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SZANOWNY KLIENCIE,
	 Dziękujemy	za	zainteresowanie	naszą	ofertą	i	gratulujemy	wyboru	tego	produktu.

	 Naszym	celem	jest	zaoferowanie	Wam	produktów	o	wysokiej	jakości,	które	spełnią	Wasze	oczekiwania.	
Opisywane	urządzenie	zostało	wyprodukowane	w	nowoczesnych	zakładach	i	dokładnie	przetestowane	pod	
względem	 jakości.	 Niniejsza	 instrukcja	 została	 opracowana	 w	 celu	 ułatwienia	 obsługi	 urządzenia,	 które	
wyprodukowano	z	wykorzystaniem	najnowszej	technologii	gwarantującej	zaufanie	i	maksymalną	wydajność.	
Przed	przystąpieniem	do	korzystania	z	urządzenia	należy	uważnie	zapoznać	się	z	niniejszą	instrukcją,	ponieważ	
zawiera	podstawowe	informacje	dotyczące	bezpiecznej	instalacji,	konserwacji	i	obsługi.	W	sprawie	instalacji	
urządzenia	należy	zwrócić	się	do	najbliższego	autoryzowanego	serwisu.

 UWAGA:
	 Instrukcja	zawiera	ważne	informacje	dotyczące	użytkowania	i	konserwacji	urządzenia,	dlatego	prosimy	
o	 uważne	 zapoznanie	 się	 z	 prostymi	 instrukcjami	 i	 o	 przestrzeganie	 ich,	 co	 umożliwi	 Państwu	 osiąganie	
znakomitych	rezultatów	użytkowania.	Prosimy	także	o	przechowywanie	poniższej	instrukcji	w	bezpiecznym	
miejscu,	bo	można	było	z	niej	skorzystać.

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe 
w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

 Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użytkowaniem sprzętu oraz o odpowiednie 
przechowywanie jej do przyszłego wykorzystania.
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• Przed	przystąpieniem	do	użytkowania	sprzętu,	rekomendujemy	o	dokładne	zapoznanie	się	z	niniejszą	
instrukcją	oraz	odpowiednie	przechowywanie	jej	do	przyszłego	wykorzystania.

• Przed	pierwszym	użytkowaniem	sprzętu	upewnij	się,	że	worek	na	kurz	jest	odpowiednio	zainstalowany.

• Upewnij	się,	że	moc	przyłączeniowa	to	220-240V	~50/60Hz.

• Nie	odkurzaj	wody	lub	łatwopalnych	materiałów.

• Nie	odkurzaj	palących	się	materiałów	oraz	popiołu.

• Nie	używaj	urządzenia	bez	filtru	ochronnego	silnika.

• Zaleca	się	wymienienie	worka	na	kurz	natychmiast	po	jego	uszkodzeniu.

• Nie	przechowuj	lub	używaj	odkurzacza	w	miejscach	o	wysokich	temperaturach.

• Dzieci	nie	powinny	używać	tego	urządzenia	w	razie	niebezpieczeństwa.

• W	przypadku	jakiejkolwiek	usterki	np.:	zbyt	głośnego	działa	urządzenia,	zapachu,	dymu	lub	innych	
usterek	ujawnionych	podczas	użytkowania	sprzętu,	wyłącz	odkurzacz	i	wyjmij	wtyczkę	z	gniazdka	
sieciowego.	Następnie	skontaktuj	się	z	serwisem.	Nie	naprawiaj	urządzenia	samodzielnie.

• Jeżeli	przewód	przyłączeniowy	zostanie	uszkodzony,	musi	on	zostać	wymieniony	przez	producenta	
lub	agenta	serwisowego,	aby	uniknąć	zagrożenia.

• To	urządzenie	może	być	używane	przez	dzieci	w	wieku	8	lat	i	starsze,	przez	osoby	o	ograniczonej	
zdolności	 fizycznej,	 czuciowej	 lub	psychicznej	oraz	osoby	o	braku	doświadczenia	 lub	znajomości	
sprzętu,	 gdy	 są	 one	 nadzorowane	 lub	 zostały	 poinstruowane	 na	 temat	 korzystania	 z	 urządzenia	
w	sposób	bezpieczny	i	znają	zagrożenia	związana	z	użytkowaniem	urządzenia.	Dzieci	nie	powinny	
bawić	się	urządzeniem.	Czyszczenie	i	konserwacja	urządzenia	nie	powinna	być	wykonywania	przez	
dzieci	chyba	że	ukończyły	8	lat	i	są	nadzorowane	przez	odpowiednią	osobę.

• Niniejszy	sprzęt	nie	 jest	przeznaczony	do	użytkowania	przez	osoby	(w	tym	dzieci)	o	ograniczonej	
zdolności	 fizycznej,	 czuciowej	 lub	 psychicznej,	 lub	 osoby	 o	 braku	 doświadczenia	 lub	 znajomości	
sprzętu,	 chyba	 że	 odbywa	 się	 to	 pod	 nadzorem	 lub	 zgodnie	 z	 instrukcją	 użytkowania	 sprzętu,	
przekazaną	przez	osoby	odpowiadające	za	ich	bezpieczeństwo.	Należy	zwracać	uwagę	na	dzieci,	by	
nie	bawiły	się	urządzeniem.	

ROZDZIAŁ 1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
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• Wtyczka	 musi	 zostać	 wyciągnięta	 z	 gniazdka	 sieciowego	 przed	 podejmowaniem	 czynności	
czyszczących	lub	konserwujących	urządzenie.

• W	 razie	 zatkania	 /	 zablokowania	 się	 szczotki	 zbierającej,	 węża	 ssącego	 lub	 rury	 teleskopowej,	
natychmiast	odłącz	odkurzacz	od	zasilania.	Usuń	blokadę	z	akcesoria	i	przystąp	do	ponownego	użycia	
sprzętu.

 UWAGA:
Wtyczka	musi	zostać	wyciągnięta	z	gniazdka	sieciowego	przed	podejmowaniem	czynności	czyszczących	lub	
konserwujących	urządzenie.

Jeśli	 przewód	 przyłączeniowy	 został	 uszkodzony,	 jego	 wymianę	 należy	 powierzyć	 producentowi	 lub	
wykwalifikowanemu	serwisantowi.

ODPOWIEDNIA UTYLIZACJA PRODUKTU
Po	 zakończeniu	 okresu	 użytkowania	 nie	 wolno	 usuwać	 niniejszego	 produktu	 poprzez	
normalne	 odpady	 komunalne,	 lecz	 należy	 go	 oddać	 do	 punktu	 zbiórki	 i	 recyklingu	
urządzeń	 elektrycznych	 i	 elektronicznych.	 Informuje	 o	 tym	 symbol,	 umieszczony	 na	
produkcie,	instrukcji	obsługi	lub	opakowaniu.	Zastosowane	w	urządzeniu	tworzywa	nada	
ją	 się	 do	 powtórnego	 użycia	 zgodnie	 z	 ich	 oznaczeniem.	 Dzięki	 powtórnemu	 użyciu,	
wykorzystaniu	materiałów	lub	innym	formom	wykorzystania	zużytych	urządzeń	wnoszą	
Państwo	istotny	wkład	w	ochronę	naszego	środowiska.	Informacji	o	właściwym	punkcie	
usuwania	zużytych	urządzeń	udzieli	Państwu	administracja	gminna.

ROZPAKOWANIE PRODUKTU
Urządzenie	na	czas	transportu	zostało	zabezpieczone	przed	uszkodzeniem.	Po	rozpakowaniu	
urządzenia	prosimy	Państwa	o	usunięcie	elementów	opakowania	w	sposób	niezagrażający	
środowisku.
Wszystkie	 materiały	 zastosowane	 do	 opakowania	 są	 nieszkodliwe	 dla	 środowiska	
naturalnego,	w	100%	nadają	się	do	odzysku	i	oznakowano	je	odpowiednim	symbolem.

 UWAGA:
Materiały	 opakowaniowe	 (woreczki	 polietylenowe,	 kawałki	 styropianu	 itp.)	 należy	
w	trakcie	rozpakowywania	trzymać	z	dala	od	dzieci.
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*Zdjęcia	produktu	mogą	odbiegać	od	rzeczywistego	modelu	i/lub	koloru	sprzętu.

1.	 Przycisk	włączenia/wyłączenia.
2.	 Suwak	regulacji	mocy.
3.	 Pokrywa	wylotu	powietrza.
4.	 Przewód	zasilający.
5.	 Przycisk	zwijania	przewodu.
6.	 Duże	koło	odkurzacza.
7.	 Wskaźnik	zapełnienia	worka	na	kurz.
8.	 Przednia	pokrywa.
9.	 Zacisk	blokujący.

Odkurzacz	ten	o	wyraźnych	liniach	i	strukturze	może	wytwarzać	scentralizowany	podmuch	wiatru	z	mniejszym	
poziomem	hałasu.	Posiada	suwak	regulujący	moc	odkurzania,	wskaźnik	zapełnienia	worka	na	kurz,	worek	
na	 kurz	 oraz	 automatyczne	 zwijanie	 przewodu.	 Ten	 odkurzacz	 jest	 wygodny	 oraz	 elastyczny	w	 procesie	
odkurzania	pomieszczeń	domowych.	Jest	niezawodnym	i	idealnym	narzędziem	do	odkurzania	w	domu.

AKCESORIA WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU:
• giętki	wąż
• 2	metalowe	rurki	(tworzą	rurkę	teleskopową)
• 1	x	szczotka	podłogowa
• 1	x	zintegrowana	szczotka
• zestaw	4	sztuk	worków	na	kurz

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRODUKTU
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• Zakładanie	giętkiego	węża:
Włóż	 końcówkę	 węża	 do	 otworu	 wlotowego.	 Dociśnij,	 dopóki	 końcówka	 nie	 wejdzie	 na	 swoje	 miejsce	
ze	słyszalnym	kliknięciem.	(Zdj.	1)

• Wyjmowanie	węża:
Naciskając	przyciski	na	końcówce	węża	zwolnij	zatrzask	i	wyciągnij	wąż	z	otworu	wlotowego.	(Zdj.	2)

• Połącz	rurę	teleskopową	z	wężem	(Zdj.	3)	oraz	ze	szczotką	podłogową	(Zdj.4,	5)	lub	zintegrowaną	
szczotką	(Zdj.	6)	.	Rozsuń	rurę	teleskopową	na	odpowiednią	długość.

• Chwytając	za	wtyczkę	 i	przytrzymując	korpus	odkurzacza	wyciągnij	przewód	zasilający	 i	podłącz	
wtyczkę	do	gniazda	zasilania.

• Zanim	zaczniesz	 odkurzanie,	 rozwiń	 kabel	 na	wystarczającą	 długość	 i	włóż	wtyczkę	 do	 gniazdka	
sieciowego.	Pierwsze	oznaczenie	na	przewodzie	zasilającym	sygnalizuje	bliskość	końca	odwijanego	
przewodu.	Nie	wyciągaj	przewodu	na	większą	długość,	niż	do	kolejnego	oznaczenia.

• Włącz	urządzenie	przy	pomocy	przycisku	włączenia	/	wyłączenia.	(Zdj.	7)
• Suwakiem	regulacji	mocy	ustaw	odpowiednią	moc.	(Zdj.	8)
• Po	zakończeniu	pracy	odkurzacza	naciśnij	przycisk	włączenia/wyłączenia	urządzenia,	aby	wyłączyć	

odkurzacz.	(Zdj.	7)
• Wyjmij	wtyczkę	przewodu	przyłączeniowego	z	gniazdka	sieciowego.
• Zwiń	przewód	przyłączeniowy	naciskając	przycisk	zwijania	przewodu	(Zdj.	9).	Przy	 tej	czynności	

przytrzymaj	 przewód,	 aby	 nie	 dopuścić	 do	 jego	 splątania	 lub	 gwałtownego	 uderzenia	 wtyczki	
o	obudowę	odkurzacza.

• Odłącz	od	rury	końcówkę	ssącą,	głowicę	czyszczącą	oraz	odłącz	rurę	teleskopową	od	węża.
• Złóż	rurę	teleskopową.

Odkurzacz	można	przechowywać	w	położeniu	pionowym	lub	poziomym.	Wąż	może	pozostać	zamocowany	
do	odkurzacza,	należy	jednak	zwrócić	uwagę,	by	nie	był	on	mocno	zgięty	w	czasie	przechowywania.

ROZDZIAŁ 3. UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Zdj.	1

Zdj.	4

Zdj.	2

Zdj.	5

Zdj.	3

Zdj.	6

Zdj.	8Zdj.	7



PL 9

WYMIANA WORKA NA KURZ
Przed	wymianą	worka	na	kurz,	wyjmij	wtyczkę	przewodu	przyłączeniowego	z	gniazdka	sieciowego.	Zawsze	
używaj	 odkurzacza	 z	 założonym	workiem	na	kurz.	 Jeżeli	 zapomnisz	 założyć	worek	na	kurz	 lub	 założysz	
go	w	niewłaściwy	 sposób,	 pokrywa	nie	da	 się	 zamknąć	 całkowicie	 -	 popraw	wówczas	mocowanie	worka	
i	zamknij	pokrywę.

1.	 Po	odłączeniu	giętkiego	węża,	otwórz	przednią	pokrywę	unosząc	ją	ku	górze.	(Zdj.	1).
2.	 Zwolnij	blokadę	worka	i	wyjmij	worek	z	prowadnic	jeśli	jest	zapełniony	kurzem.
3.	 Zamontuj	nowy	worek	poprzez	wsunięcie	go	w	prowadnice	(Zdj.	2).
4.	 Zamknij	pokrywę	wciskając	ją	ku	dołowi,	aż	do	zatrzaśnięcia	(Zdj.	3).

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA HEPA H12
1.	 Przed	czyszczeniem	filtra	wyjmij	wtyczkę	przewodu	przyłączeniowego	z	gniazdka	sieciowego.
2.	 Filtr	powinien	być	czyszczony	gdy	pojawią	się	na	nim	widoczne	zabrudzenia.	Filtr	należy	wytrzepać	

i	wyczyścić	szczoteczką	lub	pędzelkiem	z	miękkim	włosiem.	Nie	należy	myć	filtra	w	wodzie.	W	razie	
zbyt	trwałego	zabrudzenia	lub	uszkodzenia	należy	wymienić	filtr	na	nowy.

3.	 W	zależności	od	intensywności	użytkowania	zaleca	się	czyszczenie	filtra	raz	w	miesiącu	natomiast	
wymienić	go	na	nowy	należy	co	6	miesięcy.

4.	 Zawsze	używaj	odkurzacza	z	zamontowanym	filtrem.
5.	 Zaleca	się	używanie	oryginalnych	filtrów	producenta	odkurzacza.

WYMIANA FILTRU HEPA H12
1.	 Otwórz	pokrywkę	wylotu	powietrza.
2.	 Wyjmij	filtr,	wyczyść	lub	wymień	go	na	czysty.
3.	 Zamknij	pokrywkę	wylotu	powietrza.

ROZDZIAŁ 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zdj.	1 Zdj.	2 Zdj.	3
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To	urządzenie	zostało	zaprojektowane	i	wykonane	z	materiałów	oraz	komponentów	wysokiej	jakości,	które	
nadają	się	do	ponownego	wykorzystania.

Symbol	przekreślonego	kontenera	na	odpady	umieszczony	na	wyrobie	(Rys.	A.)	oznacza,	że	produkt	podlega	
selektywnej	zbiórce	zgodnie	z	postanowieniami	Dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2012/19/UE.	
Jeżeli	na	wyrobie	umieszczony	jest	symbol	przekreślonego	kontenera	na	odpady	(Rys.	B)	oznacza,	że	produkt	
zawiera	baterie,	które	podlegają	selektywnej	zbiórce	z	postanowieniami	Dyrektywy	Parlamentu	Europejskie-
go	 i	Rady	 2006/66/WE.	Takie	 oznakowanie	 informuje,	 że	 sprzęt	 elektryczny	 i	 elektroniczny	 oraz	 baterie	
(jeżeli	występują)	po	okresie	użytkowania,	nie	mogą	być	wyrzucone	wraz	z	innymi	odpadami	pochodzącymi	
z	gospodarstwa	domowego.	Zużyty	sprzęt	może	mieć	szkodliwy	wpływ	na	środowisko	i	zdrowie	ludzi	z	uwa-
gi	na	potencjalną	zawartość	niebezpiecznych	substancji,	mieszanin	oraz	części	składowych.	

Użytkownik	jest	zobowiązany	do	oddania	zużytego	sprzętu	i	baterii	(jeżeli	występują)	prowadzącym	punkty	
zbiórki	zużytego	sprzętu	elektrycznego	i	elektronicznego	oraz	baterii	(jeżeli	występują).	Prowadzący	zbie-
ranie	 takich	 odpadów,	w	 tym	 zbierający	 zużyty	 sprzęt,	 prowadzący	 zakłady	 przetwarzania,	 dystrybutorzy	
(sklepy),	prowadzący	punkty	selektywnego	zbierania	odpadów	komunalnych	(gminne	jednostki)	oraz	inne	
jednostki	określone	ustawowo	tworzą	odpowiedni	system	umożliwiający	oddanie	tego	sprzętu.	

Prawidłowa	utylizacja	zużytego	sprzętu	oraz	baterii	(jeżeli	występują)	przyczynia	się	do	uniknięcia	szkodli-
wych	dla	zdrowia	i	środowiska	konsekwencji,	wynikających	z	możliwości	obecności	w	sprzęcie	i	bateriach	
składników	niebezpiecznych	oraz	niewłaściwego	składowania	i	przetwarzania	takiego	sprzętu	i	baterii.	Go-
spodarstwo	domowe	spełnia	ważną	rolę	w	przyczynianiu	się	do	ponownego	użycia	i	odzysku,	w	tym	recyklin-
gu,	zużytego	sprzętu,	na	tym	etapie	kształtuje	się	postawy,	które	wpływają	na	zachowanie	wspólnego	dobra	
jakim	jest	czyste	środowisko	naturalne.	Gospodarstwa	domowe	są	także	jednym	z	większych	użytkowników	
drobnego	sprzętu	i	racjonalne	gospodarowanie	nim	na	tym	etapie	wpływa	na	odzyskiwanie	surowców	wtór-
nych.	

W	przypadku	niewłaściwej	utylizacji	tego	produktu	mogą	zostać	nałożone	kary	zgodnie	z	ustawodawstwem	
krajowym.	

Jeżeli	urządzenie	posiada	zamek,	należy	go	zdemontować	dla	bezpieczeństwa,	wszystkich	osób	mogących	
mieć	późniejszą	styczność	z	urządzeniem.	

Niektóre	lodówki	i	zamrażarki	posiadają	materiał	izolacyjny	oraz	ciecz	chłodniczą	z	CFC.	Dlatego	też	należy	
zachować	ostrożność,	by	nie	zanieczyścić	środowiska,	gdy	pozbywasz	się	swojej	starej	lodówki.

ROZDZIAŁ 5. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ


