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 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)  
 informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1.Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza
to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2.Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które
po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta 
na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4.Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawy-
ków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

PROFESJONALNY POCHŁANIACZ PYŁU 858-3
- INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dane techniczne:
Moc: 48W
Napięcie: 220-240V, 50 Hz 
Prędkość wentylatorów: 2 x 2700 RPM
Długość przewodu: 1750 mm
Model: 858-3
Nr certyfikatu: R011604967E, R011604967S.

1. Napięcie wjściowe musi być zgodne z parametrami urządzenia. W przeciwnym razie może ono ulec uszkodzeniu.
2. Przed podłączeniem zasilania czerwony przełącznik powinien być ustawiony w pozycji „OFF”. 
3. Od spodu urządzenia nałożyć worek na oba wentylatory uważając, aby nie przylegał on do wentylatorów. Wentylatory powinny mieć 
trochę wolnej przestrzeni do poprawnego działania.
4. Włącz pochłaniacz naciskając przycisk  „ON”.
5. Używaj pochłaniacza w suchym miejscu.
6. Aby zachować prawidłowy przepływ powietrza w urządzeniu należy pilnować, aby pył i kurz opadały na dno worka.
7. Skórzana powierzchnia pochłaniacza nie powinna znajdować się w pobliżu wysokiej temperatury
8. Używaj wilgotnej szmatki do czyszczenia powierzchni
9. Sprzęt wymaga bierzącego czyszczenia i konserwacji.

Środki ostrożności oraz konserwacja urządzenia.
• Nie wolno dotykać wentylatora w czasie pracy.
• Urządzenie czyścić można jedynie na sucho.
• Nie wolno zginać lub ciągnąć kabla zasilającego.
• Należy wpiąć urządzenie do sieci zgodnej ze specyfikacją urządzenia.
• Nie wolno odpinać urządzenia z sieci, kiedy urządzenie jest włączone i pracuje. Należy je wcześniej wyłączyć.
• Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach. Trzymać z dala od wody, wilgoci. W innym wypadku urządzenie może przestać 

działać i/lub ulec uszkodzeniu.
• Po skończeniu użytkowania urządzenia należy wypiąć je z sieci zasilającej.
• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na nowy tego samego typu w zakładzie serwisowym.
• Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione.
• Otwieranie aparatu jest kategorycznie zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za 

prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia
• Trzymać z dala od dzieci.


