


PRZEZNACZENIE POCHŁANIACZA PYŁU

MONTAŻ POCHŁANIACZA PYŁU 

W opakowaniu dołączono kratkę do której należy wyciąć otwór w blacie roboczym
nie mniej niż 7 cm od krawędzi blatu od strony osoby pracującej przy biurku.
Otwór dla kratki prostokątnej 190x160 mm, otwór dla kratki okrągłej 170 mm.
Kratkę umieszczamy na otworze, rant uniemożliwi jej wpadnie do środka .
Pochłaniacz VENTO powinien być zamontowany w odległości nie mniejszej niż 10
cm od płaszczyzn pionowych tzn. tak aby był swobodny wylot powietrza z
bocznych otworów pochłaniacza.  

SPECYFIKACJA POCHŁANIACZA PYŁU 

Urządzenie przeznaczone jest do montażu pod blatem, biurka służącego
do stylizacji paznokci w salonie kosmetycznym. 

W OPAKOWANIU DOŁĄCZONO RÓWNIEŻ 4  WKRĘTY
KTÓRYMI NALEŻY PRZYKRĘCIĆ POCHŁANIACZ OD

DOŁU BLATU BIURKA .

ZASILANIE 230V
moc maksymalna 84 watt
moc przepływu powietrza 200-460 m3h
poziom hałasu od 20 db do 60 db 

WYMIARY POCHŁANIACZA
szerokość 290 mm
długość 520  mm
wysokość 90 mm

OGÓLNE ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO-
CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 

zabrania się wykorzystywania pochłaniacza pyłu w celach innych niż przewidywanych
przez producenta 
każdorazowo przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć z okolic kratki zasysającej 
 luźno leżące przedmioty
zdjąć luźno zwisające części garderoby, włosy osłonić lub spiąć
sprawdzić wzrokowo stan techniczny urządzenia-zabrania się pracy na niesprawnym bądź
uszkodzonym urządzeniu 
do urządzenia  nie wolno wkładać żadnych innych przedmiotów ani rąk w otwory
wylotowe powietrza



URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE I KONSERWCJA

GWARANCJA

Przewód zasilający należy umieścić w gnieździe 230v. Na przednim panelu
pochłaniacza znajduję się włącznik on-off. Naciśnij przycisk a nastąpi
uruchomienie pochłaniacza. Następnie ustaw pokrętłem moc zasysania.
Pochłaniacz po użyciu należy wyłączyć włącznikiem lub odłączyć od głównego
zasilania całego biurka.

włącznik zasilania

regulacja mocy
zasilania

Filtr należy utrzymać w czystości czyli czyścić odkurzaczem lub wysypać pył do
pojemnika na suche odpady. Zalecane jest czyszczenie każdego dnia po jego
użyciu. Każdorazowo przed czynnością czyszczenia filtra należy odłączyć
urządzenie od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. 
Filtr należy wymienić po upływie czasu nie dłuższym niż trzy miesiące .

Gwarancja obejmuje od daty zakupu i musi być potwierdzona paragonem lub
fakturą VAT. Paragon 24 miesiące, faktura 12 miesięcy. Urządzenie po okresie
gwarancyjnym lub uszkodzone należy odesłać do sprzedawcy  celem naprawy
lub zutylizować w odpowiedniej placówce.
Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami
produkcyjnymi które powodują zmianę tych parametrów.  
 W przypadku awarii należy skontaktować się ze sprzedawcą.

MEBLOBUD Daniel Fasiński 
ul.1 Maja 22 
43- 300 Bielsko-Biała

Czas naprawy zależy od uszkodzeń nie dłużej niż 3 dni
robocze.



GWARANCJA NIE OBEJMUJE  

wad wynikających z nie prawidłowego zamontowania urządzenia
uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi,
przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych np.
filtrów
 mechanicznych uszkodzeń urządzenia i wywołanych nimi awarii
 wad i uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej np. uderzenia
pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.
 usterek spowodowanych samodzielnymi naprawami, przeróbkami i
zmianami konstrukcyjnymi 
każda interwencja w obudowę pochłaniacza, skutkuje utratą gwarancji
 usterek wynikłych z użytkowania sprzętu niesprawnego, powodującego
powiększenie uszkodzeń 
 urządzeń w których kartę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek
sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
zalania
niewłaściwego użytkowania przez kupującego 
awarii poprzez zapchany filtr jego niewłaściwe użytkowanie 

URZĄDZENIE POSIADA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE 

MEBLOBUD F.U.H Daniel Fasiński, jako producent deklarujemy pełną
odpowiedzialnością, że :

URZĄDZENIE: Pochłaniacz podblatowy 
TYP: VENTO PRO PLUS
NUMER SERYJNY: 01062019
jest zgodne z następującymi dokumentami i normami:
1.Dyrektywy niskonapięciowa LVD 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu
elektrycznego przewidywanego do stosowania w określonych granicach
napięcia.
2.PN-EN ISO 14120:2016-03- Bezpieczeństwo maszyn -osłony-ogólne wymagania
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
3.PN-ISO 3864-1:2006-Symbole graficzne.Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa. Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w
miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej i dopuszcza do
eksploatacji.
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została
wprowadzona do obrotu i nie objemuje części składowych dodanych przez
użytkownika końcowego lub przeproeadzonych przez niego późniejszych
działań.  


