Instrukcja obsługi odkurzacza przenośnego (na plecach)

ROKAMAT 100

Informacje dla Państwa bezpieczeństwa
Proszę przeczytać wszystkie poniższe informacje. Zawierają one ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. Prosimy starannie przechowywać
instrukcję obsługi i udostępniać ją każdemu użytkownikowi odkurzacza ROKAMAT.
Niniejszy odkurzacz odpowiada ogólnym zasadom technicznym i warunkom
bezpieczeństwa. Potwierdzamy zgodność z następującymi europejskimi wytycznymi:
89/336/EWG (zmienione przez REL 91/263/EWG, 92/31/EWG). 73/23/EWG (zmienione
przez RL 93/68/EWG).
Odkurzacz może być zastosowany tylko do suchych substancji. Nie można odkurzać nim
ani ludzi ani zwierząt. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
użyciem odkurzacza niezgodnym z zasadami czy niewłaściwą obsługą. Użytkownik tego
urządzenia musi przestrzegać następujących wskazówek:
- Nie używać uszkodzonego sprzętu.
- Dla zabezpieczenia dobrej obsługi sprzętu należy zmontować sprzęt zgodnie ze
sposobem użycia, podłączyć zgodnie z oznakowaniem na tabliczce i eksploatować
zgodnie z przeznaczeniem.
- W przypadku awarii odłączyć sprzęt od dopływu prądu (wyciągnąć wtyczkę).
- Aby odłączyć urządzenie z prądu, nie ciągnąć za kabel lecz za wtyczkę.
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- Naprawy, wymiany części zamiennych lub inne ingerencje w urządzenie mogą
przeprowadzać tylko przeszkoleni specjaliści lub przedstawiciele z punktu obsługi.
- Zużyty sprzęt należy zdekompletować. Następnie oddać zgodnie z przepisami do zakładu
przetwarzania odpadów.
- Używanie sprzętu elektrycznego dozwolone jest dzieciom tylko pod nadzorem
dorosłych.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy filtry znajdują się we właściwej pozycji.
- Używać tylko oryginalnych filtrów lub wymiennych filtrów z zabezpieczeniem w stanie
suchym.
- Stosować tylko oryginalny osprzęt.
- Nie odkurzać bez filtrów papierowych / worka.
- Nie zasysać materiału o ostrych kantach, gorącego czy żarzącego się. Nie odkurzać
wilgotnych i mokrych substancji. Nie zasysać łatwo zapalnych materiałów czy
materiałów eksplodujących/gazów.
- Dysza i rura nie mogą znajdować się w pobliżu głowy – niebezpieczeństwo dla oczu i
uszu
- Przed każdym czyszczeniem i konserwacją urządzenie wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę.
- Urządzenie czyścić tylko suchą lub wilgotną ścierką. Nigdy nie zanurzać w wodzie.
- Nie wykorzystywać kabla do przenoszenia, przesuwania urządzenia, nie ciągnąć kabla
po ostrych kantach, nie przyciskać kabla pod drzwiami ani w jakiś inny sposób narażać go
na uszkodzenie.
- Urządzenie wyłączać jeśli się nie odkurza. Nie poddawać wpływom atmosferycznym,
chronić przed wilgocią i źródłami ciepła.
- Gniazdko przy odkurzaczu może być używane tylko dla przewidzianych do tego
urządzeń. Przed przyłączeniem dodatkowych urządzeń wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Dla urządzeń czyszczących/ podłoże i ich dodatkowego wyposażenia
Podczas współpracy odkurzacza ze szlifierkami:
- nie zbliżać wirujących części do odkurzacza
- po zakończeniu odkurzania wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
Odkurzanie
Przy odkurzaniu drobnego kurzu polecamy stosować worki papierowe.
Uwaga: kurz gipsowy zapycha pory worka zdecydowanie szybciej, dlatego należy
wypełniać je do1/3 inaczej istnieje niebezpieczeństwo rozerwania!
Przy odkurzaniu polystyrolu polecamy worek z materiału, który może być używany
wielokrotnie. Worek z materiału nie nadaje się do drobnego kurzu np. gipsowego.
Ważne: nie wolno pracować bez worka papierowego lub z materiału (w urządzeniu
fabrycznie nowym jest worek papierowy).
Uwaga:
Zmniejszenie wydajności odkurzania, wskazuje na zapełnienie worka lub przy
zastosowaniu worka materiałowego dodatkowo na jego zanieczyszczenie. Należy
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wyłączyć urządzenie i założyć nowy worek albo opróżnić worek materiałowy i dokładnie
go wytrzepać. O ile siła ciągu odkurzacza nadal nie jest optymalna, mimo że wąż ssący,
rura i dysze nie wykazują zabrudzeń, należy
jeszcze raz wytrzepać worek lub wyszczotkować.
Worek filtra materiałowego można prać w temperaturze max. 60ºC
Nie używać uszkodzonych worków.
Należy sprawdzić filtry lamelowe. W przypadku zapchania kurzem należy filtr odkręcić i
wytrzepać albo przedmuchać sprężonym powietrzem. Od czasu do czasu odnowić.
Odkurzacz jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne (termik), które wyłączy
urządzenie przy przegrzaniu.
Po ochłodzeniu odkurzacz włączy się automatycznie.
Wyposażenie:
Standard (dostarczany fabrycznie)
-wąż ssący ok. 1,4 m
-worki papierowe 5 sztuk (z tego 1 sztuka w odkurzacza)
Wyposażenie dodatkowe:
-worek z materiału
-filtr papierowy (klasa ścierna M)
-rura ssąca
-końcówka do odkurzania
-adapter do węża ssącego do stosowania dla innych urządzeń (mniejszy przekrój)
Dane techniczne:
-napięcie 230V/1~50,60 Hz
-wysokość 630 mm
-szerokość 430 mm
-głębokość 200 mm
-waga 6,5 kg
-pojemność worka ok. 15 l
-podciśnienie max. ok. 190 mbar
-przepływ powietrza ok. 60 l/sek.
Należy pamiętać!
Urządzenie należy włączać do gniazdka, które ma zabezpieczenie przynajmniej 16A!
Zabezpieczenie przy włączaniu urządzenia może być wyłączone, może to oznaczać, ze są
podłączone w tym samym obiegu prądu inne urządzenia elektryczne z wysoką mocą
odbioru.
Wyłączania zabezpieczenia można uniknąć, nastawiając przed włączeniem urządzenie na
minimum mocy i dopiero potem zwiększać moc działania.
Uruchamianie przy jednoczesnym używaniu urządzenia elektrycznego
(Odkurzanie kurzu, wiór, itp.)
Założyć odkurzać jak plecak
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