ST/EVC1500-001 Ipari porszívó
Használati útmutató

Figyelmeztetés!
A készülék ipari célokra való használata nem javasolt!

Az Ön biztonságáért
A porszívó használata előtt a biztonsági figyelmeztetést, valamint a használati útmutatót gondosan
olvassa el. A kisgép használata csak így lesz biztonságos és tartós.
A kisgép használata NEM ajánlott ipari célokra.
A használati útmutató be-nem-tartásából eredő károk nem tartoznak a garancia alá.
Ha a gépet kölcsönadja, elajándékozza, vagy eladja, ne felejtse el a használati utasítást hozzáadni.
Jelzések magyarázata
A használati útmutatóban és/vagy a készüléken az alábbi jelölések találhatók meg:
A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

A nézelődőket tartsa távol.

Kapcsolja ki: tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket.

Ne használja a készüléket esőben, és ne hagyja kint, ha esik az eső.
Viseljen szem és fülvédőt.

Megfelel az európai irányelvek rá vonatkozó biztonsági szabványainak.

S kidobásra szánt elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé
tenni. Vigye el őket az újrahasznosító üzembe. Ezzel kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Biztonsági előírások:
Figyelem:
1. A készüléket nem használhatják csökkentett fizikai, érzékelő vagy értelmi képességű emberek
(beleértve gyermekeket is), illetve tapasztalatlan és a készüléket nem ismerők, kivéve, ha megfelelő
útmutatást kaptak a készülék használatával kapcsolatban, vagy az értük felelős személy felügyelete
alatt használhatják a készüléket.
2. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, meggyőződve arról, hogy nem játszanak a készülékkel.
3. Kérjük, ne kapcsolja be a készüléket, mielőtt rászereli a szívócsövet, és a porzsákot.
Figyelem!
- Ha elektromos szerszámgépet használ, az alapvető elővigyázatossági szabályokat, beleértve az
alábbiakat, mindig be kell tartani a tűz, elektromos áramütés, személyi sérülés és anyagi kár
elkerülése érdekében.
- A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót.
- A használati útmutatót őrizze meg.
- A készülék beállítása, javítása vagy karbantartása előtt húzza ki a hálózatból a csatlakozót.
Tartsa a munkaterületet tisztán!
A rendezetlen területek és munkapadok balesetet okozhatnak.
Vegye figyelembe a munkakörnyezetet!
Ne tegye ki a szerszámgépet esőnek. Ne használja a készüléket nedves vagy vizes környezetben. A
munkaterület legyen jól megvilágítva. Ne használja a szerszámgépet olyan helyen, ahol fennáll a
veszélye tűznek, vagy robbanásnak, pl. gyúlékony gázok vagy folyadékok közelében.

A gyermekeket tartsa távol!
Ne engedje, hogy gyermekek, látogatók vagy állatok közel jöjjenek a munkaterülethez, avgy
megérintsék a szerszámgépet, illetve a hálózati vezetéket.
Öltözzön megfelelően!
Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, mert ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes cipőt kültéri munka közben. Viseljen hajvédőt, hogy a hosszú
haj ne legyen útban.
Személyi védelem
Mindig viseljen védőszemüveget. Ha a művelet port állít elő vagy repülő szilánkokat, mindig viseljen
arc- vagy porvédő maszkot. Viseljen fülvédőt.
Védekezzen áramütés ellen
Ne érjen földelt tárgyakhoz (pl. csövek, radiátorok, főzőlapok és hűtőgépek). Az elektromos biztonság
tovább növelhető egy 30mA/30mS ÉV relével.
Stabilan álljon!
Mindig stabilan és egyensúlyban álljon!
Figyeljen!
Arra figyeljen, amit csinál. Használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
Csatlakoztass a porelszívó eszközt!
Ha a készülékre felcserélhető porelszívó és –gyűjtő készülék, ezeket csatlakoztassa és használja.
Távolítsa el a beállító kulcsokat!
Mindig ellenőrizze a készülék bekapcsolása előtt, hogy a beállító kulcsok el lettek-e távolítva.
Hosszabbítók
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbítót és cserélje ki, ha sérült. Ha a készüléket kültéren használja,
csak kültéri használatra készült hosszabbítót használjon. 30m hosszú hosszabbtót használhat.
A megfelelő szerszámot használja!
A felhasználás a használati útmutatóban le van írva. Ne használjon kis teljesítményű szerszámot, vagy
tartozékot ipari gépek munkájának elvégzésére. A szerszám jobban és biztonságosabban végzi a
munkát olyan sebességgel, amire kitalálták. Ne erőltesse a szerszámot. Ne használja a szerszámot
olyasmire, amire nem tervezték.
Ellenőrizze a sérült részeket
használat előtt ellenőrizze, hogy a szerszám vagy a hálózati vezeték nincs-e megsérülve. Ellenőrizze a
mozgó alkatrészek illeszkedését. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elrepedve, megsérülve a védőelemek
és kapcsolók, vagy nem áll-e fenn egyéb körülmény, ami a készülék biztonságos működését
akadályozhatja. Ne használja a szerszámgépet, ha bármelyik alkatrésze elromlott. Ne használja a
szerszámgépet, ha a kapcsoló nem kapcsolja ki, vagy be. A sérült alkatrészeket hivatalos
szakszervizben cseréltesse ki. Soha ne próbálja saját maga megjavítani.

Húzza ki a szerszámgépet a hálózatból!
Húzza ki a szerszámgépet a hálózatból, ha nem használja, mielőtt alkatrészt, tartozékot cserél, illetve
javítás előtt.
Kerülje a véletlen bekapcsolást!
Ne vigye úgy a szerszámot, hogy az ujja a kapcsolón van. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van
kapcsolva, mielőtt bedugja az elektromos hálózatba.
Ne tegyen kárt a vezetékben!
Soha ne a vezetéknél fogva vigye, vagy húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból. A vezetéket
tartsa távol a hőtől, olajtól és éles tárgyaktól.
Tegye el a nem használt szerszámot.
A használaton kívüli szerszámot száraz, zárt, vagy magas helyen kell tárolni, gyermekek által
elérhetetlen helyen.
Ápolja a készüléket!
A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán a jobb teljesítmény érdekében. Kövesse a karbantartási
és tartozékcserével kapcsolatos előírásokat. A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon, tisztán és
olaj- valamint zsírmentesen.
Javítások
A szerszámgép megfelel a rá vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak a szakszerviz végezhet,
eredeti alkatrészek felhasználásával, máskülönben komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik. Ezért nincs szüksége földelésre. Mindig
ellenőrizze, hogy a készülék adatlapján feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati
feszültséggel!

Kezelő elemek

Használja a megfelelő tartozékokat a különböző
helyzetekben.
1. Sörte a könyvespolchoz, ablakhoz, asztalhoz,
stb.
2. Nedves fej a padlóhoz, szőnyeghez, stb.
3. Rés szívófej résekhez, sarkokhoz, stb.
4. Fújó nyílás a por kifújására a készülék
réseiből.

Biztonsági előírások porszívóhoz
- Mielőtt bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat megfelel a készülék adattábláján
lévő értékeknek.
- Ne használja a készüléket gyúlékony és robbanékony helyiségben, mert a motor szikrája tüzet
okozhat.
- Hagyja szabadon a légbeömlő nyílást, mert az esetleges magas hőmérséklet tönkreteheti a motort.
- Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony és robbanékony tárgyakat, pl. égő cigarettát, benzint, stb.
- Ne szívjon fel éles tárgyakat.
- Ne szívjon fel olyan tárgyakat, amelyek könnyen a szűrőre tapadhatnak, pl. mészpor, grafitpor,
krétapor, mert ez elzárja a keringést és tönkreteszi a motort.
- Ne fordítsa oldalra a készüléket, mert víz kerülhet a motorba, ami tönkreteszi azt.
Figyelmeztetés:
- Amennyiben víz folyik a levegő kimeneti nyíláson, ne fordítsa oldalára a készüléket javításhoz, mert
a vízszivattyú tönkreteheti a motort. Ne használja a készüléket szivattyúként!
- Minden használat után, illetve javításkor kapcsolja ki, majd húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Tartsa távol a készüléket erős napfénytől, mert a műanyag elvesztheti formáját.
- Ne törje meg a csövet, mert az kárt tehet benne.
- Ne merítse a tartály fedelet víz alá, és ne mossa le vízzel, mert víz kerülhet az elektromos részekhez
és személyi sérülést okozhat. A megfelelő mód: nedves ruhával törölje át a piszkod részt.
- A készüléket nem használhatják csökkentett fizikai, érzékelési, vagy mentális képességű személyek,
beleértve gyerekeket is, kivéve, ha felügyeli, vagy instrukciókkal látja el őket a készülék használatát
illetően egy a biztonságukért felelős személy.
- A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy biztos lehessen benne, hogy nem játszanak a készülékkel.
A készüléket tisztítás-karbantartás előtt ki kell húzni a hálózati csatlakozóból.
- Amennyiben a hálózati kábel sérült, a gyártónak, a szervizének, vagy hasonlóan képzett
szakembernek cserélnie kell azt, a veszély elkerülése érdekében.
Működtetés
1. Csatlakoztatás: illessze a cső csatlakozót a légbeömlő nyalásba és rögzítse. Nyomja le a csatlakozó
gombot és húzza ki a csatlakozót, amikor a csőcsatlakozót ki akarja venni a gépből.
Illessze a cső csatlakozót a fújó nyaláshoz, amikor a fújó funkciót akarja használni.
2. Dugja be a dugót a konnektorba.
3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a készülék megkezdi a működést.
4. Állíthatja a levegő áramlást a csúszó kapcsolót fel-le csúsztatva.
Különleges instrukciók a védő eszköz használatára vonatkozólag
1. Amikor a tartály megtelik vízzel, a készülék beindul. A szívóerő ebben a pillanatban megszűnik. A
készülék zajt ad, ami azt jelenti, hogy a motor magas fordulatszámon működik. Ekkor az áramot meg
kell szüntetni, és kiönteni a vizet. Ezután szerelje össze a készüléket és kapcsolja be, normális módon
fog működni.
2. Amikor a készülék felborul, az eszköz működésbe lép. Meg kell szüntetni az áramot, és felállítani a
készüléket, ezután be lehet kapcsolni.

3. Működés közben tönkremehet a motor és tüzet okozhat. Ekkor a működést le kell állítani, kiönteni
a vizet, és ismét használható a készülék.
Tisztítás, karbantartás, szerviz
Karbantartás és tárolás
Tartály tisztítása:
Használat után, vagy ha a tartály megtelik porral, ami a szívóerő csökkenését okozza, a készüléket
áramtalanítani kell, és a port el kell távolítani a tartályból.
- Lazítsa ki a rögzítő gombot és emelje fel a portartályt.
- Vegye ki a szűrőzsákot és távolítsa el a port a tartályból.
- Tegye vissza a szűrőzsákot és a fedelet.
Szűrőzsák tisztítása:
A szűrőt tiszta és langyos vízben el kell mosni, ha poros. Ha szükséges, használjon lakmuszmentes
tisztítószert.
- Vegye ki a szűrőz
- Mossa el
- Szárítsa meg.
A régi készülék leselejtezése
Az itt feltüntetett jellel megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási
szemétbe dobni. Az ilyen használt elektromos készüléket külön kell hulladékba
helyezni. Érdeklődjön a helyi Önkormányzatnál a szabályos hulladékkezelés
lehetőségéről. A külön kezelt hulladékok újrahasznosíthatóak, vagy megfelelő
módon feldolgozhatóak. Ezzel segít megelőzni, hogy a környezetbe veszélyes
anyagok kerüljenek.
Hatékony környezetvédelem eszközei
Készülék ártalmatlanítása
A használhatatlanná vált készülék szakszerű ártalmatlanításával kapcsolatos intézkedésekről az
illetékes hulladék-feldolgozó szervnél kaphat felvilágosítást.
RoHS / ELV megfelelősség
Jelen készülék a gyártó által kiadott RoHS/ELV megfelelősségi nyilatkozat értelmében.
a jelen termék RoHS megfelelő, amelynek az alábbi anyagok maximális koncentráció tartalma a
megengedett szint alatt van:
0.1% súlyozott tartalom homogén anyagokból, mint az ólom, hex chrome, higany, PBB, PBDE, és
0.01% kadmium.
Directice 2002/95/EC (RoHS) Compliant
Directice 2002/53/EC (ELV) Compliant

Műszaki adatok
Ipari porszívó
Hálózati feszültség
Névlegesen felvett teljesítmény*
Leadott teljesít
Tartály
Hangnyomás
Hangteljesítmény
Tömeg (vezeték nélkül)

ST/EVC1500-001
230V-50Hz
1500W
1200W
20L
73dB(A)
83dB(A)
5,8 kg

* Az adatok (U) 230V 50Hz, névleges feszültségre vonatkoznak. Alacsonyabb feszültség esetében és
az egységes országok számára készült különleges kivitelben ezek az adatok változhatnak.
Zaj és vibráció
A mért értékek az EN 50 144 szabványának megfelelően kerültek meghatározásra.
Viseljen fülvédőt!
Ez a készülék kettős szigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze, hogy a
hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek.

