ODKURZACZ SAMOCHODOWY
model: AG149

Specyfikacja techniczna :
Moc: 100-120W
Zasilanie: 12 voltowe gniazdo zapalniczki
Długość kabla zasilającego: 2,8m
Długość węża ssącego: 1m
Pojemność: 4,5L
Waga: 848g
Wymiary: 22 x 22 x 25cm
Kolor: czerwony
2. Instrukcja użytkowania
•
Odkurzanie: Wyjmij wszystkie części z pudełka odkurzacza. Włóż jedną końcówkę rury
odkurzacza do otworu (czerwonego) na obudowie odkurzacza, a na drugą końcówkę rury zamocuj
końcówkę ssącą (szeroką lub wąską). Włóż wtyk zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej
i przełącz włącznik odkurzacza w pozycję „I”. Po zakończeniu odkurzania postępuj w sposób
odwrotny.
•
Opróżnianie pojemnika: Po skończonej pracy należy opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia. W
tym celu rozepnij 3 klamry na obudowie odkurzacza, zdejmij górną pokrywę i wysyp
zanieczyszczenia z dolnego pojemnika odkurzacza. Jeżeli filtr jest mocno ubrudzony, zdejmij go i
wytrzep, ewentualnie upierz w temperaturze do 40 stopni.
•
Pompowanie: Wyjmij wszystkie części z pudełka odkurzacza. Włóż jedną końcówkę rury
odkurzacza do otworu (czarnego) na obudowie silnika odkurzacza, a na drugą końcówkę rury
zamocuj końcówkę pompującą (z wąskim okrągłym otworem). Włóż wtyk zasilający do gniazda
zapalniczki samochodowej i przełącz włącznik odkurzacza w pozycję „I”. Po zakończeniu
pompowania postępuj w sposób odwrotny.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup odkurzacza samochodowego.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.
1. Informacje podstawowe

•
•
•

•

Uniwersalny, łatwy w obsłudze i efektywny odkurzacz samochodowy z łatwością usunie
drobne zanieczyszczenia z tapicerki samochodowej.
Odkurza na mokro i sucho.
Odkurzacz zasysa powietrze przez otwór w górnej pokrywie dzięki czemu możemy odkurzać
również na mokro np dywaniki welurowe bez obawy jego uszkodzenia.
Posiada funkcje napompowywania piłek i dmuchawę.

•

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS jest bardzo lekki i łatwo nim manewrować we wnętrzu
auta.

•

Dołączone dysze umożliwiają odkurzanie trudno dostępnych miejsc.

•

2,8 metrowy kabel zapewnia dużą wygodę odkurzania i dostęp do każdego zakamarka każdego
samochodu.

•
•

Wbudowany filtr przeciwpyłkowy wielokrotnego użytku (możliwość prania).
Po odkurzeniu wystarczy opróżnić pojemnik - nie trzeba dokupywać worków przez co odkurzanie
jest bardzo ekonomiczne.

3. Uwagi i środki ostrożności
•
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.
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