Duo merkezi süpürge için kullanım
ve bakım kılavuzu
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Herzaman Allaway mikrofiber toz torbası kullanınız.
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BİR ALLAWAY MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMİ
ALDIĞINIZ İÇİN TEBRİKLER!
Yüksek kaliteli Duo merkezi süpürge sistemi kurulumu da kullanımı da kolay ve rahattır. Duo iç
mekan için üretilmiştir, bir sefer de tek kişi kullanabilir. Normal toz ve kir temizliği içindir. Sistemi
kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun sistemin doğru çalıştığından emin olmak için
kitapçıktaki talimatları takip ediniz. Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce motor filtresinin yerinde
olduğundan ve toz torbası takıldığından emin olun. Allaway ön ayırıcı olmadan, normal ev tozu
dışında; kül, inşaat artığı, sıvı malzemeleri temizlemek için kullanmayınız. Yapışkan malzemeler
ve cam sisteme zarar verebilir. Kurulum esnasında yerel yönetmeliklere uyunuz.
Duo’yu küçük çocuklardan uzak tutunuz. Makine bir oyuncak değildir. Duo merkezi süpürge
sistemi fiziksel ve zihinsel engelliler tarafından kullanılmamalıdır. Yeterince deneyimi olmayanlara
makine hakkında bilgi veriniz ve kullanırken gözetim altında tutunuz.
Duo sistemi teknik verileri
•
•
•
•
•
•
•
•

Ölçüler 30 x 44 cm (max.)
Ağırlık 5.5 kg
Çalışma voltajı min.-max. 207-244 V (50 Hz)
Eletriksel güç max. 1300 W
Düşük basınç max. 29 kPa
Hava gücü max. 550 W
Gürültü seviyesi Lp 58 dB +- 2 dB
Toz torbası 10 l
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			 Duo parçaları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toz torbası
Duvar dirseği
Duvar prizi kapağı
Motor filtresi
Fitre kapağı ( Kullanılırken mutlaka yerinde olmalıdır.)
Emme manşonu
Egzoz manşonu
Motor haznesi
Akış valfi
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Duo Aparto Kiti parçaları

1. Baglanti hortumu
2. Egzoz susturucusu
3. Toz hortumu
4. Uzatma + bağlantı contası
5. Kontrol kablosu
6. Duo duvar prizi
7. HEPA egzoz filtresi
8. Kablo bağı
9. Metal kelepçe
10.Priz
+ Vidalar
Eğer egzoz içeride kalacaksa ve bir duvar prizi yeterliyse, Duo Aparto Kit sizin için mükemmel.
Kurulmuş Aparto Kiti resim 2,3 ve 4 te görebilirsiniz. Duo Aparto Kit sayesinde prizi dolap
kapağının dışına veya Duo’nun kenarına monte edebilirsiniz.
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KURULUM

3

		Duo için minimum yer gereksinimleri
Duo dik veya yatay monte edilebilir: Duo kapandığında tozun geri gitmemesi için, duvar prizinin
ve emme hortumunun Duo’dan daha yukarıda olduğuna dikkat ediniz.
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Kurulum Alanı

Duo küçük ve sessizdir. Duo merkezi süpürge sistemi kuru odalara veya depolara
kurulmalıdır. Kurulacak alanın sıcaklığı +5ºC, +35ºC aralığında olmalıdır, cihaz çalışırken
de bu sıcaklık aralığında olan bir ortamda olmalıdır. Ana makinanın bulunduğu yerde yanıcı
ve yıpratıcı malzemeler bulunmamalıdır. Elastik boru ile egzoz borusuna bağlantı yapınız ve
dışarıya yönlendiriniz veya dışarı yönlendirmek mümkün değilse, ayrıca bir HEPA filtre satın
alınız. Hepa filtre süpürgeden çıkacak havayı temizler. Eğer egzoz çıkısı içeri verilecekse,
cihazı iyi havalandırılan bir yere monte ediniz. Cihaz dolap içine monte edilecekse,
ekstra havalandırma delikleri gerekir. Delikleri Duo’nun altına ve üstüne gelecek şekilde
açınız, arada da delikler olmalıdır. Delik çapları enaz 6xØ50mm veya 30x400mm (veya
kapı yüzeyinin genişliği ). Soğutma deliklerini kapatmayınız. Ana üniteyi 230VAC prizine
bağlayın, priz 10A gecikmeli veya 16A otomatik sigortaya bağlı olmalıdır. Duo’nun elektrik
kablosu uzunluğu 1,5 mt dir. Egzoz hava manşonu ve susturucusunun aksesuar olduğunu
unutmayınız. Boru sistemini kurmak için talimatlar için boru kiti kitapçığına bakınız. Tüm
kitapçıklar web sitesinde mevcuttur: www.allaway.com.

Ana ünitenin montajı
Duo farklı duvar tiplerine uygun duvar montaj kitiyle gelir. Cihaz montajını aşağıdaki
yöntemlerden birisiyle yapınız (Şekil 5-7’ye bakınız). Uygun montaj vidası seçerken duvar
cinsine ve kalınlığına dikkat ediniz.
		

Duo’yu, altındaki montaj deliklerinden duvara veya rafa monte ediniz.

		
		

Duvar askısını cihazın altına iki vida ile monte ediniz. Duvara bir vida monte ediniz
ve cihazı bu vidaya asınız. Üstteki iki vidayı takınız.
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		 Duvar askısını dört vida ile duvara monte ediniz. Duvar askısına cihazı takınız. İki
		 vida ile cihazı askıya sabitleyiniz.
Montáž centrální jednotky
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SERVIS
Tüm bakımları kitapçığın arkasındaki listeye not ediniz. Her zaman orjinal Allaway parçalarını
kullanınız.

Güç kablosu
Eğer güç kablosu zarar görürse ana ünitenin modeline uygun, üreticinin sağladığı kabloyla
değiştirilmelidir. Güç kabloları yetkili Allaway servislerinden satın alınabilir.
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Toz torbasının değiştirilmesi

Duo da mikrofiber toz torbasını HER ZAMAN kullanınız. Toz torbasını tam dolmadan değiştiriniz.
Fişi prizden çekiniz. Kullanılmış toz torbasını yerinden çıkarınız. Toz torbası bölgesini temizleyiniz.
Yeni toz torbasını alınız ve elle yerine yerleştiriniz. Toz torbası paketinde kullanılmış toz torbasının
ağzını bağlamak için malzeme vardır.

Motor filtresinin bakımı
Toz torbası delinirse, motor filtresi motoru korumak için vardır. Filtre yerinde ve tam oturmuş
olmalıdır. Filtreyi suyla yıkayınız. Zarar görmüşse değiştirlmelidir.

HEPA egzoz filtresinin bakımı
İçeri dönen egzoz havasının temizlenmesi için Duo Aparto Kit içinde bir HEPA filtre vardır.
HEPA filtre ayrıca da alınabilir. Filtreye servis verirken güç kablosunu çıkartınız. Filtre suyla
yıkanabilir fakat fırçalamaktan kaçınılmalıdır. Filtre yerinde ve düzgün monte edilmiş olmalıdır.
Filtre zarar görmüşse; her beşinci toz torbası değiştirildiğinde veya her üç yılda bir (hangisi önce
olursa) değiştirilmelidir. Eğer filtre daha erken tıkanırsa veya kokarsa değiştirilmesi gerekebilir.
Egzoz filtresinin değiştirilme tarihini bir kalemle kenarına yazınız.

Bakım desteği
Bakım talimatları ve yararlı bilgiler için www.allaway.com adresini ziyaret ediniz. Yetkili Allaway
bakım firmaları listesi de mevcuttur. Ana makinanın motor kısmında kulanıcının bakım yapacağı
hiçbir parça yoktur. Motor kısmına bakımın, yaklaşık 600 saat kullanımdan sonra, Allaway
yetkili servis mühendisleri tarafından yapılmasını tavsiye ederiz. Bu haftada 1,5 saat çalışmayla
yaklaşık 8 yıl demektir.

Bakım için cihaz bilgileri
Allaway yetkili servisiyle irtibat kurmadan önce, motor kısmındaki plakada yazan tip ve seri
numarasını not ediniz. Makinayı düşürmeyiniz veya makineye çarpmayınız.
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GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Motor ve diğer elektrikli parçalar motor kısmında bulunur. Motor kısmını açmaya sadece Allaway
servisleri yetkilidir.
Eğer bu sistem iptal edilirse ve sistem hataya rağmen kullanılırsa cihaz bozulabilir. Bundan
dolayı güvenlik ekipmanları toz haznesinin boşaltılması gerektiği veya filtreye bakım gerektiği
gibi düşünülmemelidir. Talimatlara çelişkili işlem yapılmamalıdır.
		

Bypas Valfi

DUO merkezi üniteler bir bypas valfine sahiptir, bu valf çalışırsa ( örneğin süpürge kafası yere
yapışırsa) ıslık sesi çıkarır, durum düzelince ses kesilir.
		

Aşırı Yük Koruması

Ana ünitede aşırı yük koruması vardır. Aşırı yük koruması yetkili bir mühendis tarafından
değiştirilmelidir. Koruma değiştirldikten sonra, hatanın nedeni araştırılmalıdır.

Aşırı Isı Koruması
Ana ünite içerisindeki aşırı ısınma koruması, motorda, aşırı ısı oluşursa, sistemi durdurur.
Soğuması için bekleyiniz ve aşırı ısı koruması kendiliğinden devreye girer (yaklaşık 60-90 dk.).
Aşırı ısınmanın neden kaynaklandığını bul ( örneğin; dolu toz haznesi, tıkalı filtre, tıkalı boru,
duvar prizi, egzoz, temizlik aksesuarları veya çıkış ızgarası) ve problemi gider. Sebep ne olursa
olsun problem giderilmeden sistem kullanılmamalıdır.

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
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Boru si̇ stemi̇ sizdirmazlik kontrolü

Ana üniteyi tüm prizler kapalıyken, düşük voltaj konnektörünü kısa devre ederek, çalıştırın. 10
saniye sonra egzozdan hala hava çıkıyorsa bir kaçak var demektir. Kaçak bulunup giderilmelidir.
Ana üniteyi, tüm prizler kapalıyken, 20 saniyeden fazla çalıştırmayınız. Eğer kurulum tamamen
sızdırmaz olduysa, trİbün hiç hava almaz, dolayısıyla aşırı ısınmadan kaynaklı zarar oluşabilir.
Bypass valfi inceleme esnasında bir karton yardımıyla kapatılmalıdır.

EC UYGUNLUK BEYANI
elektrikli bir cihaz için
Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, 40340 Jyväskylä, Finland, burada deklere eder ki
Merkezi Süpürge Sistemleri Tipi: TD-1450-AC-..-..
İlgili ,uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak üretilmiş ve Alçak Gerilim Yönetmeliği (2006/95/
EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC) önemli gereksinimlerini karşılar.
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BAKIM ÇİZELGESİ
Tip

No.

İlk kullanım(tarih)
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MARKA: ALLAWAY
ÜRÜN CİNSİ: MERKEZE YERLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
MODEL: DUO
İthalatçı Firma:
Evkon Elektrik Elektronik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. 2136. Sk. No:4/8 Çankaya Ankara
Tel: (0312) 219 66 68 – Fax: (0312) 219 66 86
Üretici Firma:
Allaway Oy
PO Box 3, Kangasvuorentie 32,
FI-40351 Jyväskylä, Finland
Tel. +358 14 410 1600, Fax: +358 14 410 1699

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Garanti süresi 2 yıl kullanım ömrü 10 yıldır.
YETKİLİ TEKNİK SERVİS VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ:
Evkon Elektrik Elektronik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. 2136. Sk. No:4/8 Çankaya Ankara
Tel: 0 850 495 55 16 – Fax: (0312) 219 66 86

JYVÄSKYLÄ, FINLAND
www.allaway.com
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