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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HAMUPORSZÍVÓ

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és
őrizze is meg!
A nem megfelelő használat sérülést vagy kárt okozhat.
Kérem, őrizze meg ezt az utasítást a későbbi használathoz.

1 – fogantyú
2 – felső fedél
3 – be/ki kapcsoló
4 – műanyag kampó
5 – alumínium hamucső
6 – szívónyílás
7 – fémtest
8 – kerekes műanyag talp
9 – kerekek
10 – flexibilis fém hamutömlő
11 – műanyag csövek porra és
folyadékra
12 – műanyag csövek 2db.
13 – lapos fúvóka
14 – porszívó kefe

Készülék részei:

PRCEN010 MULTIFUNKCIÓS
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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Biztonsági előírások:

- Ne tegye ki a terméket kedvezőtlen időjárásnak (pl. eső, hó) vagy nedvességnek.
- Figyelmeztetés! A biztonsági előírások nem betartása személyi sérülést és termék

károsodást okozhat.
- Olvassa el a használati utasítást.
- Készülék II. védelmi osztállyal.
- Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a készüléktől és a munkaterülettől.
- Bármilyen munkálat, karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a csatlakozókábelt a

hálózatból.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
- A készüléket áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával a konnektorból. A kábelt ne

húzza!
- Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba. A készüléket szükséges megfelelően

megsemmisíteni az újrahasznosítás érdekében. A megfelelő megsemmisítési
információkért kérdezze a községi hivatalt, vagy gyűjtőhelyet.

- Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. A biztonsági előírásokat tartsa be
mindig,a balesetveszély, áramütés , tűzveszély vagy a termék károsodásának
megelőzése érdekében. Ezt az utásítást őrizze meg.

- A termék használata előtt olvassa el az összes információt.
- A munkaterületet tartsa rendben.
- A munkahelyi rendetlenség növeli a baleset kockázatát.
- Mindig gondoljon a környezeti tényezők hatására.
- A terméket sose hagyja esőn vagy nedves helyen.
- Víz vagy nedvesség környezetében ne használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy a munkahely legyen jól kivilágítva (napfény vagy mesterséges fény).
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben( gyúlékony folyadék vagy

gáz közelében).
- Tartsa távol a terméket a gyerekektől.
- Ne engedje, hogy mások megfogják a terméket, vagy a kábelt.
- Ne engedje, hogy mások tartózkodjanak (pl. gyerekek) a munkaterületen.
- Tartsa távol a terméket a gyerekektől. Ne engedje, hogy gyerekek használják a

terméket. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenni, hogy ne tudjanak játszani a
termékkel.

- A terméket biztonságos helyen tárolja.
- Ha nem használja a terméket, száraz helyen, a gyerekektől távol tárolja.
- Vigyázzon a hálózati kábelre.
- Ne húzza és ne is mozgassa a terméket a kábelt fogva . Ne húzza a kábelt, ha ki akarja

húzni a dugaszból.
- Óvja a kábelt a magas hőtől, olajtól és éles tárgyaktól.
- A csatlakozókábelt gyakran ellenőrizze, hogy nem- e károsodott. Károsodás esetén

autorizált szervíz központban cseréltesse ki az eredetivel azonosra.
- A hosszabító kábelt gyakran ellenőrizze, károsodás esetén cserelje ki.
- Ha a dugasz károsodott meg, ki kell cserélni.



- Akármilyen kezelés vagy karbantartás előtt, vagy ha a terméket nem használja ki kell
húzni a dugaszt a dugaljból.

- Ha a terméket hosszabítókábellal használja, csak a terméknek megfelelő hosszabítót
használjon.

- Legyen elővigyázatos. Figyeljen mit csinál. Legyen éber.
- A terméket ne használja, ha nem tud öszpontosítani, kimerült, alkohol, gyógyszer vagy

drog hatása alatt van.
- Ellenőrízze, hogy a termék nincs megkárosodva. Munka előtt gondosan ellenőrizze le,

hogy a berendezés nincs meghibásodva és rendben működik.
- Ha a kikapcsoló meghibásodott, ki kell cserélni autorizált szervízben.
- A terméket soha ne használja ha a kapcsológombot nem lehet ki- vagy bekapcsolni.

- Más tartozék használata, mint amely a használati utasításban ajánlott, emberek, állatok
sérülését, vagy anyagi károkat okozhat. Bármilyen anyagi kárért, vagy emberi
egészségkárosodásért a termék használója vagy üzemeltetője a felelős.

- Javításokat csak kvalifikált villanyszerelő végezhet, ellenkező esetben az üzemeltető
megsérülhet.

- A meghibásodott alkatrészeket csak szervízben lehet javítani vagy kicserélni, ha nincs
másképp feltüntetve a használati utasításban. A termék megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak.

- Biztonsági okokból csak a használati utasításban feltüntetett, vagy a gyártó által
ajánlott tartozékok, és berendezések használhatók.

- A kézikönyvben feltüntetett biztonsági előírásokkal nem lehet tisztázni az összes
előfordulható körülményt és helyzetet. A használónak és üzemeltetőnek ésszerűen és
óvatosan kell használnia a terméket minden körülményt figyelembe véve, amelyeket
ezen kézikönyv nem tartalmaz.

- Ismerje meg a termék helyes használatát és működtetési elemeit.
- Gyerekek és serdülőkorúak számára tilos a termék használata.
- Csak képzett felnőttkorúak használhatják a terméket.
- A termék használata nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális

képességekkel rendelkező személyek (gyerekeket beleértve),vagy a szükséges
képességekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek számára, kivéve, ha
jelen van egy személy aki felügyeli őket és a biztonságukért felelős.

- Meghibásodott terméket ne használjon. A sérült vagy elhasználódott csatlakozókábelt
azonnal húzza ki.

- Semmilyen körülmények közt ne használja
a terméket égő gyufa vagy cigaretta,
gyúlékony anyagok,maró hatású vagy
robbanékony, gáz vagy folyékony
formában lévő anyagok, éles vagy pengével
rendelkező tárgyak szívására.

- A termék egészségkárosító por felszívására nem alkalmas.
- A terméket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztathatjuk 230V, 50Hz

Figyelmeztetés:

Megjegyzés:

Termékbiztonsági utasítások:
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ÖSSZESZERELÉS:

- Szilárd és folyékony részecskék szívására

Hamu szívására

- Folyadék szívása:

A BERENDEZÉS INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA:

TISZTÍTÁS, RAKTÁROZÁS:

- A tartály tisztítása:

-

Hulladékkezelés:

- Csomagolja ki a terméket. Vegye ki a terméket a csomagolásból a csatolt fogantyú
segítségével.

- Ellenőrizze a felszerelést , nem -e sérült.
- Engedje fel a rögzítő kampókat. Vegye ki a szívóberendezést.
- Vegye ki a tartály tartalmátés, helyezze be a hab és szövet szűrőt.
- Helyezze be a szívócsövet a tartály oldalsó nyílásába és erősen szorítsa meg.

: csak a szilárd és folyékony részecskék
szívására alkalmas tömlőt és műanyag csöveket használja.

- : csak a fém tömlőt, és a hamura alkalmas alumínium csövecskéket
használja.

folyadék szívása előtt vegye ki a szűrőzsákot és helyezze be a
habszűrőt. A termék úszóval és gombaszűrővel van ellátva a motor folyadékkal
szembeni védelmére.

- Dugja be a dugót a konnektorba és nyomja meg az indítógombot. A berendezés
beindul.

- A szűrés teljesítményét szabályozhatja a tömlőn található szabályozó kapcsolóval.

- A berendezés akármilyen kezelése előtt győződjön meg róla, hogy az nincs a hálózatra
kapcsolva.

- A műanyag részeket megfelelő, puha ronggyal mossa meg. Ne használjon agresszív
anyagokat (oldószerek, tisztítószerek...) csiszoló szivacsokat, hegyes tárgyakat,
pengéket.

- Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba.
Porszívás után , vagy ha teli a tartály a teljesítmény lényegesen

csökken. Ez esetben ki kell húzni a dugót a konnektorból, és ki kell üríteni a tartályt.
Engedje meg a két kampót, távolítsa el a fedőt, hab és szövet szűrőt. Ürítse ki a
tartályt.

- Ezután helyezze vissza a fedőt, és rögzítse azt a két kampóval.
- Tárolja elzártan, száraz helyen, és a gyerekektől távol.

- Csomagolóanyakok megsemmisítése: tartsa be a helyi előírásokat, így a
csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.
- Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU irányelve előírja, hogy ezen hulladékok nem kezelhetők háztartási
hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket, az azokat alkotó anyagok
hatékonyabb visszanyerése, iletve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség
és a környezet védelme érdekében szelektíven kell gyűjteni!
- A háztartási készülék forgalomból történő helyes kivonásával kapcsolatban, további
információért forduljon a megfelelő közszolgáltatóhoz, vagy a
forgalmazóhoz.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, az káros hatással lehet az
egészségére és a környezetére.

TECHNIKAI ADATOK:

Típus: PRCEN010
Feszültség/frekvencia 230V/50Hz
Teljesítmény: 1200W
25L tartály acél fogantyúval
1,3m fém cső
1,8m müanyag cső
Kettős szigetelés


