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INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA OC2100

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych
z podanymi w instrukcji
- nie wolno zbierać odkurzaczem:
- gorącego popiołu,
- niedopałków papierosów i zapałek,
- ostrych przedmiotów (odłamków szkła),
- gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki
- gruzu
- wody itp
- nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu
szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia
odkurzanej powierzchni
- nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek
ssących do oczu i uszu
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę
a nie za przewód zasilający
- odkurzacz należy chronić przed wilgocią
- nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie
bawiły się sprzętem
- zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci
- nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów, worka lub pojemnika na kurz
- nie stawać na wężu ssącym
- nie stawiać na wężu ssącym ciężkich przedmiotów
- nie blokować otworu wlotowego
- nie zanurzać urządzenia w wodzie
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- nie używać na wolnym powietrzu,
- przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż)
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- przed wymianą worka, czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, lub gdy urządzenie
zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć
autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- NIE NALEŻY używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
i niniejszą instrukcją
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
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Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie
sprzętu marki ELDOM przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów
z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.
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UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
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OPIS OGÓLNY
1. Wskaźnik przepełnienia worka
2. Pokrywa filtra zewnętrznego
3. Zwijacz przewodu
18
4. Regulator mocy
5. Uchwyt
6. Włącznik
17
7. Rura giętka
8. Regulacja ssania
9. Przewód zasilający
10. Uchwyt mocowania
worka tekstylnego
11. Worek tekstylny
12. Regulacja rury
teleskopowej
13. Rura teleskopowa
16
14. Ssawka dwufunkcyjna
15. Ssawka
16. Duża szczotka
17. Pojemnik bezworkowy
typu CYKLON
15
18. Przycisk otwierania pokrywy
pojemników
19. Pokrywa
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DANE TECHNICZNE
- moc: 2000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- poj. pojemnika bezworkowego Cyklon: 1,5l
- poj. worka tekstylnego: 5l
- moc ssania: 320W

Uruchomienie.

Odkurzacz przeznaczony jest do czyszczenia z kurzu dywanów, wykładzin dywanowych, firanek,
zasłon, mebli tapicerowanych.
Przed rozpoczęciem pierwszego odkurzania należy połączyć razem wymagane elementy
wyposażenia.
- sprawdzić czy jest zamontowany jeden z pojemników na kurz (11) lub (17). W tym celu otworzyć
pokrywę (19) wciskając przycisk (18). Po sprawdzeniu zatrzasnąć pokrywę,
- zamontować końcówkę plastikowej rury (7) w otworze znajdującym się w pokrywie (19)
- następnie plastikowy wąż (7) połączyć z rurą teleskopową (13) i zamontować odpowiednią
końcówkę (14,15, 16),
- wyregulować długość rury teleskopowej korzystając z przycisku (12),
- naciskając przycisk automatycznego zwijania przewodu (3) należy wyciągnąć
przewód zasilający na żądaną długość,
- włączyć kabel zasilający do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
- odkurzacz rozpoczyna pracę po wciśnięciu przycisku (6). W trakcie odkurzania można zmieniać
moc urządzenia regulatorem (4) lub siłę ssania regulatorem (8) znajdującym się na plastikowej
rurze,
- pracę urządzenia kończymy przyciskając wyłącznik (6),
- przewód zwijamy dociskając i przytrzymując przycisk (3)
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Wymiana pojemników.

Czyszczenie filtra HEPA pojemnika bezworkowego (17):
- otworzyć pokrywę pojemnika korzystając z przycisku
w uchwycie (fot. 5)
- przekręcić filtr odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (fot. 6)
- wysunąć filtr (fot. 7)
Filtr można myć wodą, przed założeniem należy dokładnie
osuszyć.
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Opróżnianie pojemników.

Odłączyć urządzenie od sieci.
Wyjąć z odkurzacza rurę (7).
Otworzyć pokrywę (19) . Pokrywę
najwygodniej otwiera się jedną
reką, chwytając za otwór w
pokrywie i wciskając kciukiem
przycisk (18). Chwytając za uchwyt
(A) wysunąć pojemnik.

Zamocować uchwyt (10),
wsuwając go w prowadnice na
obudowie.

Wsunąć worek płócienny (11)
w uchwyt (10) w sposób widoczny
na zdjęciu powyżej. Kierunek
montażu wskazuje również
strzałka wytłoczona na elemencie
worka.

Opisane czynności dotyczą wymiany pojemnika bezworkowego na worek płócienny. Analogiczne
czynności wykonujemy dla zamiany worka płóciennego na pojemnik bezworkowy.
UWAGA. W odkurzaczu bez zamontowanego jednego z dwóch dostarczonych pojemników (11
lub 17) nie domyka się pokrywa (19). Próba zamknięcia pokrywy „na siłę” może doprowadzić do
uszkodzenia mechanicznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić
miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Do mycia nie używać
żadnych ostrych środków czyszczących, gdyż mogą one
spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.
Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie
i wymiana filtrów oraz opróżnianie pojemników.

Filtry
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Uwaga. Zmiana koloru wskaźnika (1) może nastąpić również w
sytuacji przypadkowego zassania zbyt dużego przedmiotu i
zapchania rury ssącej. Należy wówczas wyłączyć urządzenie i
udrożnić rurę.
Aby opróżnić worek tekstylny (11) należy
- odłączyć urządzenie od sieci,
- wyjąć z odkurzacza rurę (7),
- otworzyć pokrywę (19) ,
- wysunąć worek z uchytu (10),
- opróżnić worek po zsunięciu plastikowej listwy (fot. 9),
Aby opróżnić pojemnik bezworkowy (17) :
- odłączyć urządzenie od sieci,
- wyjąć z odkurzacza rurę (7),
- otworzyć pokrywę (19) ,
- wyjąć pojemnik korzystając z uchwytu ,
- otworzyć pokrywę pojemnika korzystając z przycisku w uchwycie,
- opróżnić pojemnik,
- pojemnik można myć,
- montować po dokładnym wyschnięciu,

fot. 5

fot. 6

fot. 7

PORADY I WSKAZÓWKI
fot. 3

Odkurzacz wyposażony jest w system filtrów HEPA.
- filtr wewnętrzny (wlotowy) fot. 3, chroniący m.in. silnik przed
uszkodzeniami. Dostęp do filtra po otwarciu pokrywy (19) i wysunięciu
pojemnika na kurz,
- filtr HEPA zewnętrzny (wylotowy) fot. 4, to ochrona przed
zanieczyszeniami powietrza w odkurzanych pomieszczeniach. Dostęp
do filtra po otwarciu pokrywy (2),
- filtr HEPA w pojemniku bezworkowym (17), fot 7,
Ramki filtrów zewnętrznego i wewnętrznego można myć wodą.
Wkłady należy okresowo wymieniać.

Regularne opróżnianie pojemników zapewnia prawidłową pracę
odkurzacza oraz utrzymanie optymalnej siły ssącej. Urządzenie
wyposażone jest w dwa zamienne systemy odprowadzania
zanieczyszczeń: łatwy do czyszczenia pojemnik bezworkowy typu
CYKLON oraz dodatkowy worek tekstylny. System CYKLON
pozwala na korzystanie z odkurzacza bez konieczności
stosowania tradycyjnych worków na kurz. Zaletą jego jest również
łatwość czyszczenia. Pojemnik jest przeźroczysty, dzięki czemu
łatwo kontrolować ilość nagromadzonego w nim kurzu.
Przepełnienie pojemnika na kurz i konieczność opróżnienia
pojemników sygnalizowane jest zmianą koloru na czerwony
wskaźnika (1), fot. 8.

fot. 4

- odkurzacz można przechowywać w pozycji pionowej lub
poziomej. W podstawie urządzenia znajduje się uchwyt
umożliwiający zaparkowanie rury ssącej,
- w przypadku odkurzania obić, małych dywaników lub
delikatnych tkanin zaleca się zmniejszenie siły ssącej regulatorem
(8),
- w przypadku zacięcia przewodu podczas zwijania, zaleca się
nieznaczne rozwinięcie go i ponowną próbę zwinięcia,
- do odkurzania trudno dostępnych miejsc (narożników, szczelin
itp) należy używać dwufunkcyjnej końcówki (14). Końcówka ta
wyposażona jest także w szczotkę umożliwiającą usuwanie kurzu z
mebli, książek itp.
- zaleca się opróżnianie pojemników zanim wskaźnik (1) zmieni
kolor na czerwony

fot. 8

fot. 9
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