4. Kullanma Talimatı
●Filtreyi ayarlayın

Duman Emici

1. Ana filtreyi ana üniteye yerleştirin. Filtreyi, ok
aşağı gelecek şekilde ayarlayın.

HAKKO FA-430’ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka
okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

2. Ön ﬁltreyi ana ﬁltreye yerleştirin.
(portakal rengi tarafı yukarı bakacak şekilde)

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

3. Üst kapağı kapatın.

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FA-430 Duman Emici ..........................1
Elektrik Kablosu .....................................................1
Kapak (ana üniteye bağlı)......................................1

Ana ﬁltre (ana üniteye bağlı)..................................1
Ön ﬁltre ..................................................................10
Kullanma Kılavuzu .................................................1

●Duman boşaltma ünitesi

1. Elektrik kablosunu ünitenin sağındaki elektrik
prizine bağlayın.
2. Elektrik kablosunu topraklı bir prize takın.
3. Güç düğmesini açın. Yeşil ışık yanacaktır.
4. Seçim düğmesini kullanarak istediğiniz akışı
ayarlayın.
5. Emmeyi başlatın. Emme girişini en iyi açıya
ayarlayın.
DİKKAT
Güç düğmesini açmadan önce kapağı
kapatın.

2. Teknik Özellikler
●HAKKO FA-430
Çekilen Güç
Emme Kapasitesi*1

Emme verimliligi *2
Boru çapı
Diş Ebatlar
Ağırlık (kablosuz)

110W
High
Medium
Low
4.7m³/min 3.7m³/min
2.8m³/min
High: 99.96% / Medium·Low: 99.97%
φ55 mm
330(W) x 366(H) x 343(D) mm
7.5 kg

* Spesiﬁkasyonlar ve tasarım
haber vermeden değiştirilebilir.

*1 2 boru kullanıldığında
*2 Tek bir filtre plakasıyla (katlanmamış) toplanan havadaki tozun sayılması yönetime göre bulunmuş
toplama verimlilik başlangıç değeridir.

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları
Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKA T olarak
ikiye ayırarak göstermektedir. Bu ibareler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
UYARI
: Bir UYARIYA uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.
DİKKAT : Bir DİKKAT ibaresine uyulmaması, operatörün yaralanmasına veya ilgili öğelerde hasara
neden olabilir.

DİKKAT
● Yanıcı veya patlayıcı gazları emdirmeyiniz.
● Rutubet olmayan bir yerde saklayınız.
● Egzoz çıkış tarafını kapatmayınız.
● Parçaları değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
● Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
● Parçaları değiştirirken ya da aletleri ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız.
● Yönetici veya şeften izin almadan tecrubesi ve bilgisi olmayan kişilerin (çocuk dahil) bu ürünü kullanmamasına dikkat

ediniz.

● Çocukların bu ürünle oynamamasına dikkat ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.
● Arızaya neden olmaması için ﬁltre takmadan çalıştırmayınız.
● Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima ﬁşini elle tutunuz.
● Bu ürünü sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
● Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.
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