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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 
Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności: 
 

 Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi. 
 Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci! 
 Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilania i wtyczki w wodzie lub  w innych płynach. 
 Nie wieszaj przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami. Nie używaj uszkodzonego urządzenia, nie używaj 
urządzenia gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka. Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu oddaj je do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym. 
 Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenia urządzenia, pożar lub obrażenia ciała. 
 Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka trzymając ją za nasadę. 
 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Używanie urządzenia do innych celów może spowodować jego uszkodzenie. 
Urządzenie służy do czyszczenia podłóg, dywanów, mebli tapicerowanych i łóżek. Filtr musi być zamontowany, aby urządzenie działało poprawnie. Nie korzystaj 
z urządzenia na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi. Nie używaj urządzenia do innych celów niż jest ono bezpośrednio przeznaczone. W przypadku wyżej 
wymienionych nieuprawnionych użyć, urządzenie może zostać uszkodzone lub spowodować obrażenia ciała. 
 To urządzenie nie nadaje się do użytku przez osoby o obniżonych zdolnościach umysłowych lub niedoinformowane.  
 Nie pozwól dzieciom używać odkurzacza jako zabawki. Przy eksploatacji urządzenia w pobliżu dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. 
 Trzymaj zawartość opakowania, taką jak torba, karton itp., z dala od dzieci. W przeciwnym razie dzieci mogą zranić się połykając te przedmioty, opakowania mogą 
stanowić ryzyko uduszenia podczas zabawy. 
 Otworów ssących i końcówek węża nie wolno zbliżać do oczu, uszu, palców, włosów i innych części ciała. 
 Odkurzacz nie może być skierowany w kierunku ludzi i zwierząt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek sytuacje, które mogą wyniknąć z 
niewłaściwego użycia urządzenia. 
 Nie używaj odkurzacza do usuwania gorących i płonących substancji, płynów wybuchowych i gazów. Nie używaj do usuwania gorących węgli, papierosów, zapałek 
ani żadnych innych gorących, palących lub płonących przedmiotów. 
 Nie należy używać odkurzacza do usuwania materiałów łatwopalnych lub palnych (płyn do zapalniczek, benzyna itp.), ani używać w pobliżu materiałów łatwopalnych 
lub wybuchowych lub ich oparów. 
 Ryzyko zwarcia: nigdy nie odkurzaj wody i innych płynów. 
 Nie używaj urządzenia do usuwania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp. 
 Aby uniknąć uszkodzenia w wyniku przegrzania, nie należy zakrywać / blokować wylotów powietrza i części ssących. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest przeznaczone do pracy z napięciem sieciowym w Twoim gniazdku zasilania.  
 Gniazda zasilania muszą być zabezpieczone bezpiecznikami 16A do użytku domowego. 
 Używaj wyłącznie przedłużacza, który jest odpowiedni dla urządzenia. Nie używaj uszkodzonych przedłużaczy. 
 Nie dotykaj wtyczki zasilania ani odkurzacza mokrymi rękami. 
 Odłącz odkurzacz od gniazda zasilania przed demontażem filtrów i gdy nie jest używany. 
 Nie pocieraj ani nie przywiązuj przewodu zasilającego do ostrych krawędzi. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć kontaktu urządzenia z gorącymi 
powierzchniami. 
 Przed pierwszym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń i usterek. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia nie należy z 
niego korzystać i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

UWAGA: w przypadki wykrycia, podejrzenia usterki lub nieprawidłowego działania odkurzacz należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazda zasilania. 

 Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, nie należy go samodzielnie naprawiać / obsługiwać; w takim przypadku istnieje ryzyko porażenia prądem. 
 Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem wyszukaj rozwiązania dotyczące rozwiązania problemu / usterki. W tym celu zalecamy przeczytanie sekcji 
„ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu / usterki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Przed skontaktowaniem się prosimy o 
przygotowanie modelu produktu i numeru seryjnego. 
 Napraw mogą dokonywać wyłącznie autoryzowane punkty serwisowe (patrz lista autoryzowanych punktów serwisowych). Nieprawidłowe procedury naprawcze mogą 
stanowić zagrożenie dla użytkowników, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub problemy, które wystąpią w następstwie serwisowania urządzenia w 
miejscach innych niż autoryzowane serwisy. 

 

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy wyjąć urządzenie i akcesoria z pudełka. Sprawdź czy nie są uszkodzone. W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia nie 
należy używać i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. 

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu urządzenia, aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego odkurzacza nie jest podłączona do 
gniazdka zasilania. 

Ostrzeżenie! Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód nie są uszkodzone. 

 

 



MONTAŻ URZĄDZENIA 
 

Podłącz trójkątną końcówkę podłogową do wlotu pojemnika na kurz. W tym celu wepchnij końcówkę 
podłogową do wlotu pojemnika na kurz. 

 
 

 
Zainstaluj aluminiową rurę przedłużającą z ergonomicznym uchwytem na głównym korpusie 
urządzenia. W tym celu przesuń do góry zatrzask blokujący, a następnie zamontuj popychając 
aluminiową rurę przedłużającą  z ergonomicznym uchwytem na korpusie głównym. Upewnij się, że 
uchwyt jest zablokowany. Odkurzacz jest teraz gotowy do użycia. 

 
 

 

JAK UŻYWAĆ 

 Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód zasilający nie są uszkodzone. 
 Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtr pojemnika na kurz jest prawidłowo zamontowany. 
 Zainstaluj trójkątną końcówke podłogową. 
 Podłącz przewód zasilający. 
 Włącz odkurzacz naciskając przycisk „ON / OFF”. 

PO UŻYCIU  
Natychmiast po zakończeniu odkurzania, należy wykonać następujące operacje: 
 

 Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku „On / Off”.  
 Następnie odłącz urządzenie. Owiń sznur wokół zaczepów. 

 
          

 
Nie należy pozostawiać odkurzacza w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak piece, grzejniki lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

UWAGA. Używaj tylko oryginalnych filtrów. W ten sposób możesz uzyskać optymalne filtrowanie. 

JAK OPRÓŻNIĆ POJEMNIK NA KURZ 

 Zawsze używaj odkurzacza z zamontowanym filtrem. 
 Aby używać urządzenia z maksymalną wydajnością przez długi czas, pojemnik na kurz musi być opróżniany i czyszczony po każdym użyciu. 
 Po zdemontowaniu końcówki podłogowej,  otwórz pojemnik naciskając przycisk otwierania pojemnika na kurz. 
 Wstrząśnij filtrem tkaninowym oraz oczyścić filtr zgonie z niniejszą instrukcją. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Ostrzeżenie: Zawsze odłączaj urządzenie od gniazda zasilania przed czyszczeniem lub serwisowaniem. 

 Nie należy używać środków czyszczących na bazie alkoholu lub rozpuszczalników. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone. 
 Przetrzyj urządzenie miękką i lekko wilgotną szmatką. W ten sam sposób, w razie potrzeby, możesz wyczyścić pojemnik na kurz. Końcówki podłogowe muszą 

być sprawdzane pod kątem powstania zatorów i czyszczone w regularnych odstępach czasu. 
 Możesz wyczyścić filtr tkaninowy poprzez wytrząsanie kurzu lub delikatne szczotkowanie zewnętrznej powierzchni. Możesz również dodatkowo uprać filtr. Po 

strząśnięciu kurzu z filtra umyj czystą część, utrzymując w zimnej lub ciepłej wodzie, poczekaj, aż wyschnie i włóż filtr z powrotem. 

UWAGA! Filtr tkaninowy należy wymieniać co 6 miesięcy. 

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 

Urządzenie zostało sprawdzone pod kątem wszelkich wad w procesie kontroli jakości. Jeśli jednak nie działa z jakiegokolwiek powodu, przed skontaktowaniem się z 
autoryzowanym punktem serwisowym wypróbuj rozwiązania przedstawione w poniższej tabeli. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
Urządzenie nie działa Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania 

Urządzenie nie jest włączone 
Brak zasilania z gniazdka ściennego 
Przewód elektryczny jest uszkodzony 
Ochrona silnika jest włączona 

Podłącz przewód zasilający 
Włącz urządzenie 
Podłącz urządzenie do innego gniazdka zasilania 
Skontaktuj się z punktem serwisowym 
Odczekaj maksymalnie 5 minut i ponownie uruchom 
urządzenie 

Urządzenie nie odkurza Filtr jest pełny lub zatkany Wymień filtr 
Wyczyść zatkaną sekcję 

Urządzenie pracuje głośniej niż normalnie Ciała obce mogły stać się przyczyną zatorów 
utrudniających prawidłowy przepływ powietrza. 

Usuń ciała obce likwidując zatory 

 
Uwaga! Nasz odkurzacz posiada funkcję ochrony silnika, zabezpieczające przed nadmiernym przeciążeniem. 
 

 
DANE TECHNICZNE 

 Napięcie zasilania:  220–240 V AC50 / 60 Hz 
 Moc: 800 W 

 
RECYKLING 
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

Urządzenia nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu 
eksploatacji urządzenie musi być dostarczone do właściwego punktu zbiorczego w celu recyklingu sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego. Dzięki recyklingowi starych urządzeń, w znacznym stopniu przyczyniasz 
się do ochrony zasobów naturalnych i zapewniasz bezpieczną dla środowiska i zdrowia utylizację. 
 
 

 
IMPORTER: 
 
iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 789 440 800, www.ibe-technologies.com 
 

 
SERWIS: 
 
iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 606 286 900, e-mail: serwis@ibe-technologies.com 
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