ DÜZENİ (devamı)

5 Halı Yıkama Sistemi Başlık/Tabla Düzenini SentriaTM 
sistemine doğru ve Motor Milinin ㉓ üstünden kay-
dırıp, başlığın alt arka tarafındaki kancaları Bağlantı 

Çubuğuna ㉔ takın. �

6 Başlığı birime doğru itin ve Aksesuar Kilidini ㉒ sağa 
doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek yerine kilit-
leyin. Kayışı yerine geçirmek için, Kayış Kaldırma 

Mandalının kulpunu gidebildiği kadar sağa doğru (saat  
yelkovanı yönünde) çevirerek yeşil okların aynı hizaya gel-
melerini sağlayın. Sonra da Lamba Kapağını ㉑ indirin. �

7 Şampuan Haznesi yerinden çıkartılabilir ve lavaboda 
doldurulabilir ya da boşaltılabilir.
 NOT: Şampuan Deposu, tıpkı Mini Em-Tor toplayıcı gibi 
çıkartılıp takılır (ayrıntılı bilgi için 10. sayfaya bakın). 

Şampuan Haznesinin üstündeki büyük fincanı çıkartıp 
Köpük Kontrol Valfini sonuna kadar sola (saat yelkovanının 
tersi yönünde) çevirip kapalı (OFF) durumuna getirin.
Şampuan Haznesini düzgün tutarak dolu çizgisine kadar ılık 
suyla doldurun (sıcak su ile değil).
Haznenin üst kısmındaki büyük fincanı kullanarak, üç fincan 
dolusu Kirby® Halı Şampuanını Şampuan Haznesine doldu-
run. Bu miktardan fazla şampuan kullanılırsa aşırı derecede 
köpük meydana gelir.
NOT: Bir hazne dolusu solüsyon 3x3,5 metrelik bir halı-
yı temizler. Daha geniş halıların temizlenmesi için Şampuan 
Haznesinin tekrar doldurulması gerekir.
Büyük fincanı Şampuan Haznesinin üstündeki  
deliğe oturtun. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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HALI YIKAMA SİSTEMİ DÜZENİ (devamı)

8 Sıvıyı SentriaTM sistemine ya da yere dökmemeye 
çalışarak Şampuan Deposunun ön alt tarafındaki deliği, 
birim üzerindeki Hava Çıkış Lombarı � üzerine  

yerleştirin. Şampuan Deposunu, ok sembolleri aynı hiza-
ya gelene dek birimden dışarıya doğru yerleştirin. Bundan 
sonra, Şampuan Haznesini, Egzoz Lombarının kilit milleri-
nin üzerinden kaydırın.
Şampuan Deposunu yerine oturtmak için depoyu birime 
doğru (saat yelkovanı yönünde) döndürün. �

9 Küçük esnek hortumun yuvarlak dirseğini, tablanın 
içindeki deliğe iterek oturtun. Bunun diğer ucunu  
da Şampuan Haznesinin alt tarafındaki teçhizata  

sıkıca sokun. �

HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI

1 Başlığın yerden uygun yüksekliğinin ayarlanabilmesi için 
Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına � gerektiği kadar 
basıp başlığın en alçak düzeye indirilmesini sağlayın.

NOT: Fırça merdanesinin halının yüzeyine bastırılması hem 
halıyı gerektiği gibi temizleme gücünü azaltır hem de kayış 
ve fırça merdanesine zarar verebilir. �

2 Köpük Kontrol Valfini tamamen sağa (saat yelkovanı 
yönünde) çevirerek açık (ON) duruma getirin. Sentria 
sisteminizi çalıştırıp (ON) Tech Drive® otomatik  

yardımını devreye sokun (ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya 
bakın). Köpük hemen akmaya başlayacaktır.
Köpük akışını azaltmak için Köpük Kontrol Valfini sola (saat 
yelkovanının tersine) çevirin. Valfi gidebildiği kadar sola 
(saat yelkovanının tersine) çevirip “OFF” durumuna getir-
mek köpük akımının tamamıyla durmasını sağlar.
Köpük akımını durdurmanız, tekrar köpük kullanmadan önce 
köpüğü fırçayla halıya yedirme imkânı verecektir Ayrıca, 
köpük durdurulursa, çok lekeli yerleri fırçalamanız da  
mümkün olur. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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İsteğe Bağlı Aksesuarlar

HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI 
(devamı)
SentriaTM sisteminizi ileri geri yürüttükçe çıkan köpük, fırça 
ile halıya işlenir.
NOT: Birim geriye çekildiğinde, çıkan köpük tabla  
genişliğine eşit olmalıdır. Eğer değilse daha yavaş geriye 
çekin veya kontrol edip gerekirse Şampuan Haznesinin 
Filtresini temizleyin (35. sayfaya bakın).
Köpük halıda en az beş dakika durduktan sonra Şampuan 
Haznesini kapalı (OFF) durumuna getirerek köpüğü alın. 
Birim en alçak düzeyde iken, Yıkama Başlığını köpük çeki-
linceye kadar köpüğün üzerinde gezdirin. Bu sırada, tabla-
nın ön kısmında biraz nem birikir. Halı tamamen kuruduktan 
sonra, Kirby® dikey şekilde iken süpürün. �

HALI YIKAMA SİSTEMİNİN 
TEMİZLENMESİ

1 Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına � sonuna kadar  
basarak, başlığın ve tablanın yükseltilmesini sağlayın, 
sonra da Sentria sistemini kapatıp (OFF konumu) fişi 

prizden çekin. �

2 Köpük Kontrol Valfini tamamen sola (saat yelkovanı-
nın tersine) çevirip “OFF” durumuna getirin.
Küçük Esnek Hortumu, Şampuan Deposundan çekin. �

3 Lamba Kapağını ㉑ kaldırın. Kırmızı oklar aynı hizaya 
gelene kadar Kayış Kaldırma Mandalını sola (saat  
yelkovanının tersine) çevirip kayışı serbest bırakın. �
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HALI YIKAMA SİSTEMİNİN 
TEMİZLENMESİ (devamı)

4 Aksesuar Kilidini ㉒ sola (saat yelkovanının tersine) 
çevirin. Böylelikle, Halı Yıkama Sistemi Başlığı/Tabla 
Tertibatı öne doğru eğilecektir.

Başlık/Tabla Düzenini SentriaTM sisteminden çıkartıp  
lavaboya götürün. �

5 Hortumu tabladan çıkartın ve yıkayıp durulayın. �

6 L şeklindeki kulpu kullanarak, yeşil ok sembolleri  
aynı hizaya gelene kadar Kayış Kaldırma Mandalını  
sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirin. Kulpu 

kullanarak, Başlık Kayış Kaldırma Mandalını sağa doğru 
(saat yelkovanı yönünde) çevirip yeşil okların aynı hizaya  
gelmesini sağlayın. �

7 Fırçayı temizlemek için, plastik siperin kenarlarında 
bulunan başparmak yuvalarına basın. Siperin dönerek 
fırçadan uzaklaşmasını sağlayın.

Fırça Merdanesinin hemen arkasındaki tabla kenarlarını 
yavaşça çekerek siperi ayırın.
Başparmaklarınızla fırçanın kenarlarına basarak Fırça 
Merdanesini tabladan çıkartın.
Siper tablasını ve fırçayı yıkayıp durulayın ve fırçanın arası-
na girmiş olan tiftikleri çıkartın.
Kılların üstünü ellerinizle fırçalayarak Fırça Merdanesindeki 
suyu silkip atın ve havlu ile kurulayın. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



35

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

HALI YIKAMA SİSTEMİNİN 
TEMİZLENMESİ (devamı)

8 Şampuan Deposunu Hava Çıkış Lombarından � çıkar-
mak için, SentriaTM sisteminden açığa gidebildiği yere 
kadar döndürün, sonra da kaldırıp çıkarın. �

9 Köpük Filtre Kapağını, Fincanı ve Sünger Filtreyi 
çıkartıp temizleyin.
Şampuan Haznesini soğuk suyla yıkayıp durulayın  

ve Filtre Kapağını, Fincanı ve Sünger Filtreyi tekrar yerleri-
ne yerleştirin.
NOT: Kayış uzun süre gerilmiş olarak bırakılmamalıdır. 
Kullanıldıktan sonra muhafaza ederken başlığın üstündeki 
yeşil oklar bir hizaya gelmelidir. (Başlığı birim üzerindeki  
yerine takmadan önce kırmızı oklar aynı hizaya getirilmelidir 
- 10. sayfadaki Kayış Kaldırma bölümüne bakın.) �

HALI YIKAMA SİSTEMİNİN YIPRANMIŞ 
BAŞLIK KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

1 Halı Yıkama Sisteminin Başlık Kayışının değiştirilme-
si için siperin iki ucunda bulunan başparmak yuvalarına 
basıp siperin dönerek fırçadan uzaklaşmasını sağlayın. �

2 Başparmaklarınızla fırçanın iki ucuna dikkatle basın. 
Böylelikle fırça yerinden çıkar ve kayış değiştirilebilir.
Kayışın fırçanın ortasında olması gereklidir.  

NOT: Sadece onaylanmış Kirby® kayışlarını kullanın. �
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HALI YIKAMA SİSTEMİNİN YIPRANMIŞ 
BAŞLIK KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
(devamı)

3 Fırçanın madeni uçlarını tabladaki delikler ile aynı  
hizaya getirip fırça yerine oturuncaya kadar itin. Fırça, 
tablaya ancak doğru şekilde takılınca oturur.

NOT: Makine uzun bir süre kullanılmadan muhafaza edilirse 
kayış gergin şekilde bırakılmamalıdır. Kullanılmadan muha-
faza etmek için yeşil ok sembollerinin aynı hizaya gelmesi 
gereklidir (Kayış Kaldırma Mandalı hakkında bilgi için 10. 
sayfaya bakın). �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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KIRBY® MIRACLE WAXER YER 
PARLATICISININ KULLANILMASI 

1 Cila rulosunun parçalarının birleştirilmesi için, rulonun 
sapının üst yarısını alt yarısına takın (eğer daha önce 
takılmamışsa). Rulonun alt yarısındaki yaylı mil,  

rulonun üst yarısının alt bölgesindeki deliğe girene kadar 
rulonun üst kısmını ayarlayın. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

KIRBY MIRACLE WAX KULLANIM İŞLEMLERİ
Parke, Vinil, Mantar ve Muşamba Yerler İçin:
1. Yüzeyi iyice temizleyin.
2. 39. sayfada “Zemin Parlatma Düzeni” başlığı  

altında verilen işlemleri uygulayarak Kirby Yer 
Bakım Sistemi Parlatma Başlığı ve Fırçasını takın.

3. İyi sonuç almak için, cila rulosunu kullanarak Kirby 
Miracle Wax ile çok ince bir tabaka cila yapın. Bu 
aşamada yeri tamamen cila ile kaplamak gerekli 
değildir, çünkü bundan sonraki aşamada cila  
yayılacaktır.

4. Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalını kullanarak  
başlığı tamamen aşağı indirin, Kirby Yer Bakım 
Sistemi Parlatma Fırçasını kullanarak cilayı bütün 
zemine eşit şekilde yayın.

5. 5 dakika kurumasını bekleyin.
6. Kuruduktan sonra, Kirby Yer Bakım Sistemi 

Parlatma Fırçası ile parlatın.

NOT:  Çok yıpranmış yerlerde iki tabaka cila  
kullanımı gerekebilir. Bu durumda, kalın bir 
tabaka yerine birkaç ince tabaka cila yapmak 
daha iyi sonuç verir.

Mermer Yerler İçin:
 İnce bir tabaka cila uygulayıp 4 numaralı aşamada 

verilen işlemleri yaparak cilayı yayın. Ancak,  
kurumasını beklemeden derhal parlatın.

Yukarıda belirtilen aşamaları tamamladıktan sonra, 
gerektiği zaman yine Yer Bakım Sistemi Parlatma 
Fırçası kullanılarak yer yeniden parlatılabilir. Aynı 
yerde fırça ile yeniden parlatma yapıldığı zaman, 
SADECE iyi sonuç alınmazsa ek cila kullanılma-
lıdır.

ÖNEMLİ:
 Lastik ya da asfalttan yapılmış karolarda Kirby 

Miracle Wax kullanılmamalıdır. �

2 Cila rulo torbası uzun rulo sapının kancalı ucuna dönük 
durumdayken, cila rulosunu sapın alt kısmındaki  
bağlantıya sokup sıkıştırın. �
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6 Eğer arzu edilirse uzun cila sapını kullandıktan sonra 
saklamak için sapın alt kısmındaki yaylı mile basın; bunu 
basılı tutarken sapın üst kısmını kancalı uca doğru itin.

ÖNEMLİ: Her kullanıştan sonra ruloyu orijinal ambalaj tor-
basında ve tüpünde saklayın. Bu şekilde cilanın kuruması 
önlenmiş olur. �

5 Hem ambalaj torbasını ve hem de içindeki ruloyu sıkıca 
kavrayıp uzun saptan çekerek çıkartın. Ruloyu saptan 
uzaklaştırıp çubuğa doğru itin. Bu yolla yay sıkışmış 

olur. Bu şekilde, rulo, sapın ucundaki tıpadan  
kayarak geçer. Torbayı tamamen kapatıp zamansız şekilde 
kurumasını önleyin. Orijinal ambalaj tüpünde muhafaza edip, 
bir sonraki kullanıma kadar çocukların ve ev hayvanlarının 
erişemeyeceği emniyetli bir yerde saklayın. �

MIRACLE WAXER YER PARLATICISININ 
KULLANILMASI (devamı)

3 Cila rulosunun ambalaj torbasını çıkartın ve torbayı 
saklayın. Bir önceki sayfadaki kutuda belirtilen  
talimatları izleyerek cila yapın. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

4 Cila rulosunu uzun saptan çıkartabilmek için cila  
rulosunun orijinal ambalaj torbasını kullanın. Torbanın 
ağzını açıp ruloya yaklaştırın. Cila rulosunu torbanın 

içine gidebildiği kadar itin. Elinizle cilaya dokunmaktan 
kaçının. �
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Kontrolü kaybetmemek için üniteyi parlatma ucu üzerine koymayın. 
TechDrive parlatma sırasında nötr durumda olmalıdır. 

ZEMİN PARLATMA DÜZENİ

SentriaTM sisteminiz ahşap ya da karo yerler için etkili bir 
yer parlatıcı olarak kullanılabilir.
Zemin Parlatıcıyı kullanmak için önce Parlatma Fırçasını, 
Zemin Parlatma Başlığına sokmalısınız.

1 Parlatma Fırçasının kayışını fırçanın orta kısmına,  
fırça kıllarının ortasındaki aralığa yerleştirin. �

2 Parlatma Başlığının altını çevirip Fırçanın uç kısımlarını 
başlığın kenarlarındaki yuvalara kaydırarak oturtun. Fırça 
ancak doğru şekilde takıldığı zaman yerine oturur. �

3 Parmağınızla kayışı Fırça Merdanesine bastırın. �

4 Parmağınızla kayışı yerinde tutarken, Kayış Kaldırma 
Mandalının üzerindeki kulpu kullanarak sola doğru (saat 
yelkovanının tersi yönünde) çevirerek, kırmızı okların 

aynı hizaya gelmesini sağlayın. Kayış Kaldırma Mandalı 
kayışı kavrayıp yukarıya, başlığa doğru çekerek gerecektir. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

UYARI:!
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Fırça yüzeyle temasta iken Parlatıcıyı elden kaçırmamak için elektrik 
kordonunu prize takmadan ve makineyi çalıştırmadan (ON) önce sapı 
sıkıca kavramak gerekir. Yumuşak karolara hasar vermemek ve cila-
lanmış ya da verniklenmiş, halı kaplı olmayan yerlerde çizik yaratma-
mak için, Tech Drive otomatik yardım pedalını devreden çıkarın.

UYARI:!

ZEMİN PARLATMA DÜZENİ (devamı)

5 Başlığın arkasındaki kancaları, Bağlantı Çubuğunun  
㉔ üzerine yerleştirip başlığı SentriaTM sistemine  
doğru ittirin.

Başlığı yerine kilitlemek için de Aksesuar Kilidini BL ㉒ 
sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirin. �

6 Kayışı ve Parlatma Fırçasını geçirmek için, kulpu  
kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sağa 
(saat yelkovanı yönünde), yeşil oklar hizalanana dek 

çevirin. Lamba Kapağını ㉑ yerine indirin. �

7 Tech Drive® otomatik yardımını, Yer Parlatıcıyla 
KULLANMAYIN.
Tech Drive N/D Pedalının � gri “N” tarafını (Nötr için 

“N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive otomatik yardımını 
Nötr konumuna getirin. �

ZEMİN PARLATICININ KULLANIMI

8 Parlatma Fırçası yere dokunduğu zaman makine öne 
doğru gideceğinden Parlatma Başlığının en yüksek 
düzeyde olması gerekir. Parlatma Başlığını tamamen 

yükseltmek için Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına �  
sonuna kadar basın.
Birimi sapından tutarken Sentria sistemini çalıştırın (ON). �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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HALI KABARTICININ KULLANIMI

Zemin Parlatıcısı, aynı zamanda, devamlı kullanım  
neticesinde yüzeyi keçeleşmiş olan halıları kabartmakta  
da kullanılabilir.

1 Halıyı kabartmadan önce Ayak Ucu Kumandası Alt 
Pedalına � sonuna kadar basarak başlığın yükselmesi-
ni sağlayın.

Makineyi kabartılacak halının üstüne yerleştirin. �

2 Elektrik kordonunu prize takın. Tech Drive N/D 
Pedalının � gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) 
aşağı basarak, Tech Drive® otomatik yardımını  

devreden çıkarın.
Makinenin sapını iyice kavrayıp makineyi çalıştırarak (ON) 
temizliğe başlayın. �

ZEMİN PARLATICININ KULLANIMI 
(devamı)

9 Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına � basıp fırçayı 
derece derece indirin. Fırçayı inebildiği en alçak  
düzeye getirin.

Parlatma Sistemi çalışırken, SentriaTM sisteminizi sanki  
halı süpürüyormuş gibi yavaş ve kesintisiz hareketlerle  
yerde gezdirin.
NOT: Eğer makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kayış 
gergin durumda bırakılmamalıdır. Kullanılmamak üzere kal-
dırdığınızda yeşil okların aynı hizaya getirilmesi gerekir. �

SERT ZEMİN KAPAĞI

Sert Zemin Kapağının monte edilmesi ve kullanımı için 16. 
sayfaya bakın. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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Yüzeyde çıkıntılı halde madeni şeyler, örneğin raptiye, çivi vb. bulun-
mamalıdır. Bu tip şeyler hem zımpara kağıdına, hem de Turbo Aksesuara 
zarar verebilirler. Ayrıca, kıvılcım yaratıp tozun tutuşmasına da neden ola-
bilirler. Uzun süre zımpara yapıldıktan sonra Filtre Torbası değiştirilme-
lidir, çünkü zımpara sırasında meydana gelen toz çok ince olup torbanın 
gözeneklerini tıkar.

UYARI:!

HALI KABARTICININ KULLANIMI 
(devamı)

3 Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına � basarak Halı 
Kabartma Başlığını derece derece aşağıya indirin. Fırça 
halı ile temas edince fırçayı indirme işlemini durdurun. �

4 Sonra da “N/D” Pedalının kırmızı “D” tarafını aşağı 
basarak, Tech Drive® otomatik yardımını devreden 
çıkarın. Şimdi, makineyi halıda öne ve arkaya doğru 

yürüterek halıyı kabartmaya hazırsınız.
NOT:  •  İplikleri tel tipi olan halılarda fırça çok aşağı da 

iken kabartma işlemi yapılırsa halı çok hav çıka-
rabilir. Narin halılarda kabartma yapılmamalıdır.

 •  Eğer makine uzun bir süre kullanılmadan muha-
faza edilecekse, kayış gergin durumda bırakıl-
mamalıdır. Kullanılmamak üzere kaldırdığınızda 
yeşil okların aynı hizaya getirilmesi gerekir. �

TURBO AKSESUAR DÜZENİ

Turbo Aksesuar Sistemi ev içinde zımparalama, parlatma, ve 
kazıma gibi pek çok işte kullanılabilir. 

TURBO ZIMPARALAMA

1 Turbo Aksesuar Sistemini zımparalama düzenine getir-
mek için önce aletin arkasındaki Zımpara Toz Örtüsünü 
kaldırıp çıkartın. �

2 Turbo Aksesuarın yan tarafındaki kenetleme manivela-
larını yukarıya doğru döndürerek kenetleri açın. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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Turbo zımparalama yaparken her zaman koruyucu gözlük takınız.

TURBO AKSESUAR DÜZENİ (devamı)

3 Göreceğiniz iş için uygun zımpara kağıdını seçin. İnce 
zımpara kağıdı son aşamada kullanılıp zımparalanan 
yüzeyin pürtüksüz olmasını sağlar. Kaba zımpara  

kağıdı çok pürtüklü yüzeyleri temizlemekte ve boya  
çıkartmakta kullanılır. 
Kağıdı ön kenete kaydırarak geçirip kenetleme manivelası-
nı kapatın.
NOT: Zımparalama aleti ile birlikte üç değişik kalınlıkta 
zımpara kağıdı sunulmuştur. Bunların her biri standart  
kağıdın 1/3 ölçüsündedir. �

4 Zımpara kağıdını Turbo Aksesuarın alt kısmına sıkıca 
takıp ucunu arkadaki kenetin altına sokun. Arka  
kenetleme manivelasını kilitleyin. �

5 Turbo aksesuar düz bir yüzeyde iken Zımpara  
Toz Örtüsünü Zımpara aletinin etrafına sarın.  
Bunun açık kısmı arkaya gelmeli ve yerine  

oturtulup kapatılmalıdır. �

6 Turbo Aksesuarın ucunu Hortuma bağlayın. 
Zımpara aletini ön ve arka kısımlarından tutup 
SentriaTM sistemini çalıştırın (ON). Bunun ardından 

Zımpara aletinin üstündeki “ON” düğmesine basıp  
aleti çalıştırın.
Hafif bastırarak aleti yüzeyde yavaş yavaş gezdirin. Zımpara 
aleti kendiliğinden işlevini yapmalı, kullanan kişi aleti  
zorlamamalı ya da üstüne çok bastırmamalıdır. Alet en etkin 
hızlı sürat düzeninde çalışır. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

UYARI:!
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TURBO PARLATMA

Tıpkı zımpara kağıdını Zımparalama Aletine taktığınız gibi, 
sentetik kuzu yününü alete monte edin (42. sayfaya bakın). 
Turbo Aksesuar parlatmaya hazırdır. Masa üstü, tahta  
panolar, geniş düz yüzeyler ve otomobiller gibi sert,  
cilalanmış yüzeylerin parlatılmasında kullanılabilir.
Parlatma yapılırken Toz Örtüsü kullanılmaz. �

TURBO KAZIMA

Tıpkı zımpara kağıdının takıldığı gibi, örgü naylon kazı-
ma bezini monte edin (42. sayfaya bakın). Şimdi Turbo 
Aksesuarınız kazıma aleti haline gelmiş olur. Seramik karo 
zeminler vb. gibi sert yüzeylerin kazınmasında kullanılır. 
(Boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır.)
Kazıma bezi kullanıldığı zaman Toz Örtüsü kullanılmaz. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar
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Zippbrush kullanılırken, dönen fırçanın bulunduğu yere parmak 
sokulmamalı veya fırça çalışırken dış halkayı ayıran düğmeye basıl-
mamalıdır. Fırça temizlik sırasında kaptığı zerreleri dışarı fırlatabilir. 
Bu nedenle, fırça temizlenen yüzeye paralel tutulmalıdır. Bu alet narin 
kumaşlarda kullanılmamalıdır.

ZIPPBRUSH'IN KULLANILMASI

Zippbrush Hortuma takıldığında, mobilya döşeme kumaşları, 
halı kaplı merdivenler gibi yüzeyleri içine alan çeşitli yüzey-
lerin temizlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca, otomobillerin iç 
kısmının temizlenmesinde de kullanılabilir.
İyi sonuç almak için, Zippbrush'ın üstüne çok bastırmayın. 
Temizlenecek yüzey üstünde yavaşça bir yandan öbür yana 
gezdirerek fırçanın en yüksek hızda dönmesini sağlayın.

ZIPPBRUSH'IN TEMİZLENMESİ

1 Zippbrush'ın temizlenmesi için, fırçanın ön tarafındaki 
düğmeye basarak dış fırça halkasının serbest  
bırakılmasını sağlayın.

Düğmeye basarken dış fırça halkasına bastırmayın. �

2 Aletin ortasındaki Fırça/Hava Türbinini çıkartıp  
fırçanın ve türbinin içindeki zerreleri ve havı alın. 
Ayrıca aletin boşluğunda kalmış zerreler varsa bunlar 

da temizlenmelidir. �

3 Fırça/Hava Türbününü tekrar aletin içine yerleştirip 
kanatçıklar deliklere girene kadar döndürün.  
Fırça halkasının arkasındaki kanatçığı, aletin küçük 

deliğine sokup yerine oturtun. �

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

UYARI:!
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Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kirby® SentriaTM sisteminiz, son derece gelişmiş bir ev 
bakım sistemidir. Etkin şekilde çalışabilmesi için diğer 
modern aletlerin çoğu gibi düzenli olarak bakımının  
yapılması gerekir. Kullanım El Kitabının bu bölümü, Sentria 
sisteminizin çalışması ve bakımı için öneriler içermektedir. 
Bu bölümde aşağıdaki hususları ele alacağız:

Ana Başlığın Kayışının Değiştirilmesi

Fırça Merdanesinin Üstün Performans 
İçin Ayarı

Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi 
 “Bakım Tavsiyeleri”

Sorulara Yararlı Cevaplar/Sorunların 
Çözümü
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Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

ANA BAŞLIĞIN KAYIŞININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ
Uzun bir süre kullanıldıktan sonra, SentriaTM sisteminiz üze-
rindeki Ana Başlığın Kayışı gerginliğini kaybedebilir ve aşı-
nabilir, bu da kayışın yerinden kaymasına neden olabilir. (Bkz. 
sayfa 11: Fırça Merdanesi Performans Gösterge Işığı.) Eğer bu 
durum ortaya çıkarsa eski kayışın yerine yenisi takılmalıdır.
NOT: Sadece onaylanmış Kirby® kayışlarını kullanın.

1 Kayışı değiştirmek için, başlığı Sentria sisteminden 
çıkartın. Sonra, Kayış Kaldırma Mandalının � L 
şeklindeki kulpunu, yeşil oklar aynı hizaya gelinceye 

kadar sonuna kadar sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) 
döndürerek kayışın gerginliğini azaltın. �

2 Başlığın arkasındaki iki keneti kancalarından çıkartıp 
Halı Taban Plakasını ㉖ ayırın. �

3 Halı Plakasının arka kenarını çekerek bunu  
başlıktan çıkartın.
Fırça Merdanesi Kıl Yüksekliği ayarlarına dikkat  

ediniz (1, 2, 3) .
Kayışı ve Fırça Merdanesini çıkartın. �

4 Eski kayışı çıkarıp yerine yenisini takın. �
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FIRÇA MERDANESİNİN YÜKSEKLİĞİNİ 
AYARLAMA
Uzun bir süre kullanıldıktan sonra Fırça Merdanesinin sert 
kılları aşınır. Bu, temizleme verimini azaltır.
Ancak, Fırça Merdanesinin uçları ayarlanabilir; yani,  
kılların boyunu uzatıp fırçanın yeni gibi çalışmasını  
sağlayabilirsiniz. �

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

ANA BAŞLIĞIN KAYIŞININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ (devamı)

5 Fırça Merdanesinin Kıl Yüksekliğinin Ayarı (1, 2 veya 
3), her iki uçta da fırça çıkarıldığı zamanki gibi aynı 
olmalıdır. Fırça Merdanesinin Kıl Yüksekliğinin Ayarı 

için (1, 2 veya 3) aşağıya bakın. Kayışı ve Fırça Merdanesini 
yine başlığın içine yerleştirin. Fırça Merdanesinin plastik 
uçlarından birinin diğerinden daha büyük olması nedeniyle 
Fırça Merdanesi yerine ancak bir şekilde oturabilir.
Sonra, kayışı Fırçanın ortasına getirin. �

6 Halı Plakasını önce tamponun önüne koyup, sonra da 
Ana Başlığın ㉕ arkasındaki tamponun üstünden çeke-
rek yerine yerleştirin. İki manivelayı kullanarak da Halı 

Plakasını yerine sağlamca oturtun. �

7 Kayış Kaldırma Mandalının � L şeklindeki kulpunu 
kırmızı oklar aynı hizaya gelinceye kadar sola doğru 
(saat yelkovanının tersi yönünde) çevirin. Bu şekilde 

kayış, başlığın SentriaTM sistemine takılması için gerginleşti-
rilerek hazırlanır.
Şimdi Ana Başlığı yerine takmaya ve kayışı angaje etmeye 
hazırsınız. �
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Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

FIRÇA MERDANESİNİN YÜKSEKLİĞİNİ 
AYARLAMA (devamı)

1 Ana Başlığı ㉕ Sentria sisteminden çıkartın. �

2 Kayışın gerginliğini hafifletmek için, Kayış Kaldırma 
Mandalının � kulpunu gidebildiği kadar sağa doğru 
(saat yelkovanı yönünde) çevirerek yeşil okların aynı 

hizaya gelmelerini sağlayın.
Ana Başlığın arkasındaki iki mandalı açıp Halı Plakasını  
㉖ çıkartın.
Sonra da, fırçayı kaldırarak başlıktan çıkartın. �

3 Fırça Merdanesinin plastik uçlarını döndürerek arzu 
edilen 1, 2 veya 3-çentik ayarına getirin. Çentik sayısı 
arttıkça kıllar daha fazla uzayacaktır.

Tepeden bakıldığı zaman, Fırça Merdanesinin plastik uçlarını 
arzu edilen sayıda çentiğin göründüğü tarafa döndürün. Fırça 
Merdanesinin iki plastik ucunun da aynı sayıda çentiğe ayar-
lı olması önemlidir. �

4 Fırça Merdanesinin plastik uçlarının ikisinin de aynı 
sayıda çentiğe (1, 2 veya 3) ayarlanmış olduğunu kont-
rol ettikten sonra fırçayı başlığın içine yerleştirin.

Halı Plakasını önce tamponun önüne koyup sonra da Ana 
Başlığın ㉕ arkasındaki tamponun üstünden çekerek yerine 
yerleştirin. Halı Plakasını kenetleyen iki manivelayı kullana-
rak Halı Plakasını sıkıca yerine oturtun.
Kayış Kaldırma Mandalının kulpunu kullanarak kayışı 
Mandala � takın ve sola doğru (saat yelkovanının tersi 
yönünde) çevirerek, kırmızı okların aynı hizaya gelmesini 
sağlayın. Bu şekilde kayış, başlığın SentriaTM sistemine geri 
takılması için gerginleştirilerek hazırlanır. �
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TEKERLEĞİN YIPRANMASI/ 
DEĞİŞTİRİLMESİ
Kirby® makinesinin tekerlekleri, halının yıpranmasını ve 
halısız zeminlerin hasar görmesini önleyecek yumuşak ve 
esnek bir lastikle kaplanmıştır. Uzun süre kullanımdan sonra 
lastik yıpranır ve tekerleklerin değiştirilmesi gerekebilir.
Ara sıra tekerleklerin lastik kısmını kontrol ederek tekerlek-
lerin değişip değişmemesi gerektiğini saptayın. Lastik sar-
gının rengi, plastik tekerleğin renginden daha açıktır. Lastik 
sargının arasından daha koyu renkli olan tekerlek görünüyor-
sa, tekerleklerin değiştirilmesi gerekir. Tekerleklerin çabukça 
değiştirilmesi için yakınınızda bulunan yetkili Kirby Servis 
Merkezini arayın. �

KORDONUN DEĞİŞTİRİLMESİ
Zamanla SentriaTM sistemi ile duvardaki priz arasında 
bağlantı sağlayan kordon kesilir ya da yıpranırsa, BİRİMİ 
KULLANMAYIN. Hemen kordonun değiştirilmesi için  
yetkili Kirby Servis Merkezine başvurun.
Sentria sisteminizi kendi kordonu üstünde yürütmemeye 
dikkat ederek kordona hasar gelmesini önleyin. Ayrıca, fişi 
prizden çekmek için kordonu değil de, kordonun ucundaki 
fişi kavrayıp çekin. �

LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Lamba Düzeninin üç LED lambasından birisinin veya daha 
fazlasının yanması durumunda, değiştirme için yetkili Kirby® 
Dağıtımcısına başvurun. 

BAKIM TAVSİYESİ
Fırça Merdanesindeki ve kayış yuvasındaki tüy, iplik, saç 
ve diğer kalıntıları temizleyin. Bu, Fırça Merdanesinin tüm 
gücüyle çalışmasını sağlayacaktır. 

Motor milinde biriken tüy, saç ve kalıntıları temizleyin. � 

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri
Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi
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Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

S ÇİFT-İZOLELİ MAKİNE NE DEMEKTİR? (Çift-izoleli makinelerin bakımı)
C Çift-izoleli makinelerde topraklama yerine çift izolasyon sistemi kullanılır. Çift izoleli 
makinelerde topraklama aracı bulunmadığı gibi, böyle bir araç buna ayrıca ilave de edilmeme-
lidir. Çift izoleli makinelerde şu sözcükler görülür: “DOUBLE-INSULATED” (A.B.D. ve 
Kanada). Ayrıca  (kare içinde kare) sembolü de aletin üstünde bulunabilir.
Çift izoleli makinelerin bakımı, sistem hakkında geniş bilgi ve dikkat gerektirir; dolayısıyla, 
ancak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
Güvenliğin sürdürülmesi ve garantinin korunması için, çift-izoleli SentriaTM modelinde yalnız 
orijinal Kirby® yedek parçaları kullanılmalıdır.

S Sentria SİSTEMİNİ AÇTIĞIMDA (ON KONUMU) MOTOR ÇALIŞMAZSA NE 
YAPMALIYIM?

C Çoğu durumlarda eve bakım personelini çağırmak gereksizdir. Birkaç basit noktayı kendi-
niz kontrol ederseniz hem gereksiz masraftan, hem vakit kaybından, hem de gereksiz sıkın-
tıdan kurtulmuş olursunuz. Sentria sisteminiz doğru şekilde çalışmazsa yetkili bakım per-
sonelini çağırmadan önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin.

MOTORUN ON/OFF DÜĞMESİNE BASILMASINA RAĞMEN MOTOR ÇALIŞMAZSA:
1. Elektrik kordonunun prizde olup olmadığını ve prizde elektrik bulunup bulunmadığını  

kontrol edin. (Sigortanın atmış olup olmadığına, devre kesicinin kapalı ya da açık olmasına 
veya elektriğin kesik olup olmadığına bakın.)

2. Kordonun fişinin birime tam anlamıyla oturmuş olmasını sağlayın.
3. Elektrik kordonunun izolasyonunda kesik ya da çatlak olup olmadığını inceleyin. Eğer  

kordon hasar görmüşse yerine yenisini alın. KORDONU KENDİNİZ TAMİR ETMEYE 
ÇALIŞMAYIN. Sadece orijinal Kirby marka elektrik kordonu kullanın. Standart uzatma 
kordonları kullanmayın.

4. Ek parçaların ya da aksesuarların Motor Bloğunun ön kısmında doğru şekilde monte  
edilmiş olmasını sağlayın. Birim, Ana Başlık ㉕, Hortum Bağlantısı, Hava Giriş Siperi 
veya Aksesuar Fırça Başlığı tam anlamıyla yerine oturmamışsa çalışmaz.

5. Filtre Torba Düzeni / Mini Em-Tor toplayıcı �, Hortum veya Halı Şampuan Deposu, Çıkış 
Lombarı � üzerine doğru şekilde takılmamışsa, birim çalışmaz.

6. Birimin çalışması için, Filtre Torba Düzeni / Mini Em-Tor toplayıcı, Hortum veya Halı 
Şampuan Deposu yerine bir “tıklamayla” oturmuş olmalıdır. Eğer bağlantı çok sıkı ise ya 
da yukarıda belirtilen parçaları monte etmekte zorluk çekerseniz takılmasını kolaylaştır-
mak ve sürtünmeyi azaltmak için contaya bir damla su damlatın.

S Sentria SİSTEMİ HALIDAKİ TİFTİK YA DA PİSLİĞİ ALMAZSA NE YAPMALIYIM?
C 1. Sentria sistemi çalışırken Fırça Merdanesinin dönüp dönmediğini kontrol edin.
2. Fırça Merdanesi serbestçe dönmüyorsa, kayış kayıyor ya da kopmuş olabilir veya kayış 

Motor Miline ㉓ yerleşmiş olmayabilir. 
3. Kayış, Motor Milinde ㉓ değilse başlığı çıkartıp 11. sayfadaki işlemleri uygulayın. 

Fırçanın kıllarının uzatılması için 48. sayfaya bakın.
4. Eğer kayış iyi durumda ise ve fırça da dönüyorsa, fırçanın kıllarının yıpranıp yıpranmadı-

ğını kontrol edip gerekirse Fırça Merdanesinin yerine yenisini takın.
 Yıpranma derecesini kontrol etmek için Ana Başlığın ㉕ altını çevirin ve Madeni Halı 

Taban Plakasına BP bir cetvel koyun. Eğer fırçanın kılları cetvelden aşağıda ise ya da  
cetvele anca dokunuyor ise Fırça Merdanesinin ayarı yapılmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi 
için 48. sayfaya bakın.

5. Başlığın yüksekliğinin fırçayı halı ile temas ettirecek biçimde ayarlanmasını sağlayın. 
Gerekirse ayar için Ayak Ucu Kumandası pedalını kullanın. 8. sayfaya bakın.

6. Torbanın dolu olup olmadığını kontrol edin.
7. Doldurma tüpünün tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.

Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü
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ÖNEMLİ: Merdivenleri süpürürken ihtiyatlı davranmak gerekir.

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri
Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

S Sentria™ SİSTEMİMİ KULLANIRKEN YANIK LASTİK KOKUSU ALIYORUM. BU 
DURUMDA NE YAPMALIYIM?

C 1. Sentria sistemi çalışırken Fırça Merdanesinin dönüp dönmediğini kontrol edin. Eğer  
dönmüyorsa, Fırça Merdanesi iki ucuna sarılmış olan iplikler nedeniyle durmuş olabilir. 
Fırça Merdanesini yerinden çıkartıp her iki uçta da serbestçe dönmesini sağlayın. 46.  
sayfaya bakın.

2. Kayış tamamen angaje olmuş olmayabilir (ya da yerinden çıkmış olabilir). Kayış Kaldırma 
Mandalının � yeşil veya kırmızı oklarının aynı hizaya gelmelerini sağlayın.

3. Eğer kayış kayıp da Motor Milinde ㉓ siyah bir artık bırakmışsa çelik yün ya da zımpara 
kağıdı kullanarak bunu dikkatle çıkartın ve kayışı değiştirin.

S YATAĞIMI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İLE NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?
C 1. Dikey Sentria sistemini Portatif Temizleme düzenine dönüştürün. 16. sayfadaki  

“Portatif Temizleme” bölümüne bakın.
2. N/D Pedalının � gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive®  

otomatik yardımını devreden çıkarın.
3. Fırça Merdanesini devreden çıkarın. 
4. Sentria sisteminin fişini prize sokup çalıştırın (ON).
5. Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına � sonuna kadar basarak Ana Başlığı alçaltın.
6. Temizliğe başlayın.

S HALI KAPLANMIŞ OLAN MERDİVENLERİ NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?
C Bunun değişik yöntemleri vardır. Örneğin:
 • Portatif Temizleyiciyi (16. sayfaya bakınız)
 • Zippbrush aksesuarını (45. sayfaya bakınız)
 • veya Mobilya/Kumaş Başlığını kullanabilirsiniz (21. sayfaya bakınız).

S YATAĞIMIN ALTINI NASIL TEMİZLERİM?
C Sentria sistemi, fırçasız emme düzeninde kullanılabilir (19. sayfaya bakınız) ve Yüzey 

Başlığı ile yatak ve diğer alçak mobilyaların altları süpürülebilir.
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Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

S KUMAŞ KAPLI MOBİLYAMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?
C 1. Önce makineyi hortumlu temizleme düzenine dönüştürün. (19. sayfaya bakın.)  

(Ana Başlık ㉕ mobilyada kullanılmaz.)
2. Hortum aşağıdaki diğer ek parçalarla ya da onlar olmadan da kullanılabilir:
 • Mobilya/Kumaş Başlığı
 •  fırçası çıkartılmış olan Köşe/Kenar Temizleme Aleti. (Koltuk, kanepe minderleri ya da 

köşe, kenar temizliğinde kullanılabilir.)
 • isteğe bağlı Zippbrush
Zippbrush'ın dönen fırçaları mobilya kumaşına yerleşmiş olan pislik veya hayvan kıllarını alır. 
Döşemenin yüzeyinde, Zippbrush'ı yavaşça bir yandan öbür yana gezdirerek kullanın. Eğer 
çok baskı yapacak olursanız fırçanın dönmesini yavaşlatırsınız. (Eğer fırça sıkışıp kımılda-
mazsa ya da dönemezse, dönen iç fırçayı saat yelkovanı yönünde çevirerek fırçanın serbest 
kalmasını sağlayın. Bundan sonra normal şekilde çalışır.)
Erişmesi zor mobilya düğmelerini temizlemek için, Zippbrush'ın hortumun ters yönünde olan 
dar ucunu kullanarak kiri yerinden çıkartın. (Zippbrush'ın kullanımı ve bakımı hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için 45. sayfadaki Zippbrush bölümüne bakın.)

S DUVARLARI VE TAVANI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?
C 1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın. 
2. Hortuma bir veya iki Uzatma Tüpü ilave edin. Hortumu Uzatma Tüpüne sokup yerine  

oturana kadar döndürün.
3. Emme Kontrol Sapını Uzatma Tüpünün ucuna takın.
4. Emme Kontrol Sapının ucuna Duvar ve Tavan Temizleme Fırçasını monte edin. Emme 

Kontrol Sapı hem hava akımını düzenler, hem de Duvar ve Tavan Fırçasının şömine rafı, 
pencere kenarları, duvar ve tavanlardaki değişik açılara adapte olmasını sağlar.

S ARABAMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?
C SentriaTM sisteminizde, arabanızı temizleyebilmeniz için çeşitli aletler mevcuttur. Ayrıca, 

arabanın döşemesini, halısını, paspaslarını ve bagajını temizlemek için Zippbrush da  
kullanılabilir. (Zippbrush kullanımı ve bakımı hakkında bilgi için 45. sayfadaki Zippbrush 
bölümüne bakın.)

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Hortumun ucunu fırçasız emme için kullanabilirsiniz ya da çeşitli aletlerden  

birini takabilirsiniz. 
3. Koltukları, koltukların arasını ve bagajı temizlemek için Mobilya/ Kumaş Başlığı  

(veya isteğe bağlı aksesuarlardan biri olan Zippbrush) tavsiye edilir.
4. Otomobilin ön camı ile kontrol panosunun araları ve koltukların arası gibi küçük,  

erişmesi zor yerlerde Köşe/Kenar Temizleme Aleti (ya küçük fırçası ile veya fırçasız  
olarak) kullanılabilir.

5. Kontrol panosunu temizlemek için Toz Alma Fırçasını kullanın.
6. Halı ve paspaslardaki toprak ve ağır parçaları almak için Yardımcı Aleti kullanın.

Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü
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S DİĞER EV EŞYALARIMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?
C Kitaplar ve Kitaplıklar:
1. Önce makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Hortumun ucuna Toz Alma Fırçasını takarak kitapların ve kitaplıkların “tozunu alın.”
3. Kitaplığın üstünün tozunu almak için bir Uzatma Tüpü, Toz Alma Fırçası takılarak kullanı-

labilir ya da Duvar ve Tavan Fırçası kullanılabilir.
Abajurların Siper Kısmı ve Resimler:
1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın. 
2. Toz Alma Fırçasını Emme Kontrol Sapına monte edin. Sonra, emme kontrol sapını 

Hortuma takın. Abajurların siper kısmının tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapındaki 
Valfi kullanarak hava akımını ayarlayın. Üstü camlı resimlerin ve çerçevelerin tozunu alın.

Dar Alanlar:
1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Emme Kontrol Sapına monte edin. Daha sonra emme kontrol sapını 

Hortuma takın. Evinizdeki elektronik aletlerin tozunu almadan önce Emme Kontrol 
Sapının Valfini kullanarak hava akımını ayarlayın. 

3. Ulaşılması zor, küçük yerlerin tozunu almak için Şişirme/Söndürme Aletini (Pompayı) 
Hortuma takın.

Hasır Mobilya ve Sepetler:
1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Hortumun ucuna takın. Hasırdaki aralıklarda ve buna benzer diğer  

düzgün olmayan yüzeylerde Toz Alma Fırçası çok iyi iş görür.
Perdeler ve Jaluziler:
1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Perdeler için, bir veya iki Uzatma Tüpünü Hortuma takın. Uzatma Tüpüne, Emme Kontrol 

Sapını da takıp Mobilya/Kumaş Başlığını monte edin (bunun ön plakası takılı olmalıdır). 
Perde ve jaluzilerin tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapındaki valfi kullanarak hava 
akımını deneyin.

Emme Kontrol Sapındaki Emme Kontrol Valfi hava akımını düzene sokar ve makinenin  
perdeleri emerek raydan çekmesini engeller.
Jaluziler için aynı yöntemi, ama Mobilya/Kumaş Başlığı yerine Toz Alma Fırçasını kullana-
rak, deneyin. Eğer Emme Kontrol Sapını kullanıyorsanız, Emme Kontrol Valfini tamamen 
kapatarak azami hava akımı sağlayın.

S FİLTRE TORBASI KOKARSA NE YAPMALIYIM?
C Torbayı değiştirin. Torbanın içindeki pislik dolu çizgisine çıktığında, atılır torba  

değiştirilmelidir. Çizginin üzerine çıkmamaya dikkat edin.
1. Ayrıca, odanıza temiz ve taze bir koku sağlayan Odorific II koku giderici ürününü de satın 

alabilirsiniz. Pamuğun üstüne birkaç damla bu üründen damlatıp pamuğu Dış Ana Torbanın 
içine koyun. Dağıtımcınızı arayın. Diğer üstün kalite Kirby® marka ürünlerin listesini gör-
mek için 56 ve 57. sayfalara bakın.

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri
Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü
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Yerel yetkili dağıtımcınız, Sentria™ Ev Bakım Sisteminizin alım veya 
kullanımıyla ilgili sorularınızı yanıtlamaya hazırdır.

Kirby Şirketinde ayrıca, size Sentria Ev Bakım Sisteminizle ilgili 
sorularınıza yanıt verecek veya size en yakın Kirby dağıtımcısının adını 
verebilecek Müşteri İlişkileri Uzmanı da yardıma hazırdır.

ABD Müşteri İlişkileri birimiyle, aşağıdaki adres ve numaralar aracılığıyla 
bağlantı kurabilirsiniz:

E-posta  consumer@kirbywhq.com

Faks 001-216-529-6146

Posta Adresi  Consumer Relations 
1920 West 114th Street 
Cleveland, Ohio 44102

Mesai saatlerimiz pazartesi ila cuma günleri arası, ABD batı saat diliminde 
sabah 8:00 ile akşam 17:00 arasıdır.

MÜŞTERI İLİŞKİLERİ
Bir Sorun mu Var ? Yardım mı Gerekiyor?
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Kirby® Ev Bakım Ürünleri
Fabrikadan Onaylı Yetkili Dağıtımcı ve Servis Merkezlerinizden

ALERJİ ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER 
MicroAllergen Filtre Torbaları 
Ev tozu akarı, polen, mite ve diğer partikülleri azaltır.
Alerji Önleyici Şampuan
Toz zerreciklerini etkisiz duruma getirir. Çiçek tozunun neden olduğu alerji maddelerini  
azaltır. Halıları temizler ve parlatır.
Mikrolif Kumaş
Toz alırken kullanın. Pamuktan 30 kat daha incedir. Ağırlığının 4 katı sıvı, pislik ve kiri emer. 
Yıkanabilir.

HALI ŞAMPUANI ÜRÜN GRUBU 
Halı Şampuanı 
Döşenmiş ve el halılarının derinlemesine temizliğinde son derece etkin bir halı şampuanıdır.
Çok Amaçlı Leke Çıkarıcı 
Gündelik lekeler için hazır formül. Lekenin üzerine püskürtün ve temiz beyaz bir bezle  
kurulayın. Şampuanlamadan önce kullanım için mükemmeldir. Lekelenmeye son!
Yoğun Trafik Altındaki Alanların Ön İşlem Maddesi 
Şampuanlama öncesi size sağlanan oldukça etkili bir “avantaj” formülü. Çok kirli koridor, 
antre ve yol izleri üzerine şampuanlamadan birkaç dakika önce püskürtün.

LEKE ÇIKARICI ÜRÜN GRUBU
Kirby Köpük
Çok kirli halı kaplı basamaklarda ve diğer erişimi güç yerlerde etkilidir. En inatçı lekeleri 
çıkarmak için üzerlerine püskürtün ve kurulayın. Otomobil ve ev yer paspası için birebirdir!
Halı için Evcil Hayvan Leke ve Kokuları Giderici 
Doğal enzimli evcil hayvanların neden olduğu leke ve kokulara nüfuz eder. Aktif maddeleri 
halının liflerine nüfuz ederek içine işleyen kokuların ortadan kaldırılmasını ve böylelikle hay-
vanın tekrar aynı noktaya hata yapmamasını garanti eder. 649 ml (22 oz) püskürtücü şişesinde. 
Halı için Gres ve Yağ Lekesi Giderici 
En inatçı lekelerin içine nüfuz ederek ... oto gres yağı, garaj ve yemek yağlarını ve diğer bir 
çoğunu çıkartır.
Halı için Yemek Lekesi Giderici
İnatçı yemek lekeleri, üzüm suyu, kırmızı şarap, çikolata, ketçap ve diğer bir çoğunun kimya-
sal bağlarını çözerek işlev gören doğal enzimlerle özel formüllü bir gidericidir.
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Kirby® Ev Bakım Ürünleri
Fabrikadan Onaylı Yetkili Dağıtımcı ve Servis Merkezlerinizden

SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ ÜRÜN GRUBU
Scuttle Glass & Surface Cleaner
Geleneksel bir Kirby favorisi; tezgah üstü, mutfak eşyası yanı sıra pencereler, aynalar ve daha 
birçok sert yüzey için mükemmeldir. Kuruduğunda çizilmez bir cilaya dönüşür.
Citrus Scuttle
Tüm ev içi ve dışı ağır temizlik işleri için. Fırın, ızgara ve diğer ev eşyası için mükemmeldir. 
Açık hava makineleri için idealdir.
Lickity Split
Her amaçlı çözücü, piyasadaki her türlü yapışkan madde çıkarıcıdan daha iyi sonuç verir. 
Bant, zamk, çiklet, çıkartma, zift, ruj, pastel boya, yağ, katran, yapışkan, kalıcı işaret kalemi 
ve daha birçok maddeyi temizlemek için kullanın.

EV HAVA TAZELEYİCİ ÜRÜN GRUBU 
HomeFresh Oda ve Halı Tazeleyici
Kokuları elimine ederken halı ve odaları güzel kokuyla tazeler. Halı üzerine serptikten birkaç 
dakika sonra elektrik süpürgesiyle vakumlayın. 5 tazeleyici koku mevcuttur.
Odorific II Koku Giderici
Genel amaçlı sıvı halde koku giderici. Rutubetli köşeler ve çöp kutuları gibi pis kokulu alanlar 
için mükemmeldir. Size tüm gereken birkaç damla. Ayrıca, elektrik süpürgenizin dış bez tor-
basının kokusunu gidermek için bir iki damla mükemmeldir. Taze güzel koku, saatlerce kalır.

DİĞER ÜSTÜN KALİTE KİRBY ÜRÜNLERİ VE MALZEMELERİ
Uzatılır Girinti Aleti
Buzdolabı, alçak mobilya ve radyatör altlarını temizleyin. 5 parçalı alet, istediğiniz uzunluğa 
ulaşana dek parça eklemenize olanak tanır. 
Küçük Ekleme Parçaları
Bu takım, ince ayrıntılı temizlik için mükemmel, bir mini hortum ve 5 mini ekleme  
parçası içerir. Bilgisayar klavyesi, porselen süs, konsol, piyano üzerindeki aralıklara  
ve girintilere ulaşın.
Split Second 2 Motorlu Araç Süpürgesi
Popüler Split Second portatif el makinesinin otomobil için oniki voltluk özel modeli, arabanın 
standart çakmağında prize sokulur. Otomobiller, tekneler ve dinlenme ve kamping karavanları 
için idealdir.

Bu ve diğer Kirby Ev Temizlik Ürünleri için Fabrika onaylı yetkili merkezle temas kurunuz.
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CE UYGUNLUK BİLDİRİSİ
Kirby G10E Model elektrik süpürgesinin, uygulandıkları yerlerde, 

aşağıdaki standartlara ve standartlaştırılmış belgelere uygun olduklarını 
Kirby olarak yalnız kendi sorumluluğumuz altında onaylarız.  

Gerilim Yönergesi 2006/95/EC ve EMC Yönergesi 2004/108/EC 
dâhil, yönetmeliklere uygun olarak IEC 60335-1 (EN 60335-1),  

IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1, EN 55014-2,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN62233 standartları.

CE 95

KIRBY
1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102

U.S.A.

Bu ürün, aşağıda gösterilen bir veya daha fazla patent ve tasarım tescilleri ve halen onay 
beklemekte olan diğer patent ve tasarım tescilleri kullanılarak üretilmiştir.

United States 
4947512 
5007133 
5086536 
5115537 
5308288 
5573369 
5713810 
7794516 
D392779 
D396902 
D600868

Australia 
322271 
334155 
334156 
661597 
692116 
2008207570

Austria 
ATE142865 
ATE18955T1

Belgium 
0584961 

Benelux 
38610-00

Canada 
127585 
2101455 
2229513 
137881 
2638641

China 
ZL200830142963 
ZL200930237374.5 
ZL201130007059

Denmark 
0584961

Finland 
13965

France 
902235 
0584961 
20106183

Germany 
69304847 
402010006532.8 
69606774

Hong Kong 
KH1010126 

Italy 
0584961 
0859567

Japan 
2011083

Luxembourg 
0859567

Mexico 
175879

Netherlands 
0584961 
0859567

New Zealand 
411288 
570620

Norway 
70226 
319902

Portugal 
0584961

Russia 
73673 
2378973

Singapore 
69097

South Africa 
A2008/01498 
Spain 
2092232

Sweden 
49181 
0584961

Switzerland 
0584961 
0859567

United Kingdom 
0433439 
0584961 
0859567 
1090578 
2006173

Patent List 01/23/2012
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SentriaTM

No. Parça
1 Dış Ana Torba

2 Torba Mandalı Kanatçığı

3 Atılır Filtre Torbası

4 Torba Destek Kemeri

5 Üst Uyarlayıcı

6 Mini Em-Tor Toplayıcı

7 Performans Gösterge Işığı

8 Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalı

9 Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalı

10 Sap Eğdirme Mandalı

11 Tech Drive Otomatik Yardım Nötr Pedalı

12 Tech Drive Otomatik Yardım Sürme Pedalı

13 Elektrik Düğmesi

14 Sap Ayırma Düğmesi

15 Portatif Sap

16 Torba Ayırma Düğmesi

17 Dikey Sap

18 Taşıma Yuvası

19 Hava Çıkış Lombarı

20 Kayış Kaldırma Mandalı

21 Lamba Kapağı

22 Aksesuar Kilidi

23 Motor Mili

24 Bağlantı Çubuğu

25 Ana Başlık

26 Tampon

Aksesuar ve Parçalar
27 Halı Yıkama Sistemi  Halınızı Yıkamak İçin 
28 Zemin Bakım Sistemi   Ahşap ve Seramik zeminler için Zemin Parlatıcı. 

Keçeleşmiş halıların havlarını kabartmak için Halı 
Kabartıcı 

29  Sert Zemin Kapağı  Halısız zeminlerin tozunu almak için 
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Aksesuar ve Parçalar 
No  Parça  Tavsiye edilen Kullanım
30 Kaddy  Aksesuar Depolama için. 

31 Portatif Püskürtücü  Sadece su bazlı yanıcı olmayan sıvıları uygulamak 
için ünite üfleme modunda ek hortumuna  
eklemek için.

32 Portatif Sap  Dik sapı çıkarıp ve portatif sapı takarak makineyi 
dik durumdan portatif duruma getirmek için. 
Halı basamaklar ve yatakların temizlenmesinde 
yardımcıdır. 

33 Portatif Şampuanlama Başlığı Spot temizlik için makine üfleme düzenindeyken 
Kirby® Halı Şampuanının uygulamak için portatif 
püskürtücü ek parçasıdır.

34 Yardımcı Alet Araba yer temizliği için.

35 Şişirme/Söndürme Aleti   Ünite üfleme düzenindeyken oyuncak, havalı 
yataklar veya 1 p.s.i'ye kadar (0,069 Bar) diğer 
düşük basınçlı öğeleri şişirmek için kullanılır. 

36 Toz Alma Fırçası   Uzatma borusuz ve borularıyla birlikte düzgün 
olmayan veya bordürlü zeminler için.

37 Döşemelik Kumaş Başlığı  Döşeme mobilya, halı kaplı merdivenler, giysiler 
Araç içleri.

39 Duvar ve Tavan fırçası  Duvar, tavan, perde ve diğer yüzeyler. 

40 Emme Kontrol Sapı   Perde ve Abajur gibi narin eşyalarda emişi kontrol 
etmeniz gerektiğinde kullanınız. Uzatma borusuz 
veya borulu olarak kullanılır. 

41 Uzatma Kolları (Boruları)  Erişim için uzatma ve diğer aletlerle kullanım 
içindir. 

42 Ek hortum  Dik durumdan hortumlu temizleme veya üfleme 
düzenine çevirmek için. 

43 Yedek Kayışlar   Ani yedek parça gereksinimi için destek 
malzemesi

44 Çıkarılabilir Fırçalı Köşe   Fırçasız Köşe, kenar, aralıklar, yuva ve dar 
açıklıklar için. Fırçayla köşeler, düğme grupları, 
radyatör araları ve sürmeli pencere rayları için 
Kenar Temizleme Aleti

45 Yüzey Başlığı  Halısız zeminler, mobilya altları ve halı yüzey 
temizliği içindir. 

46 Hava Giriş Siperi   Makineyi üfleyiciye dönüştürmek için makinenin 
önüne yerleştirin. 

47 Zippbrush  Döşemelik, halı kaplı merdivenler. Motorlu  
araç içleri.

48 Turbo Aksesuar Sistemi Zımparalama, Parlatma, Kazıma.

49 Miracle Waxer Parke, Vinil, Mantar ve Muşamba yerler için. 
Yer Cilası Cila rulosu ile uygulayınız.
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P/N 762712 Rev. C - Türkiye   ABD’de basılmıştır   ©2012 The Scott Fetzer Company

Eğer kordon hasar görmüşse ve değiştirilmesi gerekiyorsa, yedek parça numarası şöyledir: 890812 - Avustralya / Yeni 
Zelanda; 890912 - Avrupa Kıtası; 890712 - Güney Afrika; 890612 - İngiltere; 192012 - A.B.D.:

Kirby Şirketi Müşteri İlişkileri Bölümüyle irtibat kurabilirsiniz:

E-posta consumer@kirbywhq.com Mektup Adresi Consumer Relations
Faks 001-216-529-6146  1920 West 114th Street
   Cleveland, Ohio 44102

1.	Satın	aldığınız	bu	ekipmanın	üretimi	doğal	kaynakların	çıkarılması	ve	kullanımını	gerektirmiştir.		
	 Sağlık	ve	çevreye	etkisi	olabilecek	zararlı	maddeler	içerebilir.
2.	Bu	maddelerin	çevreye	yayılmasını	engellemek	ve	doğal	kaynaklar	üzerindeki	olumsuz	etkilerini	 
	 azaltmak	için	uygun	geri	dönüşüm	sistemlerini	kullanmanızı	öneririz.	Bu	sistemler	çalışma	ömrünü		
	 tamamlamış	ekipmanınızdaki	çoğu	malzemenin	güvenli	biçimde	yeniden	kullanımını	veya	geri		
	 dönüşümünü	sağlar.
3.	Üstü	çizili	tekerlekli	çöp	konteyneri	sembolü	sizi	bu	tür	sistemleri	kullanmaya	davet	eder.
4.	Toplama,	yeniden	kullanım	ve	geri	dönüşüm	sistemleri	hakkında	daha	fazla	bilgiye	ihtiyaç		 	
	 duyduğunuzda,	lütfen	yerel	veya	bölgesel	atık	yönetimi	kurumları	ile	irtibata	geçiniz.
5.	Ürünlerimizin	çevresel	performansıyla	ilgili	ayrıntılı	bilgi	için	ayrıca	bizimle	de	irtibata	 
	 geçebilirsiniz.



For assistance, contact your local Authorized Distributor.
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1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.
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