


INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU KORZYSTANIA Z VACDOM MAXI
Zanim zapoznasz się z instrukcją zapoznaj się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

Jak przenosić odkurzacz
• odkurzacz można przenosić za uchwyt oznaczony nr. 2
• podczas przenoszenia urządzenia nie należy naciskać przycisku zwalniającego pojemnik na kurz oznaczonego nr. 1, 
nie należy potrząsać urządzeniem.
Zastosowanie 
• Przewód zasilający należy rozwinąć maksymalnie do czerwonej linii.
• Podłącz urządzenie do gniazdka.
• Przycisk włączania i wyłączania jest oznaczony na rysunku nr. 15.
• Po użyciu: odłącz przewód zasilający zwiń go, a następnie oczyść zbiornik na kurz. 
• Wyłącz odkurzacz przyciskiem off, odłącz od źródła prądu, upewnij się, że urządzenie jest w pozycji pionowej, następnie możesz zmienić 
końcówkę zasysającą na inną.

Konserwacja urządzenia VACDOM MAXI
• Nie należy wykonywać żadnych napraw i prac konserwacyjnych, które nie są zawarte w instrukcji dołączonej do urządzenia VACDOM MAXI, 
lub nie zostały zlecone przez firmę Vaše DEDRA, s.r.o.
• należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez Vaše DEDRA, s.r.o. użycie innych może skutkować utratą gwarancji.
• Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu. Nie należy używać i przechowywać odkurzacza w miejscach gdzie temperatura jest niższa 
niż 0 ° C. Upewnij się, że temperatura pomieszczenia jest właściwa zanim użyjesz w nim odkurzacza.  
• Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką. Nie należy stosować smarów, środków czyszczących, past lub odświeżaczy powietrza.
• Jeśli używasz odkurzacza w garażu pamiętaj by oczyścić koła z piasku, kamieni i brudu suchą szmatką. Drobne elementy mogą uszkodzić 
podłogi w domu. 

UWAGA:
• Nie należy używać odkurzacza gdy pojemnik na kurz jest niepodłączony.
• Nie należy używać urządzenia do odkurzania: gruzu, gipsu, cementu, pyłu gipsowego, drobnego kurzu powstałego podczas wiercenia, pyłu, itp. 
Mogą one nieodwracalnie uszkodzić odkurzacz co będzie skutkowało utratą gwarancji.  
• Pył, tynk, mąkę można odkurzyć tylko wtedy gdy jest jej niewiele
• Nie należy odkurzać ostrych przedmiotów takich jak małe zabawki, szpilki, spinacze itp. mogą uszkodzić urządzenie. 
• Podczas użytkowania w pojemniku na kurz mogą się pojawić słabe próżniowe wyładowania elektrostatyczne. Takie zjawisko jest całkowicie 
nieszkodliwe, nie ma ono związku z układem elektrycznym urządzenia. Aby zminimalizować skutki tego zjawiska. Po użyciu należy przepłukać 
pojemnik na odpady bez wstępnego opróżniania (patrz w rozdziale czyszczenie pojemnika na kurz)    
• Podczas odkurzania schodów urządzenie należy umieścić pod nami.
• Nie należy stawiać odkurzacza na krześle czy stole itp.
• Zanim rozpoczniesz odkurzanie powierzchni polerowanych na wysoki połysk upewnij się, że na ssawce i kołach nie ma ciał obcych. 
Mogą one uszkodzić podłogę.
• Podczas odkurzania nie należy dociskać zbyt mocno końcówki do podłogi, może to uszkodzić podłogę lub końcówkę.
• Upewnij się, że końcówka ssąca nie uszkodzi delikatnej podłogi. 
• Podczas odkurzania podłóg woskowanych końcówka ssąca może zarysować powierzchnię. W takiej sytuacji należy przetrzeć wytarte miejsce 
wilgotną szmatką a następnie nałożyć wosk i poczekać aż wyschnie. Gdy odkurzacz zasysa zbyt intensywnie, należy przesunąć dźwignie zmniejsza-
jącą przepływ powietrza.

Opróżnianie pojemnika na kurz:
• Należy wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza.
• Pojemnik na kurz należy płukać wyłącznie zimną wodą.
• Podczas czyszczenia pojemnika na kurz nie należy stosować żadnych substancji chemicznych i odświeżaczy powietrza.
• Pojemnik na kurz nie nadaje się do mycia w zmywarce.
• Pojemnik na kurz nie powinien być zanurzany w wodzie, nie należy niczego do niego wlewać.
• Zanim ponownie użyjesz odkurzacza upewnij się, że pojemnik na kurz jest całkowicie suchy. 
• Zanim zainstalujesz pojemnik na kurz w odkurzaczu upewnij się, że jest dobrze zamknięty i że został prawidłowo włożony na miejsce.
• Charakterystyczne kliknięcie sygnalizuje, że wszystko jest na swoim miejscu.

Szybki start:
1. Połącz ze sobą dyszę rurę i wąż.
2. Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do sieci.
3. Uruchom odkurzacz przyciskiem (15) ON / OFF
4. Umieść końcówkę węża w odkurzaczu (12) lekko dociśnij aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
5. Połącz rurę z końcówką węża w końcówce znajduje się otwór regulujący siłę przepływu powietrza (7). 
6. Podłącz ssawkę (9).
7. Podłącz końcówkę do odkurzania szczelin (10). 

Automatyczne zwijanie kabla:
Po zakończeniu odkurzania należy odłączyć przewód zasilający. Następnie nacisnąć przycisk automatycznego zwijania kabla (16).
UWAGA: podczas zwijania przewodu końcówkę należy trzymać w dłoni, by uniknąć ewentualnych obrażeń i szkód.

Opróżnianie pojemnika na kurz:
Aby odkurzacz działał na maksymalnych obrotach należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz, najlepiej po każdym użyciu. Gdy pojemnik jest 
pusty odkurzacz zasysa z największą siłą.
• Pojemnik na kurz należy opróżnić gdy ilość odpadów przekroczy oznaczenie MAX, nie należy przepełniać pojemnika.
• Zanim będziemy opróżniać pojemnik na kurz należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone
• Aby opróżnić zbiornik na kurz należy nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (1) obr. B
• Aby wysypać odpady ze zbiornika należy nacisnąć przycisk na pojemniku obr. C
• By zapobiec przedostaniu się pyłu i alergenów do powiesza owiń pojemnik na kurz szczelnie plastikową torbą, następnie opróżnij pojemnik.
• Następnie wyjmij pojemnik z plastikowego worka.
• Zawiń worek i wyrzuć.
• Zamknij dno przezroczystego pojemnika, gdy usłyszysz kliknięcie masz pewność, że pojemnik się nie otworzy.
• Umieść pojemnik na kurz w odkurzaczu.
• Włóż pojemnik na kurz aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, upewnij się, że część jest na swoim miejscu. 

Czyszczenie filtra i pokrywy filtra: 
Ważne: Czyszczenie VACDOM MAXI powinno odbywać się tylko na twardym podłożu. 
Naciśnij przycisk u góry (1). Zwolnij pojemnik na kurz. Wyjmij pojemnik zgodnie ze wskazówkami na obrazku B.

Czyszczenie filtra: 
1. Usuń filtr umieszczony w górnej części pojemnika na kurz, obróć górną pokrywę pojemnika na kurz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (D). Wyjmij filtr (E) 
2. Odkręć filtr zgodnie z kierunkiem strzałki (OPEN) w górnej części. Oddziel filtr i wyjmij. 
3. By dokładnie wyczyścić filtr użyj miękkiej szmatki. Filtr myj w letniej wodzie bez użycia detergentów. Następnie pozostaw filtr na około 24 godziny 
do całkowitego wyschnięcia  

Czyszczenie obudowy filtra 
1. Zdejmij pokrywę filtra 
3. Opłucz osłonę filtra pod bieżącą wodą i dokładnie osusz. 
 
Ponowne umieszczenie filtra w obudowie
1. Umieść gąbczasty element w obudowie filtra (18) obróć obudowę filtra w kierunku wskazanym strzałką (LOCK)
2.Umieść filtr w pojemniku na kurz plastikowy zaczep umieszczony w górnej części pojemnika powinien idealnie pasować do filtra (H).
3. Umieść filtr w pojemniku na kurz zgodnie z ruchem wskazówek zegara (2) do momentu gdy poczujesz opór. Śledź symbol kłódki 
na pojemniku i strzałkę umieszczoną na obudowie filtra. 
UWAGA: Filtr nie powinien być czyszczony detergentami, przed kolejnym użyciem powinien być całkowicie suchy
UWAGA: Gdy filtr jest źle włożony nie da się poprawnie włożyć pojemnika na kurz. 

Przechowywanie: 
Po zakończeniu odkurzania rurę można umieścić na specjalnym haczyku umieszczonym w tylnej części odkurzacza. (G)

1) Przycisk zwalniający blokadę zbiornika na kurz. 2) Uchwyt 
zbiornika na kurz. 3) Wieko pojemnika na kurz. 4) Pojemnik 
na kurz. 5) Wąż. 6) Uchwyt węża. 7) Regulator przepływu 
powietrza. 8) Palstikowo metalowawa rura teleskopowa. 9) Ssawka 
uniwersalna. 10) Końcówka do odkurzania szczelin. 
11) Końcówka węża. 12) Podłączenie węża. 13) Środkowa część 
osłony odkurzacza. 14) Osłona odkurzacza. 15) ON/OFF główny 
włącznik. 16) Przycisk zwijający przewód zasilający. 17) Wylot 
powietsza. 18) Pokrywa filtra. 19) Gąbka filtra. 20) Filtr. 
21) Przycisk dolnej pokrywy. 22) Pokrywa dolna.


