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HASZNÁLATI ÉS
KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSA

Használati utasítás
Üzembe helyezés
- Miután eltávolítottuk a csomagolást, győződjünk meg róla, hogy a
berendezés megfelelő állapotban van. Amennyiben bármiféle sérülést,
hiányosságot fedez fel, azonnal jelezze a terjesztőnek.
- A hulladék csomagolóanyagokat ne hagyja szétszórtan heverni, mivel
ezek a kár sérülést is okozhatnak.
- A gép összeszerelt, üzemkész állapotban van. Mindamellett kérjük,
ellenőrizze, hogy a szűrő és az úszó a tartályban (C) a helyén van-e, és
hogy a fejet (A) megfelelően rögzítik-e a csatok (E).

Száraz szívás
Kövesse a következő lépéseket:
1. Az oldalsó kapcsok (E) kicsatolása után távolítsa el a fejet (A).
2. Győződjön meg arról, hogy a szűrő (D), a tartály (G) élén feküdjön. A
szűrő használata teljes mértékben szükséges.
3. Tárolás és további szűrés érdekében egy papírszűrőt is beszerelhet a
tartályba. (0.kép).
4. Helyezzük vissza fejet és rögzítsük a csatokkal.
5. Csatlakoztassuk a hajlékony szívócsövet (8) a tartályhoz (F).
6. A szívási feladatnak megfelelő szívófejet csatlakoztassa a csőhöz.
7. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz és nyomja meg a
kapcsolót (B).
8. A takarítás befejeztével ürítse a tartályt egy szemetesbe. Papírszák
használatakor ellenőrizze, hogy ez megtelt-e és szükség esetén cserélje.
NEDVES ANYAGOK SZÍVÁSAKOR UGYAN ÍGY JÁRJON EL.

Folyadékok szívása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Folyadékok szívásához távolítsa el a szűrőt (D).
Ellenőrizze, hogy a tartály üres és tiszta legyen.
Ellenőrizze, hogy az úszó (C) szabadon mozoghasson.
Helyezze vissza a fejet (A) a tartályra (G) és rögzítse a csatokkal (E).
Csatlakoztassa a hajlékony szívócsövet (8) a szívónyíláshoz (F).
Folyadékok szívásához a szívótölcsért (10) használja.
Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz és nyomja meg a
kapcsolót (B).
A FOLYADÉKOK SZÍVÁSAKOR MINDIG HAGYJON EGY KIS RÉST
A LEVEGŐNEK.

Amikor a tartályban feltelt az úszó (C) automatikusan bezárja a szívó
nyílást, a szívás megszűnik és a motor hangja mélyebb lesz. Ilyenkor
kapcsolja ki a gépet, húzza ki a konnektorból, távolítsa el a szívócsövet,
vegye le a tartályfejet, ürítse ki és szárítsa meg úgy, hogy fejre fordítja.
Soha ne szívjon fel habot, vagy bármiféle egyéb vegyszert. A mosóvíz
felszívása viszont nem okoz semmi problémát.

Karbantartás és javítás
Mindenféle karbantartási, vagy javítási munkálatok megkezdése előtt
győződjön meg róla, hogy a gép ne legyen az elektromos hálózathoz
csatlakoztatva.
- Soha ne próbálja a gépet saját kezűleg megjavítani, mindig forduljon
szakszervizhez.
- Kizárólag Ehrle tartozékokat használjon.
- A szűrőt rendszeresen kell tisztítani.
- Ha a szűrő elhasználódott, cserélni kell.
A gép tovább fog szolgálni, ha rendszeresen tisztítja.

Probléma megoldás
Probléma
A motor nem indul.

Ok
Nincs áram.

Megoldás

Ellenőrizze a vezetéket, a
csatlakozást
és
a
feszültséget.
Hirtelen csökken a szívóerő. A szűrő, a cső, vagy a Ellenőrizze és tisztítsa meg.
toldalék eldugult.
Hirtelen leáll a szívás.
A szűrő vagy a cső eldugult, Kapcsolja le a gépet,
tele van a tartály, vagy a tisztítsa meg a szűrőt, ürítse
zsák.
ki a tartályt vagy cseréljen
zsákot.
Szíváskor por jön a fejből.
A szűrő sérült vagy nincs Ellenőrizze
és
szükség
megfelelőn felrakva.
esetén cserélje a szűrőt.
Víz szívás közben leáll a Tele van a tartály.
Ellenőrizze és ürítse ki a
szívás.
tartály.
Víz jön a fejből, szíváskor.
Az úszó beragadt.
Tisztítsa meg és ellenőrizze
a működését.

