
ODKURZACZ SAMOCHODOWY RĘCZNY 12V
AG148A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Uniwersalny, bezworkowy odkurzacz samochodowy zasilany z gniazda zapalniczki 
samochodowej 12V. Doskonale usuwa drobne zanieczyszczenia z tapicerki 
samochodowej. Długi kabel zasilający oraz lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwiają 
korzystanie z urządzenia. W komplecie dołączonych zostało 5 wymiennych końcówek 
oraz elastyczny wąż, dopasowanych do rodzaju zabrudzeń. Filtr HEPA wielokrotnego 
użytku zapewnia długą i bezproblemową pracę.
Cechy produktu:

• Bezworkowy odkurzacz samochodowy z filtrem HEPA.
• Doskonale usuwa zanieczyszczenia z tapicerki. 
• Zasilany z gniazda zapalniczki samochodowej (12V) co znacznie ułatwia obsługę. 
• Długi kabel zasilający (4,8 m) zapewnia dostęp do każdego zakamarka samochodu. 
• Wykonany z wysokiej jakości tworzywa (ABS). Jest bardzo lekki i łatwo nim 

manewrować we wnętrzu pojazdu. 
• W komplecie dołączone 5 wymiennych końcówek oraz elastyczny wąż co umożliwia 

odkurzanie nawet trudno dostępnych miejsc. 
• Wbudowany filtr przeciwpyłkowy (HEPA) wielokrotnego użytku. 
• Po odkurzeniu wystarczy opróżnić pojemnik - nie trzeba dokupować dodatkowych 

worków, przez co odkurzanie jest bardzo ekonomiczne. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 12V (samochodowe gniazdo zapalniczki) 
• Moc (maksymalna): 120W 
• Siła ssania: 4200 Pa 
• 5 wymiennych końcówek i elastyczny wąż w zestawie 
• Pojemność zbiornika na kurz: 0,25 L 
• Szerokość: 37,5 cm 
• Wysokość: 12,5 cm 
• Głębokość: 15,5 cm 
• Waga: 700 g 
• Długość przewodu: 4,8 m

2. Instrukcja użytkowania

• Odkurzanie: Wyjmij wszystkie części z pudełka odkurzacza. Włóż jedną końcówkę 
węża odkurzacza do otworu na froncie obudowy, a na drugą końcówkę węża zamocuj 
jedną z wymiennych końcówek. Włóż wtyk zasilający do gniazda zapalniczki 
samochodowej 12V i przesuń włącznik odkurzacza w pozycję „I”. (suwak bliżej 
uchwytu). Po zakończeniu odkurzania postępuj w sposób odwrotny (wyłącz urządzenie 
przesuwając suwak w drugą stronę).

• Opróżnianie pojemnika: Po skończonej pracy należy opróżnić pojemnik na 
zanieczyszczenia. W tym celu wciśnij przycisk na obudowie odkurzacza (bliższy wylotu 
dyszy), zdejmij pokrywę i wysyp zanieczyszczenia z pojemnika odkurzacza. Jeżeli filtr 
jest mocno ubrudzony, zdejmij go i wytrzep.

3. Uwagi i środki ostrożności

• UWAGA: Urządzenie może być zasilane jedynie z gniazda zapalniczki 
samochodowej o napięciu 12V. 

• Jeżeli odkurzacz nagle przestał działać sprawdź bezpiecznik znajdujący się we wtyku 
zapalniczki samochodowej.

• Odkurzacz nie jest urządzeniem przeznaczonym do odkurzania dużych powierzchni, a 
jego długotrwała praca grozi awarią.

• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać silnika urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Nie ciągnąć ani nie plątać kabla odkurzacza.


