
PISTOOVER

Odkurzacz samochodowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia i zachowanie jej na przyszłość.

1 x odkurzacz samochodowy
1 x samochodowa wtyczka elektryczna
1 x przystawka szczotkowa
1 x wąż ssący
3 x płaskie przystawki
1 x tabletka do aromaterapii
1 × instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA

Napięcie: DC 12 V
Moc: 120 W
Natężenie prądu: 10 A
Długość kabla: 4.5 m

OSTRZEŻENIA

1. Produkt powinien być podłączony wyłącznie do gniazda zapalniczki 
samochodowej.

2. Przechowuj produkt z dala od alkoholu i innych łatwopalnych materiałów.
3. Produkt ten może być stosowany zarówno w warunkach suchych jak i mokrych. 

Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na odprowadzanie wody z okapu.
4. Produkt ten może korzystać tylko z zasilania 12V
5. Produkt nie powinien pracować dłużej niż 20 minut, ponieważ spala silnik. 
6. Pamiętaj, aby oczyścić filtr. 
7. Jeśli produkt nie działa. Proszę sprawdzić, czy wtyczka jest w dobrym kontakcie i 

czy bezpiecznik jest odłączony.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Włóż wtyczkę do otworu zapalniczki w samochodzie.
2. Włącz przełącznik.
3. Wymień różne dysze ssące w zależności od zastosowania.
4. Ten produkt to dwufunkcyjny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Po wchłonięciu 
wody należy zwrócić uwagę, aby otworzyć przednią pokrywę na czas w celu spuszczenia 
wody.
5. Aby otworzyć komorę na kurz, jedną ręką przytrzymaj za uchwyt odkurzacza, a drugą 
za komorę. Przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

Szybkie odkurzanie z aromaterapią: 
Aromaterapia zostanie włączona, gdy 
będziesz odkurzać z dodatkiem tabletek 
aromaterapeutycznych. 

1. Otwórz tylną pokrywę (w 
kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara).

2. Włóż tabletkę do aromaterapii.



CZYSZCZENIE

NIE NALEŻY ZANURZAĆ GŁÓWNEJ CZĘŚCI ODKURZACZA W WODZIE LUB INNYCH 
PŁYNACH. SPOWODUJE TO USZKODZENIE URZĄDZENIA.

∑ Do czyszczenia obudowy produktu używać tylko lekko zwilżonej, miękkiej 
ścierki.  

∑ Pamiętaj, aby oczyścić filtr. Filtr można zdemontować i wyczyścić. W razie 
potrzeby ponownego użycia przepłukać wodą. 

∑ Nie należy demontować produktu.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być 
wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec 
potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na 

skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób 
odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego 
wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego 
produkt został zakupiony. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi 
w sposób bezpieczny dla środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów 
określonych w obowiązujących dyrektywach WE.


