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1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem tego urządzenia należy dokładnie przeczytać poniższe wskazówki i zrozumieć je. 
Zostały one opracowane tak, aby chronić Cię i inne osoby oraz zapewnić długookresowe i bezproblemowe 
funkcjonowanie tego urządzenia.

  Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, 
zanim nie znajdziesz wszystkich elementów produktu.

 Przechowuj wyrób w suchym miejscu z dala od dzieci.
 Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodować 

porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.

Opakowanie
Produkt został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie to jest surowcem wtórnym i dlatego podlega recyklingowi.

Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki 
dotyczące użytkowania. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję 
należy starannie zachować do wglądu. Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie 
oryginalnego opakowania włącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, paragonu i karty 
gwarancyjnej. W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez 
producenta, zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu (np. 
przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).

Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją wraz z instrukcją. Przestrzeganie 
załączonej instrukcji obsługi stanowi warunek prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja 
obsługi zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Przeczytaj dokładnie, zapamiętaj i zachowaj te instrukcje bezpieczeństwa 

  UWAGA! Podczas korzystania z maszyn elektrycznych i elektronarzędzi należy przestrzegać poniższych 
instrukcji bezpieczeństwa w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami ciała i 
ryzykiem pożaru. Termin „elektronarzędzia”, używany w poniższych instrukcjach, dotyczy elektronarzędzi 
podłączonych do źródła zasilania (za pośrednictwem przewodu zasilającego), a także elektronarzędzi 
zasilanych bateriami (bez przewodu zasilającego). Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do 
wykorzystania w przyszłości.
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Środowisko pracy 

 Utrzymuj przestrzeń roboczą w czystości i dobrze oświetloną. Bałagan i ciemne obszary w miejscu pracy 
bywają przyczyną wypadków. Sprzątnij narzędzia, których obecnie nie używasz.  

 Nie korzystaj z elektronarzędzi w środowisku, w którym istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu, czyli w 
miejscach, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. W elektronarzędziu powstają iskry na 
komutatorze, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów. 

 Podczas korzystania z elektronarzędzi uniemożliw osobom nieupoważnionym, (zwłaszcza dzieciom) 
dostęp do obszaru roboczego! Jeśli Twoja praca będzie zakłócana, możesz stracić kontrolę nad 
wykonywaną czynnością. Nie pozostawiaj elektronarzędzia bez nadzoru. Zabezpiecz urządzenie przed 
dostępem zwierząt. 

Bezpieczeństwo elektryczne 

 Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak np. rury, kaloryfery, kuchenki czy lodówki. 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wzrasta, kiedy Twoje ciało jest w kontakcie z 
uziemieniem. 

 Nie narażaj elektronarzędzia na oddziaływanie deszczu, wilgoci lub substancji mokrych. Nie dotykaj 
elektronarzędzia mokrymi rękami. Nie wolno myć elektronarzędzi pod bieżącą wodą i zanurzać ich w 
wodzie. 

 Nigdy nie pracuj z narzędziami, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone. 
 Jeżeli elektronarzędzie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz, może być używane 

tylko wtedy, gdy jest podłączone do obwodu elektrycznego z zabezpieczeniem prądowym .30 mA. Użycie 
obwodu elektrycznego z zabezpieczeniem /RCD/ obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Ręczne elektronarzędzia należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne, ponieważ podczas 
pracy części tnące lub wiercące mogą zetknąć się z ukrytym przewodem lub przewodem zasilającym.

Bezpieczeństwo osób 

 Zachowaj ostrożność i czujność podczas korzystania z elektronarzędzia, zwracaj maksymalną uwagę na 
obecnie wykonywaną czynność. Skoncentruj się na pracy. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony 
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwila nieuwagi podczas używania 
elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała. Podczas pracy z elektronarzędziem nie 
wolno jeść, pić i palić. 

 Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze stosuj ochronę wzroku. Stosuj sprzęt ochronny odpowiedni 
do rodzaju wykonywanej pracy. Sprzęt ochronny, taki jak np. respirator, obuwie ochronne z powłoką 
antypoślizgową, nakrycie głowy lub ochronniki słuchu, używany odpowiednio do warunków pracy, obniża 
ryzyko obrażeń ciała. 

 Unikaj niezamierzonego włączania narzędzia. Nie wolno przenosić narzędzi podłączonych do sieci 
elektrycznej podczas trzymania palca na przełączniku lub spuście. Przed podłączeniem do zasilania 
należy się upewnić, że wyłącznik lub spust są w pozycji „wyłączonej“. Przenoszenie urządzenia z palcem 
umieszczonym na wyłączniku lub podłączanie wtyczki do gniazdka z włączonym wyłącznikiem może być 
przyczyną poważnych obrażeń. 

 Usuń wszystkie klucze nastawcze i narzędzia przed włączeniem urządzenia. Klucz nastawczy lub narzędzie 
pozostawione i podłączone do obracającej się części elektronarzędzia mogą być przyczyną obrażeń osób. 

 Utrzymuj zawsze stabilną postawę i równowagę. Pracuj tylko tam, gdzie możesz dosięgnąć z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Nie przeceniaj własnych sił. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony. 

 Noś odpowiednią odzież. Noś ubrania robocze. Nie używaj luźnej odzieży ani biżuterii. 
 Zadbaj, aby włosy, ubranie, rękawiczki lub inne części ciała nie zbliżały się zbytnio do obracających się lub 

gorących części elektronarzędzia. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa
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 Podłącz urządzenie do odsysania pyłu. Jeśli narzędzie ma możliwość podłączenia urządzenia do 
wychwytywania lub odsysania pyłu, upewnij się, że jest prawidłowo podłączone i używane. Korzystanie z 
takich urządzeń może ograniczyć ryzyko wystąpienia pyłu. 

 Mocno zamocuj obrabiany przedmiot. Użyj zacisku stolarskiego lub imadła, aby zamocować obrabiany element. 
 Nie należy używać elektronarzędzia pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków 

odurzających lub uzależniających. 
 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez od osoby (łącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach 

fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, małym doświadczeniu i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod 
nadzorem lub nie zostały pouczone w kwestii użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą się bawić 
urządzeniem. 

Obsługa elektronarzędzia i jego konserwacja

  Elektronarzędzie zawsze odłączaj z sieci elektrycznej w razie jakichkolwiek problemów podczas pracy, 
przed każdym czyszczeniem lub konserwacją, przy każdym przemieszczeniu i po zakończeniu pracy! Nigdy 
nie pracuj z elektronarzędziami, jeśli są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

  Jeśli narzędzie zacznie wydawać niezwykły dźwięk lub zapach, natychmiast zakończ pracę.
  Nie przeciążaj elektronarzędzi. Elektronarzędzie będzie pracować lepiej i bezpieczniej, jeśli będzie używane 

na obrotach, do których zostało zaprojektowane. Używaj odpowiednich narzędzi do określonej czynności. 
Odpowiednie elektronarzędzie będzie wykonywać pracę lepiej i bezpieczniej z prędkością, do której zostało 
skonstruowane.

  Nie korzystaj z elektronarzędzia, którego nie można bezpiecznie włączyć i wyłączyć za pomocą wyłącznika. 
Używanie takich narzędzi jest niebezpieczne. Uszkodzone przełączniki należy naprawić w certyfikowanym serwisie.

  Odłącz narzędzie od źródła energii elektrycznej przed rozpoczęciem jego regulacji, wymiany komponentów 
lub konserwacji. Środek ostrożności tego typu ograniczy ryzyko przypadkowego uruchomienia.

  Nieużywane elektronarzędzia sprzątnij i przechowuj poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych. 
Elektronarzędzia w rękach niedoświadczonych użytkowników mogą być niebezpieczne.

  Elektronarzędzie należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
  Dbaj o dobry stan elektronarzędzia. Regularnie sprawdzaj ustawienia części ruchomych i ich mobilność. 

Kontroluj, czy nie doszło do uszkodzenia osłon ochronnych lub innych części, które mogą mieć wpływ 
na bezpieczne użytkowanie elektronarzędzia. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, przed kolejnym użyciem 
zapewnij jego naprawę. Wiele obrażeń jest spowodowanych przez nieprawidłową konserwację 
elektronarzędzi.

  Narzędzia tnące należy utrzymywać ostre i czyste. Dobrze utrzymane i naostrzone narzędzia ułatwiają pracę, 
ograniczają ryzyko obrażeń i sprawiają, że łatwiej utrzymać kontrolę nad pracą. Stosowanie akcesoriów innych 
niż wymienione w instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie narzędzia lub obrażenia ciała.

  Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi roboczych itd. należy używać zgodnie z niniejszymi poleceniami 
i sposób zalecany dla konkretnych elektronarzędzi przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków 
pracy i rodzaju wykonywanej pracy. Używanie narzędzi do innych czynności niż te, do których zostały 
przeznaczone, może powodować niebezpieczne sytuacje.

Serwis 
Nie wymieniaj części urządzenia, nie wykonuj napraw samodzielnie ani nie ingeruj w inny sposób w jego 
konstrukcję. Zleć naprawy narzędzi wykwalifikowanemu personelowi. Każda naprawa lub modyfikacja 
urządzenia wykonana bez upoważnienia naszej firmy jest niedopuszczalna (może spowodować obrażenia 
lub szkody dla użytkownika). Zawsze oddawaj elektronarzędzia do naprawy w certyfikowanym centrum 
serwisowym. Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo 
Tobie i Twoim narzędziom.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
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Wyjaśnienie tabliczek ze wskazówkami znajdujących się na urządzeniu

2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA URZĄDZENIU

Niniejszy produkt jest produkowany zgodnie z zatwierdzonymi 
normami.

Produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa.

Przed użyciem narzędzia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Nie odkurzaj rozżarzonych węgli, płonących przedmiotów lub 
przedmiotów o temperaturze powyżej 40 °C (104°F).
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3. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚĆ DOSTAWY
Opis urządzenia (patrz rys. 1) 

1.   Uchwyt / rączka
2. Włącznik
3. Pokrywa silnika
4. Otwór do podłączenia węża ssącego (nr 14)
5. Stojak / podstawka do przechowywania akcesoriów 
6. Kółka
7. Kolektor
8. Zaciski

9. Miejsce do montażu kabla zasilania
10. Pokrywa silnika
11. Przycisk do czyszczenia filtra
12. Ssawka szczelinowa
13. Końcówka podłogowa
14. Plastikowy wąż
15. Aluminiowa rurka teleskopowa 
16. Bawełniany filtr

Zawartość dostawy
Wyjmij ostrożnie maszynę z opakowania i sprawdź, czy następujące części są kompletne:

 Odkurzacz
 4x kółka
 Bawełniany filtr
 Plastikowy wąż
 Aluminiowa rurka
 Końcówka podłogowa
 Ssawka szczelinowa
 Karta gwarancyjna
 Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, zwróć się o pomoc do sprzedawcy, u którego urządzenie zostało 
zakupione.
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Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

4. ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

 UWAGA! Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby wyeliminować ryzyko pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym i obrażeń.

 UWAGA! UWAGA!
Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Jeśli używany jest przedłużacz, wtyczka i gniazdo 
muszą być wodoszczelne, a połączenie musi być suche i wolne od uziemienia. Zaleca się, aby było ono 
wykonane za pomocą zwijacza przewodu, który utrzymuje gniazdo na wysokości co najmniej 60 mm nad 
ziemią.

 UWAGA! UWAGA!
Zawsze wyłączaj główny włącznik, jeśli pozostawiasz narzędzie bez nadzoru.

 Nigdy nie odkurzaj płonących lub dymiących przedmiotów, takich jak rozżarzony węgiel, niedopałki lub 
zapałki. Nie używaj odkurzacza bez zainstalowanego filtra.

 Nigdy nie pozostawiaj urządzenia pod napięciem bez nadzoru. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, 
jeżeli nie będziesz go używać przez dłuższy czas i przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi.

 Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz lub na wilgotnej powierzchni z powodu 

 Używaj urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i
zalecanych przez producenta.

 Nie używaj urządzenia, jeżeli jego przewód zasilający lub wtyczka wykazują oznaki uszkodzenia. 

 Nie pociągaj za przewód zasilający ani nie używaj go jako uchwytu podczas przenoszenia urządzenia. 

 Przy odłączaniu urządzenia od zasilania nie wyciągaj wtyczki z gniazdka 

 Podczas obsługi urządzenia zawsze miej suche ręce.
 Nie wkładaj żadnych ciał obcych do otworów urządzenia i , jeżeli otwory 

te są zablokowane.

 Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie inne części ciała należy trzymać poza zasięgiem ruchomych części 

 Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego należy najpierw wyłączyć wszystkie elementy sterujące 
urządzenia.

 Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
 Nie odkurzaj cieczy, substancji łatwopalnych lub wybuchowych (np. benzyny), ani nie używaj odkurzacza w 

pobliżu tych W razie potrzeby zwinięcia kabla należy mocno trzymać wtyczkę w dłoni. Podczas 
zwijania kabla 
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 Przed podłączeniem węża ssącego należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 Przy odłączaniu urządzenia od zasilania nie wyciągaj wtyczki z gniazdka 

 Nie używaj odkurzacza bez zainstalowanego worka na kurz i/lub filtra.
 Ze względów bezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający tego urządzenia musi zostać wymieniony 

przez serwis producenta.
 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez 

 Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału 
opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.

 Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (włącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach fizycznych, 
psychicznych czy umysłowych ani dla osób o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile nie jest nad 
nimi sprawowany specjalistyczny nadzór lub jeśli instrukcja zastrzega użycie produktu przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

 Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z tym wyrobem lub nie są do niego 
przeznaczone.

 W żadnym przypadku nie naprawiaj wyrobu we własnym zakresie oraz nie dokonuj w nim żadnych zmian 
– grozi porażenie prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulację tego wyrobu należy powierzyć 
specjalistycznej firmie/serwisowi. Ingerując w wyrób w okresie gwarancji, narażasz się na ryzyko utraty 
praw do bezpłatnych napraw.

 Nigdy nie korzystaj z wyrobu mając mokre ręce albo nogi.
 Z wyrobu należy korzystać i przechowywać go poza zasięgiem materiałów palnych i lotnych.
 Wyrób nie powinien być narażany na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego 

oraz nadmiernej wilgotności. Nie należy go także umieszczać w zbyt zapylonym środowisku.
 Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń będących źródłem ciepła.
 Wyrobu nie należy używać do innych celów niż te, do których jest przeznaczony.
 Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie 

urządzenia jest zgodne z napięciem w gniazdku.
 Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić w pobliżu gorących powierzchni albo przez ostre przedmioty. 

Nie kładź na kabel sieciowy ciężkich przedmiotów, umieść kabel tak, aby nie można było po nim deptać ani 
potknąć się o niego. Zadbaj o to, żeby przewód zasilający nie dotykał do gorącej powierzchni.

 Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć serwisowi albo osobie o 
odpowiednich kwalifikacjach, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać wyrobu z 
uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką kabla sieciowego.

 Przewodu zasilającego nie wolno wyłączać z gniazdka przez pociąganie za przewód. Nie spryskuj wyrobu 
wodą ani innymi płynami. Do wyrobu nie należy wlewać wody ani innej cieczy.

 Wyrobu nie należy zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
 Jeżeli nie korzystasz aktualnie z wyrobu albo nie zamierzasz z niego korzystać, wyłącz go i wyjmij wtyczkę z 

gniazdka. Przed czyszczeniem postępuj w ten sam sposób.
 Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
 Przed każdym przechowywaniem należy urządzenie dokładnie wychłodzić.
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Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 Jeżeli zamierzasz korzystać z wyrobu w pobliżu dzieci, zachowaj szczególną ostrożność. Wyrób należy 
zawsze umieszczać z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się 
bawić wyrobem.

 Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka, zaleca się, aby instalacja 
była wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowym o wydajności 30 mA / 30 ms lub urządzenie 
monitorujące obwód uziemienia (możliwości instalacji skonsultuj z elektrykiem).

 Wyciąganie kabla sieciowego na siłę może spowodować jego uszkodzenie.
 Aby zapobiec uszkodzeniom węża nie należy po nim deptać i wyginać go z użyciem siły. Nie używaj 

urządzenia ze złamanym lub uszkodzonym w inny sposób wężem.
 Nie należy przejeżdżać urządzeniem po przewodzie zasilającym.
 Ten wyrób jest wyposażony w bezpiecznik termiczny – jeśli dojdzie do przegrzania silnika lub pompy, 

bezpiecznik spowoduje wyłączenie urządzenia. Po schłodzeniu silnika lub pompy można ponownie 
uruchomić urządzenie. Uwaga!!! Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z nagłym resetem 
bezpiecznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, 
takie jak wyłącznik czasowy lub podłączone do obwodu, który ma właściwość okresowego włączania i 
wyłączania.

 Woda pod wysokim ciśnieniem może być niebezpieczna w przypadku nieprawidłowego użycia. Zabrania 
się kierowania strumienia na inne osoby, na siebie, na zwierzęta, urządzenia elektryczne lub myjkę 
wysokociśnieniową.

 Nigdy nie przykładaj do oczu ani do uszu pistoletu ani nasadki myjki.
 Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, przewód ten musi mieć konstrukcję wodoszczelną.
 Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego 

wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.)
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5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Zasysanie wody

 W żadnym wypadku nie używaj do odkurzania na mokro końcówki do dywanów z dolną metalową 
powierzchnią – ryzyko korozji!

 Odkurzacz wyposażony jest w system pływakowy i jeśli podczas odkurzania pojemnik zostanie napełniony 
do maksymalnego poziomu cieczy, system ten zamknie dopływ powietrza. Poziom hałasu silnika znacznie 
wzrośnie i będzie można usłyszeć wyraźnie inny dźwięk. Kontynuacja odkurzania jest możliwa dopiero po 
opróżnieniu pojemnika.

 OSTRZEŻENIE: Jeśli podczas zasysania wody dojdzie do przewrócenia odkurzacza, przed jego kolejnym 
użyciem należy koniecznie oddać odkurzacz do serwisu w celu kontroli silnika.

 OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj tego odkurzacza jako pełnego zamiennika dla pomp, tzn. nie odsysaj 
wody ze zbiorników, wanien, akwariów itp. Wysokie ciśnienie może spowodować uszkodzenie uszczelki 
węża.

 OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu odsysania wody należy pozostawić odkurzacz włączony jeszcze przez 
około 30 sekund, aby doszło do zassania resztek wody z rury i węża.

Włączanie (wyłączanie) odkurzacza

 Aby włączyć (wyłączyć) odkurzacz, wciśnij przycisk I/0 na korpusie odkurzacza.

Regulacja ssania

 Ssanie można regulować w mniejszym zakresie również przesuwną klapką na uchwycie węża.

6. MONTAŻ ODKURZACZA 
 Przed montażem lub demontażem poszczególnych akcesoriów należy zawsze najpierw odłączyć wtyczkę z 

gniazdka.
 Przygotuj wszystkie akcesoria.
 Nasadź rurkę na uchwyt węża.
 Zmontuj elastyczny wąż zgodnie z rysunkiem i włóż jego koniec z łącznikiem do otworu ssącego z boku 

części odkurzacza. Wciśnij do środka, usłyszysz kliknięcie po umieszczeniu węża we właściwym położeniu.
 Zainstaluj filtr.
 Podłącz kółka.
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7. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI 
Włączanie i wyłączanie

 Odkurzacz włącza się przy pomocy wyłącznika I/0 na korpusie odkurzacza – nr 2 na obrazku 1.

Po wyłączeniu odkurzacza

 Po zakończeniu odkurzania wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
 Wyciągnij wąż z otworu ssącego, wyciąganie węża wymaga użycia mniejszej siły. Na koniec usuń 

nagromadzony kurz z pojemnika zbiorczego.
 Wyczyść lub wymień filtr.

System czyszczenia filtra

 Odkurzacz wyposażony jest w półautomatyczny system czyszczenia filtra (nr 11, rys. 1). Przycisk 
czyszczenia filtra musi być użyty najpóźniej wtedy, gdy moc odkurzania nie jest już wystarczająca. 
Regularne korzystanie z tej funkcji czyszczenia przedłuży żywotność filtra.

8. KONSERWACJA PO UŻYCIU 
 Po wyłączeniu maszyny otwórz górną pokrywę odkurzacza i wyjmij filtr. Następnie wyczyść lub wymień filtr. 

9. CZYSZCZENIE FILTRA 
 Zalecamy czyszczenie filtra przynajmniej raz w miesiącu oraz w przypadku widocznego zabrudzenia, 

ograniczonej mocy ssania i zwiększonego niż zwykle hałasu silnika. 
 Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Eksploatacja odkurzacza bez zainstalowanego 

filtra spowoduje uszkodzenie silnika. 
 Przed czyszczeniem filtra należy odłączyć odkurzacz od źródła zasilania. 
 Filtra nie można czyścić w zmywarce. 
 Nie używaj suszarki do włosów do suszenia filtra. 
 Najlepszym sposobem jest potrząśnięcie filtrem.

Instrukcja obsługi / Konserwacja po użyciu / Czyszczenie filtra
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10. DANE TECHNICZNE
Napięcie/częstotliwość 220-240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy 1 200 W

Odkurzanie popiołu do 40 °C

Filtr Bawełniany filtr

Zbiornik metalowy 20 l

Plastikowy wąż 1,5 m

Aluminiowa rurka teleskopowa 0,77 m

Masa 3 kg

Głośność 80 dB (A)

11. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny 
urząd.

Maszyna i jej wyposażenie są wyprodukowane z różnych materiałów, np. z metalu i plastiku.  
Uszkodzone części należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Szczegółowych informacji 
udziela odpowiedni urząd.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy

revision 01/2021



A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






