
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

Proszę wykorzys'ifNać urządzenie jedynie dła prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to
nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalno-
ŚCigospodarczej. Proszę nie korzystać z urządzenia na
zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła,
bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w
żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych)
oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mo-
kre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć
za wtyczkę, nie za przewód).

• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszcze-
nia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzo-
ru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy
zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.

• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel siecio-
wy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać
korzystać z urządzenia.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu
lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeże-
li przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym
zakładzie naprawczym albo przez wykwalHikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.

• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Prosimy pamiętać o podanych dalej .Specjalnych wskazów-
kach dotyczących bezpiecznego użytkowania".

Dzieci i osoby niepelnosprawne

Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony,
styropian itp.).

LhOSIRZE2tMEI
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych możliwościach fIZycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego
doświadczenia iIIub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez
takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna
łub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania urzą-
dzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
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Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

~ OSiRZi!2ElE;
Ostrzega przed zagromliaml da zdrowia I~lII-

. obrateń.

6UWAGA:
Wskazuje na poIInCjaIne ~ dla urządza1Ia W

I ~=~=:==:==========~====
iWSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeń·
stwa pracy odkurzacza

Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
• Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przed-

miotów ostrych i ostro zakończonych!
• Proszę nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach!

Proszę nigdy nie odkurzać bez filtra. Po włożeniu filtra
proszę sprawdzić, czy został założony prawidłowo!
Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i
części ciała z daleka od końcówki!
Proszę trzymać odkurzacz z daleka od źródeł ciepła takich
jak promienniki, piece itd.!

Przegląd elementów oblsugi
l wat. odkurzacza
2 Przyłączenie węża
3 Uchwyt do przenoszenia
4 Regulator siły ssania
5 Przycisk do odblokowy wania pojemnika na kurz
6 Pojemnik na kurz z wkładką filtru
7 Wyłącznik
8 Uchwyt do akcesoriów
9 Rura zasysająca
10 Przycisk zwijania kabla
11 Teleskopowa rura zasysająca
12 Zasuwa powietrzna
13 Osłona filtra wylotu
14 Element ułatwiający parkowanie

Akcesoria:
.2 w l'-Dysza (do fug i szczotkowa),
Dysza do tapicerki

Uruchomienie
Proszę umieścić głowicę łączącą giętkiej rury zasysającej
w podłączeniu dla rury giętkiej i połączyć mechanicznie
naciskając równocześnie przyciski. Aby ponownie zwolnić
rurę giętką proszę naCISnąć przyciski przy głowi~ łączącej.
Proszę nacisnąć i przytrzymać przyciski a następnie wycią-
gnąć rurę giętką·

• Proszę wsunąć rurę zasysającą w uchwyt.



Używanie urządzenia
1. Proszę zamontować akcesoria.
2. Proszę wyciągnąć potrzebną długość kabla, włożyć wtyczkę

do przepisowo zainstalowanego gniazda ze stykiem
ochronnym 230 V, 50 Hz, a następnie uruchomić urządzenie
wciskając włącznik.

3. Siłę ssania proszę ustawić regulatorem siIy ssania.
4. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym

tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek do
odkurzanej powierzchni.

iWSKAZÓWKA:
Proszę pamiętać, że zasięg odkurzacza ograniczony jest
długością kabla!

Regulator siły ssania

Niski stopień ssania:

Średni stopień ssania:

Wysoki stopień ssania:

Do firanek, materiałów delikat-
nych.
Dywany welurowe i wykładziny
dywanowe.
Do mocnych dywanów i podłóg.

Zwijarka do kabla sieciowego

Kabel sieciowy można wyciągać maksymalnie do żółtego
znacznika. W żadnym wypadku proszę nie wyciągać kabla do
czerwonego znacznika, gdyż można w ten sposób uszkodzić
funkcję zwijania kabla. Tego typu uszkodzenia nie są objęte
gwarancją·

Zwijanie

Proszę wcisnąć przycisk zwijania kabla i wprowadzać przewód
do odkurzacza. Proszę mocno trzymać przewód, żeby zapobiec
jego niekontrolowanym ruchom.

Teleskopowa nura ssąca

Ze względu na możliwość regulowania wysokości rury ssącej
możliwe jest jej indywldualne dopasowywanie do wzrostu
użytkownika.

Proszę zwolnić blokadę Iączenia naciskając przycisk w
kierunku strza1ki.

• Wyciągnąć rurę ssącą na żądaną długoŚĆ.
Po zwolnieniu przycisku umożliwiającego ponowne zaryglo-
wanie, powinni Państwo uslyszeć charakterystyczny dżwięk.

Końcówki odkurzacza

iWSKAZÓWKA:
Akcesoria znajdUją się w uchwycie na rurze teleskopowej.

Dysza do tapicerki:

Dysza do fug i
dysza szczotkowa:

Do odkurzania tapicerki, zaslon oraz w
rogach i szczelinach, itp.

.2w l' Dysza: zlożona nadaje się do
stosowania jako dysza do fug. Jeżeli
chcą Państwo użyć dyszy szczotko-

wej, proszę pociągnąć za szczotkę w
kierunku wskazywanym przez strzałkę,
aż mechanicznego zazębienia się
elementu.

Końcówka podłogowa: Do odkurzania dywanów lub g1adkich
powierzchni.

Zdjęcie dyszy: Dyszę proszę lekko odkręcić, a
następnie ściągnąć.

Dysza do pod!ógwyposażona jest w rolki dla łatwiejszego jej
prowadzenia z możliwością przełączania.

Dywan: Podczas odkurzania dywanów należy zwrócić uwagę
na to, czy szczotki na dyszy są wyłączone. Jeżeli nie, wystarczy
nacisnąć stopą dżwignię na dyszy szczotkowej w kierunku .do
przodu'.

W przypadku odkurzania np. powierzchni płaskich wystarczy
wcisnąć stopą dźwignię z powrotem. W ten sposób włącza się
szczotki (można to łatwo rozpoznać po szczotkach, które są
Widoczne na dyszy szczotkowej).

Zasuwa powietrza

Zasuwę powietrzną na uchwycie rury otwiera się w celu regulacji
powietrza lub aby umożliwić wypadnięcie przedmiotów, które
znajdują się w końcówce i nie mogą zostać wciągnięte przez
odkurzacz.

Filtr

Państwa urządzenie wyposażone jest w 3 systemy filtrujące.
Tradycyjny system z workiem na kurz zostal zastąpiony przez
przezroczysty pojemnik na kurz. Pojemnik ten pochlania więk-
sze zabrudzenia oraz niewielkie cząsteczki kurzu wprowadzane
razem z silnym strumieniem powietrza zasysającego.

Pojemnik latwo się czyści i w każdej chwili można zobaczyć
ilość nagromadzonego w nim kurzu.

Nie ma konieczności stalego kupowania nowych worków
kurzowych.

Filtr główny (w pojemniku kurzowym)

Gdy kurz dojdzie do kreski MAX na zbiorniku kurzu lub gdy sHa
ssania zacznie się zmniejszać, wykonaj następujące czynności:
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Opróżnij pojemnik na kurz,
naciskając w tym celu przy-
cisk na pojemniku na kurz.

• Następnie zamknij klapkę
pojemnika na kurz.

Czyszczenie wkładu filtra

b. UWAGA:
Przed wyjęciem wkładu filtra
zawsze najpierw opróżnij po-
jemnik na kurz.

Naciśnij przydsk
odblokowujący pojemnik na
kurz i wyjmij pojemnik (patrz
rys.l).

• ObrÓĆpokrywkę w kierunku
.ii' i unieś ją razem z wkladem
filtra.
Odkręć wkład filtra w kierunku
.OPEN" od pokrywki. Wyjmij
wkład filtra (dwuczęściowy) i
oczyść filtr główny'przez ostuki-
wanie i delikatne szczotkowa-
nie.
Proszę ponownie zamontować
poszczególne elementy.
Przykręć powrotem wkład fitra,
obracając w kierunku CLOSE.
Załóż pokrywkę na pojemnil
na kurz tak, ał:Ji strzałka \)
znaJazIa się nad symbolem
.ii' i przyf<ręć ją, obracając w
kierunku ił.

Po co trzecim opróżnieniu lub w
przypadku szczególnie silnych

• zabrudzeń proszę czyścić filtr pod
bieżącą wodą. przepuszczając
wodę przez tworzywo filtra
w kienm!ru odwrotnym do
pęcherzyków. Filtr proszę po-
nownie zakladać dopiero po jego
całkoWitym wyschnięciu!

Po calkowitym wysuszeniu włóż
go z powrotem!

o

-

6 UWAGA:
Filtrów nie wolno czyścić w pralce a do suszenia ~ie wolno
używać suszarki do włosów.
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Filtr ochronny silnika
(filtr wlotowy)

Filtr włotowy znajduje się w
komorze pojemnika na kurz.
Fi~r osadzony jest pionowo w
tylnej części obudowy kurzowej.
Wyciągnij fi~r do przodu.
Czyść filtr zabezpieczający
silnik zawsze po 10-kromym
opróżnieniu pojemnika na
kurz. W razie konieczności
można umyć fi~r w ciepłej
wodzie bez dodawania środków
czyszczących. Tylko całkowłcie
suchy fiUr można wsadzić do
odkurzacza!

Filtr wylotowy (13)

Dodatkowo urządzenie
wyposażone jest w fi~r wylotowy.
By zagwarantować niena-
ganne funkcjonowanie filtra,
zalecamy czyszczenie go co
6 miesięcy. Filtr ten znajduje
się w tylnej części urządzenia
za kratką wentylacyjną.
Naciskając dżwignię z boku
kratki wentylacyjnej, otwórz tę
kratkę· Następnie proszę wyjąć
kratkę odciągając ją do przodu.
Proszę wyjąć filtr i wyczyścić
go jak opisano powyżej.
Proszę wsadzić filtr i zamknąć
kratkę wentylacyjną wykonując
czynności w odwromej kolejności.

iPROSZĘ PRZESTRZEGAĆ TEJ WAŻNEJ WSKAZÓWKI!
Czyszczenie może stać się konieczne także po krótszym
czasie, w zależności od okoliczności użycia, np. przy
odkurzaniu drobnego kurzu.

• W przypadku spadku mocy odkurzania proszę czyścić
filtry zgodl\ie z opisem.
Jesli moc odkurzania spadnie nagle podczas pracy
odkurzacza. może to oznaczać zapchane filtry.

Czyszczenie i przechowywanie
& OSTRZEŻEtłE:

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć
wtyczkę z gniazdka.

• Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w
WOdzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego
lub pożaru.



Czyszczenie

Obudowę należy czyścić suchą szmatką.
Fi~r zabezpieczający silnik proszę czyścić mniej więcej po
co 10. opróżnieniu. Filtr można umyć w ciepłej wodzie bez
dodawania środków czyszczących. Można go ponownie
założyć wtedy. gdy jest całkowicie suchy.

Przechowywanie

• Proszę poczekać. aż żelazko zupełnie ostygnie.
• Proszę w całości schować przewód.
• Załóż haczyk dyszy na tylnej ścianie urządzenia. w uchwy-

cie do parkowania (14).
Jeżeli urządzenie jesl ustawiane poziomo: zaczep haczyk
dyszy podIogowej w uchwycie na tylnej ściance urządzenia.
Jeżeli urządzenie jest ustawiane pionowo: zaczep haczyk
rury ssawnej w uchwycie na spodzie urządzenia.

Dane techniczne
Model: BS 1248

Napięcie zasilające: 230 V, 50 Hz

Pobór mocy:

P_: 1200 W
P••••••.: 2000 W

Stopień ochrony: I r
Masa netto: 4,70 kg

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpie-
czeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy nisko-
napięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Zastrzega się prawo do zmian techrucznych!

WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty
zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną
do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym
urządzeniu na skutek wady materiałów łub wadliwego wyko-
nania, naprawiając oraz wymieniając wadłiwe części łub Geśli
uznamy za stosowne) wymieniając cale urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecłe
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną
do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu
lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodze-
niem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego.
ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca
zakupu ponosi r':1k1arnujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi. do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń
sprzętu i wywołanych nimi wad.
uszkodzeń powstalych w wyniku działania sH zewnętrznych
takich jak wyładowania atmosferyczne. zmiana napięcia
zasilania i innych zdarzeń losowych,

• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektryczne-
go, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania.

• sznurów połączeniowych. sieciowych. żarówek. baterii.
akumulatorów,

• uszkodzeń wyrobu powstalych w wyniku niewłaściwego lub
niezgodnego z instrukcją jego użytkowania. przechowy-
wania. konserwacji. samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane.

• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są
one zgodne z podanymi przez producenta.

• prawidłowego zużycia i uszkodzeń. które mają nieistotny
wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu. daty sprzedaży, nie
wypełniona. źle wypełniona. ze śladami poprawek, nieczyteI-
na wskutek zniszczenia. bez możliwości ustalenia miejsca
sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest niewaina.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie
daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub cale
urządzenie. które są wymieniane kończy się. wraz z końcem
gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia. wliczając w to odszkodowania są
wykluczone chyba. że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia
wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą
gwarancję·

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza. nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.

Gwaranqa oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolrtej Polskiej.

Znaczenie symbolu "Pojemnik na śmieci"
Proszę oszczędzać nasze środowisko. sprzęt ełelCrycz.~' Cle

należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych. przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego. i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny. którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewfaściwego usuwania odpadów. mających wpływ
na środowiSko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia.
do recykJingu i do innych form wykorzys'.ania starego sprzętu
elektrycznego Ielektronicznego.

Informacje. gdzie można zdać sprzę 00zymają PańsI'M> w
swoich urzędach komunalnych w adrrt':stracji g.rr. .
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