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Zastosowanie zgodne 
z przeznaczeniem
Samochodowy automatyczny odkurzacz PD1200AV 
Dustbuster® BLACK+DECKER jest przeznaczony 
do lekkiego sprzątania na sucho. Urządzenie jest 
zasilane z gniazdka na zapalniczkę do papierosów 
w samochodzie. Urządzenie to nie nadaje się do 
celów profesjonalnych.

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

Uwaga! Przeczytaj niniej-
sze ostrzeżenia i wska-
zówki. Nieprzestrzeganie 
ostrzeżeń i wskazówek 
zawartych w tej instrukcji 
może spowodować poraże-
nie prądem, pożar, lub uraz.

♦ Przed użyciem narzędzia 
dokładnie przeczytaj 
niniejszą instrukcję.

♦ W instrukcji tej opisano 
zastosowanie odkurzacza 
zgodne z przeznaczeniem. 
Używanie innych nasadek 
lub akcesoriów, niż 
zalecane w tej instrukcji, 
lub wykonywanie 
prac niezgodnych 
z przeznaczeniem grozi 
wypadkiem.

♦ Przechowuj niniejszą 
instrukcję obsługi.

Zastosowanie odkurzacza
♦ Nie zasysaj do odkurzacza 
żadnych cieczy ani 
łatwopalnych materiałów.

♦ Nie używaj odkurzacza 
w pobliżu wody

♦ Nie zanurzaj go w wodzie.
♦ Nie ciągnij za kabel 
ładowarki, by odłączyć ją 
od sieci. Chroń kabel przed 
wysoką temperaturą, olejem 
i ostrymi krawędziami.

♦ To urządzenie może być 
obsługiwane przez dzieci 
od 8 roku życia i osoby 
o ograniczonej sprawności 
fi zycznej, czuciowej lub 
umysłowej oraz osoby 
niedoświadczone, pod 
warunkiem że podczas 
użytkowania są pod 
nadzorem i są świadome 
potencjalnych zagrożeń.

♦ Dzieci nie mogą bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie 
i prace konserwacyjne 
mogą być przez nie 
przeprowadzane tylko pod 
nadzorem.

♦ Urządzenie może pracować 

POLSKI
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tylko z otrzymaną w dostawie 
częścią do zasilania.

♦ Urządzenie może pracować 
tylko pod podanym na 
urządzeniu bezpiecznym 
niskim napięciem (safety 
extra low voltage, SELV).

Kontrole i naprawy
♦ Przed użyciem odkurzacza 

sprawdź, czy nie zawiera 
jakichś uszkodzonych 
elementów. Skontroluj, czy 
jakieś części nie są pęknięte, 
czy wyłącznik jest sprawny 
i czy nie wystąpiły jakieś inne 
okoliczności, które mogą 
negatywnie wpływać na 
działanie odkurzacza.

♦ Nie używaj odkurzacza, 
gdy jakaś jego część jest 
uszkodzona.

♦ W razie uszkodzenia jakiejś 
części zleć jej naprawę lub 
wymianę jednemu z naszych 
autoryzowanych warsztatów 
serwisowych.

♦ Regularnie sprawdzaj kabel 
ładowarki, czy nie uległ 
uszkodzeniu. Gdyby tak się 
stało, wymień ładowarkę.

♦ Nigdy nie próbuj usuwania 
ani wymiany jakichkolwiek 
części nieopisanych w tej 
instrukcji.

Dodatkowe wskazówki 
bezpieczeństwa
Pozostałe zagrożenia
Przy użytkowaniu tego urządzenia 
występuję dodatkowe zagrożenia, 
które nie zostały prawdopodob-
nie wymienione w tej instrukcji. 
Takie zagrożenia istnieją przy 
nieprawidłowym zastosowaniu lub 
długim użytkowaniu.
Również przy zachowaniu odpo-
wiednich przepisów bezpieczeń-
stwa i zastosowaniu wszystkich 
urządzeń bezpieczeństwa ist-
nieją dodatkowe zagrożenia jak 
poniżej:
♦ Obrażenia spowodowane 

dotknięciem ruchomych 
części.

♦ Obrażenia spowodowane 
dotknięciem rozgrzanych 
części.

♦ Obrażenia spowodowane 
wymianą części lub 
akcesoriów.
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♦ Obrażenia spowodowane 
długotrwałym użytkowaniem. 
Przy wydłużonym czasie 
użytkowania należy robić 
regularne przerwy.

Bezpieczeństwo 
elektryczne
Urządzenie jest przeznaczone do 
użytku z 12 V ujemnie uziemioną 
baterią samochodową.
Uwaga! Przyłącze do zapalniczki 
papierosowej jest wyposażone 
w bezpiecznik niepodlegający 
konserwacji. Przy zakłóceniach 
bezpiecznik załącza się. W takim 
przypadku zarówno bezpiecznik, 
wtyczka sieciowa jak i kabel 
muszą być wymienione przez 
producenta lub punkt serwisowy 
BLACK+DECKER, aby uniknąć 
potencjalnego niebezpieczeń-
stwa.
Uwaga! Urządzenie nie może 
być podłączone do plusowo uzie-
mionego systemu lub do systemu 
z innym napięciem elektrycznym.
Elementy odkurzacza
To urządzenie posiada niektóre lub wszystkie wy-
mienione elementy:
1. Wyłącznik
2. Zdejmowany uchwyt

3. Pierścień zwalniający uchwyt
4. Wąż
5. Przezroczysta drzwiczki
6. Przyłącze do zapalniczki
7. Blokada drzwiczek
8. Przycisk blokady do pojemnika 
9. Wyjmowany pojemnik na kurz
10. Schowek na akcesoria
11. 2 w 1 – dysza kombi
12. Ssawka szczelinowa

Montaż
Przyłączanie akcesoriów (rys. B, C, D, E, 
F i G)
Dysza kombi 2 w 1 (11) posiada szczotkę do odku-
rzania i czyszczenia mebli tapicerowanych składaną 
do przodu.
♦ Naciśnij schowek na akcesoria (10) i przesuń 

element osprzętu na uchwyt (2) aby go 
umiejscowić (rys. B i C).

♦ Naciśnij schowek (10) i wyciągnij element 
osprzętu aby go usunąć.

Uchwyt (2) pozwala się zdjąć z węża (4), aby według 
zapotrzebowania umożliwić bezpośrednie założenie 
elementu osprzętu bezpośrednio na tulei węża. Tak 
zdejmiesz uchwyt:
♦ Poluzuj blokadę uchwytu (2) na urządzeniu.
♦ Obróć pierścień na uchwycie (3) w lewo aby 

zwolnić blokadę (rys. D).
♦ Wyciągnij węża (4) z uchwytu (2) (rys. E).
♦ Załóż element osprzętu bezpośrednio na 

pierścień węża (rys. F).
Tak założysz uchwyt ponownie:
♦ Wyjmij element osprzętu z węża.
♦ Wciśnij wąż (4) w urządzenie (2). Obróć 

pierścień zwalniający (3) w prawo aż do 
zatrzaśnięcia.

Zastosowanie
Podłączeniu do zasilania prądem 
w samochodzie
♦ Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony
♦ Wyjmij zapalniczkę samochodową z gniazdka
♦ Włóż wtyczkę (6) do gniazdka zapalniczki 

samochodowej.

Załączanie i wyłączanie (rys. A)
♦ By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) 

w prawo.
♦ By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) 

w lewo, aż zatrzaśnie w pozycji off.
Odkurzacz może być używany do 30 minut, bez 
znaczącego obciążania wydajności akumulatora 
samochodowego.
Uwaga! Przy zwiększonym użytkowaniu akumulator 
rozładuje się szybciej. Nie odkurzaj przy włączonym 
silniku samochodu, ponieważ może to przyczynić 
się do skrócenia okresu przydatności odkurzacza.
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Odkurzanie
♦ Uważaj przy stosowaniu urządzenia aby wąż 

nie zaginał się, przekręcał lub zapychał.
♦ Uchwyt (2) pozwala się łatwo zdejmować 

z urządzenia i ma zasięg do 1,5 m od 
urządzenia.

♦ Jeśli uchwyt (2) jest zdjęty, można urządzenie 
przenosić za uchwyt zintegrowany

♦ Uchwyt (2) może być zdjęty z węża (4), aby 
element osprzętu bezpośrednio przyłączyć do 
pierścienia.

Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie pojemnika na śmieci (rys. H, 
I, J, K)
Urządzenie BLACK+DECKER odznacza się dużą 
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwa-
cji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej 
pracy niezbędne jest regularne czyszczenie.
♦ Zwolnij blokadę drzwiczeki (7) i obróć 

drzwiczki (5 ) o 180°, aż zatrzasną w otwartej 
pozycji.

♦ Opróżnij pojemnik na kurz poprzez lekkie 
stuknięcie o kosz na śmieci.

♦ Zamknij przezroczyste drzwiczki (5) i upewnij 
się, że są zatrzaśnięte.

Czyszczenie fi ltrów (rys. L, M, N, O, P, Q, 
R, S, T)
♦ Naciśnij przycisk blokady pojemnika (8) (rys. L)
♦ Obróć pojemnik (rys. M).
♦ Wyjmij pojemnik z urządzenia (rys. N)
♦ Oczyść fi ltr poprzez trzykrotne obrócenie 

w lewo (rys. O)
♦ Wyjmij fi ltr z pojemnika (rys. P) i wyszczotkuj 

kurz.
♦ Opróżnij resztki kurzu z pojemnika (rys. Q)
♦ Upewnij się, że pojemnik na kurz jest otwarty 

(rys. R)
♦ Wypłucz pojemnik w ciepłej wodzie z mydłem 

(rys. S).
♦ Wypłucz fi ltr w ciepłym roztworze mydlanym 

(rys. T).
♦ Pozostaw fi ltr do pełnego wysuszenia.
♦ Załóż fi ltr ponownie na urządzenie. W tym celu 

obróć fi ltr w prawo aż do zatrzaśnięcia.
♦ Zamknij klapkę pojemnika na kurz. Uważaj, 

aby rygiel (8) zatrzasnął się z wyraźnie 
słyszalnym odgłosem.

Ostrzeżenie! Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, 
zanim rozpoczniesz czyszczenie urządzenia.
Wycieraj urządzenie wilgotną ściereczka. Nie używaj 
żadnych środków ścierających i roztworu środków 
czyszczących. Nie wkładaj urządzenia do wody.

Wymiana fi ltrów
Filtr należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy lub wcześ-
niej w razie zużycia lub uszkodzenia. Filtry wymienne 
są do nabycia u dilera fi rmy BLACK+DECKER (numer 
katalogowy VF90-XJ).

♦ Wyjmij stary fi ltr zgodnie z powyższym opisem.
♦ Załóż nowy fi ltr zgodnie z powyższym opisem.

Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego 
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci 
z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić 
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie 
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę 
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw 
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego 
zakładu utylizacji odpadów. 

Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyro-
bów i opakowań niektóre materiały mogą 
być odzyskane i ponownie wykorzystane. 
W ten sposób chroni się środowisko natu-
ralne i zmniejsza popyt na surowce.

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają 
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń 
powszechnego użytku do specjalnych punktów 
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyj-
mowania ich przy zakupie nowego wyrobu.

BLACK+DECKER chętnie przyjmuje wys łużone 
urządzenia BLACK+DECKER i utylizuje je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej 
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego 
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę 
w naszym imieniu. 

Możesz sprawdzić lokalizację najbliższego au-
toryzowanego serwisu kontaktując się z biurami 
BLACK+DECKER wskazanymi w tej instrukcji. 
Dodatkowo listę adresów autoryzowanych serwi-
sów BLACK+DECKER oraz szczegóły o serwisie 
pogwarancyjnym znajdziesz także w Internecie pod 
adresem: www.2helpU.com.

Dane techniczne
   PV1200AV
Napięcie V 12
Masa kg 1,49

zst00283684 - 08-10-2015
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BLACK+DECKER
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentuj  
bardzo wysok  jako , dlatego oferujemy dla 
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze 
warunki gwarancji nie pomniejszaj  praw klienta 
wynikaj cych z polskich regulacji ustawowych 
lecz s  ich uzupe nieniem. Gwarancja jest wa na 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dzia anie 
produktu w przypadku post powania zgodnego 
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-
nymi w instrukcji obs ugi. 
Niniejsz  gwarancj  nie jest obj te dodatkowe 
wyposa enie, je eli nie zosta a do niego do czo-
na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy 
wyrobu podlegaj ce naturalnemu zu yciu.
1. Niniejsz  gwarancj  obj te s  usterki pro-

duktu spowodowane wadami produkcyjnymi 
i wadami materia owymi.

2. Niniejsza gwarancja jest wa na po przedsta-
wieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie 
Gwarancyjnym reklamowanego produktu 
oraz cznie:

a) poprawnie wype nionej karty gwarancyjnej;
b) wa nego paragonu zakupu z dat  sprzeda y 

tak , jak w karcie gwarancyjnej lub kopii 
faktury.

3. Gwarancja obejmuje bezp atn  napraw  
urz dzenia (wraz z bezp atn  wymian  
uszkodzonych cz ci) w okresie 24 miesi cy 
od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi by :
a) dostarczony bezpo rednio do Centralnego 

Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie 
wype nion  Kart  Gwarancyjn  i wa nym 
paragonem zakupu (lub kopi  faktury) oraz 
szczegó owym opisem uszkodzenia, lub

b) przes any do Centralnego Serwisu Gwaran-
cyjnego za po rednictwem punktu sprzeda y 
wraz z dokumentami wymienionymi powy ej.

5. Koszty wysy ki do Centralnego Serwisu Gwa-
rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty 
zwi zane z zapewnieniem bezpiecznego 
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-
kiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-
any do miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji b d  
usuni te przez Centralny Serwis Gwarancyj-
ny w terminie:

a) 14 dni roboczych od daty przyj cia produktu 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;

b) termin usuni cia wady (punkt 6a) mo e by  
wyd u ony o czas niezb dny do importu 
niezb dnych cz ci zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprz t, je eli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na 

pi mie, e usuni cie wady jest niemo liwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie 

bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosi galny, mo e 

by  wydany nowy produkt o nie gorszych 
parametrach.

9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-
go odno nie zasadno ci zg aszanych usterek 
jest decyzj  ostateczn .

10. Gwarancj  nie s  obj te:
a) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia spowo-

dowane niew a ciwym u ytkowaniem lub 
u ywaniem produktu niezgodnie z przezna-
czeniem, instrukcj  obs ugi lub przepisami 
bezpiecze stwa. W szczególno ci profe-
sjonalne u ytkowanie amatorskich narz dzi 
BLACK+DECKER powoduje utrat  gwarancji;

b) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia spowo-
dowane przeci aniem narz dzia, które 
prowadzi do uszkodze  silnika, przek adni 
lub innych elementów a tak e stosowa-
niem osprz tu innego ni  zalecany przez 
BLACK+DECKER;

c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-
ane nimi wady;

d) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia na skutek 
dzia ania po aru, powodzi, czy te  innych 
kl sk ywio owych, nieprzewidzianych wypad-
ków, korozji, normalnego zu ycia w eksploata-
cji czy te  innych czynników zewn trznych;

e) produkty, w których naruszone zosta y plom-
by gwarancyjne lub, które by y naprawiane 
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym 
lub by y przerabiane w jakikolwiek sposób;

f) osprz t eksploatacyjny do czony do urz -
dzenia oraz elementy ulegaj ce naturalnemu 
zu yciu.

11. Centralny Serwis Gwarancyjny,  rmy han-
dlowe, które sprzeda y produkt, nie udzielaj  
upowa nie  ani gwarancji innych ni  okre lo-
ne w karcie gwarancyjnej. W szczególno ci 
nie obejmuj  prawa klienta do domagania 
si  zwrotu utraconych zysków w zwi zku 
z uszkodzeniem produktu.

12. Gwarancja nie wy cza, nie ogranicza ani 
nie    zawiesza uprawnie  kupuj cego wyni-
kaj cych z niezgodno ci towaru z umow .

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mo ciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
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CZ Výrobní kód Datum prodeje Razítko prodejny
Podpis

H Gyári szám A vásárlás napja Pecsét helye
Aláírás

PL Numer seryjny Data sprzeda y Stempel
Podpis

SK íslo série Dátum predaja Pe iatka predajne
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 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mo ciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záru ní opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych
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PL Nr. Data zg oszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK íslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy íslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pe iatka
Podpis

10/14

 H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu


