407.42 CENTRIFUGA
KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy Ön cégünk a HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt. egy korszerű termékének a
407.42 típusú centrifugának a megvásárlása
mellett döntött. Biztosak vagyunk abban, hogy a
készülék megbízható, hűséges segítőtársa lesz
Önnek a nehéz házi munkájában.
Kérjük, hogy a kezelési és karbantartási
útmutatókat figyelmesen olvassa el, és pontosan
tartsa be.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megvásárolt termék – életciklusa után –
bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet,
károsíthatja, mivel az olyan alkatrészeket is tartalmaz (pl. vezetékek,
kondenzátor), melyek miatt az elhasználódott termék veszélyes
hulladéknak minősül. Ezért kérjük, hogy az elhasználódott terméket ne a
kommunális hulladék közé tegye, hanem elektromos berendezések
hulladékai begyűjtésével foglalkozó céghez, vagy a gyártóhoz jutassa el,
kezelésével,
hogy
az
elhasználódott
termék
szakszerű
újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezet megóvását.
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HOGYAN
CENTRIFUGÁLJUNK?
A fedélnyelvre húzott védőkockát a csomagolással együtt
távolítsa el.
A készülék használata előtt célszerű üzemeltetési próbát
végezni.
NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT, AZ 1. ÁBRÁN
LÁTHATÓ MÓDON! A HÜVELYKÚJJÁT HELYEZZE RÁ
A
FEDÉLKERETEN
KIALAKÍTOTT
NYITÁST
MEGKÖNNYÍTŐ, TÁMASZTÓ BORDÁRA (1), MAJD A
MUTATÓUJJÁVAL NYOMJA MEG 2-ES JELŰ GOMBOT!
EKKOR A FEDÉL 8-10 MM-RE FELNYÍLIK, AMI AZT
JELENTI, HOGY KIKAPCSOLT ÁLLAPOT-BAN VAN.
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, utána
zárja le a fedelet!
A fedél lezárásánál a fedélbe épített rögzítő nyelvnek be kell
pattannia a fedélkereten kialakított nyílás alatt lévő
zártszerkezetbe!
A fedél lezárt helyzetében a motor forogni kezd, és a kellő
fordulat elérése után a kicsapató dob enyhe szirénázó hangját
hallja.
NYÍSSA FEL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT ÚJRA, AZ 1.
ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON!
EZT KÖVETŐEN A KÉSZÜLÉK FEDELE KB 8-10 MM-RE
FELNYÍLIK ÉS HALLHATÓ MÓDON PÁR MÁSODPERC
MÚLVA A DOB MEGÁLL. EKKOR ENYHÉN NYOMJA
MEG A 3-AS JELŰ FEDELET, MELY ÍGY
AUTOMATIKUSAN
FÜGGŐLEGES
HELYZETIG
FELNYÍLIK!
A fedél egyaránt működteti a kapcsolót és a motorra szerelt
féket. Miután meggyőződött az üzemképességről, helyezzen a
kifolyócsonk alá egy 3-5 literes, lehetőleg műanyag edényt!
A kicsapató dobot gondosan töltse meg ruhával, úgy, hogy a
túl kicsi darabok alulra kerüljenek!
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BEHELYEZÉS ELŐTT NE CSAVARJA
KI
A
RUHÁT,
MERT
EZ
MEGNEHEZÍTI AZ EGYENLETES
ELHELYEZKEDÉST.

Használaton kívüli állapotban a gép fedelét
hagyja nyitva, hogy a gép kiszáradjon, ezzel
meggátolható az idő előtti korrózió.
A kiszáradás után a készülék fedelét zárja le.

A kicsapató dobot felső peremétől 4-6 cm
távolságig töltse meg csomósan, tehát nem
összehajtogatott
vagy
összecsavart
ruhával!

Tájékoztatásul
közöljük
az
ruhaféleségnek átlagos tömegét.

Ezután a ruhaneműt nyomkodja le, és
igazítsa el egyenletesen a dobban!
Ha túl kevés ruhaneműt centrifugál, akkor
azt a kerület mentén kell elhelyezni.
A KÉSZÜLÉK TELJES TÖLTET
KÖZELÉBEN
ÜZEMEL
A
LEGKEDVEZŐBBEN,
EZÉRT
HA
LEHET, ÚGY HASZNÁLJA. FÉL VAGY
NEGYED
TÖLTETTEL
VALÓ
ÜZEMELTETÉS A KÉSZÜLÉKET NEM
KÍMÉLI!
A készülék be- és kikapcsolása az
üzemeltetési próbánál leírtak szerint
történik.
A dob megtöltése után, miután lezárta a
fedelet, a dob forgása megindul, és a
kifolyócsonkon át a víz bő sugárban ömlik.
3-5 PERC UTÁN, AMIKOR A KIFOLYÓ
VÍZ MENNYISÉGE MINIMÁLISRA
CSÖKKEN, VAGY A VÍZFOLYÁS
MEGSZÜNIK, A FEDÉL 1. SZ. ÁBRA
SZERINTI
FELNYÍTÁSÁVAL
KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET! A
RUHÁT CSAK A KÉSZÜLÉK TELJES
LEÁLLÁSA UTÁN SZEDJE KI!

lepedő
párnahuzat
paplan vagy
dunnahuzat
pizsama
férfiing
pelenka
törölköző
női munkaköpeny
férfi munkaköpeny

egyes

0,4-0,5kg
0,2-0,25kg
0,7-0,9kg
0,5-0,55kg
0,2-0,3 kg
0,05kg
0,15-0,25kg
0,5-0,6kg
0,6-0,8 kg

FIGYELEM!
A készülék üzeme szakaszos, 5x5 perces
centrifugálás, minimum 4 - 4 perces
szünettel.
Ezen előírás azt jelenti, hogy rendeltetésszerű
terheléssel (a meghatározott adagsúlyú
ruhatöltéssel) a centrifugálási idő legfeljebb 5
perc lehet, utána a készüléket ki kell
kapcsolni, és legalább 4 perc szünet után
kapcsolható be ismét.
A centrifugálási ciklus 5-ször lehet
megismételni.

A munka befejezése után áramtalanítsa a
készüléket, és tiszta ruhával törölje
szárazra, de ne használjon durva, szemcsés
tisztítószert!
Kissé megdöntve a még bennmaradt víz is
kicsöpögtethető.
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FONTOS!
FIGYELMEZTETÉSEK

10. A készülék csak vízszintes 2o-nál
kisebb
lejtésű
padlózaton
üzemeltethető!
Szőnyegen
való
működtetése
TILOS!
Mivel
átszellőzés
hiányában
a
motor
túlmelegedhet.

1. A
készülék
kettős
szigetelésű,
FÖLDELNI, NULLÁZNI NEM SZABAD!
2. A
készülék
felügyelettel
való
működtetésére alkalmas. Gyermekek nem
kezelhetik!

11. Ne üljön és ne álljon rá a készülékre,
mert az károsodhat, megsérülhet.

3. A csatlakozó vezeték meghosszabbítása,
toldása, a készülék ÜZEMELTETÉSE
MEGRONGÁLÓDOTT CSATLAKOZÓ
VEZETÉKKEL életveszélyes és tilos!
Cseréjét csak SZAKSZERVÍZ végezheti!
Ügyeljünk arra, hogy a vezeték ne
kerüljön a készülék alá, mert könnyen
megsérülhet!

MI A HIBA?
Ha bekapcsoláskor a centrifuga nem
indul, győződjön meg róla, van-e a
hálózatban feszültség! Ha van, a belső
szerkezet vagy a csatlakozó vezeték
hibás. Az időben felfedezett hiba
azonnali kijavítása az Ön érdeke. Ne
javítsa a készüléket házilag, mert
villamos biztonsági szempontból javítás
után ellenőrzés s zü ks ég es!
A c e n t r i f u g á t évenként szakemberrel
ellenőriztetni kell! Ennek elmulasztása
balesetet vagy többletköltséget okozhat.
Ha a centrifuga nehezen, vagy
egyáltalán nem fékez a fékbetét
megkopott, a hibát szakemberrel kell
javíttatni.
s

4. Benzinben
vagy
más
gyúlékony
folyadékban mosott ruhát centrifugálni
nem szabad!
5. Tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani
kell!
A készülékbe vizet önteni tisztítás
céljából tilos!
6. A készüléket erősen gőzös helyen tárolni
és használni nem szabad!
7. Ha a centrifuga – bármilyen gyengén is –
elektromosan ráz vagy rendellenes zörgő
hangot ad, azonnal kapcsolja ki és
szakemberrel vizsgáltassa meg!
8. Ha a ruhanemű – helytelen berakás miatt
– kicsapódna, a centrifugát azonnal állítsa
le és a kicsapódott ruhát szedje ki!
9. A centrifuga erős lengését mindenkor az
egyenlőtlenül berakott ruhanemű okozza.
Ilyenkor a készüléket állítsa le, és a
ruhaneműt gondosan rendezze át!
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MINŐSÉGTANUSÍTÓ JEGY
A GYÁRTMÁNY

NÉVLEGES
VILLAMOS
JELLEMZŐK

MECHANIKAI
JELLEMZŐK

HASZNÁLATI
JELLEMZŐK

BIZTONSÁGI
TECHNIKAI
JELLEMZŐK

Megnevezés, típusa

Háztartási centrifuga 407.42

Feszültség
A motor felvett
teljesítménye
Legnagyobb
áramfelvétel
A motor fordulatszáma
Üzemi kondenzátor
A dob fordulatszáma
A dob forgásiránya
A gép tömege
A gép befogó méretei
Centrifugálható
száraz ruha tömege
Víztelenítési
képesség
Üzemmód

230 V 50 Hz
150 W
1,4 A
1400/perc
3 µF 400 V
1400/perc
jobb
11 kg
ø346x553 mm
2 kg

Zajteljesítmény szint
Csatlakozó vezeték hossza
Érintésvédelmi
osztály:
Típusvizsgálati
tanúsítvány:
Termékekre vonatkozó
Fontosabb előírások:

MINŐSÉG
Raktározási és szállítási
követelmények
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0,75 kg/1 kg száraz
ruha
Szakaszos – rövid üzemű
5x5 perc üzem 4 – 4 perc szünet
Lwa 58 dB
3m
II kettős szigetelés
MEEI

EN 60335 – 1;
MSZEN 60335-2-4
I. osztályú
MSZ IEC 721-3-1 IE 12
MSZ IEC 721-3-2 IE 22
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A HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT. mint gyártó igazolja, hogy a készülék a minőségtanúsító
jegyben megadott minőségi jellemzőknek megfelel.

J A V Í T Ó S Z O L G Á L A T!
Rendszeres ellenőrzés céljából, vagy géphiba esetén forduljon
bizalommal a gyárunkkal szerződésben lévő szervizekhez,
melyeknek névsorát a „Jótállási jegy” tartalmazza!
Ha a szerviz által végzett javítással nincs megelégedve, forduljon
a HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT. vevőszolgálatához.

HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT.
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