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Instrukcja obsługi 

ODKURZACZ RĘCZNY 
R-111 Wet & Dry 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy 
używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że 
napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
Przestroga: 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod 
nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci młodszych 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie 
mogą wykonywać dzieci bez nadzoru. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, 
zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania. 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. 
• Urządzenia należy stosować tylko we wnętrzach, takich jak gospodarstwa 

domowe, hotele, biura itp. 
• Urządzenia nie używaj do innych celów, niż do których jest przeznaczone. 
• Urządzenia nie umieszczaj ani nie używaj w pobliżu miejsc o wysokiej temp. 
• Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta. 
• Jeżeli w trakcie pracy pojawi się niezwykły hałas, odór, dym itp., wyłącz 

urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie skontaktuj się z centrum 
serwisowym. Nie podejmuj prób naprawy urządzenia samemu. 
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• Jeżeli kabel zasilający, wyłącznik lub silnik są uszkodzone, naprawy lub 
wymiany powinien dokonać autoryzowany serwis. Nie wolno stawać na 
przewodzie zasilającym. 

• Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy. 
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym! 

• Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i 
nadmiernej wilgotności. 

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, otwartego ognia ani innych 
urządzeń czy sprzętu, które są źródłem ciepła. 

• Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych 
pojemników wypełnionych wodą. 

• Jeżeli urządzenie pracuje, nie blokuj otworów wlotowych lub wylotowych. W 
przeciwnym razie może dojść do zakłócenia obiegu powietrza i przegrzania 
silnika. 

• Nie wolno używać do okurzania delikatnych powierzchni lub do odkurzania 
substancji toksycznych. 

• Urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem substancji 
łatwopalnych i lotnych. 

• Gdy pojemnik na kurz jest pełny, wyczyść go. 
• Odkurzanie poniższych przedmiotów może spowodować uszkodzenie 

urządzenia lub obrażenia ciała: • wszelkie ostre przedmioty (np. szkło, odłamki, 
igły, szpili itp.), palące się papierosy i tlące się materiały, zapałki, wszelkie płyny 
palne lub lotne (np. benzyna, rozcieńczalniki itp.), mąka, cement, tynk (lub 
odkurzanie otworów w ścianach podczas wiercenia). 

• Nie odkurzaj większych kawałków papieru lub toreb plastikowych. Mogą one 
łatwo zatkać pojemnik na kurz. Jeżeli urządzenie zostanie zatkane, 
natychmiast odłącz je od gniazdka sieciowego i wyczyść kosz na kurz. 

• Nie używaj odkurzacza bez zamontowanego filtra lub pojemnika na kurz. 
• Nie zbliżaj otworu ssącego do oczu lub uszu. 
• Podczas odkurzania niektórych rodzajów powierzchni mogą wystąpić ładunki 

elektrostatyczne, co nie jest niebezpieczne dla użytkownika. 
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 

niewłaściwego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów (obrażenia, 
oparzenia, poparzenia, pożar, uszkodzenie urządzenia itp.).. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Dysza szczotkowa  5. Przycisk bezpiecznika pojemnika na kurz 
2. Dysza szczelinowa  6. Przycisk włącz/wyłącz 
3. Pojemnik na kurz  7. Lampka sygnalizacyjna ładowania 
4. Filtr    8. Uchwyt 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE ŁADOWANIA  

• Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 16 godzin. 
• Po długim okresie nieużywania baterie mogą się samoczynnie rozładować. 

Zalecamy ładować urządzenie przed każdym użyciem. 
 
UŻYWANIE URZĄDZENIA 

• Odkurzacz zasilany jest z baterii. 
• Aby naładować odkurzacz, podłącz kabel ładowarki do gniazdka urządzenia w 

dolnej części uchwytu. 
• Jeżeli urządzenie jest naładowane, wskaźnik ładowania zmieni kolor na 

czerwony. Urządzenie jest potem gotowe do użytku. 
• Ze względów bezpieczeństwa używaj tylko ładowarki dostarczonej przez 

producenta. 
• Odkurzacz włącz lub wyłącz za pomocą przycisku włącz/wyłącz. 
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ODKURZANIE MOKREGO BRUDU I WODY 
• Odkurzacz ten może być również używany do odkurzania mokrego brudu i 

wody. W takim przypadku należy upewnić się, że kąt ssania wynosi około 45° 
tak, aby woda nie została nassana przez filtr. 

• Podczas odkurzania wody ważne jest utrzymanie maksymalnego dozwolonego 
poziomu (jak wskazuje linia na pojemniku zbiorczym). 

• Ostrzeżenie: podczas wylewania wody z pojemnika zbiorczego należy 
trzymać odkurzacz, jeżeli to możliwe, stale dyszą w dół. W przeciwnym razie 
woda może się przedostać do silnika i spowodować jego nieodwracalne 
uszkodzenie. 

 
USUWANIE KURZU, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA  

• Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je źródła zasilania. Naciśnij 
przycisk do zwolnienia pokrywy filtra. Odłącz pokrywę filtra od korpusu 
urządzenia i wyjmij filtr z pokrywy. Usuń wszelki brud z pokrywy. 

• Czyszczenie filtra: usuń kurz i brud z filtra lub potrząśnij nim nad koszem. Jeżeli 
jest to konieczne, umyj filtr, używając słabego roztworu detergentu i letniej 
wody. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia. 

• Uwaga: należy upewnić się, że filtr został prawidłowo włożony z powrotem do 
urządzenia. 
Uszkodzony lub silnie zanieczyszczony filtr należy wymienić. 

• Zalecamy czyszczenie filtra po każdym użyciu. 
• Przymocowanie pokrywy: Włóż filtr do pokrywy i załóż pokrywę z powrotem. 
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać środków czyszczących 

powodujących ścieranie, benzyny lub rozcieńczalników. Zalecamy do 
czyszczenia użyć szmatki nawilżonej w słabym roztworze neutralnego 
detergentu. Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy je 
wyczyścić i złożyć w suchym miejscu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Ładowanie baterii NiMH AA 7,2 V 1400 nAh 
Maksymalny znamionowy pobór mocy 45 W 
Poziom hałasu 68 dB 
Objętość pojemnika na kurz 500 ml 
Zalecany czas ładowania przy normalnym używaniu 12 H 

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 
 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
je dotyczą. 


