GARANCIALEVÉL
1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 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 károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen
személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő
elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell
kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való
jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E
célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet,
melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és
aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett
és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti
csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal
(számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szerviz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szerviz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.
KH TRADING, Kft.
Pf. 142
1506 Budapest
Nyitvatartási idő:
Hétfő - péntek: 8:00-17:00
SZERVÍZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KH3121 IPARI PORSZÍVÓ

Tel.: 06/40/900-800
Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)
INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu
sales@uni-max.hu

UNI-MAX
Hlavní 29
277 45 Úžice
Czech Republic
Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban
megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni
a következő címre.
A csomagon jól látható módon tüntesse fel:
„KH Trading begyűjtés“
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360
Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800

Termék: KH3121 IPARI PORSZÍVÓ

Típus: KH3121

Gyártási szám (sorozatszám):

Gyártás időpontja:

Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:

Javítási bejegyzések:

KH3121

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy az UNI-MAX berendezés megvásárlása mellett döntött.
Cégünk szolgáltatásait igénybe veheti termékünk megvásárlása előtt és alatt, valamint azt követően is.
Bármilyen kérdés, észrevétel, javaslat vagy ajánlás esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik eladóhelyünkkel. A lehetőségek keretén belül igyekezni fogunk mérlegelni azt, és reagálni rá.

A berendezés első használatba vétele a jelen útmutató értelmében olyan jogi
lépésnek minősül, amellyel a felhasználó szabad akaratából kifolyólag viszszaigazolja, hogy a jelen használati útmutatót áttanulmányozta, megértette, és
megismerkedett minden kockázati tényezővel.

FIGYELEM! Ne próbálja a készüléket üzembe helyezni (esetleg használni) azelőtt, hogy megismerkedett volna a használati útmutatójával. Kérjük, őrizze meg az útmutatót annak érdekében, hogy
később bármikor újratanulmányozhassa. Kérjük, szenteljen fokozott figyelmet a munkavédelmi
előírásoknak. Ezek be nem tartása vagy az utasítások hibás alkalmazása a felhasználó vagy más
személyek sérüléséhez, esetleg egészségkárosodásához vezethet, illetve megsérülhet maga a berendezés vagy a megmunkált anyag. Kérjük, ügyeljen a berendezésen található címkéken látható
biztonsági utasítások betartására. Soha ne távolítsa el és ne rongálja meg e címkéket.
Az esetleges kapcsolattartás megkönnyítése érdekében,
kérjük, írja ide fel a számla vagy a vásárlást igazoló
egyéb okmány számát.

A porszívó alkatrészeinek áttekintése
Sorszám

Leírás

Mennyiség

1

Kerék

4

2

Anya

10

3

Alaplemez

1

4

Alátét

24

5

Motorállvány

1

6

Hatlapfejű csavar

23

7

Tápvezeték

1

8

Motor

1

9

Főkapcsoló

1

10
11

Oldalkulcs

1

12

Oldalkulcs

1

13

Felső zsák tartó

1

14

Szűrőállvány

3

15

Hatlapfejű csavar

6

16

Alátét

12

17

Csap

1

18

Tömítés

1

19

Anya

22

20

Alátét

4

21

Hatlapfejű csavar

4

22

Ventillátor

1

23

Hatlapfejű csavar

28

A STAR-DUST-COLLECTOR kizárólag a KH Trading Praha cég kereskedelmi hálózata részére gyártott
ipari porszívó termékcsalád

24

Szívás elosztó

1

25

Ventillátor előlap

1

A gyártás közvetlen ellenőrzése a minőség és a szükséges standardok garanciája.

26

Hatlapfejű csavar

1

27

Alátét

1

28

Hatlapfejű csavar

1

29

Tömítés

1

30

Kipufogó

1

31

Tömlőrögzítő csat

2

32

Tömlő

1

33

Szűrőkeret

1

34

Szűrőcsat

2

35

Szűrőzsák

1

36

Hulladékzsák

1

37

Szűrőállvány

3

A porszívó összeállítása és használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az alábbi használati
útmutatót.
Ne indítsa be a porszívót tömlő nélkül.
EZ A MODELL NEM ALKALMAS 3. OSZTÁLYBA TARTOZÓ ROBBANÁSVESZÉLYES POR
FELSZÍVÁSÁRA!

STAR-DUST-COLLECTOR

A KH Trading Praha cég STAR-DUST-COLLECTOR logója rendkívül kedvező árú ipari porszívók és
tartozékaik komplex termékcsaládját jelenti.
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Összeállítási rajz

A porszívó kicsomagolása és teljességének ellenőrzése
A porszívót tartalmazó doboz kicsomagolását követően, kérjük, ellenőrizze le, hogy a csomagolás
tartalmazza az összes alkatrészt, és azok nem sérültek.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

tömlő
motor és ventillátor együttes
szűrőkeret
alaplemez
felső zsák tartó
szűrőállvány
szívás elosztó
szűrőzsákok (2 db)
kipufogó tömítés
kerekek
kötőelemek
kipufogó - szűrő-csatlakoztató szűkítő elem
tömlőrögzítő csatok (2 db)
motorállvány

A szállított típusok áttekintése

Levegő átfolyás (ezer m3 /óra.)
Szűrőoszlopok száma
Motorteljesítmény (LE)
Az elektromos vezeték fázisainak száma
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Elektromos bekötés

A porszívó fő elemei
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4

ventillátor
motor
főkapcsoló
motorállvány
alaplemez
kerekek
szűrőzsák
hulladékzsák
szívás burkolat

A porszívó helyes leföldelése jelentős mértékben csökkenti az áramütés veszélyét a készülék
meghibásodása vagy megsérülése esetén. Ez a porszívó földelő csappal ellátott vezetékkel
rendelkezik
Amennyiben a vezeték villásdugója nem felelne meg a rendelkezésre álló csatlakozó bemenetnek, na
próbálja meg átalakítani, bízza a munkát szakképezett villanyszerelőre
A földelőcsap helytelen bekötése elektromos áramütést okozhat. Győződjön meg róla, hogy a porszívó
használatára szánt csatlakozó bemenet helyesen van leföldelve. Elosztó használata tilos!
Amennyiben nem érti a fent leírt követelményeket, vagy kétségei vannak az elektromos bekötés
helyességével kapcsolatosan, konzultáljon szakképzett villanyszerelővel
Kizárólag három eres, megfelelő keresztmetszetű és konnektorokkal ellátott hosszabbító kábelt
használjon.
A hibás vagy sérült csatlakozóvezetéket haladéktalanul javíttassa meg szakemberrel, a hibás vagy
sérült hosszabbító kábeleket haladéktalanul cserélje ki, esetleg javíttassa meg.
Az alábbi ábrák szerinti villásdugókkal felszerelt készüléket nem alkalmasak a belföldi elektromos
hálózathoz csatlakoztatásra. Amennyiben az Ön készüléke ilyen villásdugóval rendelkezik, vegye fel
a kapcsolatot az importőrrel vagy a készülék forgalmazójával, esetleg szakképzett villanyszerelővel.

Tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy az ezen a dupla oldalon feltüntetett biztonsági
utasítások talán „feleslegesen” is részletesek, és helyenként látszatra nincsenek összefüggésben
a porszívók használatával. A feltüntetett biztonsági rendelkezésekből nem egy nem kötelező
érvényű országunkban. Ugyanakkor a porszívók exportjának célországaiban érvényes előírásokon
alapulnak. Azért jelentetjük meg őket, mert az ügyfeleink elégedettsége mellett elsődleges érdekünk
a biztonságuk is. Kérjük, hogy saját biztonságuk érdekében szenteljenek nekik figyelmet.
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Biztonsági rendelkezések
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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tanulmányozza át a használati útmutatót
használja az összes burkolati és biztonsági elemet
használjon munkaszemüveget
tartsa rendben a munkahelyét
ne terhelje túl a szerszámokat
a készülék elektromos hálózatba csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló kikapcsolt
állapotú
a szerszámok mindennemű javítása vagy cseréje előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból
a munkavégzés során egyensúlya megőrzése érdekében használjon megfelelő munkacipőt
használjon megfelelő munkavédelmi eszközöket, fejfedőt, ne viseljen bő ruhadarabokat, vegye le az
ékszereit - ezzel is csökkenti annak a veszélyét, hogy a gép vagy szerszám berántja azokat
megfelelő kapcsolózárak alkalmazásával akadályozza meg a gépek nemkívánatos elindítását - például gyerekek által
a gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a gépből eltávolított minden a szerszám karbantartásához
vagy cseréjéhez hasznát kulcsot és egyéb eszközt
biztosítsa munkahelye tisztaságát - megfelelő látási viszonyokat, alacsony portartalmat (robbanásveszély), kis páratartalmat (áramütés veszélye)
tartsa biztonságos távolságban a beindított gépektől az illetéktelen személyeket, különösen a gyermekeket
a gépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen használja
kizárólag éles, a munkavégzésre megfelelő gépeket és szerszámokat használjon
ügyeljen a megmunkálni kívánt munkadarabok helyes befogására
a munkavégzés kezdete előtt ellenőrizze le, hogy a használni kívánt berendezések nem mutatják
meghibásodás, sérülés jeleit - ellenkező esetben a berendezést haladéktalanul javíttassa meg, vagy
cserélje ki
a berendezésekhez kizárólag ajánlott tartozékokat használjon
ne álljon fel a porszívóra - leesés veszélye
ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban a porszívót
a porszívó tisztítása vagy karbantartása esetén minden esetben húzza ki az elektromos hálózatból

A porszívó összeállítása

ELSŐ LÉPÉSBEN CSAVAROZZA HOZZÁ
AZ ALAPLAPHOZ (D) ALULRÓL A
KEREKEKET (J) - HASZNÁLJA A
RÖVIDEBB CSAVAROKAT, HOGY A
KEREKEK SZABADON FOROGHASSANAK.

CSAVAROZZA A MOTORÁLLVÁNYT (N) AZ
ALAPLAPHOZ (D)

CSAVAROZZA AZ ALAPLAPHOZ (D) ÉS A
MOTORÁLLVÁNYHOZ (N) A MOTOR ÉS
VENTILLÁTOR EGYÜTTESÉT (B)
HELYEZZE BE A KIPUFOGÓ TÖMÍTÉSÉT
(I), ÉS CSAVAROZZA FEL A KIPUFOGÓ
SZŰKÍTŐELEMÉT (L)

5

CSAVAROZZA A SZŰRŐÁLLVÁNY
RÚDJAIT AZ ALAPLEMEZHEZ

EBBEN A PILLANATBAN A PORSZÍVÓJA MEGKÖZELÍTŐLEG ÍGY NÉZ KI, ÉS HASZNÁLATRA
ALKALMAS.
AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENMŐRIZZE LE, HOGY A
CSATLAKOZÓBEMENET MEGFELELŐ MÓDON FÖLDELT, ÉS A MEGSZAKÍTÓ MEGFELELŐ
ÁRAMERŐSSÉGŰ.

CSAVAROZZA A SZŰRŐÁLLVÁNY KERETÉT (C) A SZŰRŐÁLLVÁNY RUDAKHOZ (F) ÚGY, HOGY
A SZÁLLÍTÓTÖMLŐ CSATLALKOTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYÍLÁS A GÉP ÉS VENTILLÁTOR
EGYÜTTESE (B) FELÉ NÉZZEN
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AMENNYIBEN EGYETLEN 125mm ÁTMÉRŐJŰ TÖMLŐ HELYETT EGYSZERRE KÉT 100mm
ÁTMÉRŐJŰ SZÍVÓTÖMLŐ HASZNÁLATA MELLETT DÖNT, TELEPÍTSEN A SZÍVÓNYÍLÁSRA
ELOSZTÓT (G)

MOST TELEPÍTSE A HELYÉRE A FELSŐ - SZŰRŐZSÁK TARTÓT (E)
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HELYEZZE ÉS RÖGZÍTSE A
SZŰRŐKERETRE (C) A SZŰRŐ ÉS
HULLADÉK ZSÁKOT (H)

A TÖMLŐ (A) ÉS A TÖMLŐRÖGZÍTŐ CSATOK (M) SEGÍTSÉGÉVEL KAPCSOLJA ÖSSZE A
VENTILLÁTORT (B) ÉS A SZŰRŐKERETET (C)

A SZERELÉS JELEN SZAKASZÁBAN
A PORSZÍVÓ ÍGY NÉZ KI:

MAJD AKASSZA FEL A FELSŐ
SZŰRŐZSÁKOK A TARTÓRA (E)
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