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Dmuchawa ciśnieniowa  
WDH-DG19 

 
 
 
 
Szanowny Kliencie, 
 
Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Aby zapewnić, że będziesz cieszyć się tym produktem, oto kilka 
dodatkowych wskazówek: 

 
W razie jakichkolwiek problemów: 
 
Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania! Jeśli mimo dołożenia wszelkich starań wystąpiłyby 
jakiekolwiek powody do reklamacji, prosimy o krótki kontakt, ponieważ bardzo zależy nam na Państwa 
zadowoleniu i chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. 
 
 
 

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 
 

 Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są zawsze wolne! 

 Dmuchawę ciśnieniową należy nadzorować, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub zwierzęta! 

 Ta dmuchawa ciśnieniowa może być obsługiwana wyłącznie przez osoby, które posiadają niezbędne 
zdolności fizyczne i psychiczne do bezproblemowej obsługi tego urządzenia ! 

 Uważaj na prąd, nigdy nie wchodź do urządzenia ani nie wkładaj do niego przedmiotów! 

 Tylko wykwalifikowany personel lub elektrycy mogą otwierać urządzenie ! 

 Upewnij się, że do urządzenia nie dostała się wilgoć ! 

 Do pracy urządzenia należy używać wyłącznie napięcia zalecanego przez producenta! 

 
Jeżeli cokolwiek wydaje się być nie w porządku, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i 
odłączyć je od zasilania! W takim przypadku należy zwrócić się do specjalisty i nie próbować 
naprawiać urządzenia samodzielnie! 
 
 
 

Dane techniczne 
 
 
Oznaczenie modelu:    WDH-DG19 
Napięcie:     220-240V / ~ 50Hz 

Pobór mocy:     1.000 W 

Wyjście ciśnienia powietrza:   1.900 Pa 

Średnica kanału wentylacyjnego:  90 mm 

Max. Cyrkulacja powietrza:   1.200 m3/h 

Prędkość:     2,800 obr. 
Klasa ochrony:    IP10 

Poziom hałasu:    90 dB 

Wymiar (wys./szer./gł.):   465 x 235 x 420 mm 

Waga:      12,5 kg 
 
Dla danych technicznych zastrzeżone są odchylenia !!! 
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Inne 
 
Oświadczenie gwarancyjne: 
 
Niezależnie od ustawowych roszczeń gwarancyjnych, producent udziela gwarancji zgodnie z prawem Państwa 
kraju, jednak co najmniej na okres 1 roku (w Niemczech 2 lata dla osób prywatnych). Gwarancja rozpoczyna się w 
dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. 
Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis klienta. Aby zgłosić 
roszczenie gwarancyjne, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży (z datą sprzedaży). 
 
Z gwarancji wyłączone są: 
 
- Normalne zużycie 
- Niewłaściwe zastosowanie, takie jak przeciążenie urządzenia lub niezatwierdzone akcesoria. 
- Uszkodzenia spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, użyciem siły lub ciał obcych 
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego 

napięcia sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu. 
- Całkowicie lub częściowo zdemontowane jednostki 
 
 
 
Zgodność: 
 
Dmuchawa ciśnieniowa została przetestowana, a ona sama i/lub jej części zostały wyprodukowane zgodnie z 
następującymi normami (bezpieczeństwa): 
Zgodność CE (LVD) i zgodność EMC, oczywiście. 
 
Zgodność CE (LVD) sprawdzona zgodnie z: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
   EN 62233:2008 
   
Zgodność CE (EMC) przetestowana zgodnie z: EN 55014-1:2017 
   EN 55014-2:2015 
   EN 61000-3-2:2014 
   EN 61000-3-3:2013 
 
 
 
Prawidłowa utylizacja tego produktu: 
 

Na terenie UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami 
domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które powinny być 
poddane recyklingowi, a nie szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowane 
usuwanie odpadów. Dlatego prosimy o utylizację starych urządzeń poprzez odpowiednie systemy 
zbiórki lub przesłanie urządzenia do utylizacji w miejscu zakupu. Następnie urządzenie zostanie 
poddane recyklingowi. 
 

 
 
 

Życzę Państwu wiele przyjemności z użytkowania tego urządzenia. 
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