
Odkurzacz DEERMA DX800
Instrukcja obsługi



Parametry

Zawartość zestawu

Typ urządzenia: Odkurzacz
Model: DXS00
Napięcie znamionowe/częstotliwość: 220-240V ~ 50-60Hz
Moc znamionowa (W): 600W
Pojemność (L): 0.SL
Oś odkurzacza (kPa): 15kPa
Generowany dźwięk (dB): 82dB(A)

Elementy Ilość

Odkurzacz DXS00 1

Zestaw łączników 1

Końcówka pozioma 1

Instrukcja obsługi 1

Wąż/ zzczotka/ szczotka 2 w 1/ długa i płaska
szczotka 1x każdy

1Pas

Karta gwarancyjna 1

Ilość



Czyszczenie i konserwacja

Obsługa

1 2 3Usuń 
zbiornik

Sprawdź
filtry

Zamontuj
zbiornik

Codzienna konserwacja
1. Wyjmij zbiornik kurzu, HEPA oraz metalowy filtr. Umyj je za pomocą wody 
    i zostaw je, aż wyschną.

Porady:
1. Filtr należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli filtr już posiada  
widoczne zabrudzenia, należy go wyczyścić jak najwcześniej. HEPA oraz filtr 
powinny wyschnąć przed ponownym użyciem.
2. Odkurzacz powinien być używany z zamontowanym HEPA oraz filtrem.
3. Przed ponownym użyciem odkurzacza, upewnij się czy HEPA oraz filtr nie 
posiadają żadnych uszkodzeń oraz czy są poprawnie założone.



4 5 6Zamontuj 
łącznik

7 Zamontuj akcesoria i uruchom odkurzacz

Zamontuj
poziomą
końcówkę

Uruchom
odkurzacz



8 Wyjmij zbiornik z kurzem

9 Wyczyść zbiornik przy pomocy czystej wody.

10 Opróżnij zbiornik z kurzu i wyczyść filtr czystą wodą.



1. Naciśnij przycisk na spodzie zbiornika na kurz i pociągnij zbiornik w kierun-
ku przedstawionym na rysunku.

2. Pociągnij filtr w kierunku przedstawionym na rysunku i upewnij się, 
czy metalowy filtr oraz HEPA są w dobrym stanie.

3. Dopasuj wejścia po obu stronach HEPA do wejść zbiornika na kurz.

4. Połącz łącznik z urządzeniem, tak jak to przedstawiono na rysunku.

5. Podłącz poziomą końcówkę do łącznika tak jak to przedstawiono na 
rysunku. Upewnij się, czy połączenie jest stabilne.

6. Włóż kabel zasilania do gniazdka, włącz zasilanie, przełącz przycisk na " I " 
i odkurzacz rozpocznie pracę. Przełącz przycisk na "O" i odłącz kabel, aby 
wyłączyć urządzenie.

7. Podłącz wąż do wejścia odkurzacza, tak jak to przedstawiono na rysunku. 
Upewnij się czy połączenie jest stabilne. Podłącz następnie potrzebne 
akcesoria do węża. Załóż pas, aby wygodnie przenosić odkurzacz i obsługi-
wać go obiema dłońmi.

8. Wyjmij zbiornik na kurz i naciskaj przycisk, aby pozbyć się brudu.

9. Naciśnij przycisk do wewnętrz, tak jak to pokazano na rysunku. Wyjmij 
zbiornik, wyczyść go z kurzu i następnie przemyj wodą przed 
ponownym użyciem.

10. Zdejmij metalowy filtr obracając go według strzałek na rysunku. Przemyj 
filtr wodą i odczekaj, aż wyschnie.



Uwaga:
Odłącz urządzenie od zasilania przed próbą rozwiązywania problemów 
z odkurzaczem.

Zablokowany wlot lub końcówka
Rozwiązanie: Wyczyść akcesoria.

Silnik odkurzacza nie działa.
Rozwiązanie: Upewnij się, czy kabel jest poprawnie podłączony do zasilania 
i czy urządzenie jest włączone.

Urządzenie przestało nagle działać.
Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. Odczekaj 30 minut 
aż temperatura urządzenia spadnie. Usuń następnie kurz i brud ze zbiornika.

Jeśli problemy nie zostały rozwiązane, skontaktuj się z ze sprzedawcą.

Rozwiązywanie problemów



Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie 
z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze byc umieszczany 
łacznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych 
punktach. Zapewniajac jego prawidłowe usuwanie, 
zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 
dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System 
zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowia-
zujacymi przepisami ochrony srodowiska dotyczacymi 
usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat 
mozna uzyskac w urzedzie miejskim, zakładzie oczyszcza-
nia lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego 
Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotyczacych zagadnien 
zwiazanych z bezpiecze stwem uzytkowania, ochrona 
zdrowia i ochrona srodowiska, okreslajacych zagrozenia, 
które powinny zostac wykryte i wyeliminowane.

Ochrona środowiska


