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Generalny przedstawiciel
DOM BIANCO Sp. z o.o.
al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
tel. (+48) 22 7201198, 7201199
fax (+48) 22 7200688
www.dombianco.pl
www.vax-polska.pl

-2W imieniu firmy VAX dziękujemy za zaufanie i zakup naszego urządzenia CORDLESS. Gratulujemy dokonania dobrego wyboru i mamy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu służyć przez wiele lat!
Zakupione urządzenie jest przeznaczona do użytkowania w indywidualnych gospodarstwach domowych
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Zasady bezpieczeństwa
O instrukcji obsługi
Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Instrukcję obsługi
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekaż instrukcję obsługi, jeśli oddajesz urządzenie komuś innemu. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń, lub uszkodzenia urządzenia.
Producent i Sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem zasad
podanych w instrukcji obsługi.
Ważniejsze fragmenty instrukcji mające wpływ na bezpieczeństwo zostały oznaczone tłem.
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Prawidłowe użytkowanie
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku w warunkach gospodarstwa domowego. To nie jest urządzenie do
użytku komercyjnego, lub przemysłowego. Odkurzacza należy używać do sprzątania suchych, normalnie zabrudzonych podłóg. Z dołączoną końcówką do mebli, można również użyć odkurzacza do sprzątania powierzchni
mebli. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i zabronione.
Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez dzieci, oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały zapoznane z instrukcją użytkowania w sposób zapewniający bezpieczną pracę i zrozumienie zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez Użytkownika nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Nie wolno siadać lub skakać na urządzeniu.

PO
LS

CE
:

Zabronione jest w szczególności:
- używanie odkurzacza w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub
wybuchu.
- używanie odkurzacza na otwartym powietrzu (na dworze). Istnieje niebezpieczeństwo opadu deszczu lub sprzątania zanieczyszczeń, które mogą zniszczyć odkurzacz.
- zatykanie otworów urządzenia. Może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia.
- naprawianie i przeróbki odkurzacza.
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Zabronione jest również odkurzanie:
- zwierząt, roślin, osób, a zwłaszcza włosów, palców i innych części ciała, a także części garderoby w trakcie noszenia.
- wody i innych płynów, zwłaszcza środków czyszczących na mokro dywany. Wilgoć wewnątrz odkurzacza może
spowodować zwarcie.
- tonerów (do drukarek laserowych, kopiarek, itp.) . Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- gorącego popiołu, żarzących się papierosów lub zapałek. Może to spowodować pożar.
- ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła, gwoździe itp. Mogą one uszkodzić odkurzacz.
- gruzu, gipsu, cementu, pyłu gipsowego, drobnego kurzu powstałego podczas wiercenia, pudru, itp. Mogą one
nieodwracalnie uszkodzić odkurzacz!
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Nie wolno używać opakowania do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia torebką foliową!
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Ograniczenia w użytkowaniu
Odkurzacz pracuje z wykorzystaniem energii elektrycznej, co oznacza, że zawsze istnieje ryzyko porażenia prądem. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, że:
- nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie lub innych cieczach, trzymać z dala od deszczu i wilgoci,
- nigdy nie dotykać wtyczki ładowarki, lub baterii mokrymi rękami!
- zawsze należy wyciągać wtyczkę ładowarki z gniazdka pociągając za wtyczkę, a nigdy ciągnąc za kabel, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- należy uważać, aby przewód zasilający ładowarkę nie był wygięty, przyciśnięty, lub splątany i należy upewnić się,
że nie ma kontaktu ze źródłami ciepła. Również należy zadbać, aby nie stał się przyczyną potknięcia.
- przed podłączeniem ładowarki do zasilania, upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej pasuje do napięcia w gniazdku. Używać należy tylko gniazd ze stykiem ochronnym / bezpieczeństwa.
- należy unikać stosowania przedłużaczy. Jeśli musisz użyć przedłużacza, należy używać tylko wodoodpornych
przewodów pojedynczych z certyfikatem bezpieczeństwa (nie przedłużaczy z wieloma gniazdami) dostosowanych
parametrami do poboru mocy przez ładowarkę.
- przed użyciem ładowarki zawsze należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

-3ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE
Odpowiedzialność Producenta
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Urządzenie jest oznakowane zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/96 WG w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w Polsce ustawa z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). Przepisy te obowiązują na całym terytorium UE oraz stanowią ramy postępowania w
zakresie recyklingu i utylizacji tego typu urządzeń. Po zakończeniu użytkowania odkurzacza
należy go przekazać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub przekazać sprzedawca podczas zakupu nowego urządzenia o tym samym przeznaczeniu. Zwrot odbywa się na zasadzie „sztuka za sztukę”. Właściwa utylizacja zużytego sprzętu pozwala na
ograniczenie jego ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, a także pozwala na odzysk cennych surowców wtórnych. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem jest zagrożone odpowiedzialnością karną na mocy obowiązujących ustaw.
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Wyrób nie zawiera substancji szkodliwych w ilościach mogących być realnym zagrożeniem dla środowiska oraz
zdrowia ludzi zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE.
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Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej i/lub materialnej za
szkody w zdrowiu i życiu ludzi albo szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zasad lub wynikające z ingerencji w dowolną część lub podzespół urządzenia, a także ze stosowania nieoryginalnych części zamiennych.
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Nazwa i kod odkurzacza, oraz numer seryjny znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Są to dane konieczne do identyfikacji urządzenia podczas kontaktu z serwisem.
Odpowiedzialność Użytkownika
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Opakowania naszych wyrobów są wykonane z materiałów niezanieczyszczających środowiska naturalnego i nadających się do recyklingu. Prosimy o prawidłową utylizację tych pozostałości. Adresy punktów skupu surowców
wtórnych i firm zajmujących się recyklingiem otrzymacie Państwo u sprzedawcy oraz we właściwych jednostkach
samorządowej i państwowej administracji lokalnej. Pozostałości opakowania nie wolno pozostawiać w domu bez
nadzoru, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, szczególnie plastikowe torby.
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Zużyte urządzenie należy zutylizować zgodnie z zasadami podanymi powyżej. Przed zutylizowaniem zużytego
urządzenia należy odciąć przewód podłączeniowy ładowarki (po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazdka).
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Dane techniczne
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-5UWAGA:
Przed pierwszym użyciem urządzenia koniecznie zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa użytkowania!
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UWAGA:
Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami wykorzystanymi w tym urządzeniu, może wiązać się z ryzykiem pożaru lub oparzenia chemicznego.
Akumulatorów nie wolno otwierać, ani wystawiać na działanie wysokich temperatur, tj. powyżej (60°C), ani wrzucać
do ognia! Stosuj tylko oryginalne akumulatory VAX. Używanie innych niż oryginalne może grozić pożarem, lub
wybuchem. Zużyte akumulatory należy prawidłowo utylizować. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci komunalnych.
Zanim baterię odda się do punktu zbiórki należy zabezpieczyć jej styki przed zwarciem np. za pomocą taśmy izolacyjnej. Chronić przed dziećmi. Nie rozbierać lub usuwać elementów wystających z zacisków akumulatora; nie ma
tam części wymagających obsługi.
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WAŻNE: Bateria najlepiej wykorzystuje swoje właściwości, gdy styki baterii, odkurzacza i ładowarki są czyste.
Nie należy używać ładowarki przy nieprawidłowym napięciu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia użytkownika. Prawidłowe napięcie jest zapisane na etykiecie.
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Ładowanie akumulatora

Włóż baterię do
ładowarki.

DS
T

AW

ICI

EL

Wyjmowanie akumulatora z ładowarki

Bateria będzie w pełni naładowana
po 3 godzinach, gdy lampka kontrolna zgaśnie
WAŻNE: przy pierwszym ładowaniu, dopilnuj żeby bateria została w
pełni naładowana.
.
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Lampka kontrolna zmieni kolor na
niebieski podczas ładowania.
Czerwony kolor lampki oznacza
pojawienie się błędu. Wyjmij akumulator i włóż go prawidłowo.

Aby sprawdzić stan naładowania naciśnij przycisk
znajdujący się na baterii i
zobacz ile LED się zaświeci.

Po naładowaniu, akumulator
może bezpiecznie pozostawać na włączonej ładowarce. Pamiętaj o naładowaniu
drugiej baterii.
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Naciśnij przycisk,
przytrzymaj podstawę ładowarki i wyjmij baterię.

UWAGA: Długość życia baterii zależy od użytkowania odkurzacza. Jeśli potrzebujesz nowej baterii prosimy o kontakt z naszym serwisem.
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Włóż baterię na miejsce
znajdujące się pod pojemnikiem na kurz

Naciśnij niebieski przycisk zwalniający pojemnik na kurz. Zdejmij pojemnik z odkurzacza,
odkręć pokrywę w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara
i wyjmij filtr silnika.
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Wciśnij uchwyt do otworu
w korpusie odkurzacza,
aż da się poczuć i usłyszeć charakterystyczne
kliknięcie.
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Montaż odkurzacza
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Użytkowanie odkurzacza

Usuń przywieszkę doczepioną do filtra i
umieść go z powrotem
na swoim miejscu miękką
częścią do dołu.

Przytrzymaj delikatnie
stopą dolną część odkurzacza i jednocześnie
pochyl go do tyłu.

Naciśnij przycisk elektroszczotki, aby skutecznie odkurzać dywany.

w pozycji pionowej, jeśli
chcesz skorzystać z węża
ssącego. Szczotka przestanie się obracać.

Postaw odkurzacz
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Oby włączyć odkurzacz
naciśnij przycisk ON /
OFF.

WAŻNE: Elektroszczotka powinna być włączona podczas odkurzania dywanów i wykładzin, a wyłączona
podczas sprzątania parkietów i twardych posadzek.
WAŻNE: Elektroszczotka zatrzyma się automatycznie, gdy odkurzacz znajdzie się w pozycji pionowej.

-7Użytkowanie odłączanej rury ssącej
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WAŻNE: Aby zapobiec upadkowi odkurzacza podczas sprzątania schodów, zawsze pozostawiaj go na dole. Nie
wnoś odkurzacza na schody, ani nie kładź go na meblach.

Naciśnij zatrzask i odepnij wąż od podstawy
odkurzacza.

Dołącz wąż do końcówki w uchwycie.
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Naciśnij przycisk i wyciągnij do góry rurę z
uchwytem.

Po zakończeniu pracy,
zdejmij ssawkę i wsuń
rurę wraz z uchwytem na
swoje miejsce w odkurzaczu
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Załóż odpowiednią do
sprzątanej powierzchni ssawkę na
drugi koniec rury

UWAGA: Przenoś odkurzacz wyłącznie za pomocą uchwytu w górnej części korpusu. Nie przenoś go za uchwyt –
rura może się wysunąć, a odkurzacz może upaść i uszkodzić się.
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Utrzymanie i konserwacja
WAŻNE: Zanim rozpoczniesz czynności konserwacyjne odłącz akumulator od urządzenia.
WAŻNE: Zbiornik na kurz należy regularnie opróżniać. W przeciwnym wypadku opróżnienie pojemnika może być
utrudnione, a w zależności od tego, co było wcześniej odkurzane – w jego wnętrzu mogą rozwinąć się niepożądane mikroorganizmy powodujące nieprzyjemne zapachy.
Zaleca się opróżnianie zbiornika na kurz po każdym odkurzaniu.
Opróżnij zbiornik najpóźniej wtedy, gdy kurz w zbiorniku osiągnie poziom oznaczony kreską i napisem MAX.
Ze względów higienicznych, zaleca się oczyszczenie zbiornika na kurz, co najmniej raz na trzy miesiące, przed
przechowywaniem przez dłuższy czas, lub przed wysyłką odkurzacza (np. do naprawy serwisowej).
WAŻNE: Filtry odkurzacza należy regularnie czyścić. Najlepsze rezultaty odkurzania osiągane są, gdy filtry czyszczone są, co 4-8 cykli odkurzania.
Nie wolno używać odkurzacza bez filtrów! Grozi to zniszczeniem urządzenia.

Przytrzymaj pojemnik nad
koszem i naciśnij zatrzask
otwierający dolna pokrywę.

Trzymając za uchwyt do
przenoszenia, przekręć
pokrywę górną w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i
zdejmij ją.

Pociągając za wystający
fragment tkaniny – wyciągnij filtr przedsilnikowy.

ICI

EL

W

PO
LS

CE
:

Naciśnij przycisk i odłącz
pojemnik na kurz.
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Opróżnianie pojemnika na kurz

Pozostaw filtr na 24 godziny do
całkowitego wyschnięcia

Za pomocą miękkiej szczotki
lub szmatki usuń kurz i zanieczyszczenia z cyklonu (separatora).
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Wytrzep kurz z filtra nad koszem. Następnie można filtr
umyć w bieżącej, letniej wodzie
(max. 40C)

UWAGA: Nie wolno zakładać mokrego, lub wilgotnego filtra do odkurzacza. Może to spowodować zniszczenie filtra i uszkodzenie urządzenia.
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Czyszczenie styków elektrycznych
WAŻNE:
Odłącz ładowarkę od zasilania. Wyjmij akumulatory z odkurzacza i ładowarki.

Za pomocą miękkiej szczotki lub suchej szmatki usuń kurz i zanieczyszczenia ze
styków odkurzacza, ładowarki i baterii

- 9Czyszczenie i odblokowywanie elektroszczotki
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UWAGA:
Niebezpieczeństwo związane z obracającą się szczotką! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.

Wyjmij baterię i połóż odkurzacz
płasko na plecach. Ściśnij zaciski
w kierunku szczotki i zdejmij pokrywę.

Załóż pokrywę na miejsce, aż da
się poczuć i usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.
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Za pomocą nożyczek ostrożnie
usuń nawinięte włosy, nitki i wszelkie inne zanieczyszczenia ze
szczotki, uważając, żeby nie odciąć włosia szczotki i nie uszkodzić
wałka szczotki.
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WAŻNE: Odkurzacz wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa chroniący silnik przed przegrzaniem. Zablokowanie szczotki może spowodować jego zadziałanie i wyłączenie się odkurzacza. Odłącz baterię od odkurzacza i
usuń blokadę szczotki. Odczekaj ok. 30 minut, aby odkurzacz ostygł, a czujnik zresetował się, a następnie załóż
akumulator, pochyl uchwyt do pozycji roboczej i włącz odkurzacz. Jeśli elektroszczotka wciąż nie włącza się, naciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ szczotki.
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Wybierz właściwy
wałek szczotki:
■ uniwersalny*, lub
■ do posadzek i parkietów*

Wyjmij wałek szczotki
najpierw podnosząc
ten jej koniec, który
nie jest napędzany
paskiem.

Załóż pasek napędowy i włóż nowy wałek
najpierw stroną napędzaną paskiem. Następnie wyrównaj boki
wałka w podstawie
odkurzacza.

Załóż pokrywę na
miejsce, aż da się
poczuć i usłyszeć
charakterystyczne
kliknięcie
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Wyjmij baterię i połóż
odkurzacz płasko na
plecach. Ściśnij zaciski w kierunku szczotki i zdejmij pokrywę.
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Wymiana wałka elektroszczotki - dodatkowe wałki szczotki dostępne są w serwisie VAX.

WSKAZÓWKA: Urządzenie jest fabrycznie wyposażone szczotkę obrotową z twardym włosiem – do odkurzania
dywanów i wykładzin.
WSKAZÓWKA: Zamienny wałek uniwersalny* ma dwa, różne rodzaje włosia. Bardziej miękkie jest przeznaczony
do stosowania na różnego rodzaju powierzchni twardych i dywanach, podczas, gdy włosie twardsze podnoszą
kurz z dywanów i wykładzin. Wałek do posadzek i parkietów* ma niezwykle miękkie włosie, zaprojektowane specjalnie z myślą o delikatnym usuwaniu kurzu z podłóg.
* wkrótce dostępny

- 10 Zanim zgłosisz usterkę
UWAGA:
Niebezpieczeństwo związane z obracającą się szczotką! Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć akumulator.
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Przed skontaktowaniem się z serwisem, należy wykonać procedurę sprawdzającą zgodnie z tabelą poniżej, aby
sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie.

Możliwa przyczyna / rozwiązanie

Urządzenie nie daje się włączyć.

■ Bateria nie jest poprawnie włożona. Włóż baterię poprawnie.
■ Bateria jest całkowicie rozładowane. Wyłącz odkurzacz przełącznikiem „ON/OFF i naładuj baterię.
■ Bateria jest zbyt mocno rozgrzana. Odłącz baterię od odkurzacza i
pozwól ostygnąć przez ok.30 minut, lub załóż drugą baterię.
■ Silnik zbyt mocno się rozgrzał i zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa. Odłącz baterię od odkurzacza, opróżnij pojemnik na kurz i
sprawdź, czy nic nie blokuje rury ssącej, lub elektroszczotki. Oczyść
filtr przedsilnikowy i pozostaw odkurzacz do wystygnięcia przez
ok.60 minut. Jeśli umyłeś filtry, pamiętaj, aby pozostawić je na 24
godziny do całkowitego wyschnięcia
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■ Opróżnij pojemnik na kurz i oczyść filtr.
Urządzenie pracuje, ale efekt sprzątania ■ Sprawdź, czy nic nie blokuje rury ssącej, lub elektroszczotki.
jest niewystarczający
■ Wałek elektroszczotki się nie obraca – patrz punkt poniżej

PO
LS

■ Sprawdź, czy włączyłeś szczotkę wyłącznikiem szczotki ON/OFF
Urządzenie pracuje, ale szczotka się nie ■ Sprawdź, czy nic nie blokuje elektroszczotki. Jeśli tak jest – odobraca.
blokuj szczotkę (patrz rozdział Czyszczenie i odblokowywanie
elektroszczotki)

W

■ Sprawdź, czy włączyłeś ładowarkę do kontaktu.
■ Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony do ładowarki.
■ Układ elektroniczny wskazuje na błąd połączenia baterii z ładowarką.
- wyjmij akumulator z ładowarki,
- odłącz ładowarkę od gniazdka zasilania,
- odczekaj 10 sekund,
- podłącz ładowarkę do zasilania
- włóż ponownie akumulator do ładowarki.
■ Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony do ładowarki.
■ Układ elektroniczny wskazuje na błąd połączenia baterii z ładowarką.
- wyjmij akumulator z ładowarki,
- odłącz ładowarkę od gniazdka zasilania,
- odczekaj 10 sekund,
- podłącz ładowarkę do zasilania
- włóż ponownie akumulator do ładowarki.
■ Sprawdź, czy styki akumulatora i ładowarki są czyste (patrz rozdział Czyszczenie styków elektrycznych).

DS
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ICI

EL

Nie świeci się kontrolka w trakcie ładowania.

PR

ZE

W trakcie ładowania cały czas miga
kontrolka.

- 11 Nie zapomnij o akcesoriach!

CE
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O
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Szczotka do czyszczenia szczelin (np. w grzejnikach)
(typ 1) 1-1-133835-00
Długa i wąska konstrukcja. Idealna do czyszczenia szczelin z tyłu
i wewnątrz grzejników.

BIA
NC

Akumulator LithiumLife 1-5-134857-00
Technologia akumulatorów LithiumLife pozwala na wygodne
sprzątanie całego domu bez konieczności przełączania plączącego
się kabla zasilającego. Czas pracy jednej baterii wynosi
ok. 25 minut (z włączoną elektroszczotką), a czas pełnego ładowania – ok. 3 godzin. Prawidłowo użytkowane
baterie Litowo-jonowe nie tracą swojej pojemności
przez cały okres użytkowania.

.Z

O.

O.

Ładowarka
1-5-135949-00

PO
LS

Ssawka do materaców (typ 1) 1-1-133837-00
Szybko i łatwo usuwa kurz z materaców.

ICI

EL

W

Ssawka do sprzątania wysokich półek (typ 1) 1-1-133834-00
Dzięki ruchomym połączeniom, idealna do odkurzania trudno dostępnych, wysoko położonych miejsc.

DS
T
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Ssawka mała z miękkim włosiem (typ 1) 1-1-133836-00
Miękkie włosie delikatnie usuwa kurz z delikatnych powierzchni
bez ryzyka zarysowania.

PR

ZE

Zestaw końcówek (typ 1) 1-1-133833-00
■ Ssawka szczelinowa –do sprzątania miejsc wąskich i trudno
dostępnych.
■ Ssawka do tapicerki- do delikatnego odkurzania dużych powierzchni tapicerowanych, zasłon, lub foteli.
■ Ssawka do usuwania sierści – skutecznie usuwa włosy i sierść
zwierząt z mebli tapicerowanych.
■ Ssawka do usuwania uporczywych zanieczyszczeń – przydatna
do usuwania kurzu z listew przypodłogowych, balustrad
i narożników.

- 12 -
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Ssawka 2-w-1 (typ 2) 1-1-132115-00
Ssawka 2 w 1 składa się ze ssawki szczelinowej przydatnej do
sprzątania trudno dostępnych miejsc, oraz ssawki z włosiem do
usuwania kurzu np. ze schodów, lub listew przypodłogowych.

O

DO
M

Symbole i oznaczenia

BIA
NC

Wałek wymienny elektroszczotki (do posadzek) 1-1-134223-00
Wałek do posadzek i parkietów ma niezwykle miękkie włosie, zaprojektowane specjalnie z myślą o delikatnym usuwaniu kurzu z
podłóg.

SP

Wałek wymienny elektroszczotki (uniwersalny) 1-1-134222-00
Wałek uniwersalny ma dwa, różne rodzaje włosia. Bardziej miękkie
jest przeznaczony do stosowania na różnego rodzaju powierzchni
twardych i dywanach, podczas, gdy włosie twardsze podnoszą
kurz z dywanów i wykładzin.

CE
:

Firma Vax Ltd oświadcza, że urządzenie U86-AL jest wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami: Bezpieczeństwo: 2006/95 / WE Dyrektywa niskiego napięcia. EMC: 2004/108
/ WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.

PO
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Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddaj do recyklingu, lub utylizacji. Sprawdź lub zasięgnij porady o recyklingu w jednostkach władz lokalnych lub u sprzedawcy,

EL

W

Klasa izolacyjności II

PR

ZE

DS
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AW

ICI

Utylizacja zużytych baterii: nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddaj do
recyklingu, lub utylizacji. Sprawdź lub zasięgnij porady o recyklingu w jednostkach władz lokalnych lub u sprzedawcy,

SERWIS
W godzinach od 09.00 do 17.00 zadzwoń na:
Telefon (22) 111 00 08
lub
telefon komórkowy: 663 130 020
lub
wyślij e-mail na adres:
serwis@dombianco.com.pl
DOM BIANCO Sp. z o.o.
al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 7201198, 7201199
fax 0-22 7200688
www.vax-polska.pl
www.dombianco.pl

