
– ATTRACTIVE DUST COLLECTOR – 
Használati Útmutató  

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. 
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS. 

Az ELEGÁNS ASZTALI PORELSZÍVÓ – ATTRACTIVE DUST COLLECTOR – a manikűr és a műkörömépítési munkálatok folyamán keletkező szennyeződések folyamatos 
eltávolítására szolgál. 

 

FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék és a hálózati kábel épp állapotát. 

 

1. Csomagolja ki a dobozból berendezést. 
2. Válasszon ki egy alkalmas helyet a készülék használatához. 
3. A készülék elhelyezése után csatlakoztassa a berendezés hálózati kábelét a konnektorba. 
4. Kapcsolja be a készüléket a berendezés oldalt található I/O (Be/Ki) kapcsoló segítségével. A készülék egyből folyamatos üzemen fog működni. 
5. Helyezze a készülék elszívó nyílása fölé a kívánt munkafelület, és már kezdheti is a munkát. 

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy NEM kerülhet a készülék elszívó nyílásaiba (sablon, köröm, reszelő stb.)! 
6. A munka befejeztével kapcsolja ki a berendezést a I/O (Be/Ki) kapcsoló segítségével, majd húzza ki hálózati vezetéket a konnektorból. 

 A Tisztítás/karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a készülék vezetékét a hálózati aljzatból), valamint 
várja meg készülék teljes megállását! 

 

NE szedje szét a berendezést! Az ELEGÁNS ASZTALI PORELSZÍVÓ – ATTRACTIVE DUST COLLECTOR – tisztításához/karbantartásához használjon sűrített levegőt, ecsetet és egy 
műszálmentes puha rongyot. 

 

Helyezze a készüléket egy stabil, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni), majd óvatosan távolítsa el a porzsákot (lásd. ). Fordítsa 
fejjel lefelé a készüléket, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a készülék burkolatát, ill. a védőrácson keresztül a ventilátorlapátokat is. A nehezebben elérhető részek 
tisztításához (kapcsoló, csatlakozások, illesztések) használjon sűrített levegőt. Törölje át a berendezést egy puha, száraz ruhával, majd fordítsa vissza a berendezést az 

eredeti pozíciójába. Tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a készülék külső burkolatát valamint az elszívó nyílást a lapátokkal együtt, ill. törölje át a berendezést egy 
puha, száraz ruhával, Amennyiben a készülék tisztítása befejeződött, helyezze vissza a teljesen száraz porzsákot az elszívó nyílás aljára, majd tegye a berendezést 

helyére. 
 

 Szükség esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék NEM kerülhet a készülék 
belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. NEM érintkezhet a készülék hálózati kábelével sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a 

készülék teljes száradását, ill. NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket! 
 

Távolítsa el a hálózati kábelt a konnektorból, majd ecsettel és sűrített levegővel tisztítsa meg különösen tekintettel az illesztésre.  
 

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és vezetékét a fent leírtak szerint. 
 

 Helyezze a készüléket egy stabil, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni), majd óvatosan távolítsa el a porzsákot. Fordítsa ki a porzsákot, majd 
ürítse ki belőle a felgyülemlett port/szennyeződést. A kifordított és kiürített porzsákot mossa ki óvatosan kézzel, langyos, enyhén tisztítószeres vízben. A tisztítás után várja meg a 

porzsák teljes száradását, majd csak ezt követően helyezze vissza a készülék elszívó nyílására. 
 

A kiürítés önmagában NEM elegendő a porzsák 
tisztántartásához! Minden kiürítést követően mossa ki a 

porzsákot a fent leírtak szerint. Csak és kizárólag teljesen 
száraz porzsákot használjon a készülékhez! 

Amennyiben csökkent teljesítményt tapasztal a készülék 
működésekor, ill. a berendezés kevésbé szív, ellenőrizze le 
a porzsák telítettségét és amennyiben indokolt, tisztítsa ki 

a fent leírtak szerint (lásd. ). 

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente 
egyszer ellenőrizze le a porzsák telítettségét és 
amennyiben indokolt, tisztítsa ki a fent leírtak szerint 
(lásd. ). 

 
A készülék tisztításával/karbantartásával kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra: http://www.mukorom.tv/eszkozok  

ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

A készüléket mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. 
 

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és a hálózati vezeték épp állapotát. 

1. Csak beltéri körülmények között használható a készülék, 0~40°C között! 
2. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül. 
3. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet! Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! 
4. Semmilyen folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. NEM érintkezhet a készülék hálózati kábelével sem! Soha 

NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak vezetékéhez! 
5. Soha N E hozza működésbe a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozója, i l l .  ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett! 

Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék! 
6. A készülék csatlakozóiba, nyílásaiba, ill. az elszívó nyílásába idegen tárgy NEM kerülhet! 
7. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nyirkos, nedves helyeket! 
8. A készülék elektromos részei a k k o r  i s  rendelkezhetnek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! 
9. A használat befejeztével, mindig áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a vezetéket a hálózati aljzatból). 
 

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket. 

 
A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét! 

 

Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44. 
 

[ EN ] ATTRACTIVE NAIL DUST COLLECTOR [ HU ] ATTRACTIVE PORELSZÍVÓ [ RO ] ASPIRATOR DE PRAF ATTRACTIVE [ DE ] ATTRACTIVE NAGEL STAUBABSAUGER 
[ FR ] ASPIRATEUR À POUSSIÈRE ATTRACTIVE [ IT ] ASPIRATORE PER UNGHIE ATTRACTIVE [ ES ] ASPIRADOR DE POLVO ATTRACTIVE 

 

 ATTRACTIVE DUST COLLECTOR 
Feszültség (V): 220-240V 

Amper (A): 1.5A 
 Frekvencia (Hz): 50Hz 

Súly (g): 1730g 
Méret (mm): 315*295*100mm 
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