
Odkurzacz samochodowy 100 W | Lescars (NC5876)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• odkurzacza

• 2 końcówki

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 12 V DC / 8,3 A

• pobór mocy: 100 W

• materiał obudowy: tworzywo sztuczne

• długość kabla: 2,5 m

• wymiary: 35,5 x 10 x 12 cm

• waga: 500 g.

Użytkowanie

1. Uruchom zapłon swojego samochodu.

2. Podłącz  kabel  urządzenia  do  zapalniczki  samochodowej.  Upewnij  się,  że  kabel  jest

całkowicie rozwinięty.

3. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania znajdującego się w górnej

części uchwytu.

4. W celu lepszego dotarcia do wąskich miejsc w samochodzie zaleca się stosowanie dyszy.

Odkurzacz może być używany na mokro lub na sucho.

5. Aby wyjąć filtr, należy trzymać urządzenie tak, aby filtr był skierowany w dół. Naciśnij

przycisk  nad  filtrem,  aby  oddzielić  go  od  uchwytu.  Po  każdym użyciu  opróżnij  filtr  i

przepłucz go czystą wodą.

Rozwiązywanie problemów

Odkurzacz nie działa

• Sprawdź  gniazdo  zapalniczki  pod  kątem  zabrudzeń  lub  ciał  obcych.  W razie  potrzeby

oczyść  gniazdo  za  pomocą  przedmiotu  nieprzewodzącego.  Do  czyszczenia  nie  wolno

używać metalowych przedmiotów!
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• Sprawdź dopasowanie wtyku w gnieździe, w razie potrzeby wciśnij mocniej i przesuwaj go

tam i z powrotem, aby uzyskać lepszy kontakt.

• Sprawdź, czy kabel nie jest zagięty i skręcony.

• Upewnij się, że zapłon samochodu jest włączony.

Odkurzacz słabo ciągnie

• Sprawdź,  czy filtr  nie  jest  zablokowany.  W razie  potrzeby należy wyczyścić  filtr  ciepłą

wodą i dobrze wysuszyć.

• Sprawdź, czy filtr jest pełny i w razie potrzeby opróżnij go.

• W przypadku korzystania z końcówki należy sprawdzić, czy jest ona prawidłowo osadzona

lub nie jest zablokowana przez ciała obce.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku

widocznych uszkodzeń urządzenia, kabla lub wtyczki, nie należy używać urządzenia. Nie

należy używać produktu, który uległ uszkodzeniu lub został upuszczony.

• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nigdy nie zanurzaj elementów elektronicznych produktu w wodzie lub innych cieczach.

• Nigdy nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękoma.

• Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazda zapalniczki, zawsze wyciągaj ją bezpośrednio.

Nigdy  nie  ciągnij  za  kabel,  może  być  uszkodzony.  Nigdy  nie  należy  transportować

urządzenia za pomocą kabla.

• Upewnij się, że kabel zasilający nie jest zagięty, ściśnięty, przytrzaśnięty lub w kontakcie ze

źródłami  ciepła  lub  ostrymi  krawędziami.  Nie  może  też  stać  się  niebezpieczeństwem

potknięcia się.
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• Jeśli to możliwe, nie należy używać przedłużaczy. Jeśli jest to nieuniknione, należy używać

tylko zatwierdzonych przez GS, bryzgoszczelnych, pojedynczych przedłużaczy (nie wielu

gniazd) zaprojektowanych pod kątem zużycia energii przez urządzenie.

• Przed podłączeniem do zasilania należy upewnić się,  że  napięcie  elektryczne podane na

tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku sieciowym.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NC-5876-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.

3


