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Hamuporszívó 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy cégünk hamuporszívójának megvásárlása mellett döntött. A készülék 
használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg a 
későbbi újraolvasáshoz.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás

semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.

A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás

áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 

újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 

biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 

használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 

A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 

is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 

a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 

közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje

a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 

előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 

és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 

felmerült sérülésekért vagy károkért.
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2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK

UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE
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3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS

A CSOMAGOLÁS TARTALMA
A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

1 – főkapcsoló
2 – markolat 
3 – felső motorburkolat
4 – motorházburkolat
5 – csatlakozókábel
6 – gyűjtőtartály
7 –szorítókapcsok
9 – szűrő fedél

10 – szűrő
13 – émtömlő
14 – tömlőcsatlakozó
15 – tömlőmarkolat
16 – alumínium tubus

A csomagolás tartalma

Emelje ki óvatosan a gépet a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy az alább ismertetett részek
mindegyike megtalálható benne:

 Hamuporszívó
 HEPA szűrő
 Fémtömlő
 Alumínium tubus
 Garancialevél
 Használati útmutató

Szűrőrögzítő csavarAbban az esetben, ha bizonyos részek hiányoznak, vagy sérültek, forduljon a gép 
eladójához.
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4. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM!  Az elektromos áramütés és tűz elkerülése érdekében mindig tartsa be az alábbi
biztonsági utasításokat.

Soha ne szívjon fel égő vagy izzó, füstölő tárgyakat, pl. parázst, cigarettacsikkeket vagy
gyufákat.

Soha ne használja a hamuporszívót behelyezett szűrő nélkül.
Soha ne hagyja a feszültség alatt lévő készüléket felügyelet nélkül. Ha hosszabb ideig nem
kívánja használni a készüléket, húzza ki a csatlakozódugóját az elektromos hálózatból, illetve 
tegye ugyanezt minden karbantartási és tisztítási művelet előtt.
Soha ne használja a készüléket kültérben se nedves felületen, ellenkező esetben áramütés
veszélyének teszi ki magát. A készülék nem gyerekjáték. Abban az esetben, ha a készüléket 
gyermek használja, vagy a használatára gyermekek közelében kerül sor, szigorú felügyeletre 
van szükség.
A készüléket pontosan a jelen használati utasításban ismertetett utasításokkal összhangban
használja, és ennek során kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat vegyen igénybe.
Soha na használja a készüléket, ha a csatlakozókábele vagy csatlakozódugója sérülés
jegyeit viselik magukon. Ha a készüléke meghibásodott vagy például lezuhant, felborult, 
kültérben maradt és folyadék jutott bele, kérje minden esetben szakszerviz segítségét, illetve 
forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Soha ne rángassa a csatlakozókábelt és ne használja a kábelt a készülék húzására,
hordozására. Ügyeljen arra, hogy a kábel soha ne csípődjön be az ajtóba és ne törhessen 
meg éles éleken, sarkakon. Egyben ügyeljen arra is, hogy a munkavégzés során ne hajtson át 
a görgőkkel a készülék csatlakozókábelén. Óvja a kábelt a forró felületektől.
Ha ki akarja húzni a készüléket az elektromos hálózatból, ehhez mindig a csatlakozódugót
használja, és soha ne a csatlakozókábelt rángassa.
A készülék használata, kezelése során legyen mindig száraz a keze.
A készülék nyílásaiba soha ne dugjon be idegen tárgyakat, illetve ha e nyílások eltömődtek,
soha ne kapcsolja be a készüléket. Tartsa tisztán a nyílásokat és távolítsa el a lerakódott port, 
szennyeződéseket, hajat és más koszt, ellenkező esetben a levegő megfelelő áramlása nem 
biztosított.
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Ügyeljen arra, hogy a haja, bő ruhadarabja, ujjai és minden testrésze megfelelő biztonságos
távolságban legyen a készülék forgó részeitől.
Mielőtt kihúzná a fali csatlakozódugót a konnektorból, előbb kapcsolja ki a készülék összes
kezelőszervét.
Legyen különösen óvatos, ha lépcsőt kíván porszívózni.
Soha ne szívjon fel folyadékot, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, és ne
használja a porszívót mindezen anyagok közelében.
Ha fel kívánja csévélni a kábelt, tartsa a kezében a csatlakozódugót. A felcsévélés közben ne
hagyja, hogy a csatlakozódugó szabadon lengjen a kábel végén.
A szívótömlő helyére illesztése előtt előbb húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Soha ne használja a hamuporszívót a helyére helyezett porzsák vagy porszűrő nélkül.
A készülék sérült csatlakozókábelét biztonsági okokból kifolyólag cseréltesse ki a gyártóval
vagy megbízott márkaszervizzel.
A készülék nem alkalmas korlátozott testi, érzéki vagy szellemi képességű (beleértve a 8
éven aluli gyermekeket is), sem hiányos ismeretekkel vagy elégtelen tapasztalatokkal 
rendelkező személyek általi használatra. A készüléket ilyen személyek kizárólag akkor 
használhatják, ha a biztonságukat kompetens személy felügyeli, vagy ha ilyen személy 
felvilágosítja őket a készülék biztonságos használatával kapcsolatosan. Gyermekek kizárólag 
felügyelet alatt használhatják a készüléket annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak 
majd vele. 
A készülék kizárólag száraz porszívózásra alkalmas.

5. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK (6. ÁBRA)

Soha ne szívjon fel izzó parazsat, se égő vagy 40°C-nál (104°F) melegebb tárgyakat.
Győződjön meg róla, hogy száraz a keze, és csak ezt követen csatlakoztassa a villásdugót a
hálózati csatlakozóaljba.
Soha ne próbálja meg a készüléket a csatlakozókábelt rángatva kihúzni az elektromos
hálózatból, ehhez mindig a csatlakozódugót fogja meg.

6. A HAMUPORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE (2. ÁBRA)

Az egyes részek összeszerelése, illetve szétszerelése előtt első lépésben mindig húzza ki a 
készülék csatlakozódugóját az elektromos hálózatból.

Készítse elő az összes tartozékot és alkatrészt (2/A ábra).
Illessze a tömlő markolatára a szívócsövet (2/B ábra).
A rugalmas tömlőt a képen látható módon állítsa össze, és a végét illessze a hamuporszívó
tetején található szívónyílásba. Nyomja be, majd amint a megfelelő helyre kerül a tömlő, 
hallható, ahogy a helyére kattan (2/C ábra).
Illessze a helyükre a görgőket (2/D ábra).
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7. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Be- és kikapcsolás

A hamuporszívó a BE/KI főkapcsoló segítségével kapcsolható ki és be (3. ábra). 

A hamuporszívó kikapcsolása után

A porszívást követően kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, majd húzza ki a

csatlakozódugóját az elektromos hálózatból. Húzza ki a tömlőt a szívónyílásból, a tömlő 

kihúzásához kisebb erő kifejtésére van szükség. Végezetül távolítsa el a gyűjtőtartályból az 

összegyűjtött port.  (4. ábra).

8. HASZNÁLAT UTÁNI KARBANTARTÁS
 Csavarozza ki a szűrőt rögzítő csavart, majd vegye ki a szűrőt.
 Ezt követően tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
 A szűrő kiszerelése során az 5/A, 5/B képek alapján járjon el..
 A szűrő helyére szerelésekor az 5/C képek alapján járjon el.

9. A SZŰRŐ MEGTISZTÍTÁSA
  Ajánlott a szűrőt legalább havonta legalább egyszer, vagy ha láthatóan beszennyeződött és a 

megszokottnál jobban csökkent a készülék szívóereje, megtisztítani.
  Soha ne használja a hamuporszívót behelyezett szűrő nélkül. A hamuporszívó szűrő nélküli 

használata a motor megsérüléshez vezet.
 A szűrő megtisztítása előtt húzza ki a csatlakozódugót az elektromos hálózatból.
 A szűrő nem mosogatható el mosogatógépben.
 A szűrő megszárításához soha ne használjon hajszárítót.
 A tisztítás legjobb módja kézileg kiütögetni belőle a lerakódott szennyeződést.



HU 50

FDU 2006-E

Műszaki adatok

10. MŰSZAKI ADATOK

HAMUPORSZÍVÓ:

Feszültség / frekvencia 230 V/60 Hz

Teljesítményfelvétel 1 000 W

Hamuszívás 40°C-ig

Szűrő HEPA szűrő

Fémtartály 20 L

Fémtömlő 1 m

Alumínium tömlő 0,35 m

Tömeg 4 kg

Csatlakozókábel 4,3 m

Zajszint 80 dB(A)

Használati útmutató – nyelvű változat.
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11. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 

hulladékgyűjtőbe.

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 

használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 

hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 

adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 

vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 

az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 

vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 

értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 

helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 

hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 

helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 

a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 

értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 

likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 

hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 

a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 

figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA
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12. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék / márka: HAMUPORSZÍVÓ / FIELDMANN

Típus / Modell: FDU 2006-E  ........................................................................................  230 V/60 Hz/1 000 W

A termék az alább felsorolt előírásoknak:

  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve (2006. december 12.) a meghatározott 
feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok összehangolásáról.

  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve (2004. december 15.) az 
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 
89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 
95/16/ek irányelv módosításáról

  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.

  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/88/EK irányelve.

és szabványoknak megfelel:

 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
 EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
 EN 61000-3-3: 2008
 EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012
 EN 60335-1: 2012
 EN 62233: 2008
 EN 62321: 2009

CE jel:  ................................................................................................................................................................................  14

A FAST ČR, a.s. a gyártó nevében eljárni jogosult szervezet.

Gyártó:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prága 10
ASZ: CZ26726548

Kelt Praha, 2014. 07. 17.

Név: Ing. Zdeněk Pech
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