GARANCIALEVÉL
GARANCIALEVÉL
1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
ZÁRUČNÍ
LIST
alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv
rendelkezései
alapján 12 hónap garanciát ad.
A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen
1.
Na výrobky UNI-MAX
je poskytována záruka
v délce
24 měsíců
od anyagi
data prodeje
dlenem
občanského
károkozásokért
és meghibásodásokért,
személyi
sérülésekért
vagy
károkért
vállalunk
zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady mafelelősséget.
či vady
Jinéa nároky
ve vztahu
na poškození
jakéhokoliv
druhu, přímé
nebo nepří2. A teriálu
garancia
nem výroby.
vonatkozik
szakszerűtlen
szerelés
vagy használat,
a túlterhelés,
a használati
útmé, vůči
osobám nebo
materiálu
vyloučeny.
mutató
előírásainak
be nem
tartása,jsou
nem
megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen
2.
Zárukabeavatkozása,
se nevztahujevagy
na závady
způsobené
neodbornou
montáží či sérülések
manipulací,
neodborným
személy
nem megfelelő
szállítás,
illetve mechanikus
miatt
bekövetkezacházením,
přetížením,
nedodržením
instrukcí uvedených
v návodu, použitím
přízett
károkra. Bizonyos
termékeknél
és alkatrészeiknél
(például tartozékok,
motorok,nesprávného
szénkefék, tömítő
slušenství
nebo
nevhodných
pracovních
nástrojů,
zásahem
nepovolané
osoby,
nebo
poškozením
elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell
běhemezért
transportu
kezelni,
ezekrečia mechanickým
garancia nem poškozením.
vonatkozik. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je
např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou vý3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való
měnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialeveněhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
let,v melyen
szerepel
a gyártás
és a vásárlás
ideje,předložit
a gyártási
szám list,
(sorozatszám),
az eladó
bélyegzője
zájmu co
nejrychlejšího
vyřízení
reklamace
záruční
opatřený datem
výroby
a proésdeje,
aláírása,
illetvečíslem
mutassa
be a vásárlási
bizonylatot
(számlát
stb.). a podpisem prodávajícího, povýrobním
(číslem
série), razítkem
příslušné
prodejny
4. A reklamációt
annál
az doklad
eladónál
kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és
případě platný
kupní
apod.
összeszerelt
megküldeni.
4.
Reklamaci állapotban
uplatňujetekell
u prodejce,
kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu
5. A garanciaidő
do opravy. a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált termébecsomagolva
(lehetőleg
az e célból megőrzött
ketZáruční
a hiba részletes
leírásával, oszabályszerűen
5.
doba se prodlužuje
dobu, kdy je výrobek
v záruční
opravě. Reklamovaný
výrobekeredeti
zasícsomagolásban),
és kitöltött
garancialevéllel,
illetve vegyéb,
a vásárlást
lejte do opravy a
s mellékelt
popisem závady,
řádně
zabalený (nejlépe
originální
krabici,igazoló
kterou bizonylattal
doporuču(számlával
együttuschovat)
küldje meg
jeme pro stb.)
tyto účely
a sjavításra.
přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokla6. A dem,
terméket
a szerviz nárok
csak tiszta
állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szerpotvrzujícím
na reklamaci.
6.
předávejte
do servisu
pouze
ve vyčištěné
podobě.
V opačném
případě
je z hygienických
vizVýrobky
az átvételt
megtagadhatja,
vagy
a tisztítás
költségeit
kiszámlázhatja
a gép
tulajdonosának.
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.
Tel.: 06/40/900-800
Nyitvatartási idő:
INTERNET: www.uni-max.hu
UNI-MAX
ertekesites@uni-max.hu
Hétfő
- péntek: 8:00-17:00
Reklamační
a servisní odděleníuni-max@multicom.hu
Areál bývalého cukrovaru
SZERVÍZ
Hlavní 29 unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
277 45 Úžice
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)
277 45 Úžice
Tel. reklamačního
odd. Czech Republic
266 190 156
T-Mobile
603 414 975

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AZ EREDETI HASZNÁLATI
NÁVOD K OBSLUZE
ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

VYSAVAČ
DRYWET 3
DRYWET 3 PORSZÍVÓ

Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk,
266 190 111
O2
601 218 255
tőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.
Fax
266 190 100
Vodafone
608 227 255
A csomagon
jól látható módon tüntesse fel:
Európa str. 12 (BILK intermodal logistics center, L1 building)
H-1239 Budapest
http://www.uni-max.cz
E-Mail: servis@uni-max.cz

Termék:

DRYWET 3 PORSZÍVÓ

Gyártási szám (sorozatszám):
300GS80
Výrobek:
Vysavač DRYWET
3
Eladás időpontja,
aláírás:
300GS80
Výrobníbélyegző,
číslo (série):
Javítási
bejegyzések:
Datum
výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje,razítko,podpis:
Típus:

Gyártás
Typ:időpontja:

12

300GS80

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen
kérdése,
javaslata
vagy ajánlata
lépjen kapcsolatba
üzletünkkel.
Igyekszünk javaslatát mérlegelni és
Tisztelt vásárló!
Köszönjük,
hogyvan,
megvásárolta
az uni-max
cég termékét!
reagálni
a lehetőségeink
keretén
belül. – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen
Cégünk rá
kész
Önnek szolgálatait
felajánlani
kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és
reagálni
rá a lehetőségeink
keretén belül.ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felA
berendezés
első használata

használó
szabadelső
akaratából
megerősíti,
hogy ezenszerint
útmutatót
áttanulA berendezés
használata
ezen útmutató
jogialaposan
lépés, amellyel
mányozta,
teljesen
megértette
és megismerkedett
minden
a felhasználó
szabad
akaratából
megerősíti, hogy
ezen kockázattal.
útmutatót alaposan
FIGYELEM!
Ne kísérelje
meg a berendezést
működésbe
hozni (ill. használni),
amíg nem
ismerkedett
áttanulmányozta,
teljesen
megértette
és megismerkedett
minden
kockázattal.

meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
Ne kísérelje
meg a
a berendezést
működésbe
hozni
használni), amíg
nem ismerkedett
Különös
gyelmet
fordítson
munkavédelmi
utasításokra.
A (ill.
munkavédelmi
utasítások
gyelmen
meg ahagyása
teljes használati
útmutatóval.
Őrizze meg
az útmutatót,akésőbb
is szüksége
lehet rá.
kívül
vagy azok
nem megfelelő
végrehajtása,
gépkezelő
vagy egyéb
személyek
Különös figyelmet
fordítson
a munkavédelmi
A munkavédelmi
utasítások figyelmen
sérüléséhez,
gép- és
munkadarab
sérüléshez, utasításokra.
valamint anyagi
károkhoz vezethet.
kívül
hagyása
vagy
azok
nem
megfelelő
végrehajtása,
a
gépkezelő
vagy
egyéb személyek
A gépen található gyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket
ne szedje
sérüléséhez,
munkadarab
le
és ügyeljengépazokésépségére
is. sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.
A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje
le és
ügyeljen
azok épségére
is.
Az
esetleges
kommunikáció
megkönnyítéséhez
írja
ide a számla
vagy vásárlási
bizonylat számát.
Az esetleges
kommunikáció
megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS
Három-motoros ipari műhelyporszívó, beépített konnektor az elektromos kéziszerszámok
csatlakoztatásához (rezgőcsiszoló, kivágófűrész, tárcsafűrész, gyalu, fúrógép stb.). A porszívó alkalmas
por, forgács és más szennyeződések felszívására, és lehetővé teszi a nedves porszívózást is. Tápfeszültség
230 V/50 Hz, teljesítményfelvétel 1 000/2 000/ 3 000 W, max. vákuum 30 kPa, szívási teljesítmény 120 l/s,
edény térfogata 80 l, a konnektor terhelhetősége: 2 000 W (1. motor), 1 000 W (2. motor), terhelés nélkül
(3. motor). A porszívó tartozékai: 2 db hosszabbító cső, hajlékony szívótömlő, padlószívó fej, résszívó
fej, kefés szívófej, nedves szívófej. A porszívót ne használja olyan porok felszívásához, amelyet
a behelyezett porzsák nem tud megfelelő módon megszűrni (pl. gipszkarton megmunkálása után
visszamaradt port stb.).

ALKATRÉSZJEGYZÉK
Tétel

Megnevezés

Tétel

Megnevezés

MŰSZAKI ADATOK

1

Hajlékony tömlő

2

Szabályozó gyűrű

15

Csat

Feszültség ...........................................................................................................................230 V/50 Hz
Teljesítményfelvétel ........................................................................................ 1 000 W/2 000 W/3000W
Maximális vákuum ...................................................................................................................... 30 kPa
Teljesítmény.................................................................................................................................. 120 l/s
Portartály térfogata ............................................................................................................................80 l
Aljzatok kapacitása ..............................................2 000 W (1 motor), 1 000 W (2 motor), 0 W (3 motor)
Hálózati vezeték hossza .................................................................................................................6,5 m
Szívótömlő hossza .........................................................................................................................2,5 m
Tömeg (csomagolással együtt) ......................................................................................................31 kg

3

Hajlított fogantyú

16

Fogantyú a mozgatáshoz

4

Aljzat a csatlakoztatott kéziszerszámokhoz

17

Hálózati vezeték és csatlakozódugó

5

1., 2. és 3. motor kapcsoló

18

Motoros egység

6

Vezeték akasztó kampó

19

Motoros egység fogantyú

7

Csatlakozó csonk

20

Padlószívó fej

8

Leeresztő tömlő

21

Vízfelszívó fej

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt
a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

9

Hosszabbító cső

22

Hajlított fogantyú

10

Szívófej (20, 21, 23, 24)

23

Résszívó fej

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Általános utasítások
• Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint
a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
• Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék
kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.

22

14

Tartozék tároló

11

Kerék

24

Kefés szívófej

12

Víz-/porgyűjtő tartály

25

Leeresztő tömlő dugó

13

Fogantyú
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Tétel Katalógus szám
1

HKV02.301.020

Megnevezés
Bal fogantyú

Mennyiség Tétel Katalógus szám
FIGYELMEZTETÉS!
1

45 HKV01.311.065

Megnevezés
Rögzítő

Mennyiség

HKV02.301.021történik,
Jobb fogantyú
46 címére,
GB/T119.1-2000
x 66
Ha2meghibásodás
a készüléket küldje el1 az eladó
a javítás Csapszeg
a lehető 4h8
legrövidebb
időn2belül
3 GB/T845-1985
Menetfúró
csavarmeggyorsítja
ST4,2 x 16
72
47 HKV01.311.067és a
Pánt
megtörténik.
A hiba rövid
leírása
a hiba beazonosítását
javítást. A jótállási időn 2belül
a berendezéshez
a garancialevelet
bizonylatot is. ACsapszeg
készülék4h8
védelme
érdekében,
4 GB/T845-1985csatolja
Menetfúró
csavar ST4,2 x 22 és a2 vásárlási
48 GB/T119.1-2000
x 37
2
a szállítás
előtt a készüléket
csomagolja be (lehetőleg
az eredeti
csomagolásába).
5 HKV02.301.053
Felső fedél
1
49
HKV01.311.066
Tartó konzolA jótállási idő után
2 is
állunk
rendelkezésére,Hálózati
és az vezeték
esetleges
áron elvégezzük.
6
és javításokat
1 kedvező
50 HKV02.308.050
Rozsdamentes acél
1
Megjegyzés: a képek csatlakozódugó
eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet
tartály a tartozékok mennyisége
és 7típusa
is. Ez a fejlesztés
következménye és 1az ilyen51változások
nem befolyásolják
Z1C-HDA3-26-22
Kábel merevítő
HKV02.311.082
Biztosítóanya a termék működő1
képességét.
8 TL401.003.5
Kábelbilincs
1
52 HKV02.311.084
Gumialátét
1
9

HKV02.301.058

Hűtőlevegő leválasztó

10

GB/T845-1985

Menetfúró csavar ST2,9 x 19

11

1

53 HKV02.311.076

AZ ALKATRÉSZEK
RAJZA
2
54

Spirál

1

Bilincs Ø 40

1

Kapocs

1

55 HKV02.602.011

Hajlékony tömlő

1

12

HKV02.301.055

Oldalsó leválasztó

1

56 HKV02.311.064

Sűrített levegő
bevezetés

1

13

HKV01.311.054

Motor tömítőgyűrű

6

57 GB/T845-1985

Menetfúró csavar ST3.5
x 9,5

2

14

HKV01.100.100

Motor ö.á.

3

58 HKV02.311.079

Hajlékony tömlő tartó

1

15

HKV02.311.081

Szelep

3

59 HKV02.311.063

Nedvesség leválasztó

1

16

HKV02.301.050

Motor tartó

1

60 GB/T899.1-2000

Hatlapú biztosító anya M6

1

17

HKV02.311.055

Motor tartó tömítőgyűrű

1

61 HKV02.311.085

Alátét

1

18

HKV02.301.057

Panel

1

62 HKV02.311.077

Burkolat

2

19

HKV01.311.019

Gumi alátét

1

63 GB798-1988

Csavar M6 × 45

1

20

HKV01.406.101

Elektromos aljzat

1

64 GB/T119.1-2000

Csapszeg 5h8 x 15

1

Kapcsoló Be/Ki

3

65 HKV02.311.075

Kulcs

1

Gumialátét

1

66 HKV02.311.0715 Szívótömlő rögzítő gyűrű

2

21
22

HKV02.311.083

23

GB/T845-1985

Menetfúró csavar ST2,9 x 16

1

67 HKV02.311.070

Szívótömlő forgó gyűrű

2

24

TL405.001.1

Kondenzátor

3

68 HKV02.311.069

Szívótömlő csatlakozó

1

Kapocs

1

69

Földelő lánc

1

25
26

HKV02.311.062(1) Levegőztető szelep
leválasztó

3

70 HKV02.301.056

Talp

1

27

HKV02.301.054

Levegő elvezető

1

71 HKV02.511.001

Önbeálló kerék

2

28

HKV01.311.057

Hengeres úszó

1

72 HKV01.311.076

Hátsó kerék
gumiabroncs

2

29

HKV01.311.050

Porzsák támasz

1

73 HKV01.311.053

Hátsó kerék fedél

2

30

HKV02.316.001

Porzsák tartó

1

74 HKV01.311.052

Hátsó kerék

2

31

HKV02.311.074

Porzsák rögzítő gyűrű

1

75 GB/T290-1998

Tűgörgős csapágy
HK2218

2

32

GB/T343-94

Puha acéldrót SZ-F-1.20

1

76 HK01.508.00

Hátsó kerék
csapágypersely

2

33

HKV02.315.050

Porzsák szűrő

1

77 HKV01.406.051

Lapos rugó

1

34

HKV02.317.001

Könyök

1

78

Hajlékony tömlő

1

35

HKV02.311.080

Könyök tartó

4

79 HKV01.311.073

Szívást beállító gyűrű

1

36

GB/T899.1-2000

Hatlapú biztosító anya M5

14

80 HKV02.311.072

Könyök

1

37

GB/T818-2000

Csavar M5 x 30

8

81

Padlószívó fej

1

38

HKV02.311.068

Tartozék tároló

1

82

Folyadékszívó adapter

1

39

GB/T818-2000

Csavar M5 x 10

7

83

Résszívófej

1

40

HKV02.301.022

Felső fogantyú

2

84

Porszívó kefe

1

41

GB/T818-2000

Csavar M5 x 20

4

85

Hosszabbító cső

2

42

GB/T96.1-2002

Tömítés

8

43

GB/T41-2000

Anya M5

5

44

HKV02.301.023

Alsó fogantyú

2

610

•

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gépen található gyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le, és
ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép
szállítójától.
Tartson rendet a munkahelyen.
Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget.
A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azon olaj- vagy zsírfoltok nem
lehetnek.
Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
Ne használja a berendezést, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
A géppel ne dolgozzon, ha szédül, beteg vagy rosszul van.
A készüléken bármilyen változtatást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést,
repedést vagy más sérülést észlel.
A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe
a munkát.
A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
A gyártó által nem ajánlott kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet.
Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és
tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális
megmunkálási sebességgel működhessen.
A készüléket óvja a magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.

Komplettség
• Ne használja a gépet, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.
Elektromos berendezések
• A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat. A berendezés
használatba vétele előtt gyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található utasításokat, és az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően rögzített konnektorba van-e bedugva. A hálózati
feszültségnek meg kell egyeznie a gépcímkén feltüntetett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen
és leégjen, vagy elégtelen teljesítményt nyújtson.
• A hálózati csatlakozódugó aljzatba dugása előtt a gép főkapcsolóját OFF (kikapcsolt) állásba kell kapcsolni. Használat után a főkapcsolót kapcsolja le és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
• A gépet ne mozgassa és ne húzza a kábelnél megfogva. A csatlakozódugót a hálózati vezetéknél fogva
ne húzza ki a fali aljzatból.
• Védje a hálózati vezetéket a magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
• A hálózati vezetéket és a csatlakozódugót rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén pedig azonnal
javítassa meg szakemberrel. A hosszabbító vezetéket rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén azt
ne használja.
• Hosszabbító vezetékként csak megfelelő teljesítményű és jó állapotban lévő hosszabbítót használjon,
a vezetéket pedig teljes hosszában tekerje le a dobról. Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a hosszabbító vezeték nem sérült-e meg. A sérült hálózati vezetéket ki kell cserélni.
• Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és más tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja le a főkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
• A gépet ne használja robbanásveszélyes környezetben (festés közben, gyúlékony és robbanékony
anyagok közelében stb.).
Tűzvédelmi utasítások
• Ne dolgozzon a géppel gyúlékony anyagok közelében.
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SZERELÉS
Elektromos aljzat elektromos kéziszerszámok tápellátásához:
Az elektromos kéziszerszám csatlakoztatásához előbb hajtsa fel az aljzatvédő fedelet (4) és az az aljzatba
dugja be a kéziszerszám csatlakozódugóját.
Az aljzathoz legfeljebb 2000 W teljesítményfelvételű kéziszerszámot szabad csatlakoztatni.
Bekapcsolt motorok száma:
0
1
2

Csatlakoztatott kéziszerszám maximális teljesítményfelvétele
2 000W
2 000 W
1 000 W

A szívófej kiválasztása
A padlószívó fejjel (20) nagy felületeket (padlókat, szőnyegeket stb.) lehet felporszívózni.
A nedves szívófejjel (21) vizet és vizes vagy más folyadéktól nedves szennyeződéseket lehet felszívni.
A résszívó fejjel (23) radiátort, sarkokat stb. lehet porszívózni, illetve folyadékot lehet felszívni.
A kefés szívófejjel (24) érzékeny felületeket, kis területeket, ablakot, sarkokat stb. lehet porszívózni.
A szűrő kivétele és behelyezése
1. Nyissa ki a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12) és vegye le a motoros egységet (18).
2. Vegye ki a szűrőt.
3. A készülékbe tegyen tiszta és száraz szűrőt. Ellenőrizze le a szűrő helye behelyezését.
4. Tegye vissza a motoros egységet (18). Zárja vissza a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12).

3. Tegyen be száraz szűrőt. A motoros egységet tegye vissza a helyére és a csatokkal rögzítse. A víz-/
portartálynak (12) üresnek kell lennie.
4. Válasszon megfelelő szívófejet (21, 22, 23).
5. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót az elektromos fali aljzathoz és nyomja meg a1. kapcsolót
(5). Ha nagyobb szívási teljesítményre van szüksége, akkor nyomja meg a 2. és a 3. kapcsolót is.
6. Ha nagyobb mennyiségű vizet kíván felporszívózni, akkor a szívófejet ne merítse teljesen a vízbe.
Hagyjon egy kis rést, hogy a levegő is be tudjon áramolni a szívófejbe.
7. Figyelje a motor hangját. A készülékben úszós kapcsoló van beépítve, amely a szívást azonnal lekapcsolja, ha a tartály megtelik vízzel (vagy ha a készülék véletlenül felborul). Ha a motor nagyobb
fordulatszámra kapcsol, akkor a készüléket kapcsolja le és a csatlakozódugót húzza ki az aljzatból.
A gyűjtőtartály tartalmát öntse ki.
8. A készüléket kapcsolja le és a csatlakozódugót húzza ki az aljzatból.
Leeresztő tömlő
1. A leeresztő tömlőt (8) vegye ki a tartójából.
2. A dugót (25) húzza ki a tömlőből (lásd a 25-ös tételt a rajzon). 7.
3. A tömlővel eressze ki a vizet (pl. csatornába).
4. A dugót (25) dugja vissza (ellenőrizze le a megfelelő tömítést).
5. A tömlőt (8) tegye vissza a tartóba.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
Probléma
A porszívó teljesítménye kicsi.

A gép összeszerelése
1. A hajlékony tömlőt (1) csatlakoztassa a szívócsonkhoz (7). A hajlékony tömlő csatlakozó részét jobbra
fordítsa el a rögzítéshez. Amikor a tömlőt ki kívánja húzni a csonkból, azt előbb balra fordítsa el.
2. A meghajlított fogantyút (3) dugja a hajlékony tömlő (1) másik csatlakozójába (2).
3. Az egyenes szívócsövet (9) dugja a fogantyúba (3). Ha szükséges, akkor a szívócsőhöz csatlakoztasson hosszabbító csövet.
4. A szívócső (9) végét dugja a padlószívó fejbe (20), a nedves szívófejbe (21), a résszívó fejbe (23) vagy
a kefés szívófejbe (24).

A motor nem
működik.

A gép be- és kikapcsolása
1. A hálózati csatlakozódugót (17) csatlakoztassa egy fali aljzathoz (220 – 240 V).
2. A porszívót szerelje össze. A szívócsőhöz csatlakoztassa a kívánt szívófejet.
3. Nyomja meg a 1. kapcsolót (5). Ha nagyobb szívási teljesítményre van szüksége, akkor nyomja meg
a 2. és a 3. kapcsolót is.
4. Porszívózás közben a gyűrű (2) elforgatásával szabályozhatja a szívóerőt. Minél jobban kinyitja a nyílást, annál kisebb lesz a szívóerő.
5. A gép lekapcsolásához a kapcsoló(ka)t (5) kapcsolja le.
Száraz porszívózás
1. A csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2. Nyissa ki a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12) és vegye le a motoros egységet (18).
3. A készülékbe tegyen tiszta és száraz szűrőt. A motoros egységet tegye vissza a helyére és a csatokkal
rögzítse.
4. A hajlékony tömlőt (1) csatlakoztassa a szívócsonkhoz (7), valamint csatlakoztassa a szívócsövet (9) is.
5. Válasszon megfelelő szívófejet (20, 22, 23, 24).
6. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót az elektromos fali aljzathoz és nyomja meg a1. kapcsolót
(5). Ha nagyobb szívási teljesítményre van szüksége, akkor nyomja meg a 2. és/vagy a 3. kapcsolót is
(bármilyen sorrendben).
7. A készüléket a kapcsoló(k) lekapcsolásával kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
Nedves porszívózás
1. A csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2. Nyissa ki a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12) és vegye le a motoros egységet (18).
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Megoldás
Zárja be a szabályozó gyűrűt (2).

A tömlő vagy a cső el van dugulva.
Tisztítsa ki a tömlőt vagy a csövet.
A gyűjtőtartály (12) megtelt.
Ürítse ki a gyűjtőtartályt (12).
A szűrő megtelt.
Tisztítsa ki a szűrőt.
A készülék nincs bekapcsolva, vagy
A készüléket kapcsolja be, vagy
a csatlakozódugó nincs az aljzatba dugva. a csatlakozódugót dugja az aljzatba.

KARBANTARTÁS

HASZNÁLAT
A porszívóba 3 motor van beépítve, amelyek egyenként vagy együtt is bekapcsolhatók (a nagyobb szívóteljesítményhez).

Ok
A szabályozó gyűrű (2) ki van nyitva.

•
•
•
•
•
•
•

A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések
a berendezés károsodását okozhatják.
A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
A szűrőt csak teljesen megszárított állapotban tegye vissza a porszívóba. A szűrőt csak természetes
úton szárítsa. A szűrőt bármilyen hőforrással szárítani tilos.
A hálózati vezetéket feltekerve a kampóra (6) akassza fel. A csatlakozódugót dugja a gépen található aljzatba (4).

MEGSEMMISÍTÉS
A termék élettartamának a lejárata után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után
újra feldolgozhatók.
1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).
A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika,
akkumulátorok, elemek...).
A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.
Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.
A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.
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SZERELÉS
ALKATRÉSZJEGYZÉK
Elektromos aljzat elektromos kéziszerszámok tápellátásához:
Az elektromos kéziszerszám csatlakoztatásához előbb hajtsa fel az aljzatvédő fedelet (4) és az az aljzatba
dugja
Tételbe a kéziszerszám csatlakozódugóját.
Megnevezés
Tétel
Megnevezés
Az aljzathoz legfeljebb 2000 W teljesítményfelvételű kéziszerszámot szabad csatlakoztatni.
1
Hajlékony tömlő
14
Tartozék tároló
Bekapcsolt motorok száma:
Csatlakoztatott kéziszerszám maximális teljesítményfelvétele
2
Szabályozó gyűrű
15
Csat
0
2 000W
3
Hajlított
fogantyú
16
Fogantyú
1
2 000 W a mozgatáshoz
4
Aljzat a2 csatlakoztatott kéziszerszámokhoz
17 1Hálózati
000 W vezeték és csatlakozódugó

5
1., 2. és 3. motor kapcsoló
18
Motoros egység
A szívófej kiválasztása
A padlószívó
fejjel akasztó
(20) nagy
felületeket (padlókat, szőnyegeket
lehet felporszívózni.
6
Vezeték
kampó
19 stb.)
Motoros
egység fogantyú
A nedves szívófejjel (21) vizet és vizes vagy más folyadéktól nedves szennyeződéseket lehet felszívni.
7
Csatlakozó csonk
20
Padlószívó fej
A résszívó fejjel (23) radiátort, sarkokat stb. lehet porszívózni, illetve folyadékot lehet felszívni.
A kefés
érzékeny felületeket, kis területeket, 21
ablakot,
sarkokat stb.
8 szívófejjel
Leeresztő(24)
tömlő
Vízfelszívó
fej lehet porszívózni.
A szűrő
kivétele
és behelyezése
9
Hosszabbító
cső
22
Hajlított fogantyú
1. Nyissa ki a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12) és vegye le a motoros egységet (18).
10
Szívófej
(20, 21, 23, 24)
23
Résszívó fej
2. Vegye
ki a szűrőt.
3. A
le a szűrő
helye
behelyezését.
11készülékbe
Kerék tegyen tiszta és száraz szűrőt. Ellenőrizze 24
Kefés
szívófej
4. Tegye vissza a motoros egységet (18). Zárja vissza a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12).
12
Víz-/porgyűjtő tartály
25
Leeresztő tömlő dugó
A gép összeszerelése
13hajlékony
Fogantyú
1. A
tömlőt (1) csatlakoztassa a szívócsonkhoz (7). A hajlékony tömlő csatlakozó részét jobbra
fordítsa el a rögzítéshez. Amikor a tömlőt ki kívánja húzni a csonkból, azt előbb balra fordítsa el.
2. A meghajlított fogantyút (3) dugja a hajlékony tömlő (1) másik csatlakozójába (2).
3. Az egyenes szívócsövet (9) dugja a fogantyúba (3). Ha szükséges, akkor a szívócsőhöz csatlakoztasson hosszabbító csövet.
4. A szívócső (9) végét dugja a padlószívó fejbe (20), a nedves szívófejbe (21), a résszívó fejbe (23) vagy
a kefés szívófejbe (24).

3. Tegyen be száraz szűrőt. A motoros egységet tegye vissza a helyére és a csatokkal rögzítse. A víz-/
portartálynak (12) üresnek kell lennie.
4. Válasszon megfelelő szívófejet (21, 22, 23).
5. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót az elektromos fali aljzathoz és nyomja meg a1. kapcsolót
(5). Ha nagyobb szívási teljesítményre van szüksége, akkor nyomja meg a 2. és a 3. kapcsolót is.
6. Ha nagyobb mennyiségű vizet kíván felporszívózni, akkor a szívófejet ne merítse teljesen a vízbe.
Hagyjon egy kis rést, hogy a levegő is be tudjon áramolni a szívófejbe.
7. Figyelje a motor hangját. A készülékben úszós kapcsoló van beépítve, amely a szívást azonnal lekapcsolja, ha a tartály megtelik vízzel (vagy ha a készülék véletlenül felborul). Ha a motor nagyobb
fordulatszámra kapcsol, akkor a készüléket kapcsolja le és a csatlakozódugót húzza ki az aljzatból.
A gyűjtőtartály tartalmát öntse ki.
8. A készüléket kapcsolja le és a csatlakozódugót húzza ki az aljzatból.
Leeresztő tömlő
1. A leeresztő tömlőt (8) vegye ki a tartójából.
2. A dugót (25) húzza ki a tömlőből (lásd a 25-ös tételt a rajzon). 7.
3. A tömlővel eressze ki a vizet (pl. csatornába).
4. A dugót (25) dugja vissza (ellenőrizze le a megfelelő tömítést).
5. A tömlőt (8) tegye vissza a tartóba.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
Probléma
A porszívó teljesítménye kicsi.

A motor nem
működik.

7

A gép be- és kikapcsolása
1. A hálózati csatlakozódugót (17) csatlakoztassa egy fali aljzathoz (220 – 240 V).
2. A porszívót szerelje össze. A szívócsőhöz csatlakoztassa a kívánt szívófejet.
3. Nyomja meg a 1. kapcsolót (5). Ha nagyobb szívási teljesítményre van szüksége, akkor nyomja meg
a 2. és a 3. kapcsolót is.
4. Porszívózás közben a gyűrű (2) elforgatásával szabályozhatja a szívóerőt. Minél jobban kinyitja a nyílást, annál kisebb lesz a szívóerő.
5. A gép lekapcsolásához a kapcsoló(ka)t (5) kapcsolja le.
Száraz porszívózás
1. A csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2. Nyissa ki a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12) és vegye le a motoros egységet (18).
3. A készülékbe tegyen tiszta és száraz szűrőt. A motoros egységet tegye vissza a helyére és a csatokkal
rögzítse.
4. A hajlékony tömlőt (1) csatlakoztassa a szívócsonkhoz (7), valamint csatlakoztassa a szívócsövet (9) is.
5. Válasszon megfelelő szívófejet (20, 22, 23, 24).
6. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót az elektromos fali aljzathoz és nyomja meg a1. kapcsolót
(5). Ha nagyobb szívási teljesítményre van szüksége, akkor nyomja meg a 2. és/vagy a 3. kapcsolót is
(bármilyen sorrendben).
7. A készüléket a kapcsoló(k) lekapcsolásával kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
Nedves porszívózás
1. A csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2. Nyissa ki a 2 csatot (15) a por-/vízgyűjtő tartályon (12) és vegye le a motoros egységet (18).
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Megoldás
Zárja be a szabályozó gyűrűt (2).

A tömlő vagy a cső el van dugulva.
Tisztítsa ki a tömlőt vagy a csövet.
A gyűjtőtartály (12) megtelt.
Ürítse ki a gyűjtőtartályt (12).
A szűrő megtelt.
Tisztítsa ki a szűrőt.
A készülék nincs bekapcsolva, vagy
A készüléket kapcsolja be, vagy
a csatlakozódugó nincs az aljzatba dugva. a csatlakozódugót dugja az aljzatba.

KARBANTARTÁS

HASZNÁLAT
A porszívóba 3 motor van beépítve, amelyek egyenként vagy együtt is bekapcsolhatók (a nagyobb szívóteljesítményhez).

Ok
A szabályozó gyűrű (2) ki van nyitva.

•
•
•
•
•
•
•

A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések
a berendezés károsodását okozhatják.
A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
A szűrőt csak teljesen megszárított állapotban tegye vissza a porszívóba. A szűrőt csak természetes
úton szárítsa. A szűrőt bármilyen hőforrással szárítani tilos.
A hálózati vezetéket feltekerve a kampóra (6) akassza fel. A csatlakozódugót dugja a gépen található aljzatba (4).

MEGSEMMISÍTÉS
A termék élettartamának a lejárata után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után
újra feldolgozhatók.
1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).
A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika,
akkumulátorok, elemek...).
A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.
Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.
A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.
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Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
FIGYELMEZTETÉS!
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani
– a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen
kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és
Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül
reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.
megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül
a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A készülék védelme érdekében,
Aszállítás
berendezés
első használata
útmutató
szerint
jogi lépés,
amellyel
a fela
előtt a készüléket
csomagolja ezen
be (lehetőleg
az eredeti
csomagolásába).
A jótállási
idő után
is
állunk
rendelkezésére,
és az esetlegesmegerősíti,
javításokat kedvező
elvégezzük.
használó
szabad akaratából
hogyáron
ezen
útmutatót alaposan áttanulMegjegyzés:
képek eltérhetnek
a megvásárolt
terméktől, ugyancsak
eltérhetkockázattal.
a tartozékok mennyisége
mányozta,ateljesen
megértette
és megismerkedett
minden
és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőFIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett
képességét.
meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.
Különös gyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások gyelmen
AZmegfelelő
ALKATRÉSZEK
RAJZA
kívül hagyása vagy azok nem
végrehajtása,
a gépkezelő vagy egyéb személyek
sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.
A gépen található gyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje
le és ügyeljen azok épségére is.
Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS
Három-motoros ipari műhelyporszívó, beépített konnektor az elektromos kéziszerszámok
csatlakoztatásához (rezgőcsiszoló, kivágófűrész, tárcsafűrész, gyalu, fúrógép stb.). A porszívó alkalmas
por, forgács és más szennyeződések felszívására, és lehetővé teszi a nedves porszívózást is. Tápfeszültség
230 V/50 Hz, teljesítményfelvétel 1 000/2 000/ 3 000 W, max. vákuum 30 kPa, szívási teljesítmény 120 l/s,
edény térfogata 80 l, a konnektor terhelhetősége: 2 000 W (1. motor), 1 000 W (2. motor), terhelés nélkül
(3. motor). A porszívó tartozékai: 2 db hosszabbító cső, hajlékony szívótömlő, padlószívó fej, résszívó
fej, kefés szívófej, nedves szívófej. A porszívót ne használja olyan porok felszívásához, amelyet
a behelyezett porzsák nem tud megfelelő módon megszűrni (pl. gipszkarton megmunkálása után
visszamaradt port stb.).

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség ...........................................................................................................................230 V/50 Hz
Teljesítményfelvétel ........................................................................................ 1 000 W/2 000 W/3000W
Maximális vákuum ...................................................................................................................... 30 kPa
Teljesítmény.................................................................................................................................. 120 l/s
Portartály térfogata ............................................................................................................................80 l
Aljzatok kapacitása ..............................................2 000 W (1 motor), 1 000 W (2 motor), 0 W (3 motor)
Hálózati vezeték hossza .................................................................................................................6,5 m
Szívótömlő hossza .........................................................................................................................2,5 m
Tömeg (csomagolással együtt) ......................................................................................................31 kg
A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt
a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Általános utasítások
• Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint
a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
• Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék
kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

A gépen található gyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le, és
ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép
szállítójától.
Tartson rendet a munkahelyen.
Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget.
A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azon olaj- vagy zsírfoltok nem
lehetnek.
Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
Ne használja a berendezést, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
A géppel ne dolgozzon, ha szédül, beteg vagy rosszul van.
A készüléken bármilyen változtatást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést,
repedést vagy más sérülést észlel.
A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe
a munkát.
A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
A gyártó által nem ajánlott kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet.
Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és
tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális
megmunkálási sebességgel működhessen.
A készüléket óvja a magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.

ALKATRÉSZJEGYZÉK
Komplettség
• Ne használja a gépet, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.
Elektromos berendezések
Tétel
Megnevezés
Tétel
Megnevezés
• A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata
tartsa be
az általános és az alábbiakban feltüntetett
biztonsági
utasításokat. A berendezés
1 során
Hajlékony
tömlő
14
Tartozék
tároló
használatba vétele előtt gyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található utasításokat, és az útmu2
Szabályozó gyűrű
15
Csat
tatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
• Győződjön
megfogantyú
róla, hogy a csatlakozó megfelelően rögzített
konnektorba
van-e bedugva. A hálózati
3
Hajlított
16
Fogantyú a mozgatáshoz
feszültségnek meg kell egyeznie a gépcímkén feltüntetett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen
4
Aljzat a csatlakoztatott kéziszerszámokhoz
17
Hálózati vezeték és csatlakozódugó
és leégjen, vagy elégtelen teljesítményt nyújtson.
• A5hálózati
aljzatba dugása előtt a gép főkapcsolóját
OFF
(kikapcsolt) állásba kell kap1., 2.csatlakozódugó
és 3. motor kapcsoló
18
Motoros
egység
csolni. Használat után a főkapcsolót kapcsolja le és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
akasztóéskampó
19csatlakozódugót
Motoros egység
fogantyú
• A6gépetVezeték
ne mozgassa
ne húzza a kábelnél megfogva. A
a hálózati
vezetéknél fogva
ne
húzza
ki
a
fali
aljzatból.
7
Csatlakozó csonk
20
Padlószívó fej
• Védje a hálózati vezetéket a magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
Leeresztő
tömlő
Vízfelszívó
fej esetén pedig azonnal
• A8 hálózati
vezetéket
és a csatlakozódugót rendszeresen21
ellenőrizze
le, sérülés
javítassa
meg
szakemberrel.
A
hosszabbító
vezetéket
rendszeresen
ellenőrizze
9
Hosszabbító cső
22
Hajlított fogantyú le, sérülés esetén azt
ne használja.
10
Szívófej
(20, 21, 23,csak
24) megfelelő teljesítményű és
23jó állapotban
Résszívólévő
fej hosszabbítót használjon,
• Hosszabbító
vezetékként
a11vezetéket
ellenőrizze le, hogy a hosszabKerékpedig teljes hosszában tekerje le a dobról. Rendszeresen
24
Kefés szívófej
bító vezeték nem sérült-e meg. A sérült hálózati vezetéket ki kell cserélni.
12
Víz-/porgyűjtő
25 megkezdése
Leeresztő tömlő
• Karbantartás,
javítás,tartály
alkatrészcsere és más tevékenységek
előttdugó
kapcsolja le a főkapcsolót,
majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
13
Fogantyú
• A gépet ne használja robbanásveszélyes környezetben (festés közben, gyúlékony és robbanékony
anyagok közelében stb.).
Tűzvédelmi utasítások
• Ne dolgozzon a géppel gyúlékony anyagok közelében.
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