
PIONOWY ODKURZACZ
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem

DX 1000W



Budowa urządzenia

Po wyjęciu z opakowania, sprawdź czy wszystkie elementy są w zestawie
i czy  nie  posiadają  uszkodzeń.  Skontaktuj  się  z serwisem w przypadku
problemów.
(1) Główny element (2) Rama filtra (3) Tuba obrotowa (4) Zbiornik
(5) Łącznik (6) Szczotka podłogowa (7) Szczotka (8) Płaska końcówka

Uwaga: Powyższy wygląd urządzenia może się różnić od rzeczywistego wyglądu.



Parametry techniczne
Nazwa produktu: Pionowy odkurzacz
Model: DX1000W
Moc znamionowa: 600W
Pojemność zbiornika: 0.6L
Napięcie znamionowe: 220-240V
Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz
Głośność: ≤82dB(A)

Cechy produktu
DX1000W jest odkurzaczem wyposażonym w wydajny silnik oraz system
filtrów. Urządzenie może być szybko uruchomione, a wydajny silnik może
stabilnie  działać  z  siłą  1  6kpa.  Wsysany  brud  jest  bezpiecznie
magazynowany  w  zbiorniku  i  zabezpieczony  filtrem.  Odkurzacz  jest
w zestawie z lekkim łącznikiem plastikowym, szczotką podłogową, płaską
końcówką, które pozwalają dokładnie wyczyścić cały dom.



Instrukcja użytkowania

1. Podłącz łącznik (rys. 1.1) do silnika,
tak jak to pokazano na rysunku. 
Złożony element powinien wyglądać 
tak, jak na rys. 1.2

Rys 1.1 Rys 1.2

2. Zamontuj szczotkę podłogową (rys.
2.1) do łącznika, tak jak to pokazano 
na rysunku. Po złożeniu, element 
powinien wyglądać jak na rys 2.2

Rys 2.1 Rys 2.2

3. Naciśnij przycisk zasilania 
i odkurzacz rozpocznie pracę. 
Ponowne naciśnięcie wyłączy 
odkurzacz.

4. Możesz dołączyć do odkurzacza 
akcesoria (opcjonalne), tak jak to 
przedstawiono poniżej.



Czyszczenie oraz konserwacja
Ostrzeżenia oraz sugestie:
1.  Przed  czyszczeniem  oraz  konserwacją  odkurzacza,  wyłącz  go  oraz  odłącz  kabel
zasilania.
2.  Czyść  zbiornik  regularnie,  aby  zapobiec  blokadom  spowodowanym  zbieraniu  się
kurzu.
3. Podczas czyszczenia zbiornika, ściągaj zbiornik trzymając go nad śmietnikiem.

Usuwanie, czyszczenie oraz montaż zbiornika
1.  Obróć  zbiornik  na  kurz  tak,  jak  to  pokazano  na  rysunku.  Punkt  na  urządzeniu
powinien być skierowany na otwartą kłódkę. Wyjmij zbiornik.
2. Wyjmij filtr HEPA ze zbiornika. Przytrzymaj uchwyt tuby obrotowej aby ją podnieść
w tym samym kierunku i wyjmij ją.

3. Opróżnij zbiornik, wyrzucając jego zawartość do śmietnika.
4. Po oczyszczeniu zbiornika, załóż z powrotem tubę oraz filtr. Obróć, aby je zaczepić.



Czyszczenie oraz konserwacja
Czyszczenie zbiornika
1.  Wyjmij  filtr  HEPA  ze  zbiornika.  Zaleca  się  nim  postukać  lekko  po
każdym użyciu, aby pozbyć się nadmiaru kurzu z jego powierzchni. Filtr
HEPA  może  być  przemyty  za  pomocą  czystej  wody.  Jeśli  jest  to
konieczne, filtr można wymienić na nowy. Zaleca się wymieniać filtr raz
na 2-3 miesiące, aby wydajność zbierania kurzu została zachowana.
2. Wyjmij tubę ze zbiornika, wyczyść kurz oraz włosy, które zostały na
powierzchni i przemyj filtr oraz stalową siatkę za pomocą czystej wody.
Po wyrzuceniu zawartości zbiornika, wyczyść jego wnętrze za pomocą
czystej wody.

3. Wszystkie elementy muszą być suche (lecz nie należy wystawiać je na słońce) po 
umyciu. 



Bezpieczeństwo

Przechowywanie:
1. Przenoś odkurzacz ostrożnie, tak by nim o nic nie uderzyć.
2. Nigdy nie zostawiaj odkurzacza w pobliżu źródeł gorąca lub w innych
miejscach, gdzie temperatura jest bardzo wysoka.
3.  Nigdy  nie  zostawiaj  odkurzacza  w  miejscu  z  niekorzystnymi
warunkami, jak np. skrajne temperatury (przekraczające zakres 0-35°C).
4. Zaleca się przechowywać odkurzacz w cieniu i suchym miejscu.

Przed użyciem:
1.  Używaj  produktu tylko  zgodnie  z  wytycznymi  w instrukcji,  aby  nie
uszkodzić urządzenia.
2. Przed podłączaniem do zasilania, upewnij się czy napięcie znamionowe
znajduje się w zakresie 220-240V~50/60Hz.
3. Upewnij się, czy filtr jest poprawnie zamontowany, zanim odkurzacz
będzie używany pierwszy raz.

Podczas użytkowania:
1. Produkt jest tylko do użytku domowego, hotelowego, szkolnego itp.
Odkurzacz  nie  powinien  być  używany  do  czyszczenia  odpadków
fabrycznych lub metalowych pyłów.
2. Nigdy nie należy używać odkurzacza w pobliżu łatwopalnych materiałów.
3. Nigdy nie wsysaj detergentów, benzyny, igieł, mokrego kurzu, ścieków,
zapałek oraz innych tego typu odpadków.
4. Nigdy nie wsysaj małych odpadków takich jak cement, gips, odłamki ze
ściany lub dużych obiektów, takich jak zabawki czy piłki.
5.  Przerwij  użytkowanie  produktu,  jeśli  tuba  jest  zatkana,  by  nie
uszkodzić urządzenia.
6.  Nigdy  nie  wsysaj  wody  lub  innych  cieczy  za  pomocą  odkurzacza.
Nie należy przemywać odkurzacza wodą, aby nie doprowadzić do spięcia.
7. Nigdy nie używaj odkurzacza bez zamontowanego zbiornika.
8. Dzieci nie powinny używać urządzenia.
9.  Nie  należy  zostawiać  kabla  zasilania  na  ostrych  krawędziach  i nie
należy nim szarpać.
10. Nigdy nie opieraj odkurzacza o niestabilne powierzchnie.
11.  Należy  przerwać  użytkowanie  urządzenia,  jeśli  silnik  wydziela
nietypowy dźwięk.
12. Jeśli kabel posiada uszkodzenia, musi on być wymieniony przez serwis.



Rozwiązywanie problemów

Jeśli pojawią się problemy z użytkowaniem, należy wypróbować poniższe
rozwiązania, przed oddaniem urządzenia do serwisu.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Odkurzacz nie działa 1. Kabel zasilania nie jest 
prawidłowo podłączony
2. Gniazdko nie posiada 
zasilania
3. Silnik aktywował 
zabezpieczenie przed 
przegrzaniem
4. Silnik jest uszkodzony

1. Podłącz kabel zasilania 
jeszcze raz
2. Upewnij się, czy gniazdko do
którego odkurzacz jest 
podłączony działa poprawnie
3. Zostaw odkurzacz i poczekaj
aż ochłodnie

Siła wsysania spadła 1. Zbiornik jest przepełniony
2. Wejście/końcówka zatkane 
są brudem
3. Filtr HEPA jest zatkany lub 
nie wyschnął jeszcze w pełni 
po czyszczeniu

1. Opróżnij zbiornik
2. Wyczyść tubę i wejście
3. Wyczyść filtr HEPA i 
poczekaj, aż w pełni wyschnie

Odkurzacz działa zbyt głośno 1. Zbiornik jest przepełniony
2. Końcówka/tuba są 
zablokowane brudem

1. Opróżnij zbiornik
2. 2. Wyczyść tubę i wejście
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