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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Zachowaj 
instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania, gdyż zawsze może zaistnieć konieczność przypomnienia 
sobie informacji zawartych w instrukcji, a także należy ją przekazać wraz z urządzeniem w przypadku 
odsprzedaży maszyny lub zmiany użytkownika. 

OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia ryzyka obrażeń i wypadków, jak również w celu zwiększenia wydajności pracy 
i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu urządzenia należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, wskazówki i 
akapity dotyczące bezpieczeństwa oznaczone symbolem: 

 

 
Nie wyrzucać urządzenia z odpadami komunalnymi.  
Zużyty sprzęt przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci. 

 

 

 

Wszystkie zdjęcia użyte w niniejszej instrukcji są zdjęciami poglądowymi. Wygląd i ilość dostarczonych do klienta elementów 
oraz ich wzajemne położenie mogą się różnić w zależności od zamówionego zestawu próżniowego. 

Niniejsza instrukcja obsługi oparta jest na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Producent zastrzega sobie prawo do 
zmiany treści niniejszej instrukcji bez informowania o tym konsumenta. 
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Pompy próżniowe znajdują zastosowanie w procesie odgazowywania produktów zalewowych takich jak: silikon, żywica, gips 
oraz procesie impregnacji drewna oraz innych materiałów porowatych. Pompy te mogą być szeroko stosowana w sprzęcie 
medycznym, przemyśle motoryzacyjnym, automatyce, maszynach drukarskich, maszynach pakujących, przemyśle chemicznym. 

Seria membranowych pomp próżniowych charakteryzuje się technologią bezolejową, co pozwala na ich pracę w czystych 
pomieszczeniach, gdzie niedopuszczalne jest generowanie mgiełki olejowej. Ponadto wyposażone są one w filtry zapewniające 
czystość wydmuchiwanego powietrza. Charakteryzują się stabilną pracą, niskim poziomem hałasu, wysoką niezawodnością oraz 
długą żywotnością. Zalety te pozwalają na wykorzystanie pomp próżniowych membranowych do współpracy ze specjalistyczną 
aparaturą laboratoryjną, np. aparatami do chromatografii lub pompami turbomolekularnymi. 

VacuumCahmbers.eu deklaruje osiąganie próżni końcowej na poziomie poniżej 200 mbar (20 kPa) lub 50 mbar (5 kPa) 
ciśnienia absolutnego, w zależności od modelu zakupionej pompy. Efektywność pomp membranowych wynosi 20 l/min, 30 l/min 
lub 60 l/min, w zależności od modelu zakupionej pompy. Pompa próżniowa typ DVPGM100A oferuje również możliwość pracy 
jako kompresor i pozwala wytworzyć na jej wyjściu nadciśnienie o wartości 2bar ciśnienia względnego. 

Pompy próżniowe membranowe dostępne w ofercie VacuumChambers.eu są pompami odpowiednimi do pracy ciągłej. 
Wewnętrzny system chłodzenia może zapewnić ciągłą pracę pompy przez całą dobę, tj. 24 godziny. 

Pompę próżniową eksploatuje się w warunkach: temperatura otoczenia od +5°C do +40°C, wilgotność powietrza do 80 % przy 
20°C. 

Pompę próżniową przechowuje się w warunkach: temperatura otoczenia od -15°C do +50°C, wilgotność powietrza do 95 % 
bez kondensacji pary wodnej. 

 

Pompa próżniowa membranowa składa się z (Zdjęcie nr 1): 

 

Zdjęcie nr 1: Pompa próżniowa membranowa(A-widok z boku, B - widok z przodu).

1. Regulator ciśnienia. 
2. Włącznik. 
3. Osłona. 
4. Przewód wylotowy powietrza.* 
5. Rączka. 
6. Wakuometr. 

7. Przewód wlotowy powietrza. 
8. Przewód zasilający. 
9. Wąż silikonowy. 
10. Obudowa. 

 
*-dotyczy modelu DVPGM100A 

Na obudowie (10) pompy próżniowej membranowej znajdują się rączka (5) ułatwiająca przenoszenie urządzenie, włącznik (2) 
oraz dwie osłony (3), zabezpieczające ruchome elementy pompy. Pompa posiada przewód wlotowy powietrza (7), zakończony 
króćcem na którym zamocowany jest elastyczny wąż silikonowy (9). Na przewodzie wlotowym powietrza znajdują się również 
regulator ciśnienia (1) oraz wakuometr (6). Wakuometr wskazuje ciśnienie panujące na przewodzie wlotowym powietrza. Pompa 
posiada również przewód zasilający (8), umożliwiający podłączenie jej do zasilania sieciowego. 

Pompa próżniowa typ DVPGM100A jest dodatkowo wyposażona w przewód wylotowy powietrza (4) zakończony króćcem, do 
którego można podłączyć silikonowy wąż. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie tego modelu pompy próżniowej jako 
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kompresora powietrza. Przewód wlotowy i wylotowy powietrza wyglądają podobnie i są zakończone takimi samymi króćcami. 
Przewód na którym zamontowany jest wakuometr jest przewodem wlotowym - ssącym. 

Każda pompa próżniowa membranowa na obudowie korpusu ma umieszczone informacje o typie, wybranych parametrach 
urządzenia oraz ostrzeżenie o możliwości nagrzewania się obudowy do wysokich temperatur.  

Pompy oferowane przez VacuumChambers.eu są wyposażone w uszczelnienia wewnętrzne wykonane z NBR (kauczuk 
akrylonitrylo-butadienowy) lub PTFE (teflon). Uszczelnienie teflonowe wykazuje większą odporność na agresywne związki 
chemiczne niż kauczuk. Materiał z którego zostały wykonane uszczelnienia należy uwzględnić w procesie doboru pompy do 
związków chemicznych jakie mogą mieć z nią kontakt podczas pracy. 

A. Regulacja ciśnienia. 

Regulator ciśnienia posiada pokrętło, które umożliwia regulowanie ciśnienia wytwarzanego przez pompę. Uzyskanie 
podciśnienia o wartości deklarowanej przez producenta wymaga szczelności układu. Gdy jednak bezwzględna wartość ciśnienia 
wytwarzanego przez urządzenie jest za niska dla planowanego procesu, można posługując się pokrętłem regulatora ciśnienia 
rozszczelnić układ. Spowoduje to spadek efektywności wytwarzania podciśnienia przez pompę próżniową, a w konsekwencji 
wzrost ciśnienia bezwzględnego wytworzonego na przewodzie wlotowym powietrza. Regulator można wykorzystać np. w sytuacji 
gdy: pompa ma deklarowaną wartość próżni końcowej na poziomie 200 mbar (0,2 bar) ciśnienia bezwzględnego, co odpowiada 
- 0,8 bar ciśnienia względnego, a do danego procesu wymaganym ciśnieniem jest -0,5 bar ciśnienia względnego. Regulowanie 
procesu ułatwia wakuometr, który wskazuje aktualną wartość podciśnienia wytworzonego na przewodzie wlotowym powietrza. 

Obrót pokrętła regulatora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje rozszczlenienie układu i spadek wydajności 
pompy – ciśnienie bezwzględne na przewodzie wlotowym powietrza wzrasta. Obrót pokrętła w kierunku zgodnym z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara powoduje uszczelnianie układu i wzrost wydajności pompy – ciśnienie bezwzględne wytwarzane na 
przewodzie wlotowym powietrza spada. 

 

Przed pierwszym użyciem pompy próżniowej membranowej należy wyjąć ją z opakowanie i ustawić na równej płaskiej 
powierzchni. W opakowaniu znajdują się również wakuometr, przewód zasilający oraz wąż silikonowy. Zdjęcie nr 2 pokazuje 
pompę wraz z elementami dołączonymi luzem do opakowania. Wszystkie te elementy klient powinien samodzielnie zamontować 
na pompie zgodnie z niniejszą instrukcją. 

 
Zdjęcie nr 2: Pompa próżniowa membranowa oraz elementy dostarczone luzem. 

Wąż silikonowy (A) powinien zostać nasunięty na króciec przewodu wlotowego powietrza (1a). Wąż ten jest elastyczny i ulega 
rozciąganiu podczas montażu. Umożliwia to dobre dopasowanie węża do króćca i zapewnia szczelność połączenia. 

W przypadku modelu DVPGM100A wąż można nałożyć na króciec przewodu wlotowego powietrza (1a) lub króciec przewodu 
wylotowego powietrza (1b). W pierwszym przypadku pompa może być wykorzystana jako pompa próżniowa, natomiast w drugim 
możliwe będzie zastosowanie pompy jako kompresora powietrza. Przewód silikonowy należy podłączyć tylko do jednego z 
króćców. Nie jest możliwe równoczesne stosowanie pompy jako pompy próżniowej i kompresora. 

Wakuometr (B) należy zamontować w pionowym, gwintowanym otworze (2), znajdującym się nad przewodem wlotowym 
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powietrza. Wakuometr należy wkręcić w otwór ręką, do momentu wyczuwalnego oporu. Nie powinno się dokręcać wakuometru 
zbyt mocno, ponieważ może to trwale uszkodzić otwór,  w którym wakuometr jest montowany. Standardowo gwint wakuometru 
jest wyposażony w uszczelnienie, zapewniające szczelność połączenia.  

Wtyczkę przewodu zasilającego (C) należy umieścić w gnieździe (3), znajdującym się obok włącznika. 

A. Wakuometr. 

Wakuometr wskazuje wartość ciśnienia panującego na przewodzie wlotowym powietrza. Aby wskazanie to było prawidłowe 
konieczne jest rozszczelnienie wakuometru. W tym celu należy żółtą chorągiewkę wakuometru (Zdjęcie nr 3), znajdującą się na 
górze przyrządu ustawić w pozycji otwartej - należy ją obrócić, w taki sposób aby widoczna na chorągiewce strzałka była zwrócona 
w stronę napisu „OPEN”, widocznego na czarnym gumowym korku wakuometru. Zdjęcie nr 3 B. pokazuje wakuometr prawidłowo 
przygotowany do pracy. Ustawienie chorągiewki wakuometru w innym kierunku, lub w stronę napisu „CLOSE” powoduje 
zamknięcie wakuometru, co może skutkować niedokładnym wskazaniem wartości ciśnienia w układzie. 

 
Zdjęcie nr 3: Wakuometr z żółtą chorągiewką (A. – widok z przodu, B - poprawne ustawienie żółtej chorągiewki podczas eksploatacji pompy). 

 

1) Połączyć pompę z systemem próżniowym, lub elementami, z którymi ma współpracować (pompa próżniowa może zostać 
uruchomiona również wtedy, gdy nie są do niej podłączone inne elementy). 

2) Podłączyć przewód zasilający pompy do zasilania sieciowego. 
3) Uruchomić pompę poprzez ustawienie włącznika w pozycji „ON”. 
4) Upewnić się, że żółta chorągiewka korka wakuometru ustawiona jest w pozycji „OPEN”. (Zdjęcie nr 3 B.) 
5) Skontrolować wartość ciśnienia na wakuometrze. 
6) W razie konieczności regulować moc ssącą pompy, za pomocą pokrętła regulatora ciśnienia.  

W celu podniesienia ciśnienia na przewodzie wlotowym powietrza (zmniejszenia mocy ssącej pompy) pokrętło regulatora 
należy obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Obrócenie pokrętła zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 
powoduje obniżenie ciśnienia na przewodzie wlotowym powietrza (zwiększenie mocy ssące pompy). Zmiana wartości 
ciśnienia widoczna jest na wakuometrze. 
W przypadku modelu DVPGM100A podczas pracy jako kompresor obrócenie pokrętła zaworu przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara powoduje zmniejszenie poboru powietrza i mniejszą wartość nadciśnienia na przewodzie wylotowym. Obrócenie 
pokrętła zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje większy pobór powietrza i wyższą wartość nadciśnienia na 
przewodzie wylotowym powietrza. 

7) Po zakończeniu pracy wyłączyć pompę poprzez ustawienie włącznika w pozycji „OFF”. 
8) Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy odłączyć przewód zasilający od zasilania sieciowego. 

 

 Pompa próżniowa powinna stać na nóżkach na poziomym i stabilnym podłożu, w miejscu suchym, czystym, o niskim zapyleniu 
i dobrze wentylowanym. Odległość powierzchni bocznych pompy od innych przedmiotów powinna być nie mniejsza niż 5cm. 
Odległość przodu i tyłu pompy od innych przedmiotów powinna być nie mniejsza niż 10cm. Jeśli pompa będzie instalowana 
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wewnątrz jakiegoś urządzenia lub mebla, należy zapewnić swobodny wlot powietrza do urządzenia od strony wentylatora 
pompy. 

 Membranowa pompa próżniowa jest wyposażona w system chłodzenia powietrzem. Pozwala to na ciągłą prace pompy 
maksymalnie do 24 godzin.  

 Pompa działa bezolejowo. Do pompy nie można wlewać oleju ani jej smarować, ponieważ może to prowadzić do jej 
uszkodzenia.  

 Nie podłączać do króćca pompy tłokowej przewodu o średnicy wewnętrznej mniejszej niż wewnętrza średnica króćca. 
 Nie pozwalać na dostanie się do wnętrza pompy gazów lub cząsteczek mogących wywołać korozję pompy. 
 W przypadku występowania w pompowanych przez pompę gazach pary wodnej, zanieczyszczeń olejowych lub innych płynów 

należy zastosować dodatkowy filtr, aby te zanieczyszczenia nie dostały się do wnętrza pompy. 
 Prędkość spadku ciśnienia podczas odpowietrzania stopniowo maleje. Jeśli jednak nie jest możliwe osiągnięcie podciśnienia 

na poziome deklarowanym przez dystrybutora, może to wskazywać na nieszczelność układu. Należy wówczas sprawdzić 
wszystkie elementy układu, oraz ustawienie regulatora ciśnienia.  

 W związku ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego na wyższych wysokościach nad poziomem morza wydajność urządzenia 
może się pogorszyć. 

 Jeśli pompa się nie uruchamia lub silnik pompy spowalnia podczas pracy urządzenie należy odłączyć urządzenie od zasilania 
i sprawdzić czy parametry pompy umieszczone na obudowie odpowiadają parametrom źródła zasilania. 

 W przypadku przegrzewania się pompy lub jej głośnej pracy natychmiast wyłączyć pompę i skontrolować stan pompy w 
poszukiwaniu awarii. 

 Przed rozpoczęciem prac serwisowych lub konserwacyjnych należy wyrównać ciśnienie wewnątrz urządzenia z ciśnieniem 
otoczenia. Np. poprzez odłączenie od pompy komory, będącej w podciśnieniu. 

 Jeśli pompa nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy przykryć przewód wlotowy oraz wylotowy powietrza 
a następnie odstawić pompę w suche i bezpieczne miejsce. 

 W przypadku modelu DVPGM100A, gdy pompa ma być zastosowana jako kompresor - wąż silikonowy należy podłączyć do 
przewodu wylotowego pompy. Możliwe jest wówczas gromadzenie wydmuchiwanego przez pompę powietrza i wytworzenie 
w ten sposób nadciśnienia. Wakuometr, standardowo dołączony do urządzenia wskazuje wartość ciśnienia na przewodzie 
wlotowym powietrza. Nie wskazuje on ciśnienia na przewodzie wylotowym pompy. Nie jest on również odpowiedni do 
wskazywania nadciśnienia. Jeśli użytkownik chce znać wartość nadciśnienia generowanego przez pompę powinien zaopatrzyć 
układ w manometr we własnym zakresie. Maksymalna wartość ciśnienia wytwarzanego przez ten model pompy wynosi 2 bar 
ciśnienia względnego. 

 

   Należy zapoznać się z instrukcją eksploatacji przed rozpoczęciem pracy. 
   Na pompie umieszczone są naklejki z ostrzeżeniami, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem pracy 
i się do nich stosować. 
   Przed każdym użyciem pompy próżniowej należy sprawdzić jej stan techniczny, w szczególności przewód 

zasilający pompy próżniowej. 
 Należy okresowo przeprowadzać obsługę techniczną i konserwację pompy próżniowej. 
 Wszelkie prace konserwacyjne przeprowadzać gdy pompa nie jest gorąca i nie pracuje. 
 Należy przestrzegać ogólnych zasad użytkowania urządzeń pracujących pod napięciem elektrycznym. 
 Nie dopuszczać do kontaktu pompy z wodą lub wilgocią podczas pracy, ponieważ może to grozić porażeniem prądem. 
 Przed podjęciem pracy należy upewnić się, że parametry źródła zasilania odpowiadają wymaganiom pompy podanym na 

pompie.  
 Nie przekraczać wartości znamionowych parametrów pracy podanych na obudowie urządzenia. 
 Przed uruchomieniem pompy upewnić się, że do osłon pompy nie dostały się zanieczyszczenia. 
 Należy upewnić się, że pompa odpowiada wymaganiom technologicznym, procesom i celom do jakich ma zostać 

wykorzystana. Należy się upewnić, że pompa nie zostanie poddana działaniu związków chemicznych, które mogłyby ją 
uszkodzić. Za odpowiedni dobór pompy do warunków pracy odpowiada wyłącznie klient. 

 Pompami nie wolno pompować gazów łatwopalnych, wybuchowych, trujących. Jeśli pompowane gazy mają szkodliwy 
wpływ dla zdrowia lub mają zły wpływ na środowisko, na wylocie pompy (jeśli jest to możliwe) zamontować można 
przewód przedłużający i postępować z gazami zgodnie z normami ochrony środowiska.  

 Temperatura pompowanych gazów nie powinna być wyższa niż +55°C. 
 Pompy należy używać w miejscu bezpiecznym, dobrze wentylowanym, na płaskiej, stabilnej powierzchni.  



7 

    Należy unikać nadmiernego zanieczyszczenia środowiska pracy pyłami, proszkami, drobnymi ciałami stałymi 
lub wodą, ponieważ duże zanieczyszczenie może prowadzić do uszkodzenia mechanicznego pompy lub 
powodować jej korozję. 
    Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i nadmiernej wilgoci. 

 Pompa próżniowa może znacznie się nagrzewać podczas pracy. Żeby nie dopuszczać do poparzeń nie wolno dotykać pompy 
podczas pracy ani bezpośrednio po jej wyłączeniu.  

 Nie wolno umieszczać w bliskiej odległości pompy przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych i podatnych na wysoką 
temperaturę. 

 W przypadku wystąpienia awarii natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. 
 Nie wolno samemu naprawiać pompy próżniowej. 
 Nigdy nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do środka osłony wirnika pompy. Należy utrzymywać swoje włosy, 

ubranie i rękawice oraz inne przedmioty, które mogłyby się dostać do wirnika, z dala od części ruchomych. 
 Nie poddawać żadnych części ciała człowieka działaniu podciśnienia.  
 Urządzenie powinno być obsługiwane przez wyszkolone do tego osoby. 
 Trzymać dzieci, osoby umysłowo upośledzone i zwierzęta z dala od strefy działania urządzenia. 
 Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania urządzenia. Nie należy 

używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. 
 Nie wolno użytkować pompy niezgodnie z przeznaczeniem. Nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji ani zmian w 

pompie. Jakiekolwiek modyfikacje i zmiany wprowadzane są przez klienta na jego wyłączną odpowiedzialność oraz 
skutkują utratą gwarancji. 

 

Pompę próżniową należy utrzymywać w czystości. Czyszczenie należy przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, 
jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć pompę od zasilania, oraz umożliwić wyrównanie ciśnienia wewnątrz 
urządzenia z ciśnieniem atmosferycznym. Do pompy nie powinny być połączone podczas prac konserwatorskich elementy będące 
w podciśnieniu lub nadciśnieniu. 

Nie wolno czyścić pompy próżniowej substancjami żrącymi, łatwopalnymi, kwasami, rozpuszczalnikami, płynami bazującymi 
na ropie naftowej lub pod strumieniem wody. Obudowę pompy oraz elementy znajdujące się na niej należy czyścić za pomocą 
wilgotnej ściereczki i delikatnego detergentu. Pompa musi być sucha przed kolejnym użyciem. W przypadku dostania się 
zanieczyszczeń do wnętrza obudowy można usunąć je przy pomocy sprężonego powietrza.  

W przypadku zanieczyszczenia silikonowego węża można umyć go za pomocą wody z delikatnym detergentem. Jeśli zaistnieje 
taka potrzeba należy wymienić go na nowy. Należy pamiętać aby nowy wąż miał średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż średnica 
wewnętrza króćca zamontowanego na przewodzie wlotowym powietrza. 

Należy pamiętać, aby podczas eksploatacji do wnętrza pompy nie dostała się woda, wilgoć lub inne płyny mogące powodować 
korodowanie elementów znajdujących się wewnątrz pompy membranowej. 

A. Czyszczenie i wymiana filtra powietrza wlotowego. 

Pompa próżniowa membranowa wyposażona jest w filtr powietrza wlotowego. Filtr ten należy regularnie czyścić, ponieważ 
jego zanieczyszczenie może wpływać negatywnie na wydajność urządzenia lub doprowadzić od uszkodzenia pompy. Użytkownik 
zobowiązany jest do kontrolowania stanu filtra, regularnego czyszczenia lub wymiany go na nowy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 
Filtr powietrza wlotowego jest umieszczony wewnątrz obudowy, pod pokrywą cylindra (Zdjęcie nr 4). Pokrywa ta znajduje się po 
górnej stronie urządzenia. 

 
Zdjęcie nr 4: Pompa próżniowa membranowa - widok z góry. 

Pokrywa cylindra 
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Wymianę lub czyszczenie filtra powietrza należy rozpocząć od zdjęcia pokrywy cylindra, zamocowanej do urządzenia za 
pomocą śrub. Śruby te należy odkręcić przy użyciu klucza imbusowego rozmiar 4. Następnie można zdjąć pokrywę cylindra, 
poprzez jej delikatne uniesienie do góry. Po demontażu pokrywy cylindra widoczna jest białą płytka uszczelniająca (Zdjęcie nr 5). 
Należy ją delikatnie wyjąć oraz skontrolować jej stan. W przypadku widocznych oznak zużycia lub uszkodzenia należy wymienić ją 
na nową. Płytkę w razie zabrudzenie można czyścić miękką suchą ściereczką.  

 
Zdjęcie nr 5: Pompa próżniowa membranowa - bez pokrywy. 

Po wyjęciu płytki uszczelniającej widoczny jest czarny filtr powietrza, umieszczony w zagłębieniu. Należy skontrolować stan 
filtra i w razie konieczności wyjąć go i wyczyścić lub wymienić na nowy. 

 
Zdjęcie nr 6: Pompa próżniowa membranowa -  filtr powietrza. 

Należy się upewnić, że włożony filtr jest oczyszczony z zabrudzeń i całkowicie suchy. Zamontowanie wilgotnego filtra 
powietrza może skutkować korozją elementów znajdujących się wewnątrz urządzeni. Awarie i uszkodzenia, które wynikają z 
użytkowania pompy z zabrudzonym lub wilgotnym filtrem powietrza nie podlegają gwarancji. 

Gdy stan filtra umożliwia jego eksploatację należy go umieścić w urządzeniu, w miejscu w którym wcześniej się znajdował. 
Powinien on być ułożony płasko w zagłębieniu. Jego boczne ścianki powinny miejscowo przylegać do ścianek urządzenia. Podczas 
montażu filtr ulega niewielkiemu odkształceniu. Należy zwrócić szczególna uwagę czy filtr dokładnie zasłania otwór, z którym 
połączony jest przewód wlotowy powietrza. 

Płytkę uszczelniającą należy położyć centralnie po środku obudowy cylindra, zwracając uwagę na to aby otwory i nacięcia w 
płytce znajdowały się nad otworami w obudowie pompy. Następnie na płytce uszczelniającej położyć pokrywę cylindra. Otwory w 
pokrywie powinny odpowiadać otworom i nacięciom w płytce uszczelniającej. Ponownie zamontować wszystkie śruby, za pomocą 
klucza imbusowego, dokręcając je do momentu wyczuwalnego oporu. 

 

VacuumChambers.eu gwarantuje, iż pompa próżniowa będzie sprawna i wolna od wad przez okres 24 miesięcy od daty 
zakupu. W przypadku wystąpienia awarii w tym okresie VacuumChambers.eu naprawi lub wymieni jakikolwiek uszkodzony 
element na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej dołączonej do pompy. 

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia spowodowanych niewłaściwym użyciem, bądź 
konserwacją lub użytkowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją. Każde użycie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem podanym 
wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody. 
Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i 
szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu. Poprawne użytkowanie urządzenia dotyczy także konserwacji, składowania, 
transportu i napraw. 

VacuumChambers.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, ani nie obejmuje ich w ramach gwarancji, za wszelkiego rodzaju 
straty wynikające z awarii tego produktu. W przypadku roszczenia jedynym obowiązkiem VacuumChambers.eu jest przyjęcie 
zwrotu lub wymiany samego produktu. 

Filtr powietrza 

Płytka uszczelniająca 


