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Instrukcja Obsługi   

Antystatyczny odkurzacz 

 A-ESD-MVAC    
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Dane techniczne: 

 

Wymiary(mm) :350*350*565 

Pojemność: 35L 

Napięcie: 120V or 230V/50Hz-60Hz  

Moc: 1250W 

Długość przewodu zasilającego: 4m 

Długość węża gumowego: 1.5m 

Poziom próżni: 18Kpa 

Poziom dźwięku: 82dBA (mierzone 1m od urządzenia z szumami tła 40db) 

Rezystancja powierzchniowa : 10E5~10E6 Ohms na całym urządzeniu 

Odkurzacz ZeroCharge A-ESD-MVAC w standarwowym zestawie zawiera: 

-  Prawdziwy filtr HEPA. Filtracja czasteczk 0.3 mikrona 

- Jedna torba do suchego odkurzania 

- 10" bezpieczny, antystatyczny wąż gumowy  

- 16" bezpieczna, antystatyczna, gumowa, użyteczna szczotka w kształcie giętkiej litery ‘S’ (do czyszczenia 

dużych powierzchni takich jak podłogi, schody i blaty) 

- Gąbczasty filtr do mokrego odkurzania 

 

Urządzenia ma wbudowany filtr EMI/RFI do bezpiecznego używania w pobliżu sprzętu elektronicznego. 

 

Najczęstsze zastosowanie: 

-Czyszczenie obszarów gdzie pracuje się z płytami elektronicznymi 

- Czyszczenia sprzętu montażowego 

- Czyszczenie higienicznych pokoi (clean rooms) 

                            

Description of parts： 

1、Uchwyt  2、Przełącznik ON/OFF   3、Sekcja górna  4、Kosz na filtr   5、Pływakowy zawór bezpieczeństwa  6、

Zapięcie  7、Pojemnik  8、Wtyczka węża gumowgo  9、Kółka  10、Giętki wąż gumowy 11、Plastikowa rura  12、

Przyłącze węża gumowego  13、Mokra szczotka  14、Filtr gąbczasty  15、Krótka dysza  16、Podstawa  17、Otwór 

odprowadzania powietrza  18、Stojak na akcesoria  19、Papierowa torba na kurz  20、Szczotka w kształcie 

zaokrąglonego 21、Śruba spustowa wody  

22、Filtr HEPA  
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●Uwaga: Przed montażem i pierwszym użyciem dokładnie przeczytać instrukcje obsługi. 

●Sprawdzić napięcie zasilające by upewnić się że odpowiada napięciu zapisanemu w tabeli urządzenia. 

●Podłączać tylko do poprawnego gniazda 220-240 volt, 50/60Hz  

●Wyciągnąć główną wtyczkę w przypadku gdy: Urządzenie nie jest używane, przed otwarciem urządzenia oraz przed 

czyszczeniem i naprawą. 

●Nigdy nie czyścić przy pomocy detergentów. 

●Nie używać kabla do wyciągania wtyczki z gniazka. 

●Kiedy urządzenie jest gotowe do użycia nie zostawiać bez nadzoru. 

●Trzymać z daleka od dzieci. 

●Nie włączać urządzenia w momencie gdy sekcja górna nie przylega idealnie do podstawy i jest źle zamknięta. 

●On no account vacuum:  burning objects, glowing ashes and cigarette ends, inflammable, corrosive,   fire hazard or 

explosive substances, vapors and liquids. 

●Urządzenie nie jest przystosowane do odkurzania pyłów co może być szkodliwe dla zdrowia. 

●Przechowywać  w suchym  miejscu. 

●Nie używać uszkodonego urządzenia. 

●Przeprowadzanie serwisu dozwolone tylko dla autoryzowanego elektryka. 

●Używać zgodnie z przeznaczeniem. 

● Zachować szczególną ostrożność przy okurzaniu schodów. 

●Użuwać tylko orginalnego oprzyżądowania i części zamiennych. 

 

Przegląd dysz: 
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 Montaż: 

 

* Obraz 1: Nie podłaczać do gniazdka w trakcie montażu. 

  * Obraz 6a: Używać załączonego, plastikowego filtra do odkurzania próżniowego mokrego. 

* Obraz 6b: Używać załączonej, papierowej torb do odkurzania próżniowego suchego. 

 

Odkurzanie mokre: 

 

 

 

Wciągnij załączony filtr gąbkowy na kosz filtra(obraz 2) dla odkurzania próżniowego mokrego. 

 

Załączona torba kurzowa nie jest przystosowana do odkuania mokrego. 

 

Odkurzanie suche: 

 

 

Wsuń worek w kieszeń (obraz 2) dla odkurzania suchego. 

Torba jest przystosowana tylko do odkurzania suchego. 
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Dmuchanie 

     

Obraz 1: Kiedy zdmuchujesz kurz lub popiół, podłącz wąż gumowy do otworu odprowadzania powietrza. 

Czyszczenie po używaniu: 

            

Czyszczenie zbiornika: 

Po zakończeniu pracy lub gdy zbiornik jest pełny zanieczyszczęń co obniża efektywność pracy odkurzacza, 

wyciągnij wtyczkę z gniazdka i wyczyść membrane. By wykonać tą czynność odepnij dwa zatrzaski oraz 

zdejmij sekcję górną oraz filtr. Zdejmij filtr oraz wyczyść zbiornik z zanieczyszczeń.  

 

                                                                             

SMT:  www.Assembly-SMT.com   www.SMT-tool.com    www.X-Reflow306.com,  

           www.X-1003.com    www.SMTrepair.com    www.SMTFocus.com   www.FineRework.com       

           www.SMTdispenser.com        www.BestBatchOven.com  

ESD:  www.ESDapparel.com   www.ESDmeters.com    www.ESDpackaging.net                

          www.ZeroCharge.net    www.No-Stat.com   www.ESDchair.com   www.ESDlabcoats.com  

           www.ESDcarts.net   www.ESDchair.com   www.ESDbrushes.com 

Other:  www.SuperiorScrewdrivers.com          www.Super-Iron.com 

Latest Additions:     www.PCBprototypingRobot.com         www.ECOguardCC.com  

www.ProportionAir.com ,    www.RRlotion.com      www.ULT.de  (The best fume extractors) 

      

     Dystrybucja w Polsce:                                               

Production Solutions Sp. z o.o.                                                                          

Ul. Fordońska 159                                                                      

85-766 Bydgoszcz                                                                                

Tel: +48 52 320 93 8 

E-Mail: dzsprzed@psinter.com 

Oddział Centralny 

ul. Marka Hłaski 18 

05-410 Józefów k/Warszawy 

Tel: +48 22 353-6324 

Fax: +48 22 353-9024                            

E-Mail: pswarsz@psinter.com 
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