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Ekstraktor dymu  ZD-153A 
 
Przeznaczenie do użycia   
 
Ekstraktor dymu zasysa dym wytworzony podczas lutowania i filtruje go przez wymienny filtr z 
węglem aktywnym.  
Produkt można podłączać wyłącznie do standardowego gniazda sieci elektrycznej. Nie używaj innego 
zasilania. Produkt można używać wyłącznie w pomieszczeniach; zabrania się użycia na zewnątrz. Pod 
żadnym pozorem nie narażaj produktu na działanie wilgoci.  
 
Niniejszy produkt spełnia wymagania UE i danego kraju w zakresie zgodności elektromagnetycznej 
(EMC). Zgodność CE została potwierdzona a stosowane dokumenty i oświadczenie znajdują się u 
producenta.  
 
Ze względów bezpieczeństwa i zgodności CE zabrania się przebudowy i/lub modyfikacji produktu. 
Jeśli używasz produkt dla celów innych niż opisane powyżej, może dojść do jego uszkodzenia. 
Ponadto jest to związane z zagrożeniem zwarciem, pożarem lub porażeniem prądem. Dokładnie 
zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją do wglądu. Udostępniaj produkt stronom trzecim 
wyłącznie wraz z niniejsza instrukcją obsługi.  
 
Zawartość opakowania 
 

1. Ekstraktor dymu  
2. 2 zapasowe filtry węglowe  
3. Podłączenie rury 
4. Owiewnik  
5. Zacisk stołowy 
6. Instrukcja obsługi  

 
Pozycjonowanie  
 
Upewnij się, że ekstraktor dymu zawsze jest umieszczony nad blatem stołu. 
Zabrania się pozycjonowania ekstraktora dymu bezpośrednio nad osobą.  

Przymocuj zacisk  do stabilnego, płaskiego blatu. Umieść produkt tuż obok obszaru roboczego. 
Podłącz złącze rury lub owiewnik wsuwając części w odpowiednie prowadnice. Znajdujące się z tyłu 

urządzenia. 
Pamiętaj, że podłączenie rury mocuje się do prowadnicy tylko z jednej strony. W razie konieczności 

do złącza rury podłącz przedłużenie wężowe.  
Odkręć śruby mocujące i przechyl ekstraktor dymu lutowniczego pod odpowiednim kątem. Ręcznie 

ponownie dokręc śruby ustalające.  
Ruchome ramię wspornika pozwala na pozycjonowanie ekstraktora dymu na ządanej wysokości nad 
obszarem, na którym pracujesz.  
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Działanie  
 
1. Podłącz wtyczkę sieciową do ściennego gniazda prądowego.  
2. Włącz produkt  przełącznikiem ON/OFF.  
3. Po użyciu, wyłącz produkt przełącznikiem ON/OFF.  
4. Jeśli nie będziesz używac produktu przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania z gniazda 

ściennego. 
 

Czyszczenie, wymiana filtra  
 

1. Przed czyszczeniem lub wymianą filtra, wyłącz produkt. 
2. Odłącz wtyczkę zasilania z gniazda ściennego.  
3. Opary lutownicze są kierowane przez wymienny filtr z węglem aktywnym, który pochłania 

cząsteczki występujące w oparach lutowniczych.  
4. W przypadku widocznego zabrudzenia, regularnie wymieniaj filtr, aby zapewnić jego 

wydajność.  
5. Filtr nie może zamoknąć ani stać się wilgotny.  

 
1. Otwórz osłonę i wyjmij filtr.  
2. Jeśli trzeba, wyczyść produkt suchą, niestrzępiącą się szmatką. Nie stosuj detergentów ani 

rozpuszczalników.  
3. Wymień filtr na  zapasowy.  
4. Ponownie zamknij osłonę.  

 
 
Dane techniczne  

 
Ekstraktor dymu  
Napięcie wejściowe:  220 – 240 V/AC, 50 Hz  
Moc:  23 W  
Klasa bezpieczeństwa:  1  
Przepływ powietrza:  60 m³/h  
Maksymalna grubość blatu:  63 mm  
Długość kabla:  1.5 m  
Wymiary (W x H x D):  210 x 210 x 135 mm  
Ciężar:   2320 g  
Filtr z w ęglem aktywnym  
Wymiary (W x H x D):  130 x 130 x 10 mm  
Ciężar:   12 g  
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