
POCHŁANIACZ PYŁU KOSMETYCZNY
model: AG626

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pochłaniacz pyłu to urządzenie służące utrzymaniu porządku podczas stylizacji paznokci. Charakteryzuje się
on wysokim komfortem obsługi oraz funkcjonalnością - wyposażony jest w aż 3 mocne i ciche wiatraki 
pochłaniające pył oraz specjalne woreczki do zbierania tego pyłu (powstałego podczas zabiegów 
kosmetycznych). 
Jest doskonale przystosowany zarówno do pracy w warunkach domowych jak i w profesjonalnych 
gabinetach kosmetycznych.
Pochłania zdecydowaną większość powstałego pyłu, nie generując przy tym nadmiernego hałasu. 
Natychmiast po spiłowaniu płytki paznokcia, wszelkie nieczystości zostają wchłonięte do jednego z dwóch 
specjalnych woreczków (będących na wyposażeniu zestawu).

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Elementarne wyposażenie każdego gabinetu kosmetycznego jak i innych podobnych pracowni 

tego typu. 
• Świetnie sprawdzi się przy zabiegach manicure także w warunkach domowych. 
• Bardzo prosty w obsłudze, co docenią osoby nie zajmujące się stylizacją paznokci na co dzień. 
• Zasilany z sieci elektrycznej - ułatwia to obsługę urządzenia i likwiduje konieczność częstej 

wymiany baterii. 
• Pochłaniacz pokryty jest materiałem skóropodobnym co ułatwia zachowanie czystości na 

stanowisku pracy i zwiększa estetykę urządzenia. 
• Z powodzeniem posłuży również jako podkładka pod dłoń w trakcie zabiegów. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne / ekoskóra 
• Moc: 40W 
• Zasilanie: 220-230V, 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Opakowanie: estetyczne, kartonowe pudełko 
• 3 mocne i ciche wentylatory wysokoobrotowe do wciągania pyłu. 
• Wymiary: 29 cm x 34 cm x 10 cm 
• Kolor: biały 

Instrukcja użytkowania:

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej 220-230V.
2. Przed uruchomieniem urządzenia załóż jeden z załączonych w zestawie worków na pył, 
rozciągając gumkę i zapinając go na zaczepy umieszczone OD SPODU urządzenia wokół 
wylotów dysz wentylatorów.
UWAGA: Korzystaj z urządzenia tylko przy zaczepionym worku na pył! Niestosowanie się 
do tej zasady grozi zapchaniem silnika elektrycznego i uszkodzeniem wentylatorów bądź 
samego urządzenia.
3. Uruchom pochłaniacz wciskając przycisk O/I z boku urządzenia (przestawiając go w pozycję I)
4. Urządzenie pracuje automatycznie bez możliwości regulowania prędkości i siły wentylatorów.
5. Aby wyłączyć pochłaniacz przestaw przycisk zasilania O / I na pozycję O.

Środki ostrożności:

→ Pamiętaj aby zawsze odłączyć urządzenie elektryczne od sieci zasilającej jeżeli zamierzasz 
go nie używać przez dłuższy czas!
→ Urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej 220-230V! Pamiętaj aby użytkować je i 
przetrzymywać z dala od źródeł wilgoci i w warunkach wewnętrznych (domowych)!
→ Nie wkładaj przedmiotów przez kratki wentylatora w trakcie ich pracy! Ryzykujesz tym 
uszkodzenie urządzenia bądź porażenie prądem elektrycznym!
→ Nie modyfikuj samodzielnie urządzenia. Może to spowodować utratę praw do 
gwarancji!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i 
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.


