
Proszę najpierw przeczytać ten przewodnik!
Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybór produktu BEKO. Chcemy, abyś osiągnął optymalną wydajność dzięki temu 
wysokiej jakości produktowi, który został wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszej 
technologii. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć ten przewodnik oraz 
dokumentację uzupełniającą oraz zachować go do wykorzystania w przyszłości. Dołącz 
ten przewodnik do urządzenia, jeśli przekażesz go komuś innemu. Przestrzegaj wszystkich 
ostrzeżeń i informacji zawartych w tym dokumencie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Symbole i ich znaczenie
Poniższe symbole są używane w tym przewodniku:

C Ważne informacje i zalecenia dotyczące 
użytkowania urządzenia.

A UWAGA: Ostrzeżenia dotyczące obrażeń 
ciała lub szkód materialnych.

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycz-
nym.

PAPIER Z RECYKLINGU 
I NADAJĄCY SIĘ 
DO PONOWNEGO 
PRZETWORZENIA
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Ten rozdział zawiera instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa służą-
ce unikaniu obrażeń i szkód ma-
terialnych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji 
unieważnia wszystkie gwarancje.

1.1 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa
• Urządzenie jest zgodne z 

międzynarodowymi normami 
bezpieczeństwa.

• Z urządzenia mogą korzystać 
dzieci powyżej 8 roku życia i 
osoby o ograniczonej sprawności 
f i zyczne j , sensor yczne j 
lub umysłowej, bądź o 
niedostatecznym doświadczeniu 
i wiedzy jedynie pod nadzorem 
lub po przeszkoleniu w 
zakresie bezpiecznej obsługi i 
zagrożeń. Dzieciom nie wolno 
używać urządzenia do zabawy. 
Czyszczenie i konserwacja nie 
powinny być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru.

• Nie używaj urządzenia, jeśli 
kabel zasilania lub wtyczka są 
uszkodzone. Skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem.

• Zasilanie sieciowe powinno być 
zgodne z informacjami podanymi 
na tabliczce znamionowej.

• Z urządzeniem nie należy 
używać przedłużaczy.

• Aby zapobiec uszkodzeniu kabla 
zasilającego, należy się upewnić, 
że nie utknął, nie zagiął się ani 
nie ociera się o ostre krawędzie.

• Nie wolno dotykać urządzenia 
i jego wtyczki mokrymi ani 
wilgotnymi dłońmi, jeśli jest ono 
podłączone do zasilania.

• Nie należy wyjmować wtyczki z 
gniazdka, ciągnąc za przewód 
zasilający.

• Nie odkurzać materiałów 
łatwopalnych. Należy upewnić 
się, że popiół z papierosów 
ostygł przed odkurzaniem.

• Nie odkurzać wody i innych 
cieczy.

• Chronić urządzenie przed 
opadami atmosferycznymi, 
wilgocią i źródłami ciepła.

• Urządzenia nie należy używać 
w pobliżu lub na materiałach 
wybuchowych lub łatwopalnych.

• Przed przystąpieniem do 

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
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czyszczenia i konserwacji 
urządzenia należy odłączyć je 
od zasilania.

• Podczas czyszczenia nie 
wolno zanurzać urządzenia 
ani przewodu zasilającego 
w wodzie.

• Nie demontuj urządzenia.
• Stosować wyłącznie oryginalne 

lub zalecane przez producenta 
części zamienne.

• Aby zapobiec zatkaniu filtra lub 
uszkodzeniu silnika, nie należy 
odkurzać cementu, tynku ani 
fragmentów prasowanego 
papieru.

• Urządzenia należy używać 
wyłącznie z dołączonym 
zasilaczem.

• Nie używać urządzenia bez 
filtrów. Może to spowodować 
jego uszkodzenie.

• Zachowane opakowanie należy 
przechowywać w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci.

• Niniejsze urządzenie nie jest 
przeznaczone dla osób, w tym 
dzieci, niepełnosprawnych fi-
zycznie, zmysłowo lub umysłowo 

lub tych, które nie posiadają od-
powiedniego doświadczenia i 
wiedzy na temat jego użytkowa-
nia, chyba że znajdują się pod 
nadzorem osoby odpowiedzial-
nej za bezpieczeństwo urządze-
nia lub zostały przeszkolone.

• Nie wolno dopuścić, by dzieci 
bawiły się urządzeniem.

• Przed przystąpieniem do 
czyszczenia lub konserwacji, 
należy odłączyć i wyjąć 
adapter sieciowy.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń, 
uszkodzony adapter powinien 
zostać wymieniony przez 
producenta, autoryzowanego 
p r z e d s t a w i c i e l a  l u b 
wykwalifikowanego technika.

• Trzymaj palce, włosy i luźne 
części ubrania z dala od 
otworów oraz ruchomych części 
urządzenia.

• Przed wyrzuceniem urządzenia 
należy wyjąć akumulator.

• Przed wyjęciem akumulatora 
należy odłączyć urządzenie od 
źródła zasilania.

• Zużyte akumulatory należy 

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
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utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami i regulacjami.

• Akumulatory mogą być usunięte 
tylko przez wykwalifikowane 
osoby

• UWAGA: Aby naładować 
akumulator, użyj wyjmowanego 
zasilacza YLS0241A-E360060 
dostarczonego z urządzeniem.

• Zainstaluj/wyjmij akumulatory 
zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji obsługi.

• Nie należy używać akumulatorów 
różnych typów ani starych i 
nowych akumulatorów razem.

• A k u m u l a t o r y  n a l e ż y 
zainstalować zgodnie z 
oznaczeniami biegunów.

• Wyczerpane akumulatory należy 
wyjąć z urządzenia i zutylizować 
je w bezpieczny sposób.

• Jeśli nie planujesz używać tego 
urządzenia przez dłuższy czas, 
należy wyjąć akumulatory.

• Niewłaściwe użytkowanie 
może spowodować wyciek 
płynu z baterii. Nie dotykać 
płynu. Uszkodzone baterie 
należy zutylizować zgodnie z 
prawem i skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem.

• Nie wolno zwierać zacisków 
zasilania.

• Należy używać akumulatorów 
ZB 2007.

• Niniejsze urządzenie nie jest 
przeznaczone dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych fizycznie, 
zmysłowo lub umysłowo lub 
tych, które nie posiadają 
odpowiedniego doświadczenia 
i wiedzy na temat jego 
użytkowania, chyba że znajdują 
się pod nadzorem lub zostały 
przeszkolone.

• Nie wolno dopuścić, by dzieci 
bawiły się urządzeniem.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
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1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i 
usuwanie odpadów 

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą EU 
WEEE (2012/19/EU). Produkt nosi symbol 
klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa 
domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte 
urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 
celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach 
zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z 
lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego 
produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę 
w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku 
zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze 
zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego 
zdrowia.

1.3 Opakowanie urządzenia 
Opakowanie urządzenia jest wykonane z ma-
teriałów nadających się do recyklingu zgodnie 
z przepisami krajowymi. 

Nie należy wyrzucać odpadów opakowaniowych wraz z 
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych lub 
innymi odpadami. Należy oddawać je do punktów zbiórki 
opakowań wyznaczonych przez władze lokalne.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

1.4 Zużyte akumulatory
Zużyte akumulatory należy utylizować zgod-
nie z lokalnymi przepisami. Symbol na aku-
mulatorze lub opakowaniu oznacza, że aku-
mulatory nie mogą być traktowane jako od-
pady komunalne. Na niektórych akumulato-

rach symbol ten może być używany razem z symbolem 
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu 
(Pb) dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej 
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio go-
spodarując zużytymi produktami i akumulatorami, moż-
na zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi 
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić 
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi od-
padami.

1.5 Zgodność z dyrektywą RoHS
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia 
substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE).  Nie zawiera 
szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej 
dyrektywie
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Wartości podane wraz z urządzeniem lub w dołączonych dokumentach są odczytami laboratoryjnymi, 
zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania 
i otoczenia.

2.1 Elementy sterujące i komponenty
1. Włącznik- Wyłącznik 
2. Przycisk trybu +
3. Przycisk trybu -
4. Wyświetlacz LCD
5. Przycisk zwalniający pokrywę filtra
6. Składana noga
7. Przycisk zwalniania szczotki
8. Elektryczna turboszczotka
9. Przycisk zwalniający akumulator
10. Korpus
11. Pojemnik na kurz
12. Przycisk otwierania pokrywy pojemnika na kurz
13. Przycisk składania nogi
14. Przycisk zwalniania nogi
15. Stacja ładująca
16. Rura do stacji ładującej
17. Wspornik stacji ładującej
18. Wałek do podłóg twardych
19. Adapter do ładowania
20. Łącznik kątowy
21. Wąska dysza szczelinowa 
22. Mini turboszczotka 
23. Szczotka do kurzu
24. Wkręt
25. Kołek

2.2 Dane techniczne
Nominalna moc wejściowa: 550 W
Wejście 100 - 240 V~ 50-60 Hz 0,8 A (max.) 
Wyjście 36 V    0,6 A

Czas ładowania: 4-5 godzin
Czas pracy przy maksymalnej mocy: do 7 
min.
Czas obsługi przy średniej mocy: do 30 min.
Czas pracy przy minimalnej mocy: do 60 
min.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian 
technicznych i projektowych.

Parametr zewnętrznego źródła 
zasilania
Producent: 
Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd
Model: YLS0241A-E360060
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz~
Prąd wejściowy: 0,8A
Napięcie wyjściowe: 36,0V
Prąd wyjściowy: 0,6A
Moc wyjściowa: 21,6W
Średnia sprawność podczas pracy: 87,19%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 
79,58%
Pobór mocy bez obciążenia: 0,09 W

2 Instalacja
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Przeznaczenie Oznaczenie 
szybkości

Czas pracy

Twarda podłoga

Minimalna 
prędkość do 60 min.

Średnia 
prędkość do 30 min.

Maksymalna 
prędkość do 15 min.

Dywan

Minimalna 
prędkość do 30 min.

Średnia 
prędkość do 15 min.

Maksymalna 
prędkość do 7 min.

Tryb ręczny

Minimalna 
prędkość do 90 min.

Średnia 
prędkość do 30 min.

Maksymalna 
prędkość do 8 min.

C Podany czas pracy dotyczy czasu, w jakim urządzenie może pracować przy pełnym naładowaniu aku-
mulatora (100%).

C Elektryczna turboszczotka (8) automatycznie wykrywa podłogę. Czas pracy może różnić się w 
zależności od używanego trybu.

C
Czas pracy dla trybu ręcznego dotyczy pracy bez akcesoriów oraz pracy z łącznikiem kątowym (20), 
szczotką do kurzu (23) i wąską dyszą szczelinową (21). Czas pracy różni się w przypadku używania 
mini turboszczotki (22).

2 Instalacja
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3 Instalacja

3.1 Przeznaczenie
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do użytku przemysłowego.

3.2 Instalacja mobilnej stacji ładującej

1

2

Zainstaluj rurę stacji ładującej (16) 
na wsporniku stacji ładującej (17), a 
następnie zainstaluj stację ładującą 
(15) na rurze stacji ładującej (16).

Zainstaluj cienką końcówkę 
ładowarki w gnieździe w stacji 
ładującej (15).
Podłącz adapter do ładowania (19) 
do gniazdka.

1

2

102-104 cm

1

2

Jeśli chcesz zamontować stację 
ładującą (15) na ścianie, odłącz 
stację ładującą od rury (16) i 
wspornika (17) za pomocą dwóch 
oddzielnych przycisków.

Ustaw stację ładującą (15) na 
wysokości 102-104 cm od podłogi.

Zamontuj koniec adaptera do 
ładowania (19) do gniazda z tyłu 
stacji ładującej (15). Zainstaluj 
cienką końcówkę ładowarki w 
gnieździe w stacji ładującej (12).
Przełóż przewód adaptera przez 
pierścień zabezpieczający przewód 
znajdujący się za rurą do stacji 
ładującej.
Przymocuj stację ładującą (15) do 
ściany za pomocą dwóch śrub (24) 
i dwóch kołków (25).
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3.3 Instalacja korpusu i szczotki

1

Zamontuj rure na końcu korpusu 
(10).
Zdejmij ją, naciskając przycisk 
zwalniający (14).

Naciśnij przycisk zwalniania 
elektrycznej turboszczotki (7) 
znajdujący się na elektrycznej 
turboszczotce (8) i popchnij go 
zgodnie z kierunkiem strzałki w 
stronę rury.

Zamontuj mini turboszczotkę (22) w 
stacji ładującej (15).

2 31

1
2
3

Umieść pozostałe akcesoria na 
wsporniku stacji ładującej (17).

3 Instalacja
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4 Obsługa

4.1 Ładowanie urządzenia

1 2

Zamontuj elektryczną turboszczotkę 
(8) w stacji ładującej.

Zamontuj korpus (10) w stacji ładu-
jącej (15).

Podłącz adapter do ładowania (19) 
do gniazdka. 

Podczas ładowania diody LED 
migają na biało.
–  Jeśli wszystkie diody LED się 

święcą, oznacza to, że urządzenie 
jest naładowane.

C Naładowanie urządzenia do pełna zajmuje 5 godzin. Nie należy obsługiwać urządzenia w trakcie jego 
ładowania.

Po umieszczeniu urządzenia w stacji ładującej (15) rozpocznie się 
ładowanie, a na ekranie (4) pojawi się procent naładowania. Wartość 
procentowa (%) i wskaźnik naładowania akumulatora zwiększają się w 
miarę ładowania urządzenia. Pierścień wokół ekranu podświetla się na 
niebiesko i mruga.

C
Ekran (4) zgaśnie 3 minuty po podłączeniu urządzenia do stacji 
ładującej. Stan naładowania akumulatora jest wyświetlany za 
pomocą 3 diod LED na urządzeniu. 

Aby zobaczyć procent naładowania urządzenia, naciśnij raz 
przycisk trybu + (2) lub - podczas ładowania.



101 / PLBezprzewodowy odkurzacz pionowy / Instrukcja obsługi

4.2 Obsługa

C Urządzenie można podłączyć do ładowania przed całkowitym rozładowaniem akumulatora.  Urządzenie 
można nieprzerwanie ładować w stacji ładującej (15) do następnego użycia.

ON/OFF

TURBO

Naciśnij włącznik (1), aby uruchomić 
urządzenie. Urządzenie uruchamia 
się z minimalną prędkością.

Naciśnij raz przycisk trybu „+” (2), 
aby ustawić średnią prędkość. Na-
ciśnij jeszcze raz, aby uruchomić z 
maksymalną prędkość. 

Naciśnij raz przycisk trybu (3) „-”, 
aby zmniejszyć prędkość podczas 
pracy z prędkością maksymalną 
lub średnią.

 

Urządzenie nadaje się do czyszcze-
nia dywanów i twardych podłóg.

Aby złozćyć rurę, naciśnij jeden z 
dwóch przycisków (13). W ten spo-
sób można dotrzeć do trudno do-
stępnych miejsc, np. pod siedze-
niami.

C Jeśli adapter jest podłączony do gniazdka, urządzenie automatycznie przestanie działać, gdy zostanie 
umieszczone w stacji ładującej (15) podczas pracy.

4 Obsługa
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4 Obsługa

4.3 Wyświetlacz LCD 

4.3.1 Ekran główny 

Hız seviye 
göstergesi

Renk 
göstergesi

Kalan 
kullanım 
süresi

Batarya doluluk 
göstergesi Hız seviye göstergesi

Maksimum hız

Orta hız

Düşük hız

Renk göstergesi

Wskaźnik naładowania baterii: 
Zależy od pozostałego czasu pracy.
Pozostały czas pracy: Pokazuje 
poziom naładowania w minutach, 
zgodnie z poziomem prędkości i 
używanym rodzajem podłogi.
Kolor wskaźnika: Pokazuje 
pozostały czas pracy na zielono, 
żółto i czerwono.

Wskaźnik poziomu prędkości: 
Pokazuje poziom prędkości 
urządzenia. 
Na przykład wszystkie trzy wskaźniki 
świecą się na biało podczas pracy z 
maksymalną prędkością.

Renk 
göstergesi

Batarya doluluk 
göstergesi

Pierścień wokół wyświetlacza (4) zmienia kolor zgodnie z pozostałym czasem 
pracy. 
Jednocześnie wskaźnik naładowania akumulatora zmienia się wraz z pozosta-
łym czasem pracy.
Kolor wskaźnika:
Mała prędkość

 • Przy pełnym naładowaniu wskaźnik świeci się na zielono od 60 minut do 
30 minut.

 • Przez ostatnie 30 do 3 minut wskaźnik świeci się na żółto.
 • Przez ostatnie 3 minuty wskaźnik świeci się na czerwono.

Średnia prędkość
 • Przy pełnym naładowaniu wskaźnik świeci się na żółto od 30 minut do 3 
minut.

 • Przez ostatnie 3 minuty wskaźnik świeci się na czerwono.

  Maksymalna prędkość
 • Przy pełnym naładowaniu wskaźnik świeci się na żółto od 7 minut do 3 minut.
 • Przez ostatnie 3 minuty wskaźnik świeci się na czerwono.

Wskaźnik 
naładowania baterii

Pozostały 
czas 
pracy

Wskaźnik 
poziomu 
prędkości

Wskaźnik poziomu prędkości

Kolor 
wskaźnika

Maksymalna prędkość

Średnia prędkość

Mała prędkość

Wskaźnik 
naładowania 
baterii

Kolor 
wskaźnika
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C Pozostały czas pracy, wskaźnik naładowania akumulatora i kolor wskaźnika (4) różnią się w zależności 
od poziomu prędkości i rodzaju podłogi.

4.3.2 Zmiana prędkości

Gdy poziom prędkości zostanie zmieniony, na ekranie pojawi się symbol 
poruszającej się szczotki i wskaźnik poziomu prędkości. Następnie pojawi się 
ekran główny.

4.3.3 Ładowanie

Po umieszczeniu urządzenia w stacji ładującej (15) rozpocznie się ładowanie, 
a na ekranie (4) pojawi się procent naładowania. Wartość procentowa (%) i 
wskaźnik naładowania akumulatora zwiększają się w miarę ładowania 
urządzenia. Pierścień wokół ekranu podświetla się na niebiesko i mruga.

C
Ekran zgaśnie 3 minuty po podłączeniu urządzenia do stacji 
ładującej (3). Stan naładowania akumulatora jest wyświetlany 
za pomocą 3 diod LED na urządzeniu. 

Aby zobaczyć procent naładowania urządzenia, naciśnij raz 
przycisk trybu + lub - podczas ładowania.

4.3.4 Automatyczne wykrywanie podłogi 

Kiedy szczotka (8) z automatycznym wykrywaniem podłogi przesunie się z wykładziny na twardą podłogę, na ekranie 
(4) pojawią się symbole pokazane powyżej.
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Kiedy szczotka (8) z automatycznym wykrywaniem podłogi przesunie się z twardej podłogi na dywan, na ekranie (4) 
pojawią się symbole pokazane powyżej.

4.3.5 Ekrany ostrzegawcze

4.3.5.1 Ostrzeżenie o czyszczeniu filtra

Należy regularnie czyścić filtry, aby nie dopuścić do utraty wydajności. Jeśli filtr nie jest regularnie czyszczony 
(w przypadku nadmiernego zgromadzenia się kurzu), na ekranie przez bardzo krótki czas wyświetla się animacja 
wskazująca, że należy wyczyścić metalowy filtr i piankę. Urządzenie nadal działa. 

C Przed kontynuowaniem sprzątania zaleca się wyczyszczenie filtra metalowego i pianki zgodnie z 
opisem w rozdziale „5.2 Czyszczenie filtra metalowego i pianki”.

4 Obsługa
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4.3.5.2 Ostrzeżenie o blokadzie szczotki

Gdy turboszczotka jest zablokowana lub zbyt wiele włosów zaplątało się na rolce, na ekranie w sposób ciągły 
wyświetla się animacja z ostrzeżeniem o blokadzie szczotki, a urządzenie przestaje działać.

C
Przed kontynuowaniem sprzątania zaleca się czyszczenie szczotki zgodnie z opisem w rozdziale „5.4 
Czyszczenie szczotki”. Wyjmij turbo szczotkę (8) ze składanej rury (6). Sprawdź turboszczotkę 
podłączoną do składanej rury usuń wszelkie blokady.

4.3.5.3 Ostrzeżenie o blokadzie rury

Gdy rura jest zablokowana, na ekranie w sposób ciągły wyświetlana jest informacja o blokadzie, a urządzenie 
przestaje działać. Znajdź przyczynę blokady rury.

C
Przed kontynuowaniem sprzątania należy sprawdzić przyczynę blokady zgodnie z opisem w rozdziale 
„5.5 Usuwanie blokad”. Wyjmij turbo szczotkę (8) ze składanej rury (6). Wyjmij składaną różdżkę 
z korpusu. Sprawdź turboszczotkę podłączoną do składanej rury i usuń wszelkie blokady. Sprawdź 
końcówki wlotu i wylotu składanej rury i usuń blokady. Sprawdź dyszę korpusu (10) i usuń blokady.
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4.4 Akcesoria
Możesz użyć akcesoriów instalując je na końcu korpusu.

Wąska dysza szczelinowa (21): 
Nadaje się do odkurzania tylnej 
części mebli, trudno dostępnych 
miejsc i wąskich obszarów.

Szczotka do kurzu (23): 
Nadaje się do odkurzania 
zasłon, woskowanych mebli 
oraz delikatnych i kruchych 
przedmiotów.

Mini turboszczotka (22): Nada-
je się do odkurzania podłóg, stopni 
schodów, wnętrz samochodów, sof 
i siedzisk itp. Nadaje się również do 
odkurzania sierści zwierząt.

 

Możesz użyć łącznika kątowego 
(20), montując go na końcu 
korpusu (10), aby uzyskać dostęp 
do trudno dostępnych miejsc.

To akcesorium nadaje się do 
stosowania na delikatnych 
twardych podłogach (naturalne 
drewno liściaste itp.).

4 Obsługa
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Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

A UWAGA: Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używać benzenu, rozpuszczalników, szorstkich 
środków czyszczących, przedmiotów metalowych ani twardych szczotek.

A
UWAGA: W wyniku użytkowania po pewnym czasie na filtrach mogą pojawić się odkształcenia. Aby 
zapobiec utracie wydajności należy go wymienić na nowy. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu 
zakupu nowego filtra. (patrz: s. 25)

5.1 Czyszczenie pojemnika na kurz

C Zalecamy czyszczenie pojemnika na kurz (11) po każdym cyklu sprzątaniu.

1
2

Powierzchnię korpusu przetrzyj 
wilgotną szmatką (10).

Naciśnij przycisk otwierania 
pokrywy pojemnika na kurz (12), 
aby otworzyć pojemnik na kurz (11) 
i usunąć kurz zebrany w środku.

Aby wyczyścić pojemnik na kurz 
(11), naciśnij przycisk znajdujący 
się pod urządzeniem. 

Odłącz pojemnik na kurz (11) od 
korpusu (10).
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Wyjmij metalowy filtr i piankę znaj-
dującą się wewnątrz pojemnika na 
kurz (11), obracając metalowy filtr 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

Usuń piankę znajdującą się we-
wnątrz metalowego filtra.

Usuń kurz z metalowego filtra i 
pianki, stukając nimi o twardą 
powierzchnię, taką jak kosz na 
śmieci, lub za pomocą szczotki.

Zamontuj piankę wewnątrz metalo-
wego filtra.

1

2

Zamontuj metalowy filtr w 
pojemniku na kurz (11), obracając 
go zgodnie ze wskazówkami 
zegara.

Podczas montażu metalowego filtra 
i pianki do pojemnika na kurz, z któ-
rego je zdemontowałeś, umieść je 
zgodnie z symbolami kłódek na po-
jemniku na kurz.

1. Przetrzyj korpus (10) wilgotną 
szmatką.

2. Zamontować korpus (10) do po-
jemnika na kurz (11).

5 Czyszczenie i konserwacja
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5.2  Czyszczenie filtra metalowego i pianki

C Metalowy filtr i piankę należy regularnie czyścić.

Wyjmij metalowy filtr i piankę 
znajdującą się wewnątrz pojemnika 
na kurz (11), obracając metalowy 
filtr w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Usuń piankę znajdującą się we-
wnątrz metalowego filtra.

Usuń kurz z metalowego filtra i 
pianki, stukając nimi o twardą 
powierzchnię, taką jak kosz na 
śmieci, lub za pomocą szczotki.

1
2

Zamontuj piankę wewnątrz metalo-
wego filtra. 

Zamontuj metalowy filtr i piankę 
wewnątrz pojemnika na kurz (11), 
obracając metalowy filtr zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara.
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C Wyczyścić metalowy filtr i piankę, myjąc je pod bieżącą zimną wodą raz w miesiącu po usunięciu z 
nich kurzu.

Wyjmij metalowy filtr i piankę 
znajdującą się wewnątrz pojemnika 
na kurz (11), obracając metalowy 
filtr w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Usuń piankę znajdującą się we-
wnątrz metalowego filtra.

Usuń kurz z metalowego filtra i 
pianki, stukając nimi o twardą 
powierzchnię, taką jak kosz na 
śmieci, lub za pomocą szczotki.

A UWAGA: Umyć pod zimną wodą. Ciepła woda pogarsza strukturę filtra.

1
2

1

2
24h

Wyczyść piankę pod bieżącą zimną 
wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Zamontuj suchą piankę wewnątrz 
metalowego filtra. 

Zamontuj metalowy filtr i piankę 
wewnątrz pojemnika na kurz (11), 
obracając metalowy filtr zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara.

C Wysuszenie wypranej pianki może zająć od 24 do 48 godzin. Gdy pianka jest sucha należy zamontować 
ją na miejscu.
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5.3  Czyszczenie filtra EPA E12 i zewnętrznej pianki

C Filtr EPA E12 i zewnętrzną piankę należy regularnie czyścić.

A UWAGA: Nie wolno myć filtra EPA E12.

1

2

Zdejmij pokrywę jednocześnie, na-
ciskając przycisk zwalniający filtr 
EPA E12.

Wyjmij filtr EPA E12 i znajdującą się 
w nim piankę.

Usuń kurz z filtra EPA E12 i 
pianki, stukając nimi o twardą 
powierzchnię, taką jak kosz na 
śmieci, lub za pomocą szczotki.

1

2
24h

Regularnie sprawdzaj piankę. 
Wyczyść pod bieżącą zimną wodą 
po wcześniejszym usunięciu kurzu. 
Po wysuszeniu ponownie zamontuj.

Zamontuj filtr EPA E12 i piankę na 
pokrywie.

Nałóż z powrotem pokrywkę.

A UWAGA: Umyć pod zimną wodą. Ciepła woda pogarsza strukturę filtra.
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5.4 Czyszczenie szczotki

A UWAGA: Nie myć turboszczotki (8) ani głównej szczotki walcowej.

Aby wyjąć elektryczną 
turboszczotkę (8), przytrzymaj 
wypustkę zwalniającą tak, aby 
blokada otworzyła się, obróć 
pokrywę rolki w swoją stronę i 
pociągnij w lewo.

Wyjmij główną szczotkę walcową. Usuń kurz, stukając lekko o 
twardą powierzchnię lub używając 
szczotki. Jeśli jakiekolwiek włosy są 
splątane, usuń je, odcinając.

Po wyczyszczeniu ponownie za-
montuj główną szczotkę walcową. 
Na zatrzasku usłyszysz „kliknięcie”. 

Możesz zastąpić główną szczotkę 
walcową delikatną rolką do 
twardych podłóg. 

5 Czyszczenie i konserwacja
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5.5 Usuwanie blokad

Gdy na ekranie (4) pojawi się ostrzeżenie o blokadzie rury, odłącz szczotkę (8) od rury (6), aby usunąć blokady. 
Wyjmij rure (6) z korpusu (10).

Sprawdź punkt połączenia szczotki 
(8) i dyszy. Usuń ciała obce.

Sprawdź wlot i wylot składanej rury 
(6). Usuń ciała obce.

Sprawdź dyszę korpusu (10). Usuń 
ciała obce.
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5.6 Przechowywanie
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je starannie przechowywać.
• Odłącz urządzenie od prądu.
• Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
• Gdy nie używasz akumulatora przez dłuższy czas, przechowuj go w chłodnym 

i suchym miejscu w stanie naładowania do połowy. Nie ładuj ani nie rozła-
dowuj go całkowicie.

• Akumulator należy przechowywać na materiale nieprzewodzącym i nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu 
akumulatora z metalem. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.

5.7 Transport i obsługa
• Podczas transportu i przenoszenia przechowuj urządzenie w opakowaniu. Chroni to urządzenie przed fizycznymi 

uszkodzeniami.
• Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie 

urządzenia.
• Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, może nie działać lub może dojść do jego trwałego uszkodzenia.

5 Czyszczenie i konserwacja
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A UWAGA: Przed poproszeniem o pomoc działu serwisowego sprawdź poniższe punkty.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Nie działa

Akumulator jest rozładowany. Naładuj go.

Akumulator może być źle osadzony. Wyjmij akumulator i zainstaluj go 
ponownie.

Przyłącze odkurzacza jest 
zablokowane.

Rozłóż urządzenie na części: korpus 
(10), szczotka (8) i rura (6). Sprawdź i 
wyczyść punkty połączeń. 

Zmniejsza się moc ssania.

Pojemnik na kurz (11) jest pełny. Wyczyść pojemnik na kurz (11) i 
filtr.

Być może minął już okres 
czyszczenia filtrów. Wyczyść filtry.

Filtry mogą być zdeformowane w 
wyniku eksploatacji i mógł nadejść 
okres ich wymiany.

Skontaktuj się z obsługą klienta w 
celu zakupu nowego filtra.

Pianka jest zanieczyszczona. Wyczyść filtry i ponownie naładuj 
urządzenie. 

Włosy i podobne materiały mogły 
zaplątać się na obracającym się 
wałku turboszczotki (8).

Wyczyść wałek turboszczotki.

Z silnika dobiega niepokojący 
dźwięk.

Przyłącze odkurzacza jest 
zablokowane.

Rozłóż urządzenie na części: korpus 
(10), szczotka (8) i rura (6). Sprawdź 
i wyczyść punkty połączeń. 

Coś mogło utknąć między 
pojemnikiem na kurz a filtrem.

Otwórz pojemnik na kurz i sprawdź 
obszar filtra.

Nie można naładować odkurzacza. Odkurzacz nie jest zamontowany w 
stacji ładującej (15).

Zamontuj odkurzacz w stacji 
ładującej (15). Upewnij się, że jest 
prawidłowo osadzony. Sprawdź 
połączenie. 

Odkurzacz działa przez bardzo krótki 
czas po naładowaniu.

Nie jest ładowany przez odpowiedni 
okres.

Zgodnie z instrukcją ładuj 
urządzenie przez 4-5 godzin. 

Pianka jest zanieczyszczona. Wyczyść filtry i ponownie naładuj 
urządzenie. 

Spada żywotność baterii. Skontaktuj się z obsługą klienta w 
celu zakupu nowego akumulatora. 

Wskaźnik świeci się na czerwono. Urządzenie zaraz się rozładuje. Naładuj go.
Na ekranie pojawia się informująca 
o zablokowaniu szczotki, a 
urządzenie przestało działać. 

Włosy i podobne materiały mogły 
zaplątać się na obracającym się 
wałku turboszczotki (8).

Wyczyść wałek turboszczotki.

Na ekranie pojawia się informująca 
o zablokowaniu odkurzacza, a 
urządzenie przestało działać.

Rura jest zablokowana. Usuń blokady.
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Na ekranie pojawia się informująca 
o zablokowaniu filtra, a urządzenie 
przestało działać.

W filtrach znajduje się za dużo 
kurzu.

Wyczyścić piankę wlotową silnika i 
metalowy filtr.

Urządzenie przestało działać 
podczas pracy. Ekran ładowania 
wyświetla się podczas ładowania 
urządzenia. Procent baterii nie 
zmienia się. 

Akumulator jest uszkodzony. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Urządzenie przestało działać bez 
wyświetlania ostrzeżenia. Akumulator mógł się przegrzać. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i 

spróbuj uruchomić je ponownie.
Podczas ładowania 1 z diod LED 
szybko miga na czerwono, a 
procent naładowania baterii na 
ekranie nie zmienia się.

Być może przypadkowo podłączyłeś 
adapter innego urządzenia, przez co 
prąd ładowania jest nadmierny.

Użyj odpowiedniego adaptera.

Podczas ładowania 1 z diod LED 
szybko miga na czerwono, a 
procent naładowania baterii na 
ekranie nie zmienia się. 

Akumulator jest przegrzany. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Podczas ładowania 1 z diod 
LED szybko miga na przemian 
na czerwono i biało, a procent 
naładowania baterii na ekranie 
pokazuje 00%..

Korpus (10) nie jest prawidłowo 
zamontowany w stacji ładującej 
(15) lub bateria nie jest prawidłowo 
zamontowana w korpusie. 

Wyjmij adapter (19) ze stacji 
ładującej (15) i zdejmij korpus 
(10). Upewnij się, że bateria 
jest prawidłowo zamontowana. 
Zamontuj korpus (10) do stacji 
ładującej i ponownie podłącz 
adapter do stacji ładującej. 

Z wylotu powietrza wydobywa się 
nieprzyjemny zapach (niewielka 
wilgoć, kurz, zapach tworzywa 
sztucznego). 

Czy kupiłeś urządzenie w ciągu 
ostatnich 3 miesięcy?

To normalne, że nieprzyjemny 
zapach (lekki zapach plastiku) 
pojawia się w ciągu 3 miesięcy od 
daty zakupu. 

Pojemnik na kurz (11) i filtry nie są 
prawidłowo wyczyszczone.

Wyczyść pojemnik na kurz (11) i 
filtry. 

Zainstalowane zostały wilgotne 
filtry, ktore nie wyschły całkowicie 
po umyciu.

Wyjmij filtry i upewnij się, że są 
suche przed zainstalowaniem ich w 
urządzeniu. 

Filtry mogą być zdeformowane w 
wyniku częstej eksploatacji i mógł 
nadejść okres ich wymiany.

Skontaktuj się z obsługą klienta w 
celu zakupu nowego filtra. 



Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą 
służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpis-
ana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 
0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowad-
zone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) 
osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad pro-
dukcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: 
„Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków 
Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona 
usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w 
zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub 
wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków 
Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwsze-
go Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem 
przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego 
oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez 
Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) 
po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 
14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkowni-
ka na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii 
BEKO.
Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych 
Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym 
mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc 
odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych ter-
minach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu 
Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.



IV. WYŁĄCZENIA.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
- użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i 
jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie 
jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach ek-
sploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i 
innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie os-
przętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego 
nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządze-
nia. 

Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
- wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, 
żarówki, szczotki, itp.;
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest 
Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu doty-
czącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, nied-
balstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub 
dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i 
które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 
z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządze-
nia;
uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń 
spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek dz-
iałania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosfery-
czne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacy-
jnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych 
do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie 
z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, 
plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunk-
ach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 
01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi 
dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynika-
jących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.


