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Ostrzeżenie
Nasze maszyny są budowane zawsze z myślą o tym by zapewnić najwyższą jakość i funkcjonalność.
Mamy nadzieję, że odkurzacze które oddajemy w Państwa ręce spełnią wszelkie oczekiwania.
Zalecamy dokładnie zapoznać się z instrukcjami znajdującymi się w tej broszurze i zachować ja do
dalszego korzystania. Niestosowanie się do zawartych w niej instrukcji może mieć wpływ na
bezpieczeństwo korzystania z odkurzacza.
Elementy opakowania (worki plastikowe, zszywki itd.) stanowią potencjalne zagrożenie i nie powinny
być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, osób niepełnosprawnych itd.
Po rozpakowaniu odkurzacza upewnij się, że wszystkie znajdujące się w nim elementy nie są
uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub brakujących elementów podobnie jak
w przypadku ewentualnych napraw prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem naprawczym
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Przed podłączeniem ekstraktora do zasilania, upewnij się że parametry techniczne urządzenia
wskazane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem w sieci.
Ekstraktor może być wykorzystywany wyłączenie do celów dla których został zaprojektowany, a w
szczególności do prania powierzchni obojętnych. Każde inne zastosowanie należy uznać za
niedozwolone i niebezpieczne dla użytkownika.
Należy unikać zbliżania akcesoriów w trakcie użytkowania urządzenia do wrażliwych części ciała tj.
oczu, uszu, itp.). Nie wolno pozostawiać urządzenia bezpośrednio w sąsiedztwie dzieci
pozostawionych bez opieki oraz osób chorych psychicznie. Nie należy pozostawić maszyny
podłączonej do źródła zasilania gdy urządzenie nie jest użytkowane. Przed wykonywaniem
jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub pielęgnacją urządzenia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno używać
urządzenia w celu odkurzania rozpuszczalników oraz ciekłych i pianowych substancji chemicznych.
Należy również unikać bezpośredniego kontaktu urządzenia z powyższymi substancjami
chemicznymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach trzecich spowodowane
poprzez nieodpowiednie użytkowanie urządzenia oraz spowodowane nie stosowaniem się do
ostrzeżeń opisanych w powyższej instrukcji.
Extraktor do prania dywanów
Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że odkurzacz odłączony jest od źródła zasilania (rys.1L),
zwolnij zaczepy i zdejmij głowice odkurzacza (rys.2L) a następnie usuń filtr papierowy.
Ponownie zamocuj głowice odkurzacza do pierwotnej pozycji, zamknij klamrami (Rys. 4L)
Napełnij zbiornik na detergent płynem roboczym, niskopiennym (Rys. 5L) a następnie podłącz rurę
którą będzie podawać płyn roboczy (Rys. 6L). Podłącz wąż getki do rekojęście (Rys. 7L).
Podłącz końcówkę giętkiego węża do wygiętej części rury tzw. Rękojeści a następnie połącz w całość
pozostałe elementy rur. (rys 6) Aby rozłączyć rurę (jak pokazano w części A) naciśnij na pierścień i
jednocześnie pociągnij za rurę.
Podłącz końcówkę wężyka do podawania detergentu do wejścia znajdującego się na zbiorniku (Rys. )
Podłącz źródło zasilania prądem (rys 8)
Włącz odkurzacz (2 przyciski na głowicy) naciskając na właściwe przyciski (rys. 9). Aby zacząć dozować
Detergent do prania należy nacisnąć dźwignię znajdującą się na rękojeści (wygięty element rury) i
przytrzymać przez pożądany czas zraszania detergentem powierzchni którą chcemy uprać. Aby
pranie wykładziny było efektywne powinna ona znajdować się na płaskiej powierzchni (rys. 10)

Przesuwaj ssawą po wykładzinie, powtarzaj czynność minimum dwukrotnie w tym samym miejscu. W
przypadku gdy na wykładzinie pozostanie większa ilość płynu przytrzymaj ssawę dłużej by zassać
ciecz. W przypadku uporczywej plamy należy przed wykonaniem powyższych czynności polać ją
skoncentrowanym detergentem.
UWAGA! Maszyna została wyposażona w pływak, który wyłączy silnik odkurzacza w momencie gdy
zbiornik wypełni się do maksymalnego poziomu. Gdy tak się stanie opróżnij zbiornik z cieczy.

UWAGA! Nie kieruj ognia ani strumienia wody na źródła zasilania odkurzacza. Nigdy nie zasysaj do
odkurzacza substancji łatwopalnych oraz substancji o wysokiej temperaturze.
UWAGA! Jeśli silnik odkurzacza nie działa, odczekaj ok 10 minut pozwalając mu ostygnąć (silnik
wyposażony jest w czujnik zabezpieczający go przed przegrzaniem). Aby uniknąć przegrzania silnika,
każdorazowo gdy praca silnika zostaje przerwana na więcej niż 2 min, wyłącz urządzenie przy pomocy
dwóch przycisków w pozycję OFF.

Użycie odkurzacza na sucho
Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że odkurzacz odłączony jest od źródła zasilania (rys.1),
zwolnij zaczepy i zdejmij głowice odkurzacza (rys.2)upewnij się że zainstalowany jest filtr od kurzu
(rys.3). Przywróć głowicę odkurzacza do pozycji wyjściowej i zamocuj ją używając specjalnych
uchwytów. (rys 4). Podłącz giętki wąż do otworu znajdującego się w korpusie odkurzacza, a następnie
połącz 2 rury do węża giętkiego (rys.5 i rys 6) i pożądane akcesoria.
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego (rys. 7) włącz odkurzacz przy użyciu
właściwego przycisku (rys. 8). Maszyna pracuje.
Do odkurzania , podłóg twardych , parkietów użyj ssawy z włosiem (rys. 9), do wykładzin i dywanów
użyj specjalnej ssawy (rys. 10) – dostępna jako opcja.
Do odkurzania przestrzeni trudnodostępnych, jak wnętrze samochodu itp. należy użyć załączonych
akcesoriów (Rys. 11, 12, 13).
Szczotka okrągła z włosiem może być używana do mebli i innych trudno dostępnych przestrzeni.
Mocuje się ja jak na (rys. 14) a używa jak na (rys 15).
Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacz (Rys. 16), wyjmij przewód zasilający z kontaktu (Rys. 1) a
następnie przystąp do czyszczenie zbiornika na odpady.
W celu podwojenia mocy odkurzacza a tym samym by osiągnąć max moc ( z 180 m3/h do 360 m3/h)
należy uruchomić drugi silnik przy pomocy włącznika umieszczonego obok włącznika głównego.

Użycie odkurzacza na mokro
Upewnij się, że w zbiorniku nie znajduje się kurz. Odłącz zasilanie odkurzacza (Rys 17), zdejmij
głowicę odkurzacza (Rys 18), usuń filtr papierowy (Rys. 19). Upewnij się że zbiornik jest puty.
Przywróć głowicę odkurzacza do pozycji wyjściowej i zamocuj ją używając specjalnych uchwytów (Rys
20), podłącz odkurzacz do zasilania (Rys 21), włącz odkurzacz poprzez naciśnięcie włączników (Rys
22) i rozpocznij pracę. Na zakończenie pracy wcisnąć przycisk (Rys 25), wyjść przewód ze źródła
zasilania (Rys 17) a następnie opróżnić zbiornik z zebranej podczas pracy cieczy. W celu podwojenia
mocy odkurzacza a tym samym by osiągnąć max moc ( z 180 m3/h do 360 m3/h) należy uruchomić
drugi silnik przy pomocy włącznika umieszczonego obok włącznika głównego.

Ostrzeżenie:
Odkurzacz wyposażony jest w pływak, który przerwie pracę urządzenia w momencie kiedy zbiornik
zostanie wypełniony cieczą do maksymalnego poziomu. Kiedy to nastąpi, wyłącz odkurzacz przy
użyciu włączników, odłącz źródło zasilania, zdejmij głowicę odkurzacza (a następnie opróżnij zbiornik
Czyszczenie i konserwacja odkurzacza
Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności w obrębie odkurzacza, zawsze upewnij się
czy źródło zasilania jest odłączone.
Upewnij się, że przewód elektryczny nie jest uszkodzony.
A) Umyj zbiornik, staraj się by w zbiorniku nie pozostawiać na dłuższy czas zabrudzeń zarówno
brudnej wody
B) Wymieniaj systematycznie filtr papierowy
C) Czyść filtr gąbczasty ciepłą wodą z dodatkiem właściwego detergentu
D) Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych

Rozwiązywanie problemów:
1. Objaw: Maszyna nie pracuje.
Sprawdź następujące elementy:
a) sprawdź czy urządzenie podłączone jest do źródła zasilania
b) sprawdź czy włączniki znajdują się pozycji ON
c) Zbiornik może być wypełniony do maximum wodą. Jeśli tak postępuj wg instrukcji opisanej
powyżej.

Parametry techniczne
Parametry techniczne
Napięcie
Moc
Podciśnienie
Przepływ powietrza
Ciśnienie
Przepływ powietrz
Zbiornik na detergent
Zbiornik powrotny
Waga
Wymiary

Jednostka
V / Hz
W
mBar/ kPa
3
l/min / m /h
atm
l/h
l
l
kg
cm

Extract A58.3 Dp
230-240 / 50-60
1100, by pass, 2 stopniowy
220/22
6000 / 360
8
108
25
77
22
53 x 70 x 95

Opis:

Lista części zamiennych

