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Instrukcja obslugi X-ASH Plus

Szanowny Kliencie.

Gratulujemy!  Dokona³eœ w³aœciwego wyboru!

Produkty TQD wytwarzane s¹ przez uznanych œwiatowych oraz polskich producentów. 

Wspólnym mianownikiem prezentowanych urz¹dzeñ jest zawsze wysoka jakoœæ - a 

wiêc trwa³oœæ, funkcjonalnoœæ, bezawaryjnoœæ.

Logo TQD trafia jedynie na produkty, których wczeœniejsza sprzeda¿ zosta³a 

pozytywnie zweryfikowana przez u¿ytkowników. Czêœæ z nich jest wykonywana w 

specjalnych wersjach na wy³¹cznoœæ marki TQD 

Nabywaj¹c produkty TQD stajecie siê Pañstwo w³aœcicielami sprawdzonych 

rozwi¹zañ. 

Przed u¿yciem uwa¿nie przeczytaj niniejsz¹ instrukcjê. Prawid³owa obs³uga i 

konserwacja urz¹dzenia  zapewni bezproblemowe dzia³anie przez d³ugie lata.

Zyczymy mil ego uzytkowania

Zespól  TQD

PL
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Instrukcja obslugi X-ASH Plus

1. Charakterystyka produktu
Odkurzacz s³u¿y do odkurzania na sucho i mokro oraz do odkurzania popio³u 

okominkowego o temperaturze nie wiêkszej ni¿ 20 C. Górny pojemnik przeznaczony do 

odkurzania na mokro i sucho. Dolny pojemnik przeznaczony jest do odkurzania 

popio³u z kominka. Gniazda przy podstawie odkurzacza mo¿na wykorzystaæ do 

przechowywania dodatkowych akcesoriów. Po pod³¹czeniu wê¿a do króæca 

wylotowego  mo¿na wykorzystaæ funkcjê dmuchania.

2. Opis czêœci

Uchwyt

Kopu³a górna

Przewód zasilaj¹cy

Klamry mocuj¹ce pojemnik

Pojemnik
górny

W¹¿ stalowy

Rura aluminiowa

Podstawa 
z kó³kami

Pojemnik
dolny

Króciec wlotu 
popio³u 

W³¹cznik/
wy³¹cznik

W¹¿ ³¹cz¹cy

Ma³e kó³ka

Króciec wlotu 
powietrza

Pokrywa górna 

Filtr workowy Szczotka 
okr¹g³a

Ssawka 
szczelinowa

Szczotka 
do pod³óg i dywanów

PL

mokre 
&

suche

popió³

Króciec wylotowy
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Instrukcja obslugi X-ASH Plus

U¿ywaj w³aœciwych akcesoriów sprz¹taj¹cych adekwatnie do sytuacji.

Szczotka okr¹g³a do pó³ek, 
ksi¹¿ek, okien, sto³ów, etc.

Szczotka do pod³óg, 
dywanów, etc.

Ssawka szczelinowa do miejsc 
trudnodostêpnych, w rogach etc.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia wê¿a do 
króæca nadmuchowego

U¿ywaj ssawki aluminiowej i stalowego wê¿a elastycznego do odkurzania 
zimnego popio³u z kominka.

PL
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Instrukcja obslugi X-ASH Plus

3. Instrukcja bezpieczeñstwa

1. Przed pod³¹czeniem do Ÿród³a zasilania sprawdŸ czy jest ono zgodne ze specyfikacj¹ odkurzacza.

2. Nie u¿ywaj odkurzacza w miejscu z 
s u b s t a n c j a m i  ³ a t w o p a l n y m i  c z y  
wybuchowymi, gdy¿ iskry podczas pracy 
silnika mog¹ spowodowaæ po¿ar.

3. Nie blokuj wlotu powietrza do odkurzacza, gdy¿ 
mo¿e to spowodowaæ wzrost temperatury 
silnika i jego uszkodzenie.

4. Nie odkurzaj ³atwopalnych, wybuchowych 
substancji / przedmiotów takich jak 
niedopa³ki papierosów, benzyna, etc.

5. Nie odkurzaj substancji, które w ³atwy sposób 
przylegaj¹ do powierzchni filtra lub s¹ tak 
drobne, ¿e przedostan¹ siê przez filtr do silnika, 
np. py³ budowlany, gips, py³ grafitowy, gdy¿ 
mo¿na uszkodziæ silnik w wyniku braku 
przep³ywu powietrza.

6. Nie przewracaj odkurzacza, gdy¿ woda 
mo¿e siê przedostaæ do silnika i uszkodziæ 
go.

7. Jeœli woda wydostaje siê z króæca wylotowego 
nie przewracaj odkurzacza, gdy¿ woda mo¿e 
dostaæ siê do silnika i go uszkodziæ

8. Po ka¿dorazowym u¿yciu lub podczas 
konserwacji wy³¹cz urz¹dzenie i od³¹cz je od 
zasilania elektrycznego. 

9. Trzymaj odkurzacz z dala od bezpoœredniego 
dzia³ania promieni s³onecznych i nie przechowuj 
go w gor¹cych pomieszczeniach.

PL
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Instrukcja obslugi X-ASH Plus

Odkurzacz nie jest przeznaczony do obs³ugi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnoœciach 

psycho-fizycznych czy nie posiadaj¹cych stosownej wiedzy czy doœwiadczenia bez osoby 

nadzoruj¹cej.

Dzieci nie powinny bawiæ siê odkurzaczem.

Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony zwróæ siê do sprzedawcy lub stosownego serwisu celem 

jego wymiany.

Od³¹cz odkurzacz od zasilania elektrycznego przed jego konserwacj¹ / czyszczeniem. 

PL
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Instrukcja obslugi X-ASH Plus

4. Opis dzia³ania

Pod³¹cz koñcówkê wê¿a do 

otworu wlotu powietrza w 

odkurzaczu jak pokazano na 

rysunku.

Wciœnij przycisk koñcówki wê¿a i 

wyci¹gnij j¹ z otworu ss¹cego 

kiedy chcesz od³¹czyæ wê¿a od 

urz¹dzenia.

Pod³¹czanie Od³¹czanie Nadmuch

Pod³¹cz koñcówkê wê¿a do 

otworu wylotu powietrza w 

odkurzaczu jak pokazano na 

rysunku kiedy chcesz u¿yæ 

funkcji nadmuchu.

Pod³¹cz wszystkie akcesoria jak pokazano na rysunku w zale¿noœci od rodzaju 

odkurzanych substancji.

PL

ZBIORNIK GÓRNY 
do odkurzania na mokro i sucho

Rura elastyczna 
tworzywowa

UWAGA

Rura teleskopowa 
tworzywowa
2-czêœciowa

Przy odkurzaniu mokrych 
s u b s t a n c j i  n a l e ¿ y  
zdemontowaæ z odkurzacza 
filtr materia³owy.

ZBIORNIK DOLNY
do odkurzania popio³u

UWAGA

Przy odkurzaniu popio³u 
nale¿y zainstalowaæ: filtr 
materia³owy oraz rurê ³¹cz¹co 
zbiorniki.

Rura elastyczna 
stalowa

Adapter  
aluminiowy

zbiornik dolny
Rura ³¹cz¹ca 
zbiorniki

króciec 
wlotowy dolny

Popió³

Mokre
i suche

Akcesoria opcjonalne
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Instrukcja obslugi X-ASH Plus

5. Zabezpieczenia urz¹dzenia

Odkurzacz wyposa¿ony jest w kilka elementów zabezpieczaj¹cych.

1. Kiedy zbiornik jest pe³ny odkurzacz traci si³ê ss¹c¹ i emituje ha³as charakterystyczny dla silnika 

pracuj¹cego pod obci¹¿eniem. Wy³¹cz odkurzacz i od³¹cz go od zasilania. Nastêpnie opró¿nij zbiornik 

i zamontuj powtórnie.

2. Jeœli odkurzacz przewróci siê na bok, natychmiast wy³¹cz go. Postaw go i spróbuj go ponownie 

w³¹czyæ. 

3. Kiedy odkurzacz traci si³ê ss¹c¹ i emituje nienaturalny ha³as, opró¿nij zbiornik przed dalszym 

u¿ytkowaniem.

6. Konserwacja

1. Czyszczenie zbiornika

Po skoñczeniu u¿ytkowania lub gdy zbiornik jest pe³ny (co siê objawia strat¹ si³y ss¹cej) nale¿y go 

opró¿niæ. W tym celu:

a) od³¹cz zasilanie elektryczne

b) odepnij uchwyty mocuj¹ce górna pokrywê do zbiornika i od³ó¿ pokrywê w bezpieczne miejsce.

c) zdejmij filtr workowy ze zbiornika,  opró¿nij i wyczyœæ zbiornik 

d) wyczyœæ filtr workowy (patrz ni¿ej) i ponownie go zamontuj. 

e) ponownie zamontuj pokrywê górn¹.

W przypadku zabrudzenia filtra typu HEPA nale¿y go wymieniæ na nowy.

2. Czyszczenie filtra workowego

a) od³¹cz zasilanie elektryczne

b) delikatnie umyj filtr tylko w czystej, ciep³ej wodzie

c) dok³adnie wysusz filtr przed ponownym wykorzystaniem

7. Dane techniczne

Model Moc Zasilanie Czêstotliwoœæ

WL-092-1400-2F 1400 W 220V-240V 50Hz / 60Hz

PL
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Instruction manual X-ASH Plus

Dear Customer.

Congratulations! You made the right choice!

TQD products are manufactured by renowned international and Polish 

manufacturers. The common denominator of the presented equipment is always high 

quality - and therefore the durability, functionality, reliability.

Logo TQD goes only for products, which earlier sale has been verified by users. Some of 

them are carried out in special versions for exclusive brand TQD

By purchasing products TQD you become the owner of checked solution.

Before use, carefully read these instructions. Proper operation and maintenance of the 

device will ensure trouble-free operation for many years.

We wish you a pleasant use

 TQD

EN

TQD  |  checked solutions
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Instruction manual X-ASH Plus

Vacuum cleaner for Wet and Dry  and  fireplace  ash use.   The upper tank is design for the wet 
and dry use. The bottom tank is design  for the  fireplace ash cleaning.  Jacks on the base , easy 
for depositing accessories. Blowing function, satisfy with different requirements.

2. Parts name

Filter Bristle Crevice Bibulous floor brush

EN

1. Product characteristics

10

outlet mouth (for blowing function)
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Instruction manual X-ASH Plus EN

Use the right accessories according to different situation.

Bristle for bookshelf,window 
and table,etc

Bibulous brush for floor and 
carpet,etc

Crevice noozle for crevice, 
corner, etc

Blowing mouth for blowing the 
dust away in the crevice of the 
machine 

Use the aluminium tube and the steel  hose , can be used for  cold fire 
place ash , cleaning 
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Instruction manual X-ASH Plus

3. Safety Instruction

1. Check before operation that the local power supply is same as the specification on the rating label.

2. Do not use machine in the combustible and 
explosive place in case the motor spark 
cause fire.

3. Do not jam the air inlet mouth, in case causing 
high temperature rise and damage the motor.

4. Do not pick up combustible and explosive  
o b j e c t s  s u c h  a s  g l o w i n g  
cigarette,gasoline,etc.

5. Do not pick up objects which easily attach on the 
filter such as calcareousness powder,gesso and 
graphite powder that will block the ventilation 
and damage motor.

6. Do not overturn the machine in case water 
goes into the motor and damage the motor.

7. Warning: If water out from air outlet mouth, do not 
overturn the machine when repairing in case 
water goes into the motor and cause damage.

8. Turn off the machine and remove the plug each 
time after using or when repairing.

9. Keep machine away from strong sunlight and 
high temperature place in case plastic distorting.

EN
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Instruction manual X-ASH Plus EN

This device is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 

instruction.

Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 

qualified persons in order to avoid a hazard

The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.



4. Operation Method

Insert the hose connector into 

the air inlet mouth as picture 

shows, make sure the connector 

is tightly fastened.

Press the connector button as 

picture shows and pull the 

connector out when you want to 

pul l  hose connector from 

machine.

Connection Disconnection Blowing

Insert hose connector into the 

blowing mouth as picture 

shows when you want to use 

its blowing function.

Connect all the accessories as picture shows depending on what you 

vacuuming.

www.TQD.com.pl

Instruction manual X-ASH Plus EN

14

UPPER TANK
for Wet & Dry vacuuming

plastic hose

Attention

2 Plastic tubes

When use it for  clean the 
water, please  remember to 
remove the cloth filter from the  
vacuum cleaner , then start to  
suck the water.

BOTTOM TANK
for ash vacuuming

Attention

When use it for  clean the ash, 
please  remember to install 
the cloth filter and hose 
assembly.

metal hose
assembly

aluminium 
inlet tube

bottom tank

ash inlet mouth

Ash

Wet & Dry

hose assembly 

upper 
tank

Optional accessories
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Instruction manual X-ASH Plus

5. Protective device

This vacuum cleaner is equipped with several protective devices.

1.When the barrel is full, the vacuum will lose suction and emit  a noise to indicate the motor is under 

strain. Turn off and unplug  the vacuum cleaner immediately, then empty the barrel and reassemble 

according to the instructions.

2.Should the vacuum cleaner be turned on its side, immediately turn the unit off. Right the vacuum 

cleaner, then turn it on again.

3.If the vacuum cleaner loses suction or emits sounds, turn it off and empty the barrel before continuing 

use.

6. Maintenance

a. Cleaning the Barrel

After use or when the barrel is full of dust (which is accompanied by a noticeable loss of suction), the 

barrel must be emptied.

1) Unfasten the locking knob and remove the top cover.

2) Remove the filter bag and clean out the dust from the dust barrel.

3) Replace the filter bag and top cover, and fasten the locking knob. 

b. Cleaning the filter bag.

1) Remove the filter.

2) Gently wash in clean, warm water only.

3) Allow to dry completely before reassembly

7. Technical

Model Power Viltage Frequency

WL-092-1400-2F 1400 W 220V-240V 50Hz / 60Hz

EN
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WARUNKI GWARANCJI

1. Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. udziela gwarancji na okres 24 miesiêcy (nie d³u¿ej jednak ni¿ 30 miesiêcy od daty 

sprzeda¿y przez Termitech) od daty zakupu potwierdzonej dokumentem zakupu (faktura, paragon) w przypadku 

stwierdzenia wad fabrycznych. Towar nie podlega zwrotowi.
2. Data na gwarancji musi siê pokrywaæ z dat¹ na dokumencie zakupu.
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegaj¹cych zu¿ywaniu siê:

• Jednorazowych worków na kurz 
• Filtrów 
• Akcesoriów odkurzaczowych
• Wê¿a ssawnego
• Szczotek silnika

4. W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy urz¹dzenia nale¿y je spakowaæ w oryginalne opakowanie, do³¹czyæ 

potrzebne dokumenty (Kartê Gwarancyjn¹ ,dokument zakupu-lub jego ksero, opis uszkodzenia, dane kontaktowe) 

i skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ w celu ustalenia szczegó³ów transportu (serwis@termitech.com.pl). 
5. Podstaw¹ do reklamacji jest dokument potwierdzaj¹cy zakup towaru (faktura, paragon)
6. Gwarancja ta obejmuje wy³¹cznie awarie powsta³e w skutek wad fabrycznych urz¹dzenia, ujawnionych podczas 

normalnego u¿ytkowania, zgodnego z instrukcj¹ obs³ugi. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych 

podczas transportu, wad które s¹ rezultatem wypadku, niew³aœciwego u¿ytkowania, zaniedbania, samodzielnych 

zmian i przeróbek, serwisu urz¹dzenia przez niewykwalifikowany personel czy przemys³owego u¿ytkowania 

urz¹dzenia - hotele, biura, restauracje, wypo¿yczalnie urz¹dzeñ, itp. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ  

powsta³ych w wyniku dzia³ania si³ wy¿szych.
7. Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia odkurzania gor¹cego popio³u, p³ynów, py³ów budowlanych oraz 

innych materia³ów zabronionych w instrukcji obs³ugi.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty naprawy i transportu ponosi u¿ytkownik.

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia bêd¹ce rezultatem awarii urz¹dzenia w 

wyniku jego niew³aœciwego u¿ytkowania. W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek problemów w u¿ytkowaniu urz¹dzenia 

w czasie trwania lub po gwarancji skontaktuj siê z Termiteh A.T. Jaroszewicz sp.j. (serwis@termitech.com.pl) lub ze 

sprzedawc¹.

WARRANTY
WARRANTY CONDTITIONS

1. Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. will repair the power unit with new or rebuilt parts, free of charge for 24 months 
(no longer than 30 months from the date of Termitech's purchase)  from the date of original purchase in the event 

of a defect in materials or workmanship. No cash refunds. 
2. Date of purchase on the warranty must be the same with date on purchase receipt.
3. Excluded are the following items that require normal replacement.

• Disposable dust bags 
• Filters 
• Vacuum cleaner tools 
• Vacuum hoses
• Motor brushes

4. In the case of malfunction of machine please pack it into the original package, enclose necessary documents 

(WARRANTY CARD,PURCHASE RECEIPTPT-may be copy of it, Description of demage, contact details) and contact us 

to talk about transport details (serwis@termitech.com.pl).
5. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is 

rendered.
6. This warranty only covers failures due to defects in materials or workmanship which occurs during normal use and 

does not cover damage which occurs is shipment or failures which are caused by products not supplied by 

Termitech A.T. Jaroszewicz. sp.j. , or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, 

misapplication, alteration, modification, or commercial use such as hotel, office, restaurant or rental use of 

product, or service by anyone other that an authorized service center, or damage that is attributable to acts of 

God.
7. WARRNTY expires when vacuuming hot ash, liquid, construction dust and other things prohibited in USER MANUAL.

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. shall not be liable for any incidental or consequential damages resulting from the use of 

this product, or arising out of any breach of warranty. 
If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact Termitech A.T. Jaroszewicz 

sp.j. or your seller.

LIMITS AND EXCLUSIONS

ENEN

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j., ul. Produkcyjna 105, 15-680 Bia³ystok, tel.: +48 85 662 37 47, fax: +48 85 662 37 50IMPORTER:
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