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Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej do ewentualnego 

ponownego użycia. 

UWAGA!!!  

Zachować szczególny nadzór w przypadku pracy w pobliżu dzieci. 

Zlecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania 

1.W celu uniknięcia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń należy: 

-jeśli dmuchawa nie pracuje, jest zdekompletowana, pozbawiona osłon lub została zalana wodą , 

przed ponownym użyciem powinna być sprawdzona w autoryzowanym serwisie. 

-nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w kratki wlotowe i wylotowe dmuchawy , unikać 

nadmiernego zakurzenia urządzenia, zapewnić aby do wnętrza dmuchawy przedostawały się 

jakiekolwiek przedmioty. 

- usunąć wszelkie przedmioty z otoczenia pracującej dmuchawy, które mogłyby być zassane 

przez dmuchawę 

- używać tylko gniazd przyłączeniowych z bolcem uziemiającym 

- nie używać przedłużaczy do podłączenia dmuchawy 

- dla uniknięcia porażenia prądem nie narażać urządzenia na zamoczenie ( deszcz, śnieg zalanie 

wodą), przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. 



- odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej gdy jest nieużywane , przed czyszczeniem. Przed 

wyjęciem wtyczki z gniazda wyłączyć urządzenie 

- nie wolno podłączać żadnych regulatorów silników elektrycznych. 

- sieć elektryczna do której będzie podłączane urządzenie powinna być wyposażona w 

odpowiedni bezpiecznik 

- nie przygniatać kabla przyłączeniowego, przy odłączaniu kabla z gniazdka pociągać tylko za 

wtyczkę nie za kabel. 

- nie wolno użytkować urządzenia z uszkodzonym kablem lub z uszkodzonymi innymi 

elementami 

- nie wolno używać kabla przyłączeniowego do przemieszczania dmuchawy, zabezpieczyć kabel 

przed ostrymi przedmiotami 

- nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma 

- nie wolno używać dmuchawy w atmosferze wybuchowej, w pobliżu łatwopalnych cieczy lub 

gazów, farb, pyłów łatwopalnych, prochu strzelniczego itp. 

Dane techniczne: 

 kolor — niebieski  

 obudowa — polipropylenowa  

 3 prędkości wentylatora — maks.1300 obr.⁄min  

 wydajność przepływu — 4850 m3⁄h  
 pozycja pracy — 0, 45 oraz 90 stopni  

 moc — 1200 Watt  
 zasilanie — 230 V, 50 Hz  

 wymiary opakowania: 53 × 50 × 53,5 cm  

 wymiary opakowania: 52,5 × 49,5 × 54,5 cm  

 długość kabla — 2,0 m  

 adapter wylotowy - 3 otwory o średnicy 10 cm każdy (opcja dodatkowa)  

 waga — 17 kg  

 gwarancja : 24/12 m-cy  

 znak bezpieczeństwa — TUV, GS, CE  

 

WAŻNE !!! 

Przy korzystaniu z urządzenia należy stosować okulary ochronne oraz chronić słuch 

przed nadmiernym hałasem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

 



UWAGA !!! 

Przy wkładaniu i wyjmowaniu wtyczki z gniazda nie wolno dotykać elementów 

znajdujących się pod napięciem elektrycznym. 

Użytkowanie urządzenia bez uziemienia w wilgotnych lokalizacjach grozi porażeniem 

elektrycznym. 

Jeśli Twoje urządzenie wyposażone jest w inną wtyczkę przyłączeniową niż używana w 

Twojej lokalizacji prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą. Kabel elektryczny lub 

wtyczka powinny być wymieniane prze uprawnionych elektryków. 

Opis urządzenia  

Dmuchawa przeznaczona jest do przepompowywania dużych ilości powietrza. Może być 

używana do suszenia dywanów, podłóg i mebli nawet miejscach trudno dostępnych lub 

do kontroli wilgotności lub intensywnej wentylacji. 

Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości kartonu. 

Ostrożnie otworzyć karton i sprawdzić zawartość. W przypadku jakichkolwiek braków 

czy uszkodzeń prosimy o niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą. 

Właściwości i obsługa 

Wyjmij dmuchawę z kartonu , usuń folie zabezpieczające.  Jeśli konieczne usuń resztki 

zabezpieczeń. Odwiń kabel przyłączeniowy , podłącz wtyczkę do odpowiedniego 

gniazda przyłączeniowego. Twoja dmuchawa jest gotowa do pracy. W zależności od 

potrzeb ustaw dmuchawę w odpowiedniej pozycji. 

UWAGA !!! 

Do przemieszczania dmuchawy należy posługiwać się uchwytem. Nie przyciskać kabla 

przyłączeniowego grozi to jego uszkodzeniem i porażeniem prądem elektrycznym. 

 

Dmuchawa posiada dwie prędkości dmuchawy, do jej włączenia i ustawienia służy 

przycisk  umiejscowiony przy uchwycie. 

Odpowiednio: 

Pozycja OFF –urządzenie jest wyłączone 

Pozycja  –HIGH szybki bieg 

Pozycja MEDIUM – średni bieg 

Pozycja LOW–niski  bieg 



UWAGA !!! 

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 

Pozycje pracy dmuchawy 

Obudowa dmuchawy umożliwia skierowanie strumienia powietrza pod różnymi kątami 

„0” , „45” i „90” stopni jak na rys.  

Obsługa i konserwacja 

 

1. Sprawdzaj kabel elektryczny i wtyczkę czy nie nosi śladów uszkodzenia. 

2. Czyść kratki wlotowe i wylotowe znajdujące się z boków i z przodu urządzenia. 

3. Zwróć uwagę czy podczas pracy urządzenie wydaje nienormalne dźwięki. 

4. Utrzymuj urządzenie w czystości. 

5.  Sprawdzaj czy elementy uziemienia są nieuszkodzone. 

WAŻNE!!! 

Od czasu do czasu przedmuchaj urządzenie sprężonym powietrzem w celu usunięcia 

nagromadzonych w środku zanieczyszczeń. Nie wolno do czyszczenia używać myjek 

ciśnieniowych. 

W przypadku niewłaściwej pracy urządzenia  skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

Przed kontaktem sprawdź: 

- kabel z wtyczką  

- kratki wlotowe i wylotowe czy nie są zanieczyszczone, zatkane 

       - czy do środka urządzenia nie dostały się obce elementy 

 

  Ekologia – Dbajmy o środowisko 

Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z 

polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych 

oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu 

skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak 

również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i 

                        Powiatów. 
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