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Instrukcja obsługi
Ważne zasady bezpieczeństwa

Upewnij się że woltaż w Twoim gniazdku elektrycz- z
nym, jest taki sam, jak ten na nalepce urządzenia 
230V/50Hz.
W wypadku, gdy z odkurzacza zacznie wydobywać się  z
dym, nienaturalne dźwięki lub zapach należy natych-
miast wyłączyć go i wyjąć wtyczkę z gniazda zasila-
nia, po czym skontaktować się z wyspecjalizowanym 
serwisem.

Uwaga! Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki 
sieciowej  tak, by w każdej chwili można było odłączyć 
urządzenie od prądu.

Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla i wtyczki  z
sieciowej, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzona, co gro-
zi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem 
urządzenia.
Po skończonym odkurzaniu zawsze wyłączaj urządze- z
nie i wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego.
Nie używaj do sprzątania detergentów, szkła, szpilek,  z
popiołu z papierosów i kominka, wody, zapałek itp.
Nie wystawiaj na działanie źródeł ciepła w rodzaju  z
piecyków, kuchenek, piekarników, oraz otwartego ognie 
np. kominka).
Nigdy nie należy wciągać do odkurzacza przedmiotów  z
mokrych, wilgotnych oraz wszelkich płynów. Nie wolno 
zanurzać urządzenia w wodzie. Nie pozwalaj, by woda 
lub inne płyny przeciekały do wnętrza urządzenia (pod 
obudowę) penetrując elektryczne i elektroniczne ele-
menty urządzenia. W wypadku gdy to nastąpi, najpierw 
wysusz zamoczone elementy
Nigdy nie czyść odkurzacza podłączonego do prądu.  z
Zawsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowe-
go. Do czyszczenia używaj tylko miękkiej ściereczki 
suchej lub lekko wilgotnej. Do czyszczenie odkurzacza 
nie należy używać ostrych i szorstkich przedmiotów i 
materiałów.
Nie ciągnij za przewód zasilający, ponieważ możesz  z
w ten sposób go uszkodzić. Często sprawdzaj stan 
przewodu zasilającego. W wypadku jego uszkodze-
nia bez zwłoki udaj się do specjalistycznego punktu 
naprawy.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do od otworu ssące- z
go. Pilnuj by się  nie zablokował. Utrzymuj urządzenie 
w czystości, wolne od kurzu, pyłu, włosów itp.
Nigdy nie używaj urządzenia jeśli pojemnik (torba) na  z
kurz i filtry nie są na swoich miejscach.

Nie używaj do sprzątania podłóg cementowych i innych  z
pokrytych grubą warstwą pyłu lub miału.

Uwaga! konstrukcja produktu i parametry tech-
niczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powia-
domienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów 
technicznych, oprogramowania oraz podręcznika 
użytkownika. niniejszy podręcznik użytkownika służy 
ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do odkurzacza mogą się różnić 
od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzial-
ności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości 
wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej 
instrukcji użytkownika.

Opis odkurzacza

W zestawie
Odkurzacz z
Rura giętka z
Metalowa rura teleskopowa z
Ssawka szeroka ze szczotką z
Szczoteczka średnia z
Ssawka wąska ze szczoteczką z
Worek z materiału z
Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna z
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Montaż odkurzacza
Włóż zaopatrzony w zaczep mocujący koniec giętkiej 1. 
rury do otworu od góry odkurzacza, aż usłyszysz wy-
raźne kliknięcie zaczepu.

Rozmontowanie tego połączenia polega na wciśnięciu 
przycisków na rurze i wyjęciu jej z otworu odkurzacza.

Do drugiego końca giętkiej rury (ustawionego w 2. 
dół łukowego uchwytu) podłącz teleskopową rurę 
przedłużającą. 

Na koniec dolnej rury teleskopowej załóż odpowiednią 3. 
ssawkę.

Uwaga! Aby wydłużyć rurę teleskopową, wy-
starczy ją rozsunąć przesuwając do przodu element 
blokujący.

Użytkowanie
Nie naciskaj przycisku zwijarki w czasie wyciągania prze-

wodu z odkurzacza. Żółty znaczek na przewodzie oznacza 
długość kabla idealną do użytku. Koniec bezpiecznej długoś-
ci kabla pokazuje znaczek czerwony. Nie należy wyciągać 
kabla poza ten znaczek.

Aby zwinąć kabel wystarczy wcisnąć przycisk zwijarki 
drugą ręką podając jednocześnie prosty (nie splątany) kabel 
do zwinięcia.

Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk włącz-
nika. Użyj pokrętła potencjometru prędkości dostosowując 
siłę ciągu do potrzeb.

Siłę ciągu można również kontrolować korzystając z 
rewizji siły ciągu na łukowatym uchwycie miękkiej rury od-
kurzacza. Wystarczy uchylić nieco rewizję, by siła ciągu 
zmniejszyła się.



InSTRUkCjA oBSłUgI

8

Aby łatwiej ustawić urządzenie w czasie spoczynku, 
skorzystaj z haka po drugiej stronie uchwytu na szczotki (na 
sztywnej rurze przedłużającej) i włóż go w pasujący otwór 
w stojącym urządzeniu. Po drugiej stronie elementu haka 
dołącz drugą rurę i ssawki.

Nie włączaj odkurzacza jeśli korzystasz z haka.

narzędzia sprzątające
SSAWKA WĄSKA
Służy do sprzątania w rogach pomieszczeń, przy i pod 

meblami oraz w zagięciach i szczelinach. Doskonale spraw-
dza się również podczas czyszczenia klawiatur, bibliotek 
czy ram okiennych.

PĘDZELEK
Jeśli na ssawkę nałożymy do dany do zestawu pędzelek,  

powstanie nowe doskonałe narządzie do odkurzania nie-
wielkich miękkich powierzchni jak tapicerka siedzeń i obić 
krzeseł, zagięcia w sofach i wersalkach czy pufach.

SSAWKA SZEROKA

Przeznaczona jest do sprzątania dużych płaskich po-
wierzchni. Dla ułatwienia wyposażona została w kółka, na 
których się porusza oraz w elastyczny przegub łączący ją 
z miękką rurą ssącą, co umożliwia prowadzenie jej pod 
różnymi kątami wygodnymi dla obsługującego.

Po wciśnięciu przycisku na górnej powierzchni ssawki 
(przełączeniu jej w tryb szczotki), na jej spodzie pojawi się 
rząd sztywnych włosków i gumowy pasek umożliwiające 
sprzątanie dywanów. Jeśli nie jest używana, można odwiesić 
ją wygodnie korzystając z szyny na ssawce i prowadnicy 
na tyle odkurzacza.

SSAWKA ŚREDNIA

Doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki mebli.

Uwaga! jeśli jakiś przedmiot, ze względu na zbyt 
duże gabaryty, zaklinuje się zgiętym uchwycie miękkiej 
rury ssącej, można odłączyć rurę i włożyć ją odwrotnie 
w otwór ssący odkurzacza, w ten sposób próbując 
usunąć zablokowany przedmiot.

opróżnianie pojemnika na śmiecie
Aby opróżnić odkurzacz należy odłączyć urządzenie od 

prądu, wypiąć rurę ssącą, a następnie podnieć klapę ukry-
wającą pojemnik na śmiecie (z przodu odkurzacza).

Następnie, odciągając zawleczkę mocującą w kierunku 
wskazanym przez strzałkę, należy wyjąć pełny pojemnik 
na śmiecie.
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Teraz trzeba wziąć pusty pojemnik i włożyć go poziomo 
(tekturą do przodu) do odkurzacza tak, żeby otwór ssący 
pasował do otworu torby i zacisnąć zawleczkę mocującą.

Po zamknięciu klapy, odkurzacz jest gotowy do użytku.
Uwaga! Stan zapełnienia pojemnika na śmiecie 

wskazuje wskaźnik na wierzchu odkurzacza, nad po-
tencjometrem prędkości. Im bardziej czerwona kreska 
wskaźnika zbliży się do przodu odkurzacza, tym bardzie 
zapełniony jest pojemnik na śmiecie.

Uwaga! gdy używany jest worek na śmieci z mate-
riału, należy go wyjąć i wytrzepać zdejmując boczną 
metalową zawleczkę, a następnie czysty umieścić na 
miejscu.

Wymiana filtrów
Od czasu, do czasu normalna eksploatacja odkurzacza 

wymaga wymiany lub oczyszczenia filtru osłaniającego 
silnik od strony pojemnika na śmiecie. W tym celu należy 
odłączyć urządzenie od prądu, wypiąć rurę ssącą, a na-
stępnie otworzyć pokrywę odkurzacza. Dla wygody wyjąć 
worek na śmiecie. Następnie kciukiem pociągnąć do góry 
kratkę z filtrem i wyjąć ją.

Po wymianie lub oczyszczeniu materiału filtrującego, 
kratkę z filtrem należy wsunąć od góry, w gniazdo filtru.

Podobnie, od czasu, do czasu należy wymienić lub oczyś-
cić filtr na tyle odkurzacza. Aby to zrobić, należy odłączyć 
odkurzacz od sieci i przycisnąwszy kciukiem wyjąć kratkę 
z materiałem filtracyjnym. Po wymianie lub oczyszczeniu 
materiału należy założyć klapkę na miejsce. 

Czyszczenie filtru
Filtr można oczyścić używając wody i (jeśli jest bardzo 

brudny) lekkiego detergentu.
Uwaga! Przed założeniem filtru należy go dokładnie 

wysuszyć.

W razie problemów
Silnik odkurzacza nie startuje

Odkurzacz nie jest podłączony do prądu. z
Uszkodzone jest gniazdo, do którego podłączony jest  z
odkurzacz.
Urządzenie nie zostało włączone. z

Siła ssania jest zbyt mała
Zablokowała się rura od odkurzacza. z
Filtry wymagają czyszczenia. z
Pojemnik na śmiecie jest pełny. z
Pojemnik na śmiecie nie został włożony prawidłowo. z

Przewód do końca nie chce się zwinąć
Zblokowała się zwijarka przewodu. Należy wyciągnąć  z
niewielki odcinek przewodu, a następnie znów wcisnąć 
przycisk zwijarki, by zwinąć przewód do końca.

Rozwijany kabel zwija się z powrotem
Kabel źle się ułożył, należy zwinąć kawałek, a następnie  z
z powrotem wyciągnąć.

Specyfikacja
Prąd sieciowy: ~230V/50Hz
Maksymalna moc: 1800W
Nominalna moc: 1600W
Ciśnienie ssące: 320W
Poziom hałasu: <73dB
Zasięg działania: 8,1m
Waga: 5,9kg




