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Ескерту рəміздері

Ескерту рəміздері

Назар аударыңыз

ІІ сыныпты құрылғы

KZ

Мазмұны

1. Жалпы қауіпсіздік ережелері
2. Арнайы қауіпсіздік ережелері
3. Қоршаған ортаны қорғау
4. Құрылғының сипаттамасы
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1. Жалпы қауіпсіздік ережелері

KZ

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты толық 
оқып шығып, кейін де пайдалану үшін сақтап қойыңыз. 
Қажет болса, үшінші тұлғаға беріңіз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:  электр құралдарымен жұмыс 
жасағанда негізгі сақтану шараларын орындау қажет. Ол 
тұтану, электр тогының ұруы, дененің зақымдану 
тəуекелін төмендетеді.  
1) Жалпы ережелер
Осы құрылғы сипаттамасының Сіздің желіңіздің 
өлшемдеріне сай келетініне көзіңізді жеткізіп алғаныңыз 
дұрыс. Электр тогының ұруынан аулақ болу үшін, 
құрылғыны суға жəне басқа да сұйықтықтарға батыруға, 
тигізуге тыйым салынады. Судың жанында 
пайдаланбаңыз. Тек кеңсе ішінде пайдалануға ғана 
арналған. 
Құрылғыға бөтен зат, бұйымдарды қоюға тыйым 
салынады. 
Ток көзіне тұтқырды ылғалды, су қолмен қосуға, сөндіруге 
тыйым салынады: ток ұру қаупі бар.
Қосылған күйде жылжытып, орнын ауыстыруға болмайды.  
Тегіс, сенімді жерге орналастыру қажет. Келеңсіз 
жағдайларға жол бермеу мақсатында балалардың қолы 
жетпейтін жерге сақталсын. 
Осы құрылғының белгіленген талаптарды сақтамастан, 
пайдаланылуы немесе техникалық жетілдірілуі 
денсаулыққа қауіп төндіруі жəне қауіпсіздік шараларына 
нұқсан келтіруі мүмкін. Құрылғының жөндеуін жетілдіріп 
немесе оған басқа заттарды, бұйымдарды қоюға тыйым 
салынады. 
Бұл құрылғыны 8  жастан асқан балалар жəне егер олар 
қадағалаулы немесе оларға аталмыш құрылғының толық 
қауіпсіз қолданылуына байланысты нұсқаулықтар 
берілген болса жəне/немесе олар құрылғыны 
пайдаланудың тəуекелін түсінетін болса,  физикалық, 
сенсорлық, ақыл-есі шектеулі жандар, сондай-ақ, сəйкес 
білімі немесе тəжірибесі жоқ жандар пайдалана алады. 
Құрылғымен балалардың ойнауына жол берілмейді.
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Ата-аналарының қарауынсыз балалар құрылғыны өз 
беттерінше тазалап, жинамаулары тиіс.
2) Тұтану қауіпсіздігі
Қауіп төндірмеу мақсатында, ақауланған ток көзінің 
сымын оны өндіруші, не оның қызмет көрсетушісі немесе 
ұқсас біліктілікке ие маманы  ауыстыруы тиіс. KZ

2. Арнайы қауіпсіздік ережелері

Құрылғыны тазалар немесе оған қызмет көрсетер 
алдында оны ток көзінен ажыратып алу қажет. Қорғау 
қалыбын шешпес бұрын, желдеткіштің токқа қосылу 
сымының электр көзінен ажыратылғанына көзіңізді 
жеткізіп алыңыз. 
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3. Қоршаған ортаны қорғау

KZ

Қоршаған ортаға қауіпсіз тазарту

Қоршаған ортаны қорғауға  атсалысыңыз!
Жергілікті Заң жəне нормалардың талаптарын 
орындаңыз:  істен шыққан электр құрылғыларын қоқысты 
сұрыптайтын арнайы орталықтарға тапсырыңыз. Қорап 
қайта өңделуі мүмкін.  Қорап материалдарын қоқыстарды 
сұрыптайтын арнайы орталықтардың жұмысын 
жеңілдетуге арналған арнайы контейнерлерге тастаңыз.

4. Құрылғының сипаттамасы

Атаулы қысымы
Токтың атаулы жиілігі
Атаулы қуаты
Жұмыс жасау температурасы
Қорғау сыныбы

Желдеткіштің ең жоғары 
өнімділігі

Желдеткіштің шуыл деңгейі
Өлшемді өнімділігі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

45W

3 
67.23m /min

54.7dB(A)

1.49(m /min)/W
3
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