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INSTRUKCJA OBSŁUGI – ODKURZACZ DO POPIOŁU 18V
1. Uchwyt nośny
2. Gniazdo akumulatora
3. Otwór wylotowy
4. Włącznik/wyłącznik
5. Otwór zasysania
6. Wąż zasysający
7. Rura aluminiowa
8. Dysza płaska
9. Klamra
10. Pojemnik na popiół
11. Filtr

o
o
o
o
o
o
o

o

Drogi użytkowniku
Prosimy o zapoznanie się z urządzeniem w kolejności
rozdziałów i zachowanie tej instrukcji na przyszłość.
Proszę przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje
dotyczące uruchomienia i obsługi. Dołącz ją do produktu,
gdy przekażesz go innym.
1.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń,
przeczytaj instrukcję obsługi.
Ogólny znak ostrzegawczy - Bądź czujny i świadomy
typowych zagrożeń.
CE oznacza "Conformité Européenne", co oznacza
"zgodność z dyrektywami UE". Za pomocą oznaczenia
CE producent potwierdza, że to elektronarzędzie jest
zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.
Nie należy wyrzucać razem z odpadami
komunalnymi

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, używaj
urządzenia tylko zgodnie z tą instrukcją.

•
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•
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Objaśnienie symboli

W instrukcji obsługi lub na produkcie zastosowano
następujące symbole:

2.

•

Upewnij się, że naklejki z symbolami bezpieczeństwa na
urządzeniu są zawsze czyste i czytelne.
Używaj urządzenia tylko w sektorze prywatnym i tylko
zgodnie z niniejszą instrukcją. Urządzenie nie jest
przeznaczone do ciągłego użytku przemysłowego.
Nigdy nie odkurzaj wody ani innych płynów, płonących
lub tlących się przedmiotów. Odkurzacz popiołu jest
przeznaczony do zasysania schłodzonych popiołów.
Używaj tylko odkurzacza zgodnie z niniejszą instrukcją.
Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie włożony
filtr.
Nie używaj odkurzacza do popiołu na wilgotnych
powierzchniach lub na zewnątrz. Nie używaj go
mokrymi rękami.
Upewnij się, że w wężu ssącym nie gromadzą się duże
cząsteczki i nie utrudniają przepływu powietrza. Nie
kontynuuj odkurzania, jeśli otwór ssący jest zatkany, aby
zapobiec przegrzaniu silnika.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
komercyjnego.
To urządzenie nadaje się tylko do normalnego użytku
domowego.
Następujące elementy / substancje nie powinny być
zasysane przez odkurzacz:

•

2.1.

Palące się, dymiace lub gorące przedmioty /
substancje, takie jak popiół, papierosy lub zapałki;
Ciecze;
Zbyt duże przedmioty;
Ostre przedmioty jak, gwoździe;
Substancje lotne, gazy łatwopalne, kwasy, odpady
powodujące ryzyko wybuchu itp .;
Niebezpieczne substancje, takie jak azbest itp.;
Substancje wysoce łatwopalne, takie jak benzyna, olej
opałowy itp. Nie należy używać urządzenia w
pomieszczeniu, w którym substancje te są lub mogą
być;
Mąka, cement, wapień, gips lub proszek grafitowy itp.
Mogą wpływać na wentylację, uszkadzać silnik i
powodować przeciążenie.
Po każdym użyciu odkurzacza opróżnij pojemnik i
wyczyść go, aby zapobiec gromadzeniu się
materiałów, powodując zagrożenie pożarem.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub które
mają niewielkie doświadczenie lub wiedzę na temat
urządzenia, chyba że nadzoruje je osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo i podała
instrukcje użytkowania urządzenia.
Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się
urządzeniem.
Zawartość dostawy

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z akumulatorem
2,0Ah BT-CLB001 (poz. 7062517) lub z akumulatorem 4.0AH BTCLB002 (poz. 7062518).
Bateria i ładowarka nie są zawarte w zestawie
UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu i
akumulatora!
Jeśli urządzenie będzie zasilane nieodpowiednią baterią,
urządzenie i bateria mogą ulec uszkodzeniu. Obsługuj
urządzenie tylko z zalecaną baterią. Aby naładować
akumulator, wymagana jest ładowarka BT-CLC001 (pozycja
7062519).,
3.

Przed pierwszym użyciem

Wyjmij maszynę i akcesoria z opakowania. Sprawdź
urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych i nie
używaj go, jeśli jest uszkodzony. Trzymaj materiały
opakowaniowe poza zasięgiem dzieci. Istnieje
niebezpieczeństwo uduszenia!
4.

Zawartość opakowania

1 x Odkurzacz
1 x Rura zasysająca odporna na temperaturę
1 x Rura aluminiowa 23cm
1 x Filtr
1 x Dysza płaska
1 x Instrukcja obsługi
5.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz popiołu jest przeznaczony do odkurzania
popiołów z kominków, pieców, rusztów lub innych małych
pieców.
OSTRZEŻENIE: Nie odkurzaj płonących lub tlących się
przedmiotów lub gorącego popiołu.
6.

Wybór filtra

Używaj tylko filtrów specjalnie zaprojektowanych dla tego
urządzenia. Numer artykułu: 7063529.
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7.

Opróżnij pojemnik na popiół i czyszczenie filtra

Wyczyść filtr po każdym użyciu. Opróżnij pojemnik na popiół,
gdy moc ssania spadnie. Schłodzony popiół tworzy skorupę
popiołu na zewnątrz filtra, co powoduje zatkanie filtra i
niewłaściwą wentylację silnika.
7.1.
7.2.

Najpierw wyłącz odkurzacz i wyjmij akumulator przed
wyjęciem pojemnika na popiół.
Wytrzep proch. Najlepiej czyścić filtr na zewnątrz za
pomocą szczotki ręcznej, sprężonego powietrza lub
podobnego środka.

8. Włączanie/wyłączanie
8.1. Odkurzacz musi być wyposażony w wystarczająco
naładowany akumulator.
8.2. Włączyć włącznikiem ON / OFF (4), naciskając
przełącznik.
8.3. Aby go wyłączyć, naciśnij ponownie przełącznik.
Zawsze odłączaj przewód zasilający, gdy nie używasz
odkurzacza.
Używając węża ssącego, upewnij się, że nie ma załamań,
ponieważ spowoduje to uszkodzenie węża i nie będzie
generowana wystarczająca moc ssąca. Umieść wąż ssący
tak, aby tworzył naturalną krzywiznę podczas ssania.
9.

Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj ładowarkę od sieci przed
wykonaniem konserwacji lub czyszczenia. Wyjmij baterię
przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjnych lub czyszczenia urządzenia.
9.1.

Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które należy
naprawić.
9.2.
•

•
•

Czyszczenie
Osłony, otwory wentylacyjne i obudowy silnika
powinny być możliwie wolne od kurzu i brudu. Wytrzyj
elektronarzędzie czystą szmatką lub przedmuchaj
sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem
Zalecamy czyszczenie elektronarzędzia natychmiast
po każdym użyciu.
Elektronarzędzie należy regularnie czyścić wilgotną
szmatką i miękkim mydłem.

Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników; mogą one
zaatakować plastikowe części elektronarzędzia. Upewnij się,
że do elektronarzędzia nie dostanie się woda.
10. Przechowywanie
•
Wyczyść urządzenie przed każdym
przechowywaniem.
•
Przed schowaniem urządzenia sprawdź wszystkie
części i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
•
Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu suchym,
chronionym przed kurzem, brudem i ekstremalnymi
temperaturami.
11. Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 18 V DC
Moc silnika: 140 W.
Przepływ powietrza: 11 l / s
Zasysanie: ≥9 kPa
Moc Air Watt: 30 W.
Maksymalna zawartość pyłu: 8 l
Zawartość pojemnika: 12 l
Poziom hałasu: 75 dB (A)
Filtr: F7

Wymiary: 34 × 24 × 24 cm
Waga netto (bez baterii): 2390 g
*Obciążenia hałasem i drganiami mogą różnić się od
podanych wartości użytkowych, w zależności od sposobu
użytkowania urządzenia.
11.1. Poziom wibracji
Poziom emisji drgań podany w niniejszej instrukcji został
zmierzony za pomocą znormalizowanego testu zgodnie z EN
60745; Można go użyć do porównania jednego narzędzia z
drugim oraz jako wstępnej oceny narażenia na wibracje
podczas korzystania z narzędzia do określonych zastosowań.
•

•

używanie tego narzędzia do innych zastosowań lub z
innymi lub źle utrzymanymi akcesoriami może
znacznie zwiększyć poziom ekspozycji.
Czasy, gdy narzędzie jest wyłączone lub gdy jest
uruchomione, ale nie jest używane, może znacznie
zmniejszyć poziomy ekspozycji.

Chroń się przed skutkami wibracji, utrzymując narzędzie i jego
akcesoria, utrzymując ciepło dłoni i organizując przepływ
pracy.
12. Utylizacja
Elektronarzędzie jest zamknięte w opakowaniu, aby
zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Opakowanie to
jest surowcem i dlatego nadaje się do ponownego
wykorzystania lub może zostać zwrócone do recyklingu.
Elektronarzędzie i jego akcesoria są wykonane z różnych
materiałów, takich jak Metal i tworzywa sztuczne. Wadliwe
komponenty dostarczyć do usuwania odpadów
niebezpiecznych. Zapytaj w specjalistycznym sklepie lub w
lokalnym urzędzie!
Produkt i instrukcja obsługi mogą zostać zmienione.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia!
12.1. Baterie
Podczas utylizacji baterii należy rozważyć ochronę
środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie
przyjaznej dla środowiska utylizacji
13. Deklaracja zgodności WE
My, Batavia GmbH, Weth. Wassebaliestraat 6b, NL-7951 SN
Staphorst, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że
produkt Odkurzacz akumulatorowy typu BT-CAVC001, nr
artykułu 7063509, spełnia zasadnicze wymagania dotyczące
ochrony określone w dyrektywach europejskich 2014/35 / UE
(LVD), 2014 / 30 / EU (EMC), 2011/65 / EU (RoHS) i ich
zmianach. Do oceny zgodności zastosowano następujące
normy zharmonizowane:
EN60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014 + A13: 2017
EN60335-2-2: 2010 + A11: 12 + A1: 13
EN62233: 2008
EK1 498-11: 2011
EN55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN55014-2: 2015
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
WWA: AfPS GS 2014: 01
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