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Orijinal kullanım kılavuzu.
tr

Kullanılan semboller, kısaltmalar ve kavramlar.
Sembol, işaret

Açıklama
Kullanma kılavuzu ve genel güvenlik talimatı gibi ekteki
belgeleri mutlaka okuyun.
Bu işlem adımından önce şebeke fişini prizden çekin. Aksi
takdirde elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışması durumunda
yaralanma tehlikesi vardır.
Yandaki metin veya grafikteki talimata uyun!
Yandaki metin veya grafikteki talimata uyun!
Çalışırken koruyucu gözlük kullanın.
Çalışırken koruyucu kulaklık kullanın.
Elektrikli el aletinin Avrupa Birliği yönetmeliklerine uyumlu
olduğunu onaylar.
Elektrikli el aletinin Gümrük Birliği yönetmeliklerine uygun
olduğunu onaylar.
Genel yasak işareti. Bu davranış yasaktır.
Ek bilgiler.
Bu uyarı, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek
muhtemel tehlikeli bir durumu gösterir.
Bu açıklama yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir
duruma karşı uyarır.
Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve diğer
elektro teknik ve elektrikli ürünler ayrı ayrı toplanmak ve
çevre dostu geri kazanım merkezlerine gönderilmek
zorundadır.
Temel izolasyonlu ve ek olarak koruyucu iletkene bağlı
dokunulabilir iletken parçalı ürün.
Koruma türü

IPX4
Sembol

P1
PA

Uluslar arası Ulusal birim
birim
W
W
W
W

U

V

V

Açıklama
Giriş gücü
Entegre prizin maksimum
bağlantı gücü
Nominal gerilim
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Sembol
f

LxBxH
Ø

Lw
LpA
LwA
K...

Uluslar arası
birim
Hz
l
l
l/s

Ulusal birim

Açıklama

Hz
l
l
l/s

l/s
hPa
mm
mm
kg
h-1
dB
dB

l/s
hPa
mm
mm
kg
h-1
dB
dB

m/s2

m/s2

Frekans
Hazne hacmi
Sıvı dolum miktarı
4 m hortumla hacimsel akış (debi)
Ø 35 mm
Fandaki hacimsel akış
Alçak basınç (vakum)
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik
Yuvarlak bir parçanın çapı
Ağırlığı
Hava değişim hızı
Ses basıncı seviyesi
Gürültü emisyonu seviyesi
Tolerans
Titreşim emisyon değeri
EN 60745’e göre
(üç yönün vektör toplamı)
Temel ve türetilen değerler
uluslar arası birimler sistemi
SI’den alınmıştır.

m, s, kg, A,
mm, V, W,
Hz, N, °C,
dB, min, m/s2

m, s, kg, A,
mm, V, W,
Hz, N, °C,
dB, dak, m/s2
saklayın ve elektrikli süpürgeyi
Güvenliğiniz için.
başkasına verdiğiniz veya devrettiğiniz
Bütün güvenlik
takdirde bu belgeleri birlikte verin.
talimat ve uyarılarını
İlgili ulusal çalışma hükümlerine de
okuyun. Güvenlik talimat ve
uyun.
uyarılarına uyulmadığı takdirde
elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır Elektrikli süpürgenin tanımı:
yaralanmalara neden olunabilir.
Hava koşullarına karşı korunmalı
Bütün güvenlik talimatı ve uyarılarını ortamlarda, FEIN tarafından izin
ilerde kullanmak üzere saklayın.
verilen aksesuarla, özellikle elektrikli
Bu kullanım kılavuzunu ve ekteki el aletleriyle toz oluşturan işlerin
yürütülmesinde olmak üzere sağlığa
„Genel güvenlik talimatını“ tam
olarak okuyup anlamadan bu elektrikli zararlı olmayan tozların, L sınıfına
giren tozların, küçük kir
süpürgeyi kullanmayın. Anılan
belgeleri daha sonra kullanmak üzere
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parçacıklarının ve yanıcı olmayan
sıvıların emdirilmesinde kullanılan
ıslak kuru elektrikli süpürge.
Bu elektrikli süpürge, örneğin oteller,
okullar, hastaneler, fabrikalar,
mağazalar, bürolar ve emlak büroları
gibi mekanlarda sınai kullanım için
tasarlanmıştır.
Sadece AB ülkeleri için:
Patlama sınır değeri > 1 mg/m3 olan
sağlığa zararlı tozların kuru olarak
emdirilmesi için IEC/EN 60335-69
uyarınca L sınıfı elektrikli süpürge.

Elektrikli süpürge sağlığa zararlı toz
içerir. Toz toplama kaplarının tasfiyesi
de dahil olmak üzere boşaltma ve
bakım işlemlerini sadece uzmanların
yapmasını sağlayın. Uygun bir
koruyucu donanım gereklidir.
Elektrikli süpürgeyi tam filtre sistemi
olmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde
sağlığınızı tehlikeye atarsınız.
Bu elektrikli süpürge ISO 8528
standardına ve G2 tipine uygun olan
yeterli kapasitedeki alternatif akım
jeneratörleri ile de kullanılmaya
uygundur. Özellikle toplam harmonik
bozulma % 10’u aştığı takdirde bu
standarda uygunluk sağlanamaz.
Kuşkulu durumlarda kullandığınız
jeneratör hakkında bilgi edinin.

Özel güvenlik talimatı.
Bu elektrikli süpürge,
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi olmadan veya bu kişiden
elektrikli süpürgenin nasıl
kullanılacağına dair talimat ve bilgi
almadan, fiziksel, duyusal veya

109

zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya
yeterli deneyim ve/veya bilgisi
olmayan kişiler (çocuklar dahil)
kişiler tarafından kullanılamaz.
Çocuklara göz kulak olun. Bu yolla
çocukların elektrikli süpürge ile
oynamasını önlersiniz.
Çocukların elektrikli süpürgeyi
temizlemelerine ve alette bakım
yapmalarına sorumlu bir kişinin
denetim ve gözetimi olmadan izin
yoktur.
Elektrikli süpürgeyi
kullanacak kişiler
aletin kullanımı hakkında uygun ve
yeterli biçimde bilgilendirilmelidir.
Elektrikli süpürgeyi kullanacak
kişinin, aletle çalışmaya başlamadan
önce, elektrikli süpürgenin kullanımı
ve elektrikli süpürgenin kullanılacağı
maddeler hakkında, bu maddelerin
güvenli biçimde atılması da dahil
olmak üzere, gerekli bilgi ve
talimatlar hakkında bilgilendirilmesi
ve bu konuda yeterli eğitim alması
sağlanmalıdır. Elektrikli süpürgeyi
kullanan kişi işlem görecek
malzemeye ait geçerli güvenlik
yönetmeliklerine uymalıdır.
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
Yaptığınız işe göre tam yüz siperliği,
göz koruma donanımı veya koruyucu
gözlük kullanın. Eğer uygunsa küçük
taşlama ve malzeme parçacıklarına
karşı koruma sağlayan toz maskesi,
koruyucu kulaklık, koruyucu iş
eldivenleri veya özel iş önlüğü
kullanın. Gözler çeşitli uygulamalarda
etrafa savrulan parçacıklardan
korunmalıdır. Toz veya soluma
maskesi çalışma sırasında ortaya çıkan
tozları filtre eder. Uzun süre yüksek
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gürültü altında çalışırsanız işitme
kaybına uğrayabilirsiniz.
Elektrikli süpürgeyi sadece
yönetmeliklere uygun koruyucu
kontaklı prizlerde çalıştırın. Sadece
hasar görmemiş bağlantı kablolarını
ve düzenli aralıklarla kontrol edilen
koruyucu kontaklı uzatma kablolarını
kullanın. Tam işlev görmeyen
koruyucu iletken elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Islak emdirme yaparken elektrikli
süpürgeyi sadece hazne yatay
konumda çalıştırın. Aksi takdirde
elektrikli süpürgesi motoru içine
kaçabilecek su elektrik çarpma
tehlikesi oluşturur.
Şebeke bağlantı kablosunu elektrikli
süpürgeyi çekmek veya fişi prizden
çekmek gibi amacına aykırı
işlemlerde kullanmayın. Şebeke
bağlantı kablosunu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlı nesnelerden veya
hareket halindeki parçalardan uzak
tutun. Şebeke bağlantı kablosunun
üzerinden herhangi bir araç
geçirmeyin ve kabloyu ezmeyin. Hasar
gören veya karışan/dolanan şebeke
bağlantı kabloları elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
Aksesuar parçalarını değiştirmeden
önce fişi prizden çekin. Bu önlem
elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
Örneğin kayın veya meşe tozu, taş
tozu, asbest gibi sağlığa zararlı
maddeleri emdirmeyin. Bu maddeler
kanserojen sayılır.
Çalıştığınız yerin iyice
havalandırılmasını sağlayın.
Örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü
madde gibi yanıcı veya patlayıcı

sıvıları emdirmeyin. Kızgın veya yanıcı
tozları emdirmeyin. Elektrikli
süpürgeyi patlama tehlikesi olan
yerlerde çalıştırmayın. Tozlar,
buharlar veya sıvılar alevlenebilir ve
patlayabilir.
Elektrikli süpürge üzerine etiket,
işaret gibi nesnelerin vidalanması
veya perçinlenmesi yasaktır. Hasar
gören izolasyon donanımı elektrik
çarpmasına karşı koruma sağlamaz.
Yapışıcı etiket kullanın.
FEIN tarafından özel olarak bu
elektrikli süpürge için öngörülmeyen
veya tavsiye edilmeyen aksesuar
kullanmayın. Aksesuarı elektrikli
süpürgenize takabiliyor olmanız
güvenli kullanımı garanti etmez.
Aleti çalıştırmadan önce (Bakınız:
Sayfa 6–9) her defasında şebeke
bağlantı kablosunda ve bağlantı
fişinde hasar olup olmadığını kontrol
edin.
Elektrikli süpürgenin
prizini sadece harici
bir elektrikli el aletini bağlamak üzere
kullanın. Elektrikli süpürge bağlı
bulunan elektrikli el aleti üzerinden
otomatik olarak çalıştırılır.
Elektrikli el aletinin bağlantı gücü
elektrikli süpürge prizinin maksimum
bağlantı gücünü PA aşmamalıdır.
Elektrikli süpürgenin prizine
bağladığınız elektrikli el aletinin
kullanım kılavuzuna ve güvenlik
talimatına da uyun.
Tavsiye: Elektrikli süpürgeyi daima
30 mA veya daha düşük nominal akım
hatalı rezidüel akım koruma şalteri
(RCD) üzerinden çalıştırın.
Bu elektrikli süpürge sadece kapalı
mekanlarda saklanabilir.

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 111 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

tr

Çalışırken dikkat edilmesi
gereken hususlar.
Kullanma, bakınız: Sayfa 10.
Filtre değiştirme ve filtre temizleme,
bakınız: Sayfa 11–13/ 113 Bölüm
“Arıza arama.”
Yassı katlı filtre olmadan
hiçbir zaman emdirme
yaptırmayın, aksi takdirde motor
hasar görür ve dışarı yüksek miktarda
ince toz atılacağından sağlık riski
ortaya çıkar. İnce tozların emdirilmesi
için ek olarak bir de elyaf filtre torbası
kullanılmalıdır.
Atık hava çalışılan mekana geri
dönüyorsa mekanda yeterli bir hava
değişik hızı L bulunmalıdır. Geri sevk
edilen hacimsel akış taze hava
hacminin maksimum % 50’si kadar
(mekan hacmi x hava değişim hızı Lw)
kadar olmalıdır. Özel havalandırma
önlemi olmadığında geçerli olan:
Lw = 1 h-1.
Elyaf filtre torbasını takarken sürgülü
kapağın ve elyaf filtre torbasının tam
olarak haznenin iç yüzeyine
dayanmasına dikkat edin.
Kapama sürgüsü ile birlikte elyaf filtre
torbasını çıkardıktan sonra
kirlenmelerin önüne geçmek için elyaf
filtre torbasını kapatın.
L sınıfına giren tozların alınması
için sadece ne nemli ne de ıslak
olan kuru yassı katlı filtreler
kullanılmalıdır.
Islak emdirmeden kuru
emdirmeye geçiş yapmadan önce
ıslak yassı katlı filtrenin kurumasını
bekleyin veya bu filtreyi kuru bir filtre
ile değiştirin. Aksi takdirde yassı katlı
filtre kullanılamaz duruma gelir.
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Yassı katlı filtreyi kuru tutun ve
düzenli aralıklarla temizleyin.
Aksesuar parçalarını hafifçe bastırarak
takın. Sökmek için parçaları birbirine
karşı biraz çevirin ve çekerek
birbirinden ayırın.
Bir elektrikli el aletini elektrikli
süpürgenin prizine takmadan önce
elektrikli süpürgeyi kapatın. Sadece
kapalı durumdaki elektrikli el aletlerini
elektrikli süpürgenin prizine takın.
Elektrikli süpürgenin prizine takılı bir
elektrikli el aleti kapandıktan sonra da
elektrikli süpürge yaklaşık 15 saniye
kadar çalışır ve sonra otomatik olarak
kapanır.
Elektrik iletkenliği olan sıvıların ıslak
emdirilmesinde maksimum hazne
doluluk seviyesine ulaşıldığında
elektrikli süpürge otomatik olarak
kapanır (kapama otomatiği). Fişi
prizden çekin ve hazneyi boşaltın.
Elektrik iletkenliği olmayan sıvıların
ıslak emdirilmesinde maksimum
hazne doluluk seviyesine ulaşıldığında
elektrikli süpürge otomatik olarak
kapanmaz. Hazneyi zamanında
boşaltın.
Islak emdirme işlemini
sonlandırdıktan sonra sondaları ve
aralarını bir fırça ile temizleyin.
Dışarı köpük çıktığında elektrikli
süpürgeyi hemen kapatın ve hazneyi
boşaltın.
Kısa devre olması ve/veya aşırı toz
çıkması halinde elektrikli süpürgeyi
hemen kapatın ve elektrik
şebekesinden ayırın.
Taşıma esnasında elektrikli süpürgenin
sabitlenebilir hareket makaralarını
sabitleyin.
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Bakım ve müşteri servisi.
Bağlantıları, contaları ve
hortumları kontrol edin. Ortaya
çıkan hasarları sadece kalifiye
personele ve sadece FEIN yedek
parçaları kullanma koşulu ile onartın.
Elektrikli süpürgeyi temizlemek için
piyasada bulunan, aşındırıcı olmayan
temizlik malzemesi ve su kullanın.
Temizledikten sonra elektrikli
süpürgenin tam olarak kurumasını
bekleyin.
Hazneyi her kullanımdan sonra
boşaltın ve kaba kir ve tozu
temizleyin.
Sıvıları emdirdikten sonra hazneyi
boşaltın. Daha sonra elektrikli
süpürgeyi aksesuar parçaları takılı
durumda birkaç dakika çalıştırarak
parçaların kurumasını sağlayın.
Kullanılmış yassı katlı filtreleri ve filtre
torbalarını yasal hükümlere uygun
olarak atın.
Bağlantı kablosunun yenilenmesi
gerektiğinde, güvenlik risklerine
girmemek için işlemin FEIN veya FEIN
elektrikli el aletleri için yetkili bir
müşteri servisinde yapılması gerekir.
Yılda en az bir kere örneğin filtre
hasarı, elektrikli süpürgenin işlevi ve
sızdırmazlığı açısından üretici veya
eğitimli bir kişi tarafından bir toz
tekniği testi yaptırın.

Kirli ortamlarda bulunan L sınıfı
elektrik süpürgelerinde makinenin dışı
ve parçaları temizlenmeli veya
sızdırmazlık maddeleri
uygulanmalıdır. Bakım ve onarım
çalışmaları yürütülürken yeterli
ölçüde temizlenmesi mümkün
olmayan bütün kirli parçalar
atılmalıdır. Bu gibi parçalar geçirgenliği
olmayan poşetler içinde, bu atıklara ait
yönetmelik hükümlerine uygun olarak
atılmalıdır.
Kullanıcı bakım yapmak üzere elektrik
süpürgesini ancak bakım personeli ve
diğer kişiler için bir tehlike
oluşmayacaksa sökebilir,
temizleyebilir ve bakım işleri
yürütebilir. Elektrikli süpürge
sökülmeden önce olası tehlikelerin
önüne geçilmesi için temizlenmelidir.
Elektrikli süpürgenin söküleceği
mekanın havalandırması iyi olmalıdır.
Bakım işlemleri esnasında kişisel
koruyucu donanım kullanın. Bakım
işlemlerinden sonra bakım alanının
temizlenmesi gerekir.
Bu elektrikli süpürgenin güncel yedek
parça listesi için bakınız:
www.fein.com.
Aşağıdaki parçaları gerektiğinde
kendiniz de değiştirebilirsiniz:
Elyaf filtre torbası, yassı katlı filtre,
filtre kaseti, hortum, alet manşonu
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Arıza arama.
Arıza
Elektrikli süpürge
açılmıyor.
Emme performansı
düşüyor.

Emme esnasında toz
çıkıyor.
Islak emdirmede
emme gücü yok.
Kapama otomatiği
açılmıyor.

Nedeni
Evdeki sigorta atmış.
Elektrikli süpürge
otomatik işletmede.
Elektrikli süpürge
doğru olarak monte
edilmemiş.
Emme sistemi tıkalı.
Elyaf filtre torbası
dolu.
Yassı katlı filtre dolu.
Yassı katlı filtrenin
konumu yanlış.
Hazne dolu.
Sondalar kirli.

Arıza giderme
Akım beslemesini sağlayın.
İşletim türü şalterini “I”
üzerine getirin.
Kapağı doğru olarak
yerleştirin ve her iki kilidi de
tam olarak kapatın.
Emme hortumunu ve emme
borusunu temizleyin.
Elyaf filtre torbasını değiştirin.
Yassı katlı filtreyi değiştirin.
Yassı katlı filtrenin konumunu
düzeltin.
Hazneyi boşaltın.
Sondaları ve aralarını bir fırça
ile temizleyin.

Teminat ve garanti.

Uyumluluk beyanı.

Ürüne ilişkin teminat piyasaya
sunulduğu ülkenin yasal
düzenlemeleri çerçevesinde
geçerlidir. Ayrıca FEIN, FEIN üretici
garanti beyanına uygun bir garanti
sağlar.
Elektrikli süpürgenizin teslimat
kapsamında bu kullanım kılavuzunda
tanımlanan veya şekli gösterilen
aksesuarın sadece bir bölümü
bulunabilir.

FEIN firması tek sorumlu olarak bu
ürünün bu kullanım kılavuzunun son
sayfasında belirtilen ilgili koşullara
uygun olduğunu beyan eder.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd

Çevre koruma, tasfiye.
Ambalaj malzemesi, kullanım ömrünü
tamamlamış elektrikli süpürge ve
aksesuar çevre dostu tasfiye amacıyla
bir geri dönüşüm merkezine
yollanmalıdır.

