
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

POCHŁANIACZ PYŁU Z 3 WIATRAKAMI DO MANICURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA: 

 
- Urządzenie powinno byd zabezpieczone przed możliwością upadku, zalania i innych sytuacji grożących 
mechanicznym uszkodzeniem, 
- Trzymad urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiad urządzenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych lub ciepła, 
- Nie stawiad na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów,  
- Odłączad urządzenie od źródła zasilania podczas burz, 
- W wypadku pojawienia się dziwnego zapachu lub dymu natychmiast wyłączyd urządzenie, zasilanie 
oraz skontaktowad się z serwisem, 
- Nie dotykad wtyczki kabla zasilającego mokrymi bądź wilgotnymi rękoma,  
- Nie ciągnąd kabla zasilającego podczas odłączania wtyczki, 
- Nie owijad kabla zasilającego wokół urządzenia,  
- Nie wystawiad urządzenia na działanie deszczu ani używad go w warunkach dużej wilgotności, 
- Nie wkładad żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia,  
- Urządzenie należy używad zgodnie z jego przeznaczeniem 

 
Po zakooczeniu pracy urządzenia należy każdorazowo wyciągad wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

Przed przystąpieniem do wykonywaniem jakichkolwiek czynności (czyszczenie, konserwacja, drobne 
naprawy) należy każdorazowo wyłączyd urządzenie i wyjąd wtyczkę z gniazda sieci zasilającej 

Jeśli urządzenie dostanie się do zbiornika z wodą należy niezwłocznie odłączyd je od prądu.  
Nie należy korzystad ze sprzętu bezpośrednio po dokonanym transporcie z pomieszczenia zimnego do ciepłego 
lub odwrotnie, ani też przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Z podłączeniem urządzenia należy odczekad 
przez co najmniej 3 godziny. 

Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek oznaki zniszczenia bądź wady nie wolno przyłączad go do 

źródła zasilania. W razie wątpliwości należy skontaktowad się z Punktem Serwisu bądź Dystrybutorem, który 

sprzedał produkt. 
 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 
Przechowywad w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

 
 
 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI: 



Urządzenie należy podłączyd pod odpowiednie napięcie. Przed podłączeniem do prądu upewnij się, że 
urządzenie jest wyłączone – włącznik powinien znajdowad się w pozycji 0. Z tyłu pochłaniacza podepnij worek. 
Przełącz włącznik na pozycję 1, pochłaniacz zacznie działad. Pochłaniacz należy wyłączyd wiatrak odłączeniem 
wtyczki pochłaniacza z prądu. Używad tylko w suchym miejscu. W pobliżu wentylatora nie należy trzymad wody 
ani płynów, nie należy również oblewad pochłaniacza, ponieważ nie będzie działad. Gdy worek jest przepełniony, 
należy wymienid go na nowy. Silnik wentylatora pyłów powinien byd czysty. Należy kontrolowad jego stan co 
tydzieo, aby mógł normalnie pracowad. Nie należy dotykad wentylatora po uruchomieniu. W pobliżu wentylatora 
nie należy stawiad żadnych źródeł ciepła. Do czyszczenia należy używad wilgotnej ściereczki. Jeśli pochłaniacz nie 
jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyd przewód zasilający z gniazda elektrycznego. W przypadku 
uszkodzenia przewodu zasilającego należy od razy wyłączyd urządzenie i odesład do serwisu. Urządzenie nie 
powinno byd stosowane przez osoby z zaburzeniami psychicznymi ani przez dzieci.  
Wymiana filtra: Zaleca się wymianę po każdym przepełnieniu, przy wyłączonym urządzeniu. 
 

 

SKŁAD ZESTAWU: 

 

- pochłaniacz 
- 2 worki na pył ( w przypadku zakupu wersji z workami)  
- instrukcja obsługi 
- karta gwarancyjna na podstawie paragonu lub faktury 
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE:  
- wymiary: 29 cm x 29 cm x 13 cm  
- napięcie: 220-240 V/50 Hz  
- moc: 40 W  
- natężenie: 0,2 A  
- prędkośd obrotowa: 3x2700 RPM  
- temp. otoczenia: -25 st. C do 85 st. C 
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