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1. OPIS PRODUKTU

(1) Odkurzacz kominkowy sk³ada siê z elementów przystosowanych do odkurzania kurzu czy popio³u z      
palenisk kominków. Popió³ kominkowy powinien byæ ostudzony, a jego temperatura nie powinna byæ 

owy¿sza ni¿ 20 C.

(2) Dziêki specjalnej stalowej rurze mo¿na nim odkurzaæ m.in.: zimny popió³, opi³ki metalu, st³uczone 
szk³o.

(3) Funkcja dmuchania sprawia, ¿e mo¿na go stosowaæ równie¿ do innych celów ni¿ tylko odkurzanie.

(4) Zabrania siê odkurzania wody.

(5) Odkurzacz wyposa¿ony jest w zawór bezpieczeñstwa chroni¹cy silnik odkurzacza przed jego 
spaleniem w wyniku przegrzania siê.

R¥CZKA

W£¥CZNIK

 POKRYWA
ZBIORNIKA

KRÓCIEÆ WLOTU POWIETRZA

GÓRNA POKRYWA

PRZEWÓD ZASILAJ¥CY

ZATRZASK POKRYWY ZBIORNIKA

ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

2. SCHEMAT ODKURZACZA

5. KONSERWACJA

1. Czyszczenie zbiornika.
   Zape³niony zbiornik obni¿a moc ss¹c¹ odkurzacza.

* Wy³¹cz odkurzacz prze³¹cznikiem I/O i od³¹cz go od zasilania elektrycznego (wyjmij wtyczkê 
   z gniazdka).

 
* Odbezpiecz zatrzaski mocuj¹ce pokrywê zbiornika i zdemontuj j¹.

* Zdemontuj filtr. Wyczyœæ filtr i opró¿nij zbiornik.

* Zamontuj z powrotem filtr i zamocuj pokrywê zbiornika.

2. Czyszczenie filtra.

* Do czyszczenia filtra u¿yj kompresora powietrza. Jeœli jest potrzeba do czyszczenia mo¿na 
   u¿yæ detergentów.
* Wysuszony filtr zamontuj z powrotem.

6. DANE TECHNICZNE

Model Moc Napiêcie Czêstotliwoœæ

RL095 1000 W 220V - 240V 50/60 Hz

7. SERWIS

Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j.
ul. I Armii Wojska Polskiego 8D
15-103 Bia³ystok
tel.: +48 85-662-37-47
fax: +48 85-662-37-50

 serwis@termitech.com.pl
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rura elastyczna metalowa

rura sztywna aluminiowa

filtr materia³owy filtr HEPA

3. INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

1. Przed pod³¹czeniem zasilania elektrycznego sprawdŸ czy wartoœæ na tabliczce znamionowej odkurzacza 
odpowiada wartoœci sieci lokalnej.

2. Nie u¿ywaj odkurzacza w pobli¿u substancji ³atwopalnych i wybuchowych z powodu iskrzenia silnika 
mog¹cych spowodowaæ po¿ar.

3. Nie zatykaj króæca wlotu powietrza, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ przegrzanie siê silnika i jego 
uszkodzenie.

4. Nie odkurzaj przedmiotów z substancjami lotnymi : benzyna, nafta etc. 

5. Nie odkurzaj materia³ów lub substancji ¿r¹cych.

* Jeœli chcesz u¿yæ funkcji “dmuchania” pod³¹cz w¹¿ do króæca “dmuchania” jak 
   pokazano na rysunku i przekrêæ jego koñcówkê a¿ poczujesz opór. Upewnij siê, 
   ¿e w¹¿ jest prawid³owo zamocowany.

* Po³¹cz aluminiow¹ koñcówkê do wê¿a jak pokazano na rysunku poni¿ej.

2. Dzia³anie

* W³ó¿ wtyczkê do gniazdka elektrycznego o w³aœciwym napiêciu zasilania 
   zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹ na urz¹dzeniu.

* W³¹cz urz¹dzenie w³¹cznikiem I/O umieszczonym na pokrywie.

“I” - w³¹czony
“O” - wy³¹czony

lub
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5. Kiedy u¿ywasz odkurzacza nie przewracaj go.

6. y³¹cz 
odkurzacz i od³¹cz zasilanie elektryczne.

7. Nie wystawiaj odkurzacza na dzia³anie promieni s³onecznych i wysok¹ temperaturê. Mo¿e to 
spowodowaæ uszkodzenie elementów plastikowych. 

Zawsze kiedy skoñczysz odkurzaæ, przeprowadzasz konserwacjê odkurzacza b¹dŸ jego naprawê, w

8. Nie przekrêcaj, nie zaginaj wê¿a odkurzacza. Nie ci¹gnij odkurzacza za pomoc¹ wê¿a.

9. Nie zanurzaj pokrywy zbiornika w wodzie lub nie myj pokrywy wod¹, gdy¿ istnieje 
niebezpieczeñstwo przedostania siê wody do czêœci elektrycznych i pora¿enie pr¹dem. 

4. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

1. Pod³¹czenie

* W³ó¿ pod³¹czenie wê¿a do króæca wlotu powietrza w odkurzaczu jak pokazano 
   na rysunku. Upewnij siê, ¿e w¹¿ jest pod³¹czony w³aœciwie.

* Jeœli chcesz od³¹czyæ w¹¿ od odkurzacza przekrêæ jego pod³¹czenie w lew¹ 
   stronê a¿ poczujesz opór i wyjmij w¹¿ jak pokazano na rysunku poni¿ej.


