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U¿ytkuj¹c urz¹dzenie zaleca siê zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad bezpieczeñstwa pracy, 
w celu unikniêcia obra¿eñ mechanicznych.

Przed przyst¹pieniem do pracy prosimy uprzejmie o zapoznanie siê z treœci¹ Instrukcji Obs³ugi. 
Prosimy o zachowanie Instrukcji.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceñ zawartych w Instrukcji Obs³ugi wp³ynie na 
przed³u¿enie ¿ywotnoœci Pañstwa narzêdzia.
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2. Przeznaczenie odkurzacza
Odkurzacz z filtrem wodnym model DED6602 jest przeznaczony do pracy na sucho i umo¿liwia oczyszczanie 
dowolnych powierzchni w mieszkaniach i pomieszczeniach u¿ytkowych (gara¿e, warsztaty, piwnice itd.). Dziêki 
zastosowaniu filtra wodnego mo¿liwe jest usuwanie bardzo drobnych zanieczyszczeñ, takich jak urobek powstaj¹cy 
podczas szlifowania g³adzi gipsowych. Regulator si³y ssania pozwala na dobranie optymalnych warunków pracy 
odkurzacza w zale¿noœci od usuwanych zanieczyszczeñ.
Zasada dzia³ania

Odkurzacz z filtrem wodnym dzia³a dwuetapowo. W pierwszej fazie, w dolnym zbiorniku, zanieczyszczenia 
wy³apywane s¹ przez worek z tkaniny, który zatrzymuje grubsze frakcje. Nastêpnie urobek kierowany jest do filtra 
wodnego w zbiorniku górnym. Zanieczyszczenia, które nie zosta³y zatrzymane przez tkaninê worka w dolnym zbiorniku, 
osadzaj¹ siê na dnie zbiornika górnego.

Ze wzglêdu na wilgoæ i ciep³o, powstaj¹ce podczas pracy, we wnêtrzu odkurzacza mog¹ pojawiæ siê bakterie i 
pleœñ. Dlatego bezwzglêdnie zaleca siê dok³adnie wyczyœciæ, a nastêpnie wysuszyæ odkurzacz po ka¿dym u¿yciu. 

3. Ograniczenia u¿ycia
Odkurzacz mo¿e byæ u¿ytkowany tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej „Dopuszczalnymi warunkami 

pracy”. W konstrukcji i budowie odkurzacza nie przewidziano zastosowania urz¹dzenia do celów 
profesjonalnych/zarobkowych. Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, 
czynnoœci obs³ugowe nie opisane w instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i spowoduj¹ natychmiastow¹ 
utratê Praw Gwarancyjnych.

Nie u¿ywaæ do sprz¹tania substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, gor¹cego popio³u lub 
wêgla, substancji toksycznych, substancji ³atwopalnych lub innych niebezpiecznych materia³ów, nie u¿ywaæ w 
pobli¿u ³atwopalnych cieczy lub oparów i cia³ lotnych tworz¹cych z powietrzem atmosferycznym mieszaninê 
wybuchow¹.
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 1.  DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE dla partii: 11300001-11300700
DEDRA EXIM Sp z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e:
Maszyna: Odkurzacz z filtrem wodnym 
Nr katalogowy: DED6602
Funkcja: Patrz Instrukcja Obs³ugi
Rok produkcji: 2013

do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania Dyrektyw WE (EC):
  w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej 

(Electromagnetic compatibility) 

  o zharmonizowaniu przepisów pañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do sprzêtu elektrycznego przeznaczonego do 
stosowania w okreœlonych zakresach napiêcia (Low voltage) 

oraz wymagania zasadnicze w RP: 
Dz. U.2007 nr 82 poz. 556     
Dz. U.2007 nr 155 poz. 1089 

Zastosowane normy zharmonizowane: 

Pruszków  2013-01-01
Deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie 
zmieniona,przebudowana lub jest u¿ytkowana niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi.   
Osoba upowa¿niona do przygotowywania i sporz¹dzania deklaracji zgodnoœci oraz 
dokumentacji technicznej: Kierownik Dzia³u Technicznego i Serwisu - Grzegorz Ratyñski
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8

2004/108/EC
co  potwierdzono certyfikatem S3M21301-0023 dla którego wystawiono test raport o  

numerach: EFSH12091269-IE-01-E01, EFSH12091269-IE-01-E01-A1  wydanym przez Eurofines GmbH Storkower 
Strasse 38c, D-15526 Reichenwalde b.Berlin Germany

2006/95/EC
co potwierdzono certyfikatem S3M21301-0023 dla 

którego wystawiono test raport o numerach: EFSH12091269-IE-01-CDF , EFSH12091269-IE-01-EMF , 
EFSH12091269-IE-01-L01, EFSH12091269-IE-01-EMF-A1, EFSH12091269-IE-01-L01-A1  wydanym przez Eurofines 
GmbH Storkower Strasse 38c, D-15526 Reichenwalde b.Berlin 
Germany

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, 
EN 61000-3-3:2008, EN 60335-2-2:2010, EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011
EN 62233:2008

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych 
     wymagañ dla sprzêtu elektrycznego
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4. Dane techniczne
Silnik elektryczny jednofazowy
Napiêcie sieci, czêstotliwoœæ sieci 230V, ~50 Hz
Moc znamionowa silnika 1400 W
Pojemnoœæ zbiornika 20 L
Klasa ochronnoœci I
Maksymalne obci¹¿enie gniazda 2000 W
G³oœnoœæ  dB <75 dB

5. Bezpieczeñstwo pracy
Uprzejmie prosimy o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u celem maksymalnego ograniczenia 
mo¿liwoœci powstania urazu b¹dŸ wypadku, spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹ lub nieznajomoœci¹ 
Przepisów Bezpieczeñstwa Pracy.
1. Odkurzacz mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a treœæ Instrukcji Obs³ugi.
2. Przed pierwszym uruchomieniem nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie zasilania odpowiada wartoœci podanej na 
tabliczce znamionowej.
3. Odkurzacz nale¿y w³¹czaæ do sieci zasilaj¹cej jedynie na czas pracy.
4. Wszelkie regulacje, konserwacja lub czynnoœci obs³ugowe (np. czyszczenie  odkurzacza, uzupe³nianie wody itd.)  
nale¿y wykonywaæ przy wyjêtej z gniazda wtyczce.
5. W czasie pracy nie przeci¹¿aæ odkurzacza.
6. Zwróciæ uwagê, aby podczas pracy nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego przez przejechanie, zmia¿d¿enie, 
wyszarpniêcie, przeciêcie itp..
7. Nie korzystaæ z urz¹dzenia w przypadku, gdy wtyczka lub kabel zasilaj¹cy s¹ uszkodzone.
8. Nie ci¹gn¹æ za kabel podczas wyci¹gania wtyczki z gniazdka.
9. Zabronione jest pozostawianie urz¹dzenia na deszczu b¹dŸ jego u¿ytkowanie przy dostêpie wilgoci.
10. Nie pozostawiaæ przygotowanego do pracy odkurzacza bez nadzoru.
11. Nie udostêpniaæ urz¹dzenia dzieciom w charakterze zabawki.
12. Urz¹dzenie przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci.
13. Urz¹dzenie nale¿y przechowywaæ z dala od Ÿróde³ ciep³a (np. piecyki, grzejniki) w celu unikniêcia odkszta³cenia 
siê elementów z tworzywa sztucznego.
14. Nie wolno zasysaæ tl¹cych siê niedopa³ków, gor¹cego popio³u i innych zanieczyszczeñ o wysokiej temperaturze.
16. Do gniazda przy³¹czeniowego, znajduj¹cego siê na pokrywie odkurzacza, mo¿na pod³¹czyæ urz¹dzenie o mocy 
maksymalnej 2000 W. Pod³¹czenie urz¹dzenia o wy¿szej mocy mo¿e spowodowaæ uszkodzenie odkurzacza.

Dopuszczalne warunki pracy
Praca dorywcza S2 15 minut

U¿ytkowaæ w pomieszczeniach zamkniêtych.
Chroniæ przed bezpoœrednim dostêpem wody.
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6. Przygotowanie do pracy

Uwaga: wszystkie poni¿ej opisane czynnoœci nale¿y wykonywaæ przy od³¹czonym zasilaniu odkurzacza.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat odkurzacza i kolejnoœæ monta¿u poszczególnych elementów.

Pierwsze uruchomienie i przygotowanie do pracy
1. Wyj¹æ z opakowania odkurzacz, zdj¹æ pokrywê i górny zbiornik, wyj¹æ zawartoœæ ze zbiornika odkurzacza.
2. Upewniæ siê, ¿e wszystkie elementy urz¹dzenia zosta³y dostarczone zgodnie z list¹ czêœci (lista znajduje siê w instrukcji 
obs³ugi).
3. Zamontowaæ kó³ka w znajduj¹ce siê od spodu urz¹dzenia otwory (1).
4. Na króciec, znajduj¹cy siê na œciance wewnêtrznej w dolnym zbiorniku odkurzacza, zamontowaæ worek na 
zanieczyszczenia. Dok³adnie roz³o¿yæ worek i wyprostowaæ za³amania tkaniny (2).
5. Na dolny zbiornik na³o¿yæ górny zbiornik, po³¹czyæ zbiorniki za pomoc¹ zatrzasków. Upewniæ siê, ¿e po³¹czenie jest 
szczelne (3).
6. Zdemontowaæ syfon wraz z uk³adem z górnego zbiornika (4).
7. Wlaæ do zbiornika wodê, która powinna siêgaæ do po³owy wizjera, znajduj¹cego siê w dolnej czêœci górnego zbiornika 
(5).
8. Zamontowaæ syfon i uk³ad (6).
9. Na doln¹ czêœæ pokrywy na³o¿yæ filtr z tkaniny (7).
10. Na³o¿yæ pokrywê na zbiornik odkurzacza i zamkn¹æ j¹ za pomoc¹ zatrzasków (8).
11. Zamontowaæ przewód elastyczny odkurzacza do wlotu powietrza w dolnym zbiorniku (9).
12. Po³¹czyæ dolny i górny zbiornik za pomoc¹ krótkiego przewodu elastycznego (10).
Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.

Rys. 2. Odkurzacz DED6602; a) przekrój odkurzacza, b) widok ogólny
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7. Pod³¹czenie do sieci

8. W³¹czanie urz¹dzenia

9. U¿ytkowanie urz¹dzenia

Przed pod³¹czeniem do sieci nale¿y upewniæ siê, ¿e napiêcie zasilania odpowiada wartoœci podanej na 
tabliczce znamionowej. 

Instalacja zasilaj¹ca maszynê powinna byæ poprowadzona przewodem miedzianym o minimalnym 
przekroju 2,5 mm, powinna byæ poprowadzona do bezpiecznika dla ochrony osób o wartoœci 16 A i winna spe³niaæ 
przepisy bezpieczeñstwa. Przewód zasilaj¹cy u³o¿yæ tak, aby w czasie pracy nie by³ nara¿ony na przeciêcie. 
Okresowo sprawdzaæ stan techniczny kabla zasilaj¹cego. Nie ci¹gn¹æ za kabel zasilaj¹cy.

W pokrywie maszyny znajduje siê w³¹cznik. W³¹cznik  posiada oznaczenie „I”, które s³u¿y do uruchamiania 
urz¹dzenia, oznaczenie „0", s³u¿¹ce do zatrzymania, oraz oznaczenie „II”, które s³u¿y do uruchamiania odkurzacza 
w trybie synchronizacji. Tryb synchronizacji zostanie omówiony w czêœci instrukcji dotycz¹cej uzytkowania 
urz¹dzenia.

Odkurzacz jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach mieszkalnych i u¿ytkowych (np. gara¿e, piwnice 
itd.) Urz¹dzenie jest przystosowane tylko do pracy na sucho. Dziêki zastosowaniu filtra wodnego mo¿liwe jest 
u¿ytkowanie odkurzacza do usuwania urobku, powsta³ego podczas prac remontowych, np. szlifowania œcian, 
posadzek itd. Odkurzacz wyposa¿ono w dwa rodzaje ssawek: szczotkê pod³ogow¹ p³ask¹, s³u¿¹c¹ do sprz¹tania 
wiêkszych powierzchni (pod³óg, dywanów, wyk³adzin) oraz szczotkê szczelinow¹, d³u¿¹c¹ do usuwania 
zanieczyszczeñ z trudno dostêpnych miejsc. Ponadto odkurzacz wyposa¿ony jest w w¹¿ elastyczny z mo¿liwoœci¹ 
wymiany koñcówek, co pozwala na pod³¹czenie do odkurzacza praktycznie dowolnego elektronarzêdzia (szlifierki 
do powierzchni gipsowych, szlifierki do betonu, pilarek sto³owych i rêcznych itd.) Sposób demonta¿u koñcówki 
wê¿a przedstawiono na rysunku 2. Postêpowanie podczas wymiany koñcówki:
1. P³askim, w¹skim narzêdziem (np. wkrêtakiem) wcisn¹æ blokadê oznaczon¹ jako 1.
2. Energicznie œci¹gn¹æ koñcówkê z pierœcienia z blokad¹ (2).
3. Na³o¿yæ koñcówkê do elektronarzêdzia tak, aby otwory w koñcówce pokrywa³y siê z blokad¹ na pierœcieniu (3).
4. Docisn¹æ koñcówkê, a¿ do us³yszenia zatrzaœniêcia siê blokad. Upewniæ siê, ¿e koñcówka jest prawid³owo 
na³o¿ona, a blokady w obu otworach s¹ zamkniête (4).

1
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Rys. 2. Wymiana koñcówki 
odkurzacza

Na zdjêciu przedstawiono panel obs³ugowy odkurzacza (fot. 2). 
Do gniazda (1) mo¿na pod³¹czyæ elektronarzêdzie lub inne urz¹dzenie 
elektryczne o maksymalnej mocy 2000 W. Uwaga: pod³¹czenie 
urz¹dzenia o wy¿szej mocy mo¿e spowodowaæ uszkodzenie 
odkurzacza. Pokrêt³o (2) s³u¿y do ustawienia si³y ssania odkurzacza. 
Umo¿liwia to dobranie odpowiedniej mocy ssania do wielkoœci i 
rodzaju usuwanych zanieczyszczeñ. W³¹cznik (3) umo¿liwia pracê 
odkurzacza w trybie synchronizacji z pod³¹czonym do gniazda 
elektronarzêdziem oraz pracê niezale¿nie od elektronarzêdzia.
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Fot. 2. Panel obs³ugowy odkurzacza



10. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe

UWAGA: opisane poni¿ej czynnoœci wykonywaæ przy wyjêtej z gniazdka wtyczce

Czyszczenie dolnego zbiornika

Nale¿y czêsto usuwaæ zanieczyszczenia z dolnego zbiornika w celu unikniêcia uszkodzenia odkurzacza. Aby oczyœciæ 
wnêtrze odkurzacza, nale¿y zdj¹æ z króæca worek, a nastêpnie nad koszem lub innym pojemnikiem na œmieci zsun¹æ 
z dolnej czêœci worka plastikow¹ listwê uszczelniaj¹c¹. Zebrane w worku zanieczyszczenia wyrzuciæ do zbiornika na 
œmieci, worek dok³adnie wytrzepaæ, za³o¿yæ plastikow¹ listwê uszczelniaj¹c¹. Ze zbiornika wyrzuciæ zebrane 
zanieczyszczenia.

Czyszczenie górnego zbiornika

W celu wyczyszczenia górnego zbiornika nale¿y:
1. Od³¹czyæ przewód elastyczny od górnego zbiornika.
2. Zdj¹æ pokrywê z górnego zbiornika.
3. Zdj¹æ górny zbiornik z dolnego zbiornika.
4. Zdemontowaæ syfon z uk³adem filtruj¹cym.
5. Wylaæ wodê ze zbiornika, usun¹æ zanieczyszczenia z dna zbiornika.
6. Dok³adnie umyæ i wysuszyæ zbiornik, syfon z uk³adem filtruj¹cym, w¹¿ elastyczny. 
Oczyszczenie i wysuszenie zbiornika jest szczególnie wa¿ne, poniewa¿ ze wzglêdu na wystêpowanie wilgoci i ciep³a 
mo¿e nast¹piæ gwa³towny rozwój bakterii i pleœni. 

11. Czêœci zamienne i akcesoria dodatkowe

Tryb pracy normalny

Tryb synchronizacji

Odkurzacz wy³¹czony

Mo¿liwa jest równie¿ równoczesna praca odkurzacza i pod³¹czonego 
urz¹dzenia. Odkurzacz z pod³¹czonym urz¹dzeniem mo¿e pracowaæ w dwóch 
trybach:
1. Tryb normalny I
2. Tryb synchronizacji II
W trybie normalnym po pod³¹czeniu urz¹dzenia i w³¹czeniu odkurzacza, 
odkurzacz i urz¹dzenie bêd¹ pracowaæ niezale¿nie.

Rysunek 3 przedstawia widok w³¹cznika odkurzacza.

W trybie synchronizacji odkurzacz nie bêdzie pracowa³, dopóki nie zostanie uruchomione pod³¹czone 
urz¹dzenie. W³¹czenie urz¹dzenia spowoduje po ok. 5 sekundach w³¹czenie odkurzacza. Po wy³¹czeniu urz¹dzenia 
odkurzacz bêdzie pracowa³ jeszcze ok. 5 sekund i wy³¹czy siê. Funkcja synchronizacji jest szczególnie przydatna podczas 
wykonywania prac, w których niezbêdne jest bie¿¹ce usuwanie odpadu (szlifowanie œcian, wiercenie otworów, ciêcie 
i struganie drewna itd.) Minimalna moc urz¹dzenia, przy którym funkcja synchronizacji bêdzie dzia³aæ, to 200 W.

Rys. 3. W³¹cznik odkurzacza

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia elektrycznego do odkurzacza
Odkurzacz DED6602 posiada dodatkowe gniazdo, do którego mo¿na pod³¹czyæ elektronarzêdzie b¹dŸ inne urz¹dzenie 
elektryczne. Gniazdo znajduje siê w pokrywie odkurzacza, zabezpieczone jest plastikow¹ os³on¹. Maksymalna moc 
urz¹dzenia, które mo¿na pod³¹czyæ do odkurzacza, to 2000W. Po pod³¹czeniu odkurzacza do sieci, ustawiaj¹c 
prze³¹cznik w pozycji 0, mo¿na pracowaæ pod³¹czonym urz¹dzeniem bez w³¹czania odkurzacza.
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Do odkurzacza mo¿na dokupiæ:
1. worek na zanieczyszczenia - DED66021
2. filtr materia³owy - DED66022
3. os³ona piankowa silnika kpl. 5 sztuk -  DED66023



13. Kompletacja urz¹dzenia, uwagi koñcowe

1. Odkurzacz; 2. Przewód ss¹cy; 3. Przewód ³¹cz¹cy zbiorniki; 4. Przed³u¿ka; 5. Filtr materia³owy; 6. Szczotka 
pod³ogowa; 7. Dysza szczelinowa; 8. Worek na zanieczyszczenia 

14. Informacje dla u¿ytkownika o pozbywaniu siê 
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonych do nich dokumentacji informuje, ¿e 
niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami bytowymi. 
Prawid³owe postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega na 
przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacje o lokalizacji 
miejsc zbiórki zu¿ytego sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych.

Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcia negatywnego wp³ywu 
na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.

Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach 
lokalnych.

U¿ytkownicy w krajach Unii Europejskiej
W razie koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaæ siê 

z najbli¿szym punktem sprzeda¿y lub dostawc¹, którzy udziel¹ dodatkowych informacji.
Pozbywanie siê odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹
Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia siê niniejszego produktu prosimy 

skontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub ze sprzedawc¹ celem uzyskania informacji o prawid³owym sposobie 
postêpowania.

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE

Urz¹dzenie nie w³¹cza siê Kabel zasilaj¹cy jest Ÿle 
pod³¹czony lub uszkodzony
W gniazdku nie ma napiêcia 
sieciowego
Uszkodzony w³¹cznik

Wcisn¹æ g³êbiej wtyczkê do gniazdka, sprawdziæ 
kabel zasilaj¹cy
Sprawdziæ napiêcie w gniazdku, sprawdziæ 
bezpiecznik
Wymieniæ w³¹cznik na nowy

Silnik przegrzewa siê
Si³a ssania jest zmiejszona

Zapchane otwory 
wentylacyjne
Zatkany przewód elastyczny 
lub ssawka
Zatkana os³ona filtra
Przepe³niony zbiornik

Oczyœciæ otwory wentylacyjne
Usun¹æ zator

Sprawdziæ filtr, oczyœciæ go
Czêsto opró¿niaæ zbiorniki z zanieczyszczeniami

Silnik rusza z trudem Zatarte ³o¿yska
Zanieczyszczony silnik 
wiatraka

Przekazaæ urz¹dzenie do naprawy

12. Samodzielne usuwanie usterek
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15. Schemat elektryczny
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05-800 PRUSZKÓW   ul. 3 Maja 8

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779
e-mail info@dedra.pl

Serwis: wew. 129,165; serwis@dedra.pl
www.dedra.pl

Wyprodukowano dla:



16. Rysunek z³o¿eniowy, spis czêœci
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Numer Nazwa czêœci Iloœæ Numer Nazwa czêœci Iloœæ

1 Wkrêty uchwytu 4x20 2 26 Zestaw przy³¹czania rury 1

2 Uchwyt 1 27 1

3 Pokrywa górna 1 28 2

4 Wkrêty pokrywy górnej 4x20 2 29 1

5 W³¹cznik 1 30 2

6 Obwód drukowany 1 31 Zatrzaski 2

7 Pow³oka przewodu 1 32 4

8 Pokrywa œrodkowa 1 33 Wlot powietrza - zestaw 2

9 Gniazdo przy³¹czeniowe 1 34 3

10 Wkrêty pokrywy œrodkowej 4x20 4 35 W¹¿ 1

11 Prze³¹cznik z p³ytk¹ drukowan¹ 1 36 Zbiornik 20 L 1

12 Tabliczka 1 37 Wizjer poziomu wody - zestaw 1

13 Wkrêty pokrywy silnika 4x20 4 38 1

14 Przewód zasilaj¹cy 1 39 1

15 Pokrywa silnika 1 40 Pierœcieñ z tworzywa sztucznego 1

16 Uszczelka silnika 1 41 Zatrzaski metalowe - zestaw 2

17 Silnik 1 42 Wkrêty do wlotu powietrza 4x20 12

18 Uszczelka silnika 1 43 Zbiornik 1

19 G¹bka wyt³umiaj¹ca 1 44 Podstawa 1

20 Pokrywa dolna 1 45 Zestaw jezdny 2

21 Dolna g¹bka wyt³umiaj¹ca 1 46 2

22 Os³ona 1 47 2

23 Worek bawe³niany - zestaw 1 48 Worek na zanieczyszczenia 1

24 49

25 50

Spis czêœci
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DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

Karta Gwarancyjna
Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy:  DED

Nazwa:  Odkurzacz warsztatowy z filtrem wodnym
                       
 ..............................................................................
 

Numer seryjny:      .............................................

6602

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji sa mi znane, co potwierdzam wlasnorecznym podpisem:

.........................................                                ...............................................
      data i miejsce                                                     podpis kupujacego

Oswiadczenie Nabywcy

1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi opisanymi
     w Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 12 miesiêcy licz¹c od daty zakupu uwidocznionej 
     w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamacja 

winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania gwarancji.
2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym monta¿em, 

b³êdami wykonania. 
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie ustalonym przez 

strony.
5. Produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest 

przedstawienie: 
- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej.
- dowodu zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika lub elementów  przek³adni 

mechanicznej,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, 
  spowodowanych si³ami i czynnikami zewnêtrznymi.
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, stosowania 

    niew³aœciwych smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki  

termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty  narzêdziowe, akumulatory, koñcówki  
robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp....)

8. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y dok³adnie 
zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w oryginalnym opakowaniu. 

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych 
z niezgodnoœci towaru z umow¹.
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