RUPES S235E – S235EP
Mobil porszívó
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÁS, KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÁS
KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
TERMÉKAZONOSÍTÓ CÍMKE
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
OLVASSA EL AZ ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓT, ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉST!
A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALMA
- a jelen kézikönyv;
- a „BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ”;
- a robbantott ábra a csomagolásban található cserealkatrészek útmutatójával.
A CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
- A porszívó egy 1 db 35 x 35 x h60 méretű és 8 kg súlyú hullámpapírból készült
dobozban kerül forgalomba.
- A dobozt rakodás és mozgatás közben függőleges helyzetben kell tartani;
- Nem szabad ráhelyezni más olyan tárgyat, amely méretében nem egyezik meg ennek
felületével.
A kicsomagolásra vonatkozó szabályok
- Mielőtt a kicsomagolást megkezdjük, jól ellenőrizzük le, hogy a doboz nem sérült-e és
nincs-e rajta arra utaló jel, hogy már előzőleg ki lett bontva. Ebben az esetben
reklamáljunk a fuvarozónál és ne vegyük át, hanem küldjük vissza.
A szabály be nem tartása a jótállás elvesztését vonja maga után.
- A porszívó kicsomagolásához bontsa meg a hullámpapírt, vegye ki a gépet és külön a
tartozékokat tartalmazó zacskót.
Figyelem!
A csomagoláshoz tartozó részek hulladékkezelését a helyi szabályok szerint kell végezni,
ahol a porszívó felhasználásra kerül. Szem előtt kell tartani a szelektált hulladékgyűjtésre
vonatkozó szabályokat is, ahol ezt a normatívák előírják.
A csomagolás tartalmának ellenőrzése
A csomagolás tartalma:
- a porszívó és a hozzá tartozó elektromos kábelek;
- 1 db porszívógép (19.) tartozékokkal ellátott elektromos szerszámokhoz 5 m hosszú
csatlakozás terminálokkal;
- 1 db porzsák (8.);
- igény szerint rendelkezésre áll egy pneumatikus szerszámokhoz csatlakoztatható 5 m
hosszú csatlakozás terminálokkal és levegőcstlakozóval ellátott porszívó (20.);
- igény szerint rendelkezésre áll a tömlőcsatlakozó.
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS
Biztonsági és balesetmegelőzési utasítás
A gépet csak az arra kiképzett és annak használatára megbízott személyek használhatják.
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A gépet száraz és szellős helyen kell elhelyezni, ahol külön felszerelt szellőztető
rendszerek segítsége nélkül 50%-os friss levegőcserével legalább óránként cserélődik a
levegő. A környezeti hőmérséklet 10°C - 35°C között legyen, 50-90%-os relatív
páratartalom mellett.
Amikor a gép nem működik, ill. a karbantartási műveletek vagy a gép tisztításának
megkezdése előtt, a porzsák vagy a porszűrő lecserélése előtt a csatlakozó dugaljt
minden esetben ki kell húzni. A csatlakozó dugalj kihúzásához nem szabad az elektromos
kábelnél fogva húzni.
Az elektromos kábelt a hőtől, az olajtól és éles sarkoktól óvni kell.
Hálózati áramszünet esetén az elektromos szerszámgép kapcsolóját „0”-ra (kikapcsolt
állapot) kell állítani, nehogy amikor az áramellátás visszatér véletlenül a gép magától
beinduljon.
A gépet eső ne érje.
Figyelem! – Robbanás- vagy tűzveszély
- Tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes porok felszívása (pl. magnézium, alumínium,
azbeszt stb.);
- Tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok felszívása (pl. benzin, oldószerek
stb.);
- Tilos agresszív folyadékok vagy anyagok felszívása (pl. savak, bázisok, lúgok,
oldószerek stb.)
- Tilos olyan felületek csiszolásából származó festékporok felszívása, amelyek úgy lettek
bevonva, hogy a festék katalizációja nem fejeződött be;
- Ha a porszívóból a por a levegőbe kerül, azonnal húzza ki a gép dugóját az elektromos
hálózatból;
- Tűz esetén kapcsolja be a tűzoltó riasztót, és távolodjon el.
Rendeltetésszerű használat
A gép az EN 60335-1 és az EN 60335-2-69 előírásnak megfelelően, erős igénybevételű
ipari felhasználásra alkalmas.
Száraz csiszolópor felszívására alkalmas, az ilyen típusú munkánál megengedett
értékhatáron belül.
A gép lehetővé teszi, hogy egyidejűleg és a munkahely közelében
- elektronikus vagy pneumatikus gépek kezeléséhez szükséges energiaforráshoz
jussunk hosszabbító huzal használata nélkül,
- és egyidejűleg egy csiszolópor-elszívó rendszer is rendelkezésünkre álljon.
OLVASSA EL AZ ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓT, ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉST!
MŰSZAKI ADATOK
ÜZEMELÉS ALATTI FESZÜLTSÉG
MOTORTELJESÍTMÉNY
A MOTOROK ÁLTAL FELVETT ÁRAM
A SZERSZÁM MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYE
TELJES MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
TELJES MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL
ELSZÍVÓKÉPESSÉG
DEPRESSZIÓ
SÚLY
MÉRET

220/240 Vac – 50/60 Hz
1100 W
4A
1 X 2500 W max.
3600 W max.
15,7 A
180 m3/óra
1700 mm/H2O
6 kg
32 x 32 x h 56 cm
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ZAJSZINT
SZŰRŐ MÉRETE
SZŰRŐ KATEGÓRA
ZSÁK ŰRTARTALMA
KONNEKTOR
3 FOKOZATÚ KAPCSOLÓ

75 dB (A)
0,20 m2
M
max. 7 kg
1
MAN - OFF – AUT

PNEUMATIKUS EGYSÉG (csak az EP típusnál)
BEMENŐ LEVEGŐNYOMÁS
MAX. LEVEGŐMENNYISÉG
TÖLTÉSCSATLAKOZÓ
PNEUMATIKUS CSATLAKOZÁS

max. 6 bar
1500 liter/perc
3/8" G fogadórész
1

A PORSZÍVÓ RÉSZEI
1 – elszívófej
2 – 3 fokozatú kapcsoló - MAN (manuális) OFF (kikapcsolva) AUT (automata)
3 – azonosító címke
4 – emelő fogantyú
5 – zárókapocs
6 – tápvezeték
7 – elektromos gép tápdugalj
8 – porzsák
9 – zsák szájbetét
9.a – szájbetétsapka
10 – papírszűrő
11 – folyadékszűrő
12 – sűrített levegő táplálású bemenet (csak az EP típusnál)
13 – pneumatikus géphez csatlakozás (csak az EP típusnál)
14 – elszívó szájbetét bemenetel
15 – elszívó szájbetét
16 – kerekek
17 – pneumatikus szerszám csatlakozás
18 – elszívó csatlakozás
19 – elektromos szerszámtömlő
20 – pneumatikus szerszámtömlő (külön rendelhető tartozék)
21 – úszó
22 – porszívótartály
ÜZEMBEVÉTEL
Az energiaellátási hálózat és az ehhez tartozó csatlakoztatások alapvető elvárásai:
Elektromos hálózat – Egyfázisos feszültség 230V 50/60Hz 3x1,5 mm2 metszetű
földeléssel.
Sűrített levegő hálózat – 6 bar alatti üzemeltetési nyomás; a hálózat páramentesített és
megszűrt levegőt szolgáltasson. Egy megfelelő tömlőcsatlakozó felszerelésével (külön
rendelhető tartozék) a bemenetnél(12.), egy min. 10 mm belső átmérőjű, kellő hosszúságú
és az üzemelési nyomás terhelését bíró cső segítségével kösse be a gépet a pneumatikus
hálózatba.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (2.) az „0”-án álljon, majd az elektromos kábelt a gép
terhelését bíró dugaljba illessze be.
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A kerekek (16.) és a szájbetét (15.) beszerelése
- A zárókapcsokat (5.) nyissa ki, majd emelje fel az elszívófejet (1.);
- Vegye ki a kerekeket és a tartozékokat;
- Fordítsa fel a tartályt (22.) és megfelelő nyomással illessze be a kerekeket e helyükre;
- Helyezze be a szájbetétet (15.) a bemenetbe (14.) (1. ábra)

ÜZEMBE HELYEZÉS
Az elektromos gépek bekötése
- Dugja be a szerszám dugóját a porszívó csatlakozójába. (7.)
- Ha a szerszámon van elszívó, kösse össze a szájbetéttel (15.) az erre szolgáló tömlő
(19.) segítségével és kapcsolja a szerszám másik végéhez. (18.) (10. ábra)
- Ne kapcsoljon az elektromos tápdugaljba a névleges teherbírást meghaladó terhelésű
szerszámokat. (max. 1 x 2500 Watt)
A pneumatikus gépek bekötése (csak az EP típusnál)
- Kösse a sűrített levegőt tápláló csövet a porszívó csatlakozójához (13.). A másik végét
kapcsolja a szerszám csatlakozójához. (17.) (9. ábra)
- Ha a szerszám elszívóval van felszerelve, az erre szolgáló tömlőt (külön rendelhető
tartozék) a szájbetétbe kell illeszteni. (20.) (9. ábra)
Üzembe helyezés előtti ellenőrzés
Ellenőrizze, hogy
- a tartályban a porzsák és a szűrő is a helyén van;
- az elszívócső jól van rögzítve, és nem akadályozza a porszívót a mozgásban;
- a sűrített levegő-tápláló berendezés nem ereszt.
Miután mindent bekötött, a gépekhez tartozó utasításokat követve végezzen egy rövid,
ellenőrző próbát.
A gép használata
A gép működése manuális vagy automatikus lehet. A kapcsolóval (2.) lehet zöldre
(automatikus működés) vagy kékre (manuális működés) állítani.
Automatikus működés – zöld rész
Az automatikus működésen azt értjük, hogy az elektromos vagy a pneumatikus gép
bekapcsolásával együtt beindul a porszívó is. A munka befejeztével, és miután a gépet
kikapcsoltuk, 8 másodperc múlva az elszívónak is automatikusan le kell állnia.
Manuális működés – kék rész
A manuális működés alatt a gép folyamatosan működik.
A folyadék felszívását végző manuális működés
A zárókapcsok (5.) segítségével akassza ki a porszívófejet. (1.) Egy fél kört csavarva
vegye ki a papírszűrőt (10.) (3-4. ábra), majd távolítsa el a porzsákot (8.). (Lásd a
szokásos karbantartásnál) (5-6. ábra).
Húzza rá a poliészter szűrőt (11.) a porszívó dobra (21) (7. ábra) és erősítse vissza a
fejrészt.
A kapcsolót (2.) állítsa manuális működésre.
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KARBANTARTÁS
Évente legalább egyszer a gyár vagy a gyár által megbízott személlyel ellenőriztetni kell a
porszívó helyes működését és a szűrőrendszer esetleges sérülését. A RUPES SpA nem
vállal felelősséget a a felhasználói útmutatóban leírt utasítások be nem tartásából eredő
közvetlen vagy közvetett károkért.
Szokásos (a felhasználó által végzett) karbantartás:
- A porelszívó tömlők állapotának ellenőrzése;
- A papírszűrőt a következő módon, porvédő maszk (3M 06922. cikksz.) viselete
mellett kell megtisztítani:
a) a zárókapcsok (5.) segítségével akassza ki a elszívófejet (1.);
b) egy fél kört csavarva vegye le a papírszűrőt (10.) (3-4. ábra), majd egy puha
kefével vagy vízsugárral tisztítsa meg, de vigyázzon arra, hogy csak akkor
használja újra, amikor teljesen megszáradt;
c) helyezze vissza a papírszűrőt;
d) erősítse vissza a porszívófejet (1.), és ellenőrizze, hogy jól zárjon.
- A porzsákcseréhez vegyen fel porvédő maszkot, és a következő módon járjon el:
a) a zárókapcsok (5.) segítségével akassza ki a elszívófejet (1.);
b) a régi porzsákot távolítsa el (8.) és a szájbetétsapkával (9.a) zárja le (8. ábra);
c) a szájbetét bemenetelre (14.) ráillesztve a zsák száját (9.) helyezze be az új
porzsákot (5-6. ábra);
d) erősítse vissza a porszívófejet (1.), és ellenőrizze, hogy jól zárjon.
Figyelem!
- kizárólag csak a 001.1606/5. cikkszámú eredeti RUPES porzsákot szabad
használni;
- vigyázzon, hogy a porzsák ne sérüljön, mert ha a elszívófejbe por kerül, az
visszafordíthatatlan károkat okozhat a készülékben.
Figyelem!
Az elszívófejet (1.) megemelve rendszeresen ellenőrizze a porzsákot: maximális
kapacitása súlyban 7 kg, terjedelemben 30 liter. Ezt a határt nem szabad túllépni.
- a csere porzsákokat száraz helyen kell tárolni;
- a hulladékkezelést illetően be kell tartani a helyi rendelkezéseket.
Rendkívüli karbantartás (csak hivatalos márkaszervíz végezheti)
- Rendszeresen ellenőrizze a hűtőcsöveken és a kivezetőn lévő szűrők állapotát, és
szükség esetén cseréltesse le.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos kábel és a hozzátartozó dugalj állapotát,
és ha sérült vagy elhasználódott, akkor cserétesse le.
- Ha a szűrő (10.) túlságosan eltömődött vagy szakadt, a fenti eljárással le kell
cseréltetni.
Figyelem!
Kizárólag csak a 041.1609 cikkszámú eredeti RUPES szűrőt szabad használni!
GARANCIA
A RUPES Spa minden saját gyártású gépére a vásárlástól számított 12 hónapig jótállást
vállal az anyag- és a gyártási hibákra.
A porszívót kizárólag csak saját tartozékukkal és eredeti RUPES alkatrésszel szabad
használni.
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Használt porzsák ürítés utáni újrahasználata azonnali garanciavesztéssel jár!
A RUPES Spa semmilyen körülmények között nem felelős olyan kárért vagy balesetért,
amely a fenti szabályok nem betartásából ered, és amely egyben a jótállás
érvényességének lejártát vonja maga után.
A jótállás lejár, akkor is ha a jelen használati útmutató utasításait nem tartják be, vagy a
gépet nem rendeltetésszerűen használják, valamint ha a gépet szétszerelik, belenyúlnak,
vagy ha gondatlan használatra utaló jelek láthatók rajta.
A jótállás csak akkor érvényes, ha a használati útmutató hátsó borítóján található
garancialevél pontosan ki van töltve.
Bebizonyosodott hibás működés esetén a garancialevéllel együtt, nem szétszedve és az
eredeti csomagolásban a gépet bérmentesen el kell juttatni a gyártónak ill. a használati
útmutatóban található egyik hivatalos márkaszervíznek.
A jótállás semmi esetben sem vonatkozik a gép lecserélésére.
A RUPES Spa fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül termékein
bármilyen jellegű műszaki ill. esztétikai változtatást végezzen. A nyomdahibákért nem
vállal felelősséget.
Ez a használati útmutató minden előzőt érvénytelenít és helyettesít.
AZ ELŐFORDULHATÓ MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK MEGJAVÍTÁSA
HIBA
A porszívó nem indul be

A porszívó nem indul be
automatikusan
A szívóképesség csökkent

A por kiszáll a gyűjtő
szűrőtartályból
A szerszám nem indul be

Nem kap sűrített levegőt
A szerszám nem kap sűrített
levegőt
A bekötött pneumatikus
szerszám teljesítménye
csökken

OK
Nincs áramba kötve

MEGOLDÁS
Ellenőrizni, hogy a
csatlakozó be van-e dugva
Az elektromos kábel, a
A hivatalos
kapcsoló vagy a motor hibás márkaszervízhez kell
fordulni
Az elektronikus szabályzó
A hivatalos
meghibásodott
márkaszervízhez kell
fordulni
A porzsák túltelített
Ellenőrizni a szűrőzsákot
A tömlő eldugult
Ellenőrizni a tömlőt és a
tartozékokat
A papírszűrő megsérült
A hivatalos
márkaszervízhez kell
fordulni
A 3 fokozatú kapcsoló
A hivatalos
meghibásodott
márkaszervízhez kell
fordulni
A bemenőcső nem jól
Ellenőrizni az illeszkedést
illeszkedik
A kimenőcső nem jól
Ellenőrizni az illeszkedést
illeszkedik
A sűrített levegő töltése nem Ellenőrizni a levegő
megfelelő
menetének útját

A PORSZÍVÓ AZONOSÍTÓ CIMKÉJE
AZ ADATOK HELYE ÉS JELENTÉSE
1. Géptípus
2. Üzemelés alatti névleges feszültség Volt-ban (V)
3. Frekvencia munka közben Herz-ben (Hz)
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4.
5.
6.
7.

A motor teljesítménye Watt-ban (W)
Maximális teljesítmény indításnál (W)
Teljes maximális teljesítmény (W/A)
Felvett áram amperben (A). Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték, amelyre
ráköti a gépet, bírja-e a megjelölt áramot.
8. A gép nyilvántartási és sorozatszáma
9. A 2002/96/EK (RAEE) és 2003/108/EK európai irányelv és honosításának
értelmében, amikor a termék hasznos élettartamának végére érkezett nem szabad
a környezetet szennyezni vele vagy a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem
kijelölt szelektív hulladékgyűjtőben (hulladékgyűjtő udvarban) leadni.
(A helyi önkormányzatoknál meg kell érdeklődni hol találhatók hulladékgyűjtő
helyek.)
A leselejtezett termék helyes szelektív gyűjtése és kezelése hozzájárul az
egészség- és a környezetvédelemhez.
A termék szabálytalan hulladékkezelése esetén kiszabott bűntetés a szabálysértőt
terheli.
MEGFELELÉSI NYILATKOZAT
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi hogy az alábbi ipari
porszívó megfelel az Alapvető Biztonsági Szempontok következő irányelveinek:
2006/95/EK Alacsony feszültség
2004/108/EK Elektromágneses kompatibilitás
998/37/EK Gépek
A jelzés éve: 1996.
A próbákat/ellenőrzéseket az érvényben levő Harmonizált Európai Szabványok
értelmében végeztük.
EN 60335-1
Általános szabványok
EN 60335-2-69
Az ipari porszívókra vonatkozó különleges szabvány
EN 23744
A kibocsátott zajra vonatkozó próbák és határok
Elektromágneses kompatibilitás:
EN 55014-1 + EN 55014-2 + EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3
Garanciális javítás esetén ezt a garancialevelet a számlával együtt csatolja a
javításra kerülő szerszámgéphez.
Szerszámgép
Forgalmazó
Név
Cím
Kelt
CSAK PONTOSAN KITÖLTÖTT GARANCIALEVÉL JOGOSÍT FEL AZ ESETLEGES
GARANCIÁRA!
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