GLOBOVAC SUPRA KÖZPONTI PORSZÍVÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Gratulálunk, hogy a GV központi porszívót választotta. A GV Központi
porszívók előállítása szigorú normák szerint történik annak érdekében, hogy
ügyfeleink részére a piacon elérhető legjobb terméket szolgáltassuk. Az új GV
Központi porszívó esetén hosszabb élettartamra számíthat, ha betart néhány
egyszerű, de fontos útmutatást annak használatát illetően. A műszaki
dokumentáció változtatásának jogát a harmadik fél külön értesítése nélkül
fenntartjuk. A leírások és illusztrációk változhatnak, illetve másképp
jelenhetnek meg a valóságban. Ezen kézikönyv egyik része sem
reprodukálható, másolható vagy forgalmazható a gyártó vagy forgalmazó
írásos engedélye nélkül.
MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

A GV Központi porszívók kijelölt kizárólag háztartási használatra alkalmasak,
kizárólag a por és apró részecskék, törmelékek porszívózására alkalmas.. Nem
használható folyadék, hamurészecskék porszívózására, melyek a cső vagy a
központi rendszer károsodását okozhatják. Ilyen például továbbá a vakolat,
cement, sóder stb.
● Húzza ki a tápfeszültséget, mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken,
illetve akkor is ha a központi porszívó egység hosszú ideig volt inaktív.
● A készülék üzembe helyezését csak szakember végezheti el, illetve olyan helyen
telepthető, ahol már üzemel központi porszívó rendszer.
● A Központi egységet olyan helyen kell telepíteni , ahol védve van az időjárástól,
nedvességtől, párától, nincs kitéve nagy hőmérsékletingadozásnak és a helyiség
jól szellőztethető. A központi egység bemeneti és kimeneti nyílásait működés
közben nem szabad letakarni, mert ez a motor kiégéséhez vezethet.
•
A készüléket csak 8 év feletti személy működtetheti. Gyerekektől gondosan
el kell zárni.
•
A készülék tisztítását és karbantartását nem szabad gyermekekre bízni.
•
A tápkábelt azonnal cserélni kell, ha valamilyen sérülést észlel rajta, az Ön
biztonsága érdekében. Csak földelt csatlakozóhoz csatlakoztatható.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A -Fali tartozékok és csavarok, B - Központi egység tartóelemei
1 - Hálózati csatlakozó, 2- Központi egység elektromos bekötése, 3 Légbemenet, 4 - Levegőkimenet, 5 – Tartály rögzítő , 6- Tartály, 7- LED panel, 8
– visszajelző led

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. lépés – Erősítse a lemezt (A) a falba csavarokkal a 4 sarkon. Először jelöljük,
majd fúrja ki a falat. A középpontnak kb. 1 méterre kell lennie a talajtól.
2. lépés - Függessze fel a gépet a tartó horgokra(B) a már korábban telepített fali
konzolra (A horgok felfelé nézzenek).
3. lépés - Csatlakoztassa a szívócsövet (3) (Használja a rugalmas tömlő
csatlakozót)
4. lépés - Csatlakoztassa az elektromos kábeleket (2) a központi porszívóhoz.
Ezek a kábelek kisfeszültségűek.
5. lépés – A COMFORT és a PRESTIGE modellek esetén, helyezze be a porzsákot.
MŰKÖDTETÉS

A működtetéshez, a készüléket csatlakoztatni kell a központi porszívó
csőhálózatához és a villamosenergia-ellátáshoz. Az egység akkor indul el, amikor a
standard tömlő csatlakozik a központi porszívóhoz, vagy amikor az ON funkció
aktiválásra kerül. A fémgyűrűnek mindig csatlakoznia kell az aljzathoz.

KARBANTARTÓ CSOMAG

Elsődleges szűrő (porzsák) – A szűrőt havi rendszerességgel át kell vizsgálni.
Amennyiben megtelelik, újra kell kicserélni. Azonnal cserélje ki, ha nem megfelelő
minőségi állapotban van vagy sérülést észlel rajta.
Másodlagos szűrő – a központi vákuum második szintű védelmét szolgálja. Csak
abban az esetben igényel karbantartást, ha az elsődleges szűrő megsérült.
Amennyiben szennyezést talál a szűrőn, keresse fel szolgáltatóját és ne használja a
porszívót, míg az ellenőrizve nem lett.
A HEPA FILTER KARBANTARTÁSA

A HEPA Filter (1) antibakteriális szűrő, mely mosható és újrahasználható.
Általános használati sűrűség mellett havonta egyszer vagy kétszer javasolt
kitisztítani a szűrőt. Intenzívebb használat
esetén javasolt sűrűbben ellenőrizni a
szűrőt, hogy elkerüljük annak eltömítődését.
Ha a szűrő szennyezett, el lehet távolítani a
rögzítő csavar fellazításával és hideg
csapvízzel tisztítható. A szűrőnek teljesen
száraznak kell lennie, mielőtt visszahelyezi a
központi porszívóba.
Opcionális: Bag Adapter-t (2) and Dust Bag
Collector-t havi szinten meg kell vizsgálni (3).
Ha a filter megtelik, újra kell cserélni.
Azonnal cserélje ki, ha rossz állapotban
találja vagy sérülést észlel rajta.

CE DEKLARÁCIÓ

A GV központi porszívók fejlesztése, gyártása az európai uniós normáknak
megfelelően CE szabályozásoknak megfelelően történik. EN55014-1
elektromágneses kompatibilitás. EN61000-3-2 elektromágneses kompatibilitás
(EMC).
Limitek: Áramerősség ≤ 16 A per fázis). EN60335-2-2 háztartási eszközökre és
hasonló berendezésekre vonatkozó jellemzők.
Biztonság: különleges előírások a központi porszívók számára: EN61000-3-3
elektromágneses kompatibilitás (EMC).

