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PL 

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE 

Bateria: 8*1.2V DC, 1400MA 

Napięcie ładowania: 11,5V, DC, 500mAh 

Napięcie silnika: 12V DC 

1. Przezroczysta część do głowicy ssającej

2. Część główna urządzenia czyszczącego

3. Filtr

4. Przycisk

5. Część łącząca

6. Zawleczka

7. Uchwyt/ rączka

8. Bateria

9. Ładowarka

10. Otwór do ładowania

Środki ostrożności oraz instrukcja obsługi  

Należy przeczytać oraz przestrzegać wszystkie instrukcje wymienione w niniejszej 

instrukcji dotyczącej sprzętu. W przypadku braku zastosowania środków 
ostrożności może to spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.  



Rozpoczynanie pracy z urządzeniem czyszczącym 

1. Montaż głowicy ssającej

Należy wsadzić głowicę ssającą do głównej części urządzenia 

czyszczącego aż do momentu usłyszenia ”klik” zawleczek znajdujących się 

po bokach urządzenia czyszczącego. Należy zwrócić uwagę aby otwór był 

skierowany do góry. 

2. Montaż baterii oraz jego wymiana

1) Należy pociągnąć przycisk, pokazany na obrazku A jako a, w dół.

2) Następnie rozłączyć część górną od dolnej trzymając część główną

urządzenia czyszczącego należy odłączyć część górną od dolnej

przekręcając odwrotnie do ruchu wskazówek zegara i należy odłączyć

baterię jak pokazane na obrazku B jako b.

3) Należy usunąć zużytą baterię oraz włożyć nową NI-MH baterię lub

AAA alkaiczną baterię dla P1112 zgodnie z minusowymi i plusowymi

oznaczeniami na baterii tak jak pokazane na obrazku C.

4) Należy zamontować baterię do głównej części urządzenia

czyszczącego tak jak pokazane na obrazku D. Należy zwrócić

szczególną uwagę aby minusowe i plusowe oznaczenie zostało

poprawnie podłączone, tak jak pokazane na obrazku D oraz dwie

sprężyny tak jak pokazano na obrazku d1.

5) Należy połączyć dwie części, górną i dolną ze sobą przekręcając je

zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu aż zawleczki

wskoczą na swoje miejsce tak jak pokazano obrazku E.

6) Teraz można przystąpić do pracy z urządzeniem czyszczącym

zgodnie z instrukcją obsługi.



Bateria ładowana, jest baterią typu NI-MH i musi być utylizowana 

zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji. W tym celu należy 

skontaktować się z odpowiednimi miejscowymi władzami w celu 

otrzymania odpowiednich instrukcji utylizacji tego typu baterii. 

Ostrzeżenie! 

Pod żadnym pozorem nie należy rozkładać baterii typu NI-MH. 

Należy usunąć wszelkiego rodzaju pierścionki, bransoletki, zegarki 

oraz naszyjniki przed przystąpieniem do usunięcia baterii z 

urządzenia czyszczącego. 

Bateria może wytworzyć prąd zwarciowy, wysoki na tyle aby stopić 

pierścionek lub inny podobny metalowy element powodując poważne 

oparzenia. 

Należy zawsze zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa takie 

jak okulary ochronne, rękawiczki oraz odzież ochronną przed 

przystąpieniem do demontowania baterii. 

Nie należy palić lub pozwolić na powstawanie iskier ani żywego ognia 

będąc w pobliżu urządzenia czyszczącego. Bateria może uwalniać 

różne gazy, które mogą się zapalić. 

W przypadku gdy zauważy się przeciek baterii należy natychmiast 

zabezpieczyć baterię, wkładając ją do plastikowego worka i należy 

unikać kontaktu ze skórą.  

Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur oraz 

ognia z tego względu iż może to spowodować wybuch. 

Uwaga! 

W przypadku gdy zauważy się przeciek baterii należy natychmiast 

zabezpieczyć baterię wkładając ją do plastikowego worka i unikać 

kontaktu ze skórą. 

Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu ze skórą lub odzieżą należy 

natychmiast płukać te miejsce dużą ilością wody z mydłem. 

Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu z oczami należy natychmiast 

przepłukać oczy zimną bieżącą wodą przez przynajmniej 15 minut. 

Natychmiast należy zgłosić się do lekarza. 

Utylizacja baterii 



 

3. Podłączenie ładowania  

 

 

1) Należy podłączyć jedną końcówkę ładowarki do gniazdka, w tym 

momencie na ładowarce zapali się zielone światełko LED. 

2) Następnie należy podłączyć drugą końcówkę w otwór do ładowania 

P1113 wtedy zapali się czerwone światełko LED, oznacza to, że 

ładowarka działa. 

 

Uwaga: w momencie gdy bateria jest całkowicie rozładowana jest to 

normalne, że światło LED będzie mrugało przez 20-50 sekund, 

następnie światło zmieni się na czerwone i będzie to oznaczało, że 

bateria się ładuje poprawnie. 

3) Po ładowaniu baterii przez dwie i pół do 3 godzin ładowarka pokaże 

zielone światło LED i Będzie oznaczało to że p1113 jest w pełni 

naładowany 4 teraz można przystąpić do używania urządzenia 

czyszczącego ostrzeżenie pod żadnym pozorem nie należy używać 

ładowarki w momencie gdy okaże się że ładowarka jest uszkodzona 

należy używać tylko i wyłącznie oryginalną ładowarkę która jest 

dołączona do urządzenia czyszczącego należy się upewnić że 

urządzenie czyszczące rozwodu walka są suche oraz czyste Przed 

przystąpieniem do ładowania uwaga należy ładować urządzenie 

czyszczące przez 3 godziny przed przystąpieniem do pierwszego 

użytkowania urządzenia w normalnych warunkach Kach urządzenie 

czyszczące może działać przez 45-60 minut po tym jak jest w pełni 

naładowany 

 

4. Montaż uchwytu rączki  

1) Montaż uchwytu (opcjonalne) 

a) Należy zamontować zawleczkę w kształcie litery V w górną część 

drążka tak jak pokazano na obrazku A. 

                                                                           
b) Należy zamontować rączkę do górnej części urządzenia 

czyszczącego, umożliwi to wyczyszczenie ścian, dna basenu oraz 

stopni oraz siedzenia w basenie lub SPA. 

  



 

c) Należy wsadzić uchwyt tak jak pokazano na obrazku B, aż do 

momentu „klik” bocznej zawleczki zabezpieczającej. 

 

                                                                          
d) Aby zdemontować uchwyt należy przycisnąć zawleczki 

zabezpieczające znajdujące się na drążku. 

 

2. Teleskopowy montaż drążka (nie załączony)  

a) Należy zamontować zawleczkę w kształcie litery V w górnej części 

drążka tak jak pokazano na obrazku A.  

                                                                             
 

b) Należy wsadzić końcówkę z zawleczką z jednej strony drążka aż do 

momentu „klik”, uchwyt zostanie zablokowany na urządzeniu. Następnie 

należy równo wsadzić oraz ułożyć zawleczki blokujące w teleskopowym 

uchwycie tak jak pokazano na obrazku B. 

 

         
 

    c) Aby zdemontować teleskopowy uchwyt, należy równocześnie   nacisnąć 

na zawleczki blokujące i wysunąć drążek. 

  

3. Trój drążkowy aluminiowy teleskop (nie załączony) 

 Należy włożyć gwintowany drążek do elementu gdzie znajduje się bateria i 

przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno 

przykręcony. 

 Następnie należy dopasować pozostałe dwa drążki na zasadzie dopasowania 

gwintu zewnętrznego z gwintem wewnętrznym.  

 

 

 



 

5. Czyszczenie urządzenia czyszczącego po pracy z urządzeniem 

  

1. Zanieczyszczenia znajdujące się w głowicy urządzenia ssającego: 

Należy nacisnąć dwie zawleczki blokujące, znajdujące się po bokach 

urządzenia w celu z demontowania głowicy ssającej od części głównej 

urządzenia czyszczącego. Następnie należy wyczyścić urządzenie 

ssające i wsadzić z powrotem, tak aż do momentu „klik”. 

 

                                                       
 

     Ostrzeżenie! 

Należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone podczas mycia i 

demontażu/montażu elementów.  

 

2. Zanieczyszczenia znajdujące się w filtrze: należy jedną ręką 

przytrzymać główną część urządzenia czyszczącego, a drugą ręką 

należy przekręcić górną część zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

w celu zdemontowana filtra. Następnie należy go wyczyścić i 

ponownie zamontować montując go w przeciwnym kierunku do ruchu 

wskazówek zegara. 

 

             
 

Ostrzeżenie!  

Należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone podczas mycia, 

demontażu i montażu elementów. 

 

Jak należy usunąć zanieczyszczenia z wirnika?  

1. Należy wyłączyć urządzenie czyszczące oraz usunąć część ssającą z 

głównej części urządzenia czyszczącego tak jak pokazano na obrazku A. 

2. Należy przytrzymać główną część urządzenia czyszczącego, przycisnąć z 

obu stron chroniąc maskownicę. Należy przekręcić ją zgodnie z kierunkiem 

wskazówek zegara i następnie wyciągnąć.  

3. Należy umyć zanieczyszczenia znajdujące się na wirniku.  

4. Należy odtworzyć kroki w odwrotnym kierunku aby zamontować 

odpowiednio wszystkie części. 



 

 

 
 

   
 

 

Ostrzeżenie!  

 

Niniejsze urządzenie czyszczące nie jest przeznaczone dla osób, które nie 

posiadają odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy, chyba że zostały one 

odpowiednio poinformowane jak należy bezpiecznie używać niniejsze 

urządzenie oraz otrzymały instrukcję obsługi urządzenia. 

 

To urządzenie nie jest zabawką. Należy zachować szczególną ostrożność aby 

nie dopuścić do tego aby dzieci bawiły się niniejszym urządzeniem oraz jego 

podzespołami. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na używanie niniejszego 

urządzenia. Należy trzymać niniejsze urządzenie oraz jego podzespoły z dala 

od dzieci.  

 

Należy się upewnić że niniejsze urządzenie jest całkowicie zanurzone w 

wodzie przed przystąpieniem do pracy z nim. Nie należy używać urządzenia 

poza wodą doprowadzi to do awarii uszczelnienia wału lub silnika oraz 

przyczyni się do utraty gwarancji. 

 

Maksymalna głębokość pracy urządzenia w wodzie to 3 metry.  

 

Urządzenie czyszczące może działać temperaturze od 4°C do 35°C. 

 

Nie należy używać niniejszego urządzenia czyszczącego jeżeli odkryję się 

jakiekolwiek uszkodzenia.  Konieczna jest wymiana jakikolwiek części lub 

podzespołów tak szybko jak to możliwe jeżeli są one uszkodzone. 

 

Należy odłączyć urządzenie czyszczące od ładowania i należy się upewnić, że 

urządzenie jest wyłączony przed przystąpieniem do pracy.  

 

Nie należy używać urządzenia podczas gdy ludzie lub zwierzęta znajdują się 

w wodzie. 

 

Istnieje ryzyko zassania. Urządzenie to zasysa więc należy unikać kontaktu 

z włosami lub innymi częściami ciała lub luźnych ubrań z otworem ssającym 

podczas pracy urządzenia. 

 

Nie należy pod żadnym pozorem wkładać części ciała, ubrań lub innych 

elementów w otwory urządzenia lub innych ruchomych części urządzenia. 



 

 

Nie należy stosować tego urządzenia w celu sprzątania substancji 

toksycznych palnych lub łatwopalnych płynów takich jak benzyna, ani nie 

należy używać niższego urządzenia czyszczącego w obecności substancji 

wybuchowych oraz palnych gazów. 

 

Pod żadnym pozorem nie należy podejmować prób samodzielnego 

rozmontowania urządzenia czyszczącego. 

 

Pod żadnym pozorem nie należy podejmować prób rozmontowania 

urządzenia lub wymiany wirnika oraz silnika samemu.  

 

Ładowarka: 

 

Przeznaczona tylko do użytku wewnątrz budynku. Ładowarka nie powinna 

być używana na zewnątrz oraz wystawiona na deszcz, wilgotność, płyny 

oraz ciepło.  

 

Należy trzymać ładowarkę z dala od dzieci. 

 

Nie należy używać ładowarki w przypadku znalezienia jakichkolwiek 

uszkodzeń. 

 

Nie należy używać ładowarki mokrymi rękoma.  

 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego ani ładowarki podczas 

ładowania mokrymi rękoma oraz bez butów. 

 

Należy odłączyć ładowarkę od ładowania gdy nie jest ona używana.  

 

Jeżeli kabel ładowarki jest uszkodzony należy go natychmiast wymienić 

przez producenta lub punkt obsługi lub przez inną wykwalifikowaną osobę 

aby uniknąć zagrożenia.  

 

Należy upewnić się, że urządzenie czyszczące oraz ładowarka są całkowicie 

suche przed przystąpieniem do ładowania. 

 

Uwaga!  

 

Niniejsze urządzenie czyszczące jest zaprojektowane tylko i wyłącznie do 

użytku pod wodą, nie należy tego urządzenia używać jako wielofunkcyjnego 

odkurzacza. 

Należy tylko używać niniejsze urządzenia czyszczące do czyszczenia basenu 

lub basenu SPA.  

 



 

Należy używać tylko oryginalnych części zapewnionych przez producenta. 

 

Nie zaleca się używania dwóch urządzeń czyszczących jednocześnie. 

 

Należy unikać sprzątania i podnoszenia ostrych przedmiotów może to 

uszkodzić urządzenie czyszczące lub filtr. 

 

Należy zachować szczególną ostrożność przy czyszczeniu schodów w 

basenie. 

 

Należy ładować urządzenie czyszczące w suchym, czystym, wentylowanym 

pomieszczeniu  

 

Jeżeli nie przewiduje się używania urządzenia czyszczącego przez dłuższy 

okres czasu należy je odłączyć od ładowania, należy używać tylko suchej 

lekko zwilżonej szmatki do czyszczenia oraz osuszania urządzenia 

czyszczącego oraz jego podzespołów. 

 

Niniejsze urządzenie czyszczące należy przechowywać w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu, z dala od promieni słonecznych, dzieci, 

gorąca, środków łatwopalnych oraz chemikaliów służących do czyszczenia 

basenów.  Nie należy nigdy zostawiać urządzenia czyszczącego 

podłączonego do ładowania. W przypadku przewidywania dłuższego czasu 

przechowywania go należy ponownie ładować urządzenie co trzy miesiące. 

 

W przypadku nieużywania przezroczystej obudowy należy ją usunąć z 

urządzenia czyszczącego. 

 

Wyżej wymienione ostrzeżenia oraz uwagi nie mają charakter ostrzegawczy 

biorąc pod uwagę możliwe ryzyka lub możliwość odniesienia poważnych 

obrażeń. Właściciele basenów oraz SPA powinni używać zdrowego rozsądku 

oraz zastosować wszelkie środki ostrożności podczas używania urządzenia 

czyszczącego. 

 

Użytkowanie 

 

Uwaga!  

Nie należy używać urządzenia czyszczącego jeżeli zostaną zauważone 

jakiekolwiek uszkodzenia.  

Może nastąpić zanieczyszczenie płynu z powodu przeciekania.  

Nie należy używać urządzenia czyszczącego jeżeli w wodzie znajdują się 

ludzie lub jakiekolwiek zwierzęta. 

 

Należy się upewnić że urządzenie jest całkowicie zanurzone w wodzie przed 

przystąpieniem do jego używania. 



Nie należy używać urządzenia, jeżeli znajduje się ono poza wodą. 

Doprowadzi to do awarii uszczelniacza wału lub silnika oraz przyczyni się do 

utraty gwarancji. 

Temperatura wody w jakiej można używać urządzenie czyszczące to od 

4°C do 35°C.  

Nie należy używać urządzenia czyszczącego bez filtra oraz koszyczka. 

Używanie urządzenia czyszczącego bez filtra oraz koszyczka spowoduje 

utratę gwarancji. 

Istnieje ryzyko zasysania. Niniejsze urządzenie czyszczące zasysa. Należy 

unikać trzymania urządzenia blisko włosów, ciała lub jakichkolwiek innych 

różnych elementów ubrania aby nie zostały one wciągnięte przez otwór 

zasysający. 

Nigdy nie należy wsadzać jakichkolwiek części ciała, ubrań oraz innych 

elementów do otworów urządzenia czyszczącego oraz innych ruchomych 

części urządzenia. 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego do sprzątania jakichkolwiek 

substancji toksycznych lub palnych lub łatwopalnych substancji takich jak 

benzyna, ani nie należy używać urządzenia czyszczącego w obecności  

substancji wybuchowych oraz palnych gazów. 

Uwaga!  

Należy używać tylko oryginalnych części oraz podzespołów załączonych do 

tego produktu. 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego natychmiast po wypełnieniu 

basenu wodą.  

Zaleca się aby była cyrkulacja wody w basenie przynajmniej przez 24 - 48 

godzin. 

Nie zaleca się używania niniejszego urządzenia czyszczącego jednocześnie z 

innymi urządzeniami. 

Nie należy zostawiać urządzenia czyszczącego w wodzie gdy nie jest ono 

używane, ani gdy urządzenie czyszczące ma niską baterię gdyż może to 

spowodować przeciekanie wody do urządzenia.  

Przezroczysta część ssająca powinna być dobrze zamocowana przed 

przystąpieniem do ładowania urządzenia czyszczącego. Przezroczysta część 

ssająca posiada blokadę w przypadku gdy wirnik będzie stanowić zagrożenie 

dla uszkodzenia rąk. 



Urządzenie 
czyszczące nie 
chwyta 
zanieczyszczeń 

Bateria już jest 

prawie 
rozładowana 

Należy ponownie naładować 
baterię w normalnych 
warunkach urządzenie 
czyszczące powinno być 
gotowe do pracy po 45~60 
minutach po pełnym 
naładowaniu  

Wirnik się 
zablokował 

Należy włączyć urządzenie czyszczące 
oraz wzrokowo sprawdzić przestrzeń 
na środku urządzenia czyszczącego 
aby sprawdzić czy zablokował się 
wirnik, można użyć ręki aby sprawdzić 
czy wirnik wykonuje 2 obroty aby 
poluźnić wirnik. Ostrzeżenie! Należy 
upewnić się, że urządzenie 
czyszczące jest wyłączone przed 
przystąpieniem do ręcznego 
sprawdzenia wirnika 

Wirnik jest 

zepsuty 

Należy się skontaktować z 
dystrybutorem aby wymienić wirnik. 

Gdy filtr jest 
pełny 

Należy zdemontować koszyczek oraz 
filtr umyć je i ponownie zamontować. 

Zanieczyszczenia 
wypływają z 
przezroczystej części 
ssającej 

Miękka uszczelka 
w tylnym wirniku 
jest pęknięta 

Miękka uszczelka, która znajduje się w 
tylnym wirniku stanowi pewnego 
rodzaju blokadę w przypadku gdy 
zanieczyszczenia znajdujące się w 
filtrze będą wypływały z powrotem w 
kierunku wirnika oraz przezroczystej 
części ssającej. 

Zanieczyszczenia 
wypływające z filtra 

Filtr jest 
uszkodzony 

Należy wymienić filtr na nowy. 

Drążek lub uchwyt nie 
mogą zostać poprawnie 
zabezpieczone 

Boczna zawleczka 
może być zepsuta 

Należy użyć nowej zawleczki w 
kształcie litery V. 

Nie można naładować 
urządzenia czyszczącego 

Bateria jest 
rozładowana 

Należy skontaktować się z 
dystrybutorem w celu wymiany baterii 
na nową. Ostrzeżenie! W celu 
wymiany baterii NI-MH na nową  
należy skontaktować się z 
dystrybutorem w celu 
otrzymania/ nabycia oryginalnej 
baterii litowej. 

Możliwe awarie Możliwa 
przyczyna 

Rozwiazanie 



 

Ładowarka jest 
zepsuta 
 

Należy skontaktować się z 
dystrybutorem w celu wymiany 
ładowarki. 
Ostrzeżenie! Używanie 
nieodpowiedniej ładowarki 
przyczyni się do uszkodzenia 
urządzenia czyszczącego oraz 
przyczyni się do utraty gwarancji. 
 

 

 

 

Uwaga!  

 

Jak należy ocenić czy bateria jest zniszczona lub czy wirnik się 

zablokował?  

 

1) Wirnik nagle przestał działać po tym jak urządzenie czyszczące było 

włączone przez krótki czas użytkowania. Należy wyłączyć urządzenie, 

podłączyć je do prądu za pomocą ładowarki, jeżeli świeci się zielone światło 

LED oznacza to, że bateria uległa zniszczeniu. (W takim przypadku należy 

postąpić zgodnie z instrukcją: co zrobić momencie gdy należy wymienić 

baterię); jeżeli świeci się czerwone światło LED, należy włączyć przycisk 

P1113 aby sprawdzić czy wirnik się kręci, jeżeli wirnik nie reaguje oznacza 

to, że się zablokował. (W takim przypadku należy postąpić zgodnie z 

instrukcją: co zrobić w przypadku gdy zablokuje się wirnik). 

2)Zielone światło LED jest włączone, potem jak urządzenie czyszczące jest 

naładowane należy włączyć przycisk, w przypadku gdy wirnik nie działa 

należy wyłączyć przycisk. 

a) Należy podłączyć ładowanie oraz nacisnąć przycisk aby sprawdzić 

czy słychać dźwięk pracującego wirnika. Jeżeli słychać dźwięk 

przypominający dźwięk zablokowanego silnika oznacza to, że 

wirnik jest zablokowany. (W celu rozwiązania problemu należy 

postąpić zgodnie z instrukcją: co zrobić gdy zablokuje się wirnik). 

b) Należy podłączyć ładowanie oraz nacisnąć przycisk aby sprawdzić 

czy wirnik pracuje normalnie. Należy wyłączyć przycisk oraz gdy 

zielone światło LED jest włączone należy wyciągnąć ładowarkę z 

P1113. W urządzeniu czyszczącym należy ponownie włączyć 

przycisk uruchamiający urządzenie czyszczące, jeżeli wirnik nadal 

nie reaguje oznacza to, że bateria uległa uszkodzeniu. 

c) Sprawdzenie czy bateria lub wirnik zostały uszkodzone za pomocą 

woltomierza może okazać się pewnego rodzaju utrudnieniem. 

Jako krok pierwszy zaleca się naładowanie baterii dłużej niż 10 

minut. Następnie wyjąć baterię z P1113 i przystąpić do 

zmierzenia napięcia, jeżeli woltomierz pokazuje „0” oznacza to, 

że bateria uległa zniszczeniu. Natomiast jeżeli poziom napięcia 

jest powyżej „0” to oznaczać to będzie zablokowany wirnik. 



1) Należy delikatnie obrócić wirnikiem aż do momentu kiedy może on

zostać obkręcony bez żadnych oporów. (Należy zastosować

instrukcję: jak postąpić w przypadku blokady wirnika) a bateria musi

być w pełni naładowana, bateria uległa zniszczeniu w momencie gdy

wirnik się nie obraca



PL - CERTYFIKAT GWARANCJI
1 WARUNKI OGÓLNE
1.1 Zgodnie z tymi postanowieniami sprzedawca gwarantuje, że produkt odpowiadający tej gwarancji ("Produkt") jest w 
idealnym stanie w momencie dostawy.
1.2 Okres gwarancji na produkt wynosi dwa (2) lata od momentu dostarczenia go nabywcy.
1.3 W przypadku jakiejkolwiek wady Produktu, o której Kupujący poinformował sprzedającego w okresie Gwarancji, 
sprzedawca będzie zobowiązany do naprawy lub
wymiany Produktu na własny koszt chyba że jest to niemożliwe lub nieuzasadnione.
1.4 Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu nie jest możliwa, kupujący może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub, jeśli 
wada jest wystarczająco
istotna, rozwiązania umowy sprzedaży.
1.5 Wymienione lub naprawione części objęte niniejszą gwarancją nie przedłużą okresu gwarancji oryginalnego Produktu, ale 
będą miały osobną gwarancję.
1.6 Aby niniejsza gwarancja weszła w życie, nabywca musi przedstawić dowód daty zakupu i dostawy Produktu.
1.7 Jeżeli po sześciu miesiącach od dostarczenia Produktu do nabywcy powiadomi o wadzie produktu, nabywca musi 
przedstawić dowód pochodzenia
i istnienie rzekomej wady.
1.8 Niniejsze świadectwo gwarancji wydawane jest bez uszczerbku dla praw odpowiadających konsumentom na mocy 
przepisów krajowych.

2 WARUNKI INDYWIDUALNE
2.1 Niniejsza gwarancja obejmuje produkty, o których mowa w niniejszej instrukcji.
2.2 Niniejszy Certyfikat Gwarancji będzie obowiązywać wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.
2.3 Aby ta gwarancja była skuteczna, nabywca musi ściśle przestrzegać instrukcji producenta zawartych w dokumentacji 
dostarczonej z Produktem, w przypadkach, w których ma zastosowanie zgodnie z zakresem i modelem Produktu.
2.4 W przypadku określenia harmonogramu wymiany, konserwacji lub czyszczenia niektórych części lub komponentów 
produktu gwarancja zostanie udzielona tylko, jeśli ten harmonogram został dotrzymany.

3 OGRANICZENIA
3.1 Niniejsza gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie do sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, rozumienia 
przez "konsumenta", osobę, która kupuje Produkt do celów nie
związanych z jego działalnością zawodową.
3.2 Normalne zużycie wynikające z użytkowania produktu nie jest gwarantowane. W odniesieniu do zużytych lub zużywalnych 
części, komponentów i / lub materiałów,
takie jak baterie, żarówki itp. będą miały zastosowanie postanowienia zawarte w dokumentacji dostarczonej z produktem.
3.3 Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy Produkt; (I) został nieprawidłowo użytkowany; (II) został naprawiony, 
serwisowany lub obsługiwany przez osoby nieuprawnione
osoby lub (III) zostały naprawione lub serwisowane bez użycia oryginalnych części. W przypadkach, gdy wada Produktu jest 
wynikiem nieprawidłowej instalacji lub
rozruchu, ta gwarancja będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy wspomniana instalacja lub uruchomienie zostanie zawarte 
w umowie sprzedaży produktu i została przeprowadzona przez
producenta lub na jego odpowiedzialność.



SEGREGACJA ODPADÓW
1.1 W celu zmniejszenia ilości odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
zmniejszenia niebezpieczeństwa komponentów, zachęcenia do ponownego użycia 
aparatury, oceny odpadów i stworzenia odpowiedniego systemu przetwarzania 
odpadów oraz poprawy efektywności ochrony środowiska, ustanowiono zbiór zasad
w odniesieniu do wytwarzania produktu i innych zasad dotyczących właściwego 
traktowania środowiska, gdy te produkty się stają odpadem.
1.2 Ma to również na celu poprawę praktyk środowiskowych wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w towary elektryczne i elektroniczne, w tym producentów, 
dystrybutorów, użytkowników, a szczególnie tych bezpośrednio zaangażowanych w 
przetwarzanie odpadów pochodzących z tych urządzeń.
1.3 Od 13 sierpnia 2005 r. Istnieją dwa sposoby pozbycia się tego urządzenia:
1.4 Jeśli kupisz nowy, równoważny aparat lub który ma takie same funkcje, jak ten, który 
chcesz zbywać, możesz przekazać go bezpłatnie
dystrybutorowi przy dokonywaniu zakupu, lub
1.5 Możesz zabrać go do lokalnych punktów zbiórki.
1.6 Obejmujemy koszty przetwarzania odpadów.
1.7 Aparatura jest oznaczona symbolem "przekreślonego pojemnika na odpady". Ten 
symbol oznacza, że   urządzenie podlega innej selekcji odpadów, odmiennej od 
ogólnych zasad selekcji.
1.8 Nasze produkty zostały zaprojektowane i wyprodukowane przy użyciu najwyższej 
jakości materiałów i komponentów przyjaznych dla środowiska, które można ponownie 
wykorzystać i poddać recyklingowi. Mimo to kilka części tego produktu nie ulega 
biodegradacji i dlatego nie należy pozostawiać ich w środowisku. Do poprawnego 
recyklingu tego produktu, proszę całkowicie odłączyć silnik elektryczny od reszty 
sprzętu do filtracji.



GRACE WU Commercial Director
NINGBO, CHINA, 10/10/2017



IF YOU HAVE ANY PROBLEM, CONTACT US! 
SI TIENES ALGUN PROBLEMA, ¡CONSULTENOS! 

EN CAS DE PROBLEME, NOUS CONSULTER! 

BEI PROBLEMEN KÖNNEN SIE SICH MIT UNS UNTER DER FOLGENDEN 
DEUTSCHEN 

Deutchland 

PER OGNI VOSTRA EVENTUALLE OCCORRENZA, INTERPELLATECI! Italia 

MOCHT U EEN PROBLEEM HEBBEN, … ¡RAADPLEEG ONS! Nederlands 
Belgie 

EM CASO DE PROBLEMA, ¡CONSULTAR-NOS! 
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