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Technikai adatok:

Típus: PRCEN001 PRCEN003 PRCEN007
Feszültség/frekvencia 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Teljesítmény: 800W 1200W 1200W

18L tartály acél fogantyúval
Mosható cserélhető HEPA filter
1,1m fém gégecső
20cm-es szívófej
Kettős szigetelés
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HAMUPORSZÍVÓ

Gratulálunk a helyes választáshoz!
Ez a hamuporszívó nem csak nagyon jó minőségű és megbízható termék, hanem
egyszerű a használata, biztonságos hosszú élettartalommal.
Csak kihűlt hamu felszívásához alkalmas.

Nem alkalmas fűtőolajos kazán vagy kályha használatra, továbbá nem használható
vakolat és cementpor felszívásához.

- Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki az ON/OFF kapcsolóval, mielőtt kihúzza a
csatlakozókábelt.

-
- Kerülje a hosszabító használatát.
- Ne használja  akészüléket víz, vagy más folyadék felszívására.
- Tilos ott használni, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel!

Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben!
- Tilos a készüléket tűzveszélyes vagy robbanékony anyagok felszívására használni.
-
-

ő

- Soha ne módosítsa vagy szerelje szét a készüléket.
- Óvja a kábelt a sérülésektől. Ne feszítse meg, vagy törje meg a kábelt, védje azt az éles

tárgyaktól, hőforrásoktól. Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne
húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki!

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.

Fontos! Biztonsági figyelmeztetések:

Ne húzza a porszívót a csatlakozókábelt fogva.

A motorburkolatot csak száraz ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja a hamuporszívót kint, mindig száraz helyen tárolja, ahol nincs kitéve az
id járás viszontagságainak.

- A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg!
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- Ne szívjon fel semmi ami ég vagy füstöl, mint pl. Cigaretta vagy forró hamu.
- Tartsa távol haját, ujjait és laza ruházatátm vagy más testrészeit távolt a készülék

nyílásaitól, vagy mozgó alkatrészeitől.
- Ne irányítsa a csövet a szeme, füle, vagy a szája közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne

kerülhessen a készülékbe.
- Ha nem használja a készüléket tekerje fel a kábelét.
-

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek, kivéve, ha
egy olyan személy felügyeli, vagy tájékoztatja őket, a készülék használatát illetően, aki
egyben felelős a biztonságukért. A készüléket gyermekek nem használhatják.

Ha a csatlakozókábel sérült, gyártó, hivatalos márkaszerviz vagy szakképzett személy
által kell kicserélni.

A készülék használata:

A készüléket helyezze egyenes felületre.
Győződjön meg arról, hogy a burkolat fel van szerelve szűrővel.
Csatlakoztassa az acélcsöveket a porszívóhoz.
Porszívózás előtt győződjön meg arról, hogy a kályha (kandalló) kihűlt és a hamu nem
forró.

- A kábelcsatlakozó hálózatba csatolása előtt győződjön meg arról, hogy a feszültség
megfelelő a készülék használatához. Ellenőrizze a típustáblát a fogyasztón.
Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval, mely a motorburkolaton található.
A hamut közvetlenül a kandallóból vagy kályhából porszívózza az acélcső
segítségével.

- Ha a szívóerő lecsökkenne, kapcsolja ki a készüléket, várja meg míg megáll a motor.
Emelje fel a fedetel, és óvatosan vegye ki a szűrőt a házból, mossa el a langyos
folyóvízben. A makacs szennyeződések eltávolításához használjon puha kefét.
Ne használjon melegvizet, mert a szűrő elvetemedik.

- Ne használjon tisztítószereket. Hagyja a szűrőt természetesen megszáradni, ne
helyezze őket hőforrás közelébe, illetve ne tegye napsütésre.

- Egy porszívózási ciklus alatt 2/3 kg hamut lehetséges felporszívózni. Minden
porszívózás előtt porolja ki a szűrőt a kar segítségével.

- Helyezze a fémcsövet burkolatnyílásba és kapcsolja be a készüléket a kapcsoló
segítségével. Ha szükséges, állítsa vissza a szűrőt a kar segítségével.

- Porszívózás után a berendezést és a szívó szűrőt meg kell tisztítani. (A műveletet házon
kívül ajánlatos elvégezni).

-
-
-

-
-

- Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a szűrő alkalmas  e a további használatra. Ha
sérült, vagy hibás, cserélje ki egy eredeti RIBIMEX szűrőre.
A szűrő eltávolítását végezze erővel. Az új szűrőt nyomja be annyira, amennyire csak
lehetséges.

- A fújó funkció használatához a készülék áramtalanítása után helyezze a csövet a
légkivezető nyílásba, rögzítse a mellékelt csatlakozót a cső végére.

- kapcsolja be a készüléket.

Bármilyen karbantartás vagy tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó
Kihúzásával.
Csak azt a szűrőt lehet tisztítani, mely kicserélhető a felhasználó által.
Szükséges, hogy a szűrőt szakképzett személy cserélje ki.

-

Fújó funkció (kivéve PRCEN001 model):

Tisztítás, karbantartás:

Tisztítás, karbantartás:

Hulladékkezelés:

- Bármilyen karbantartás vagy tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a
csatlakozódugó kihúzásával.

- A készülék megfelelő működése árdekében a tartályt és a szűrőt rendszeresen tisztítani
kell.

- Ha a készülék nem üzemel megfelelően, kosz maradt a szűrőbe, vagy a csőben. Ebben
az esetben kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és tisztítsa meg a
részeket.

- Csak azt a szűrőt lehet tisztítani, mely kicserélhető a felhasználó által.
- Szükséges, hogy a szűrőt szakképzett személy cserélje ki.

- 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.
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