4. Como usar
●Ajuste o ﬁltro

Extrator de fumaça

1. Coloque o filtro principal na unidade principal
com a seta para baixo.

Obrigado pela conﬁança ao adquirir a HAKKO FA-430. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho
e guarde-o para futuras referências.

1. Componentes e descrições do conjunto
Extrator de Fumaça HAKKO FA-430 .....................1
Cabo de alimentação.............................................1
Tampa (unidade central) ............................................. 1

Antes de mais nada, veriﬁque se
o conjunto está completo.

2. Coloque o pré-ﬁltro no ﬁltro principal.
(Lado laranja para cima)
3. Feche a tampa superior.

Filtro principal (unidade principal) ............................................1
Pré-ﬁltro .................................................................10
Manual de instruções ............................................1

● Unidade de extração de fumaça

1. Conecte o cabo de força à tomada de energia
no lado direito da unidade.
2. Conecte o cabo de força a uma tomada.
3. Ligue o interruptor. A luz verde acenderá.
4. Ajuste o ﬂuxo adequado ao ambienie de trabalho,
utilizando a chave de seleção de fluxo.
5. Inicie a aspiração. Ajuste o melhor ângulo de
entrada de aspiração.
CUIDADO
Feche a tampa antes de ligar o interruptor.

2. Especiﬁcações técnicas
● HAKKO FA-430

Consumo de energia
Capacidade de exaustão *1
Eﬁciência filtragem *2
Diâmetro do duto
Dimensões
Peso

110W
High
Medium
Low
4.7m³/min 3.7m³/min
2.8m³/min
High: 99.96% / Medium·Low: 99.97%
φ55 mm
330(W) x 366(H) x 343(D) mm
7.5 kg

*Especiﬁcações e projeto estão sujeitos
a alteração sem aviso prévio.

*1 Conectado 2 dutos
*2 Este é um valor inicial da eficiência de filtragem baseado no método de contagem
de partículas em suspensão coletadas por um único filtro (desdobrado).

3. Informações sobre segurança

Os pontos importantes destas instruções estão divididos em Alertas e Cuidados. Por favor, entenda
bem o conteúdo.
ALERTA
CUIDADO

: Não seguir um ALERTA pode causar ferimentos graves ou morte.
: Não seguir um aviso de CUIDADO pode resultar em ferimento no operador ou em
danos materiais.

CUIDADO
● Não aspirar produtos combustíveis e explosivos.
● Evitar o armazenamento em locais úmidos.
● Não obstruir a parte do escape.
● Utilizar somente peças genuínas para reposição.
● Desligue o aparelho quando terminar ou interromper seu uso, ou mesmo quando ﬁcar longe dele.
● Desligue o aparelho quando for trocar as peças ou guardá-lo.
● Tome cuidado para que pessoas sem experiência ou sem conhecimento (inclusive crianças) não utilizem o aparelho

sem permissão do responsável.

● Tome cuidado para que crianças não brinquem com o aparelho.

Siga corretamente os cuidados abaixo, pois podem causar acidentes ou defeitos.
● Não utilize o produto sem o ﬁltro, pois poderá causar avarias.
● Para desconectar o cabo da tomada, retire-o pelo plugue e não pelo cabo.
● Não molhar o produto e nunca utilizá-lo com as mãos molhadas.
● Além desses cuidados, não tome atitudes que achar perigosas.
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