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Przechowywanie i konserwacja 

1. Przed rozpocz�ciem konserwacji od/9.cz
urzqdzenie od zasilania.
2. Przechowuj odkurzacz w suchym i chlodnym
miejscu, nigdy nie wystawiaj go na bezposrednie
nas/onecznienie, ani dzia/anie wilgoci.
3. Nie kladz ci�zkich przedmiot6w na odkurzaczu,
moze to doprowadzic do jego uszkodzenia.
4. W przypadku wystqpienia jakiejkolwiek usterki
(w szczeg6Inosci usterki silnika), skontaktuj si� z
autoryzowanym punktem serwisowym. Nigdy nie
demontuj i nie naprawiaj urzqdzenia samodzielnie.
5. Do czyszczenia odkurzacza uzywaj suchej
szmatki. Nie uzywaj rozpuszczalnik6w chemi
cznych, takich jak benzyna, alkohol lub
rozpuszczalnik do lakier6w, w przeciwnym razie
obudowa p�knie lub wyblaknie.
6. Opr6znij w por� zbiornik na smieci, jesli jest
zapelniony, aby zapewnic bezproblemowy obieg
powietrza i zapobiec slabszemu ssaniu lub nagrze
waniu si� silnika.
7. W celu zapewnienia skutecznego czyszczenia i
wydluzenia zywotnosci silnika, nalezy regularnie
czyscic pojemnik na kurz i filtr HEPA, a takze
wymienic uszkodzony filtr HEPA, jesli zajdzie taka
potrzeba.
8. Aby zapewnic plynne poruszanie si� odkurza
cza, po uzyciu nalezy dokladnie wyczyscic rolki i
upewnic si�, ze nie ma na nich wlos6w ani cial
obcych, kt6re moglyby je blokowac i wplywac na
poruszanie si�.
9. Filtr HEPA mozna przeplukac pod biezqcq wodq.
Przed ponownym zainstalowaniem go w odku
rzaczu nalezy go dokladnie wysuszyc (unikajqc
wystawiania go na bezposrednie nas/onecznienie).
10. Szczotka do mokrej podlogi oraz szczotka
pod/ogowa powinny zostac oczyszczone z w/os6w
i cial obcych po kazdym uzyciu. Czysc je regulamie,
by zapewnic optymalny efekt sprzqtania.

Ochrona srodowiska 

"Q" Zuzyty sprz�t elektroniczny oznakowany 
8 zgodnie z dyrektywq Unii Europejskiej, 

nie moze bye umieszczany /9.cznie z innymi 
odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej 
zbi6rce i recyclingowi w wyznaczonych 
punktach. Zapewniajqc jego prawidlowe 
usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negaty
wnym konsekwencjom dla srodowiska naturalne
go i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zuzytego sprz�tu zgodny jest z lokalnie obow
iqzujqcymi przepisami ochrony srodowiska 
dotyczqcymi usuwania odpad6w. Szczeg6/owe 
informacje na ten temat mozna uzyskac w 
urz�dzie miejskim, zak/adzie oczyszczania lub 
sklepie, w kt6rym produkt zostal zakupiony. 
C � Produkt spelnia wymagania dyrektyw

� tzw. "Nowego Podejscia" Unii Europe
jskiej (UE), dotyczqcych zagadnien zwiqzanych z 
bezpieczenstwem uzytkowania, ochronq zdrowia 
i ochronq srodowiska, okreslajqcych zagrozenia, 
kt6re powinny zostac wykryte i wyeliminowane. 

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji 
dystrybutora, producenta dostępne na stronie 
internetowej https:serwis.innpro.plgwarancja


