
Instrukcja obsługi
ODKURZACZ OP 2018

Model: OP 2018
Napięcie: DC 14,4 V

Moc: 85 W
Szanowny Kliencie
Dziękujemy za zakup profesjonalnego odkurzacza.

Dzięki temu, że spełnia najwyższe wymagania jakościowe oraz dzięki 
swej technologii, budowie i działaniu, długie użytkowanie produktu        
i satysfakcja są gwarantowane. 



WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Przed użyciem urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać na-
stępujących podstawowych środków ostrożności:

• Odkurzacz jest przeznaczony do czyszczenia na sucho, więc nie należy 
go używać do zasysania cieczy, aby uniknąć jego uszkodzenia.

• Aby uniknąć wystąpienia zagrożeń, nie należy zanurzać ładowarki ani 
odkurzacza w wodzie w celu jego czyszczenia.

• Nie używać urządzenia na lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni.
• Upewnić się, że szczeliny wentylacyjne urządzenia nie są zakryte, ponie-

waż wpływa to na wydostające się ciepło.
• Nie używać urządzenia do zasysania palnych lub łatwopalnych cieczy, 

takich jak benzyna, ani w miejscach, w których mogą się one znajdować.
• Należy upewnić się, że napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem po-

danym na etykiecie znamionowej ładowarki.
• Nie używać urządzenia z uszkodzoną ładowarką, przewodem lub wtyczką. 
• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym 

wraz z urządzeniem.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym przed czyszczeniem należy 

odłączyć źródło zasilania ładowarki.
• Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód ładowarki jest uszkodzony, 

po awarii lub jeśli samo urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzo-
ne. Urządzenie należy oddać do autoryzowanego serwisu w celu spraw-
dzenia, naprawy lub regulacji. Nie wolno podłączać akumulatora do in-
nych urządzeń niż przewidziane w instrukcji. 

• Jeżeli akumulator nie może być dłużej używany, należy go odpowiednio 
zutylizować. Nie pozbywać się akumulatora przy użyciu ognia, ponieważ 
może dojść do eksplozji.

• Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat                     
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i oso-
by o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zosta-
nie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny 
sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykony-
wać czyszczenia i konserwacji sprzętu. 
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• Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowo-
dować obrażenia ciała.

• Nie wolno wykorzystywać urządzenia do innych celów niż przewidziane.
• Nie używać na wolnym powietrzu.
• Urządzenie zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącz-

nie przez wykwalifikowany personel.
• OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie 

odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

POZNAJ SWÓJ ODKURZACZ
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Rys. 2-1

1. Podjednostka

2. Filtr tkaninowy

3. Filtr siatkowy zatrzymujący piasek

4. Pojemnik na kurz

5. Szczotka podłogowa

6. Uchwyt przewodu

7. Ssawka płaska

8. Ssawka okrągła

9. Korpus

10. Ładowarka
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INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ KORPUSU I SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

Należy włożyć szczotkę podłogową do korpusu zgodnie ze strzałką po-
kazaną na rys. 3-1, gdy przycisk zwalniający (2) zablokuje się na korpusie, 
należy podnieść uchwyt (1) i włożyć go do korpusu. W razie konieczności 
złożenia uchwytu, należy obrócić przycisk zwalniający uchwyt (3) (patrz 
rys. 3-2).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OBSŁUGA CAŁEJ JEDNOSTKI

Na uchwycie znajdują się dwa przyciski, tj. wyłącznik zasilania (1) i przycisk 
regulacji mocy (2) (patrz rys. 4-1). Po wciśnięciu włącznika zasilania (1) sil-
nik uruchomi się i urządzenie przejdzie w tryb pracy na wysokich obrotach. 
Po wciśnięciu przycisku regulacji mocy (2) urządzenie przejdzie w tryb pra-
cy na niskich obrotach. Po ponownym wciśnięciu przycisku regulacji mocy 
(2) urządzenie powróci do pracy w trybie wysokich obrotów. Po wciśnięciu 
włącznika zasilania (1) urządzenie przestanie działać. Podczas pracy na-
leży zwrócić uwagę na wskaźniki poziomu naładowania akumulatora (3); 
wskaźniki będą stopniowo gasnąć w miarę zmniejszania się poziomu nała-
dowania akumulatora, a urządzenie przestanie działać automatycznie, gdy 
wszystkie wskaźniki zgasną.
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Rys. 3-1 Rys. 3-2



OBSŁUGA PODJEDNOSTKI

    Należy wcisnąć przycisk zwalniania podjednostki (4) (patrz rys. 4.2), 
chwycić za uchwyt podjednostki i zdjąć ją zgodnie ze strzałką pokazaną 
na rysunku, a następnie wcisnąć przełącznik podjednostki (5) (patrz rys. 
4-3a), podjednostka wchodzi w stan roboczy i można wcisnąć przełącznik 
(5), aby przestała działać.

   Jeżeli trzeba użyć ssawki okrągłej, należy włożyć ją do końcówki ssącej 
podjednostki zgodnie z rys. 4-3a, a następnie ponownie ją włączyć. Jeśli 
trzeba użyć ssawki płaskiej, należy włożyć ją do końcówki ssącej podjed-
nostki zgodnie z rys. 4-4a, a następnie ponownie włączyć. 
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Rys. 4-2

Rys. 4-3a Rys. 4-3b

Rys. 4-4a Rys. 4-4b

Rys. 4-1
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Należy odłączyć sprzęt od podjednostki, a następnie nacisnąć przycisk 
zwalniający (2) pojemnika na kurz (1), aby oddzielić go od podjednostki. 

• Należy chwycić uchwyt filtra (3) i wyjąć zespół filtrujący (4) ze zbiorni-
ka na kurz, a następnie opróżnić zbiornik na kurz i spłukać go wodą. Na 
koniec wytrzeć resztki wody ze zbiornika na kurz. 

• Należy chwycić uchwyt filtra (3) i obrócić go w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć filtr siatkowy zatrzymujący piasek 
(5), a następnie opróżnić filtr tkaninowy (6) i opłukać go wodą. Na ko-
niec wytrzeć resztki wody z pokrywy filtra.

• W przypadku nieefektywnego działania urządzenia należy oczyścić 
wodą filtr siatkowy zatrzymujący piasek (5) i filtr tkaninowy (6), a po 
czyszczeniu wysuszyć go całkowicie.

Rys. 6-1

Rys. 6-3a Rys. 6-3b

Rys. 6-2a Rys. 6-2b



• Po wyczyszczeniu elementów pojemnika na kurz należy najpierw za-
montować filtr tkaninowy (6) do filtra siatkowego zatrzymującego pia-
sek (5), a następnie włożyć je do pojemnika na kurz, a dalej zamonto-
wać pojemnik na kurz w podjednostce.

• Jeżeli na szczotce podłogowej znajdują się włosy, należy nacisnąć ele-
ment zwalniający wałek szczotki (7) w sposób pokazany poniżej, aby ot-
worzyć pokrywę wałka szczotki, a następnie wyjąć wałek szczotki (8). 

• Należy skrobać wzdłuż gniazda pozycjonującego wałek szczotki uży-
wając ostrza i przeczyścić wlot powietrza. Następnie ponownie zamon-
tować szczotkę podłogową i zamknąć pokrywę wałka szczotki.

• UWAGA: Zaleca się czyścić pojemnik na kurz po każdym użyciu. Jeśli 
filtr siatkowy zatrzymujący piasek i filtr tkaninowy są zablokowane na 
skutek gromadzenia się pyłu, należy je wyczyścić lub wymienić w odpo-
wiednim czasie. Elektryczny wałek szczotki może być po dłuższym cza-
sie użytkowania owinięty włosami lub innymi kłaczkami, dlatego należy 
go wyczyścić w odpowiednim czasie, aby urządzenie działało wydajnie.

Rys. 6-4

Rys. 6-5a Rys. 6-5b Rys. 6-6
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Po zamontowaniu na ścianie należy nałado-
wać odkurzacz. Ładowanie odbywa się w po-
łożeniu, w którym tuleja ładowarki typu L jest 
przytrzymywana przez uchwyt przewodu. 
Należy przymocować przewód ładowarki do 
ściany. Podłączyć wtyczkę DC do gniazda DC 
JACK znajdującego się z tyłu korpusu. Następ-
nie podłączyć wtyczkę AC do miejscowego 
gniazda sieciowego. Obwód ładowania za-
cznie ładować odkurzacz (patrz rys. 8).
UWAGA: Podczas ładowania nie należy uru-
chamiać urządzenia.   

Gniazdo 
ładowania
w korpusie

Uchwyt przewodu

Tuleja
typu L

Rys. 8

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWA-
NIA UCHWYTU ŚCIENNEGO 
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Model produktu OP 2018

Napięcie robocze DC 14,4 V

Moc znamionowa 85 W

Model ładowarki JOD-S-180050GSN / ZD12D180050EU/ SW-180050EUL

Wejście ładowarki 100-240 V, 50-60 Hz

Wyjście ładowarki 18V, 500 mA

Moc znamionowa elektrycznej szczotki podłogowej 10,8 W

Rodzaj baterii Litowo-jonowa

Czas ładowania Około 3-5 godzin

Czas pracy przy dużej prędkości Do 18 min

Czas pracy przy niskiej prędkości Do 38 min

Pojemność zbiornika na kurz 0,5 l

Akcesoria
Ssawka szczelinowa, ssawka tapicerska, 
wyjmowany odkurzacz ręczny

Wymiary produktu 275 x 162 x 1150 mm

Waga netto: 2,3 kg



Uchwyt przewodu

Tuleja
typu L

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie 
z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU,

Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU,
Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.



ODKURZACZ OP 2018


