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DX600



Budowa urządzenia

1) Kabel zasilania 2) Przycisk Wł./Wył. 3) Główny element  4) HEPA 5) Filtr 6) 
Zbiornik na kurz 7) Wspornik do nawijania kabla  8) Przedłużenie rury 9) Łącznik 10) 
Łącznik szczotki podłogowej 11) Szczotka 12) Końcówka do kątów 13) Szczotka 
podłogowa



Budowa urządzenia
Poniższy diagram okablowania pełni jedynie funkcję referencyjną.

Czyszczenie i konserwacja
1. Zbiornik na wodę musi być czyszczony regularnie, aby odkurzacz działał 
optymalnie.
2. Konwerter oraz filtr należy regularnie czyścić, aby zapobiec powstawaniu kamienia.
3. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Nie należy szarpać za kabel.
4. Nie należy używać rozpuszczalników, benzyny lub proszków do czyszczenia w celu
czyszczenia urządzenia. Urządzenie należy czyścić za pomocą czystej wody.
5. Każdy element urządzenia należy czyścić za pomocą miękkiej ścierki. Jeśli nie 
można usunąć kamienia, należy używać tylko zalecanego detergentu. Zmieszaj kwas 
cytrynowy z wodą (60°C)i zostaw mieszankę przez 5 minut na kamieniu, następnie go
usuń.
6. Wyjmij filtr ze zbiornika wodnego pozostaw go w białym occie na 15 minut. 
Delikatnie potrząśnij elementem dziesięciokrotnie i przemyj go czystą wodą. 
Wyczyszczony filtr może być używany jak nowy.
7. Opróżniaj zbiornik wody regularnie.
8. Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyczyścić 
każdy element, przed włożeniem ich z powrotem do opakowania. 



Uwaga
Na temat użytkowania: odłącz końcówkę przed dodaniem wody do zbiornika. Obróć 
zbiornik do góry nogami, aby usunąć pokrywę i wlej wodę prosto do otworu. Załóż 
z powrotem pokrywę oraz zbiornik na wodę.

Woda w bazie: nawilżacz używa ultra sonicznego atomizera w celu zdrobniania wody.
Nieuniknione jest to, że w bazie może pojawić się woda, lecz nie wpływa ona na 
działanie urządzenia.

Dostosowanie mgiełki: mgiełka może być dostosowywana podczas pracy urządzenia. 
Jeśli wokół urządzenia pojawia się woda, oznacza to że wilgoć w pomieszczeniu jest 
zbyt wysoka i należy zmniejszyć mgiełkę.

Parametry techniczne
Nazwa produktu: odkurzacz

Numer produktu: DX600

Napięcie znamionowe/częstotliwość: 220-240V~50-60Hz

Moc znamionowa (W): 600W Pojemność (L): 0.8L

Oś odkurzacza (kPa): ≥ 15kPa Głośność (dB): ≤ 82dB

Zawartość zestawu
Element Ilość

Główny element 1

Rury 1

Szczotka podłogowa (lub turbo) 1

Instrukcje 1

Szczotka 1

Płaska końcówka 1



Ostrzeżenia
1. Odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym i należy go używać według zaleceń 
instrukcji.

2. Upewnij się, czy moc znamionowa zasilania pasuje do napięcia odkurzacza.

3. Nie można odkurzać następujących elementów. Mogę one uszkodzić odkurzacz,

doprowadzić do pożaru lub zranień.

A. Gorące obiekty, takie jak rozgrzany węgiel etc.

B. Duże, ostre elementy (np. odłamki szkła)

C. Szkodliwe lub żrące ciecze (np. rozpuszczalniki)

D. Łatwopalne materiały, takie jak benzyna

4. Odłącz odkurzacz od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub napraw, 
lub jeśli

ma nie być przez jakiś czas używany. Nie należy szarpać za kabel.

5. Nigdy nie należy zanurzać główny element odkurzacza w wodzie. Nie należy 
również

zostawiać urządzenia w gorącym miejscu lub na słońcu, aby nie doprowadzić do 
pożaru.

6. Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.

7. Nie należy używać odkurzacza w następujących sytuacjach:

A. Jeśli urządzenie zostało upuszczone na ziemię lub posiada widoczne uszkodzenia

B. Jeśli kabel posiada widoczne uszkodzenia

W powyższych przypadkach nie należy włączać urządzenia i zamiast tego należy 
wysłać

go do dystrybutora aby uzyskać serwis.

8. Nie należy zmuszać odkurzacz do pracy, jeśli wejście jest zatkane. Może to 
doprowadzić

do uszkodzenia silnika i deformacji.

9. Należy wymienić kabel w serwisie, jeśli posiada uszkodzenia,

 



Obsługa urządzenia

1) Wyjmij zbiornik na kurz                                                          2) Sprawdź filtry

3) Zamontuj filtry                                                          4) Zamontuj zbiornik na kurz

5) Podłącz rurę                                                         6) Zamontuj potrzebne 
akcesoria



7) Włącz odkurzacz                                            8) Wyłącz odkurzacz

9) Opróżnij zbiornik na kurz            10) Przechowuj odkurzacz w bezpiecznym 
miejscu



1. Naciśnij przycisk na spodzie zbiornika i następnie wyjmij zbiornik tak, jak to 
pokazano na rysunku.

2. Wyjmij HEPA tak jak to pokazano na rysunku. Obróć filtr w ruchu przeciwnym do 
wskazówek zegara i wyjmij go.

3. Obróć filtr w ruchu do wskazówek i następnie dopasuj otwór HEPA do otworu w 
zbiorniku i zamontuj go.

4. Dopasuj uchwyt zbiornika do głównego elementu i dociśnij go tak, jak to pokazano 
na rysunku.

5. Podłącz rurę przedłużającą do pozycji dokującej głównego elementu, tak jak to 
pokazano na rysunku.

6. Podłącz szczotkę podłogową, na włosie lub do rogów do końcówki, tak jak to 
pokazano na rysunku. Upewnij się, czy połączenie jest stabilne.

7. Podłącz kabel zasilający do portu, włącz zasilania i przełącz przełącznik na „1”, tak 
jak to pokazano na rysunku. Odkurzacz rozpocznie pracę.

8. Aby wyłączyć urządzenie, przełącz przełącznik na „0” i odłącz urządzenie od 
zasilania.

9. Naciśnij przycisk uwalniania pod zbiornikiem. Wyjmij zbiornik oraz filtry i wyrzuć 
odpadki do śmietnika.

10. Zawiń kabel na uchwycie. Przechowuj odkurzacz w pozycji pionowej.

Rozwiązywanie problemów
Uwaga: Wyłącz urządzenie oraz odłącz go od zasilania, przed próbą rozwiązywania

problemów.

Moc wsysania odkurzacza spadła i wydaje nietypowy dźwięk.

Rozwiązania: natychmiast wyłącz odkurzacz, aby silnik się nie przegrzał. Wyczyść 
wlot.

Szczotka podłogowa lub wejście są zablokowane Rozwiązanie: Usuń blokadę.

Filtr jest zablokowany

Rozwiązanie: Wyczyść lub wymień filtr.

Silnik odkurzacza nie działa

Rozwiązanie: Sprawdź, czy kabel zasilania jest dokładnie podłączony lub czy zasilanie 
jest włączone.

Urządzenie nagle przestało działać

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. Zostaw odkurzacz na 0 minut, 
aż ochłodnie i opróżnij zbiornik na kurz przed ponownym użyciem.

Jeśli problemy nadal się utrzymują, skontaktuj się z serwisem.



Czyszczenie i konserwacja

Należy wyjąć zbiornik na kurz, HEPA oraz filtr i przemyć je wodą, a następnie 
zostawić by wyschły samemu.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie 
z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany 
łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. 
Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego 
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami 
ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. 
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 
w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony. 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia 
Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną 
środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać 
wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta 
dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
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