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ZÁRUKA 15 LET!!! 

 
Pro tento produkt platí záruka 180 měsíců od data prodeje. Vady, které se v průběhu záruky 

ve formě vady materiálu či výrobních chyb vyskytnou, budou bezplatně odstraněny, a to buď 

formou opravy, nebo formou výměny. Jiná forma náhrady je vyloučena. Záruka pozbývá 

platnosti při zásahu třetí strany, popř. při demontáži přístroje třetí stranou bez našeho 

předchozího souhlasu. Záruka pozbývá platnosti též při svévolném poškození nebo chybném 

zacházení s přístrojem. Výkon v rámci záruční doby neprodlužuje celkovou dobu záruky. Pro 

případ neoprávněné reklamace si vyhrazujeme právo účtovat vzniklé náklady. Pro možnost 
uplatnění reklamace je nutno uchovat účtenku (fakturu) s datem nákupu, pro uspíšení vyřízení 
reklamace zašlete prosím tuto (kopii) 
spolu se zbožím prodejci. 
Děkujeme za Vaši ochotu a pochopení 

Datum prodeje, razítko a podpis 

     
 

 

 

Prodejce: 
DENATO s.r.o. 
Husova 406, 334 01 Přeštice 
IČ: 04221117, DIČ:CZ04221117 
Tel.00420777041406,www.denato.cz,info@denato.cz 
Vyrobeno v Německu 
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A 1 obrazová dokumentace 
 

 

Obrázek č. 1 -. Celkový pohled 

 
 

 

 

 
 
Obrázek č. 2 – Rozměry zařízení. 
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Obrázek č. 3 - čelní pohled na odsávačku prachu s filtry a přídavným boxem na prach. 

  Box na prach je příplatkový za cenu 749,-Kč 

Potenciometr slouží pro plynulé nastavení otáček motorů. 
Čištění 
Odšroubujte křídlové matky na vstupních otvorech pro filtry. 
Filtry opatrně vyjměte. Prach se nesmí dostat na čistou stranu (vrchní), jinak jej nasají motory a 

může dojít k jejich nevratnému poškození (za toto poškození nenese odpovědnost výrobce ani 
dodavatel). Filtry opatrně vysajte ze spodní strany. 
Filtr s aktivním uhlím by se měl čistit asi 3-5 krát za měsíc ( cca. Každých 20 modeláží) 
Zbývající hrubý prach, který je na dně odsávačky vysajte. 
Nepoužívejte mokré čištění na žádnou část přístroje, ani nenamáčejte filtry. 
Výměna filtrů je doporučena nejpozději1x za rok. 
Změna filtru a frekvence čištění se může lišit v závislosti na využití přístroje. 

C Specifikace 
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Profi – Odsávačka pro instalaci ze spodní strany pracovní plochy 

Profi - Odsávačka Typ:    Taifun II Premium  GreenTech 
Rok výroby:    štítek na daném zařízení 
daném 
zařízení 

Nova Flair GbR 

Shora    jmenované zařízení bylo složeno z jednotlivých součástek od různých výrobců. 

Součástka Typ a označení Výrobce: 

elektrické připojení 230V 

50 -60 Hz 

158 W 

hliníkový obal obal z eloxovaného hliníkového plechu o rozměrech(Š/D/H) ca. 
85*34*11,5 cm 

celková hmotnost 9,5 kg 

kolébkový vypínač Dvoupólový kolébkový vypínač s PVC 
krytem 

EVG Martens GmbH & Co. KG 

pojistka 1A AL-Elektronik GmbH 

ventilátory ventilátory Typ R2E140-BI52-05 Ebm-papst Landshut GmbH 

potenciometr regulace otáček pro přizpůsobení 
výkonu 

Conrad Elektronics SB 

filtr 2 jemněprachové filtry s vrstvou aktivního uhlí s filtrač  ní plochou 3350 cm 
filtrace jemného prachu do 1µ m odpovídá 0,001 mm 

třída prachu v SBM 
zařízení 

Třída prachu L podle DIN EN 60335-2-69 (malé nebezpčeí), vhodné k 
oddělování prachu o  limitní velikosti > 1 mg/mm3 

objemový průtok 530 m3/h 

počáteční tlakový 
rozdíl 

73 Pa 

konečný tlakový 
rozdíl 

360 Pa 



A 2.7 Poznámky k přepravě 
Aby bylo zajištěno, že žádné cizí předměty mohou spadnout do přístroje, by měl být filtr vložen 

do přístroje a filtrační být uzavřeny. 
Před instalací přístroje je nutné zajistit, aby nebyla žádná cizí tělesa v přístroji. 

A2.8 Informace o vyřazení z provozu, demontáž a Likvidace 
Po vyřazení z provozu celého přístroje či jeho komponent, je nutné tyto likvidovat dle právních 

předpisů dle dané země, kde je přístroj, nebo jeho součásti likvidován. 
Návod B 

Instalace a instrukce 
Pokyny k instalaci Taifun II LA Premium 

 

 

1. Opatrně vyjměte odsávačku z obalu a zkontrolujte, zda gumová těsnění sedí. 
2. Položte odsávačku ze spodní strany stolu a upravte polohu tak, aby se 

kruhový otvor pro odsávání nacházel přibližně ve stejné pozici jako na obrázku 
3. Pilou vytvořte výřez o průměru 160 mm- je nutné díky váze odsávačky 

montovat na pracovní plochu, která má dostatečnou nosnost a je hladká. 
Nedoporučují se stoly s dutou výplní!!! 

4. Nyní můžete připevnit přístroj vhodnými šrouby. (nejsou součástí balení) 
Věnujte prosím pozornost správné délce šroubů!V případě pochybností, kontaktujte výrobce, 
nebo dodavatele. 
Pokyny  pro Taifun II LA Premium 
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Spuštění 
Zapněte kolébkový spínač do polohy 0. 
A 2 Bezpečnostní pokyny 

A2.1 Způsob použití 
Odsávačka prachu byla výhradně vyrobena pro odsávání prachu ve studiích zabývajících se 

nehtovou modelář.Při použití filtrů s aktivním syntetickým uhlím, slouží odsávačka prachu I jako 
čistička vzduchu od nežádoucích zápachů a alergenů. .Je určena pro montáž ze spodní strany 
pracovní desky stolu.Při montáži a použití dbejte doporučení výrobce. Při jiném využití, než 
popsaném, nenese výrobce žádnou odpovědnost za případně vzniklé škody. Nesprávné použití, 
může způsobit škody třetím osobám. V tomto případě nese zákazník riziko sám. Dodržujte 
všechny bezpečnostní předpisy, zákony a všeobecná pravidla pro použití takovéto techniky. 

A 2.2 Organizační opatření 
Kromě návodu k obsluze je důležité obecně závazné právní předpisy v zemi použití, a dodržovat 
předpisy týkající se prevence úrazů a ochrany životního prostředí a poučit všechny zaměstnance 

pracující se zařízením.Ujistěte se, že filtr odsávačky je pravidelně čištěn, případně vyměněn 
v případě jeho poškození.Filtry je nutné pravidelně čistit a to pouze suchou cestou.Pokud není 
možné provést vyčištění, je nutné filtry vyměnit a to pouze za filtry předepsané 

výrobcem.Vyměněné filtry musí být likvidovány v souladu s právními předpisy dané země.Všichni 
kdo obsluhují zařízení, musí být prokazatelně seznámení s bezpečnostními pokyny a návodem 
k obsluze. Podpisem potvrdit, tomuto bezvýhradně porozuměli. Návod musí být pracovníkům 

vždy dostupný.Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny a varování na přístroji.Všechny 

bezpečnostní pokyny a upozornění na přístroji musí být úplné a udržované v čitelném stavu.Při 
změně chování přístroje, jeho zabezpečení, nebo změně výkonu, musí být přístroj okamžitě 

vypnout, eliminovat poruchu a nahlásit ji příslušné odpovědné osobě, nebo orgánu. Jaký-koliv 

zásah do konstrukce přístroje je zakázaný a výrobce ani dodavatel, za něj ani případné škody 

nenese odpovědnost. 
Dodržujte výrobcem, a zákonem stanovené prohlídky a revize přístroje. 

2.3 Opravy a obsluha 
Obsluhovat přístroj je oprávněn pouze vyškolený, psychicky i fyzicky vhodný jedinec po dovršení 
18 let. Opravy na elektrickém zařízení sacího systému může provádět pouze kvalifikovaný 

elektrikář, nebo vyškolený pracovník výrobce. 
2.4 Bezpečnost v normálním provozu 

Přístroj je nutné při komerčním využití kontrolovat pravidelně jednou za rok kvalifikovanou 

osobou a elektrikářem 
2.5 Bezpečné odstranění cizích těles 

 

- V případě, že něco spadne do vnitřního prostoru pouzdra, nebo k motorům ventilátorů 

postupujte následovně: 
- Vyjměte zařízení od síťového napětí 
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- Pokuste se odstranit cizí těleso z venku. V případě, že cizí těleso z vnějšku nelze 

vyjmout, musí být zařízení rozebráno vyškoleným specialistou. 
Bezpečnostní informace 

- Každá činnost, která neodpovídá použití přístroje je zakázána. 
- Přístroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou psychicky i fyzicky 

vhodné. 
- Ujistěte se, že síťové napětí je požadovaných 230V. 
- Zařízení a filtr se musí pravidelně čistit v souladu s pokyny výrobce. 
- Výměna filtrů je možná pouze za filtry dodávané výrobcem. Použitím jiných filtrů může 

dojít k nevratnému poškození přístroje. Musí být přijata vhodná opatření, aby se 

přístroj používal jen v bezpečném funkčním stavu. 
- Před každým použitím tohoto přístroje zkontrolujte viditelná poškození a nedostatky. 
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nebo jinému riziku, nikdy neodkrývejte 

elektrické části přístroje a nevkládejte do přístroje žádné předměty. 
- Přístroj je chráněn vestavěnou pojistkou. Vadná pojistka musí být vyměněna za 

totožnou. Nesmí být měněna za silnější, nebo jiným způsobem nahrazena. 
- V případě poškození (např. volné šroubové spoje, vadná pojistka, 

elektrická porucha, viditelné poškození přístroje) musí odpovědná osoba zajistit opravu 

přístroje. 

- Opravy mohou být prováděny pouze oprávněnými a kvalifikovanými osobami. 
- Každý zaměstnanec musí zajistit před zahájením práce, že použití přístroje nikoho 

neohrozí. 
- Poškozený přístroj se musí okamžitě vypnout a odpojit od elektrické sítě. Musí se 

zajistit jeho oprava, aby mohl být znovu uveden do provozu. 
A 2.6 Zvláštní nebezpečí 
2.6.1 Elektrická energie 

 
 
 
 
 

 
Práce na elektrických zařízeních, nebo vybavení musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 
(Dle pokynu společnosti. Nova Flair) 
Pokud se na zařízení provádí kontroly, údržba, čištění a opravy, 
musí být odpojen vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. 
Přístroj musí být pravidelně kontrolován. Nedostatky, jako je například volný kabel 
připojení nebo spálené kabely musí být neprodleně odstraněny. 
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Obrázek č. 5 - čelní pohled 
 

 

 

2.6.2 Hluk 
Stroj produkuje pouze malé sotva znatelné vibrace a hluk > 58 dB (A). Hluk ani vibrace přístroje 

odpovídají nařízení bezpečnosti práce a nepředstavují zdravotní riziko. 
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