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Instrukcja obsługi 

 

 

 

 

 

 

VC334 

Odkurzacz ręczny do podłóg 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z  

Urządzenie, przeczytaj uważnie te instrukcje. 
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Drogi Kliencie! Drogi Kliencie!  Dziękujemy za zakup produktu SEG. Jesteśmy pewni, że spodoba ci się 

zakupione urządzenie. Przeczytaj całość instrukcji obsługi, w szczególności instrukcje bezpieczeństwa, 

przed użyciem urządzenia. Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości przechowaj 

w bezpiecznym miejscu. Jeśli przekażesz urządzenie, musisz również przekazać instrukcję. 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi zharmonizowanymi 

wymaganiami UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem 

www.jaxmotech.de/downloads.  

Ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się w niektórych szczegółach od rzeczywistego wyglądu 

Twojego urządzenie. Jeśli tak, postępuj zgodnie z faktami opisanymi w tej instrukcji. Producent 

zastrzega prawo do dokonywania takich zmian, które nie wpływają na działanie urządzenia. 

Zakupione urządzenie mogło w międzyczasie zostać ulepszone i dlatego może różnić się od instrukcja. 

Niemniej jednak funkcje i warunki pracy są dla Ciebie identyczne korzystać z instrukcji w całości. 

Wszelkie zmiany lub modyfikacje techniczne oraz błędy w druku są wyraźnie zastrzeżone. 

Symbol „GS” oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty z tym 

znakiem oznaczone, spełniają wymagania Niemieckiego Bezpieczeństwa 

ProdukcjiAct (ProdSG). 

 

Produkty oznaczone symbolem „CE” są zgodne ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

  

http://www.jaxmotech.de/downloads
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1 . WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

Przed przystąpieniem do obsługi przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa urządzenie. 

Informacje zawarte w środku chronią Twoje zdrowie i urządzenie. Nieprzestrzeganie instrukcji 

bezpieczeństwa może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu i uszczerbkiem na zdrowiu 

urządzenie. 

Przeznaczenie  

Odkurzacz ręczny i kijowy - VC 334 marki  SEG - jest przeznaczony wyłącznie do odkurzania suchych 

powierzchni. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i do podobnych 

zastosowań. To jest nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Używaj urządzenia tylko zgodnie 

z jego przeznaczeniem. W przypadku nieprawidłowego użytkowania, bezpieczeństwo i 

funkcjonalność urządzenie nie może być dłużej objęte gwarancją i roszczeniem gwarancyjnym  

wygasa. 

 

Objaśnienie użytych symboli 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

Odnosi się do niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli nie została zażegnana, jest natychmiastowa 

zagrożenie życia i zdrowia. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Odnosi się do niebezpiecznej sytuacji, która - jeśli nie została zażegnana - jest możliwa zagrożenie 

życia i zdrowia. 
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UWAGA! 

 

Odnosi się do niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować, jeśli nie zostanie zażegnana, w 

średnie lub małe obrażenia. 

UWAGA! 

 

odnosi się do niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować, jeśli nie zostanie zażegnana, na 

możliwe uszkodzenie urządzenia. 

 

W każdym przypadku sprawdź środowisko techniczne urządzenia. Są wszyscy kable lub przewody 

podłączone do Twojego urządzenia w porządku? Albo czy oni przestarzały i nie wytrzymuje 

wydajności urządzenia? W tym tylko wykwalifikowany inżynier elektryk może sprawdzić istniejące i 

nowe źródła zasilania. Wszystkie prace wymagane do podłączenia urządzenie do zasilania powinno 

być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę (inżyniera elektryka). 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe 

może prowadzić do porażenia prądem. 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

Nie pozwalaj nikomu, kto nie jest zaznajomiony z instrukcją obsługi korzystać z urządzenia. To 

urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starszych, a także przez osoby z 

ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub zdolności umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, 

jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i  

wytrzymać wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą się bawić urządzenie. Nie wolno 

czyścić ani konserwować urządzenia przez dzieci bez nadzoru. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 

• Nigdy nie podłączaj urządzenia do zasilania, jeśli urządzenie, przewód zasilający lub wtyczka 

sieciowa są w widoczny sposób uszkodzone. 

• W przypadku niebezpieczeństwa lub w przypadku usterki wyjąć wtyczkę z gniazdka natychmiast z 

gniazdka. 

• Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli Twoje urządzenie nie działają 

prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonałeś zakupu urządzenie. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może go wymienić tylko producenta lub autoryzowaną 

przez producenta obsługę posprzedażną serwis lub przez wykwalifikowanego specjalistę (inżyniera 

elektryka), aby tego uniknąć zagrożenia.  

• Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 

• Jeśli część systemu jest uszkodzona, unikaj otwartego ognia i źródeł zapłon. Natychmiast skontaktuj 

się z obsługą klienta.  

• Rozpakowując urządzenie upewnij się, że elementy opakowanie (worki polietylenowe, kawałki 

styropianu) powinno nie znajdować się w zasięgu dzieci. RYZYKO ZADUSZENIA! 

• Nie podłączaj urządzenia do zasilania przed sobą nie usunęły całkowicie wszystkich elementów 

opakowania i blokady transportowe.  

• Używaj urządzenia wyłącznie przy napięciu 220–240 V ~ / 50–60 Hz. Wszystkie uszkodzone kable 

zasilające należy wymienić przez wykwalifikowanego specjalistę (inżyniera elektryka). Nie używaj 

mocy listwy, gniazda wielokrotne lub przedłużacze do podłączenia 

urządzenie do źródła zasilania. 

• Potrzebujesz gniazdka elektrycznego, które jest odpowiednio uziemione i przypisane wyłącznie do 

urządzenia. Niezastosowanie się do tego może spowodować podczas niebezpiecznych wypadków lub 

uszkodzenia sprzętu. 

• Wtyczka sieciowa i gniazdko z uziemieniem muszą być zawsze łatwo dostępne dostępne po 

zainstalowaniu urządzenia. 

• Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony przez znajdowanie się pod spodem dyszą 

podłogową lub podczas przesuwania dyszy podłogowej.  

• Dane techniczne zasilania elektrycznego muszą być zgodne wartości podane na tabliczce 

znamionowej.  

• Obwód w Twoim domu musi być wyposażony w wyłącznik automatyczny awaryjne wyłączenie 

urządzenia.  

• Nie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. 

• Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi i czyszczącymi odłączyć urządzenie z zasilacza. RYZYKO 

PORAŻENIA PRĄDEM!  

• Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, przewód zasilający musi być odłączony od 

gniazdka. Nigdy nie ciągnij przewód zasilający, jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze 

chwytaj za wtyczkę. Nie przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający. 
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• Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, ale wtyczka zasilania jest podłączona gniazdka, zasilanie jest 

nadal obecne w urządzeniu. 

• Urządzenie jest odłączane od zasilania tylko wtedy, gdy wtyczka sieciowa jest wyciągnięta.  

• Burze z piorunami mogą uszkodzić urządzenia elektryczne. Polecamy odłączać urządzenie od 

zasilania podczas burzy. 

• Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce, należy je odłączyć zasilanie.  

• Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć produkt od źródła zasilania.  

• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie rób wyczyść go pod bieżącą wodą i 

nie wkładaj do zmywarki. 

• Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami. 

• Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, z którym się zetknie z wodą / deszczem, tak aby zaizolować 

instalację elektryczną nie zostanie uszkodzony.  

• Upewnij się, że urządzenie i przewód zasilający nie wchodzą do środka kontakt ze źródłami ciepła 

(np. płyty grzejne, płomienie gazowe). 

 

UWAGA! 

 

• Zapamiętaj położenie wszystkich części podczas rozpakowywania urządzenia na wypadek 

konieczności ponownego spakowania i transportu.  

• Nie używaj urządzenia, dopóki wszystkie części nie zostaną prawidłowo umieszczone w 

wyznaczonych miejscach. Pojemnik na kurz i fi ltr muszą być ustawione i włożone prawidłowo. Filtra 

nie wolno uszkodzić. 

• Upewnij się, że dysze i otwory nie są zablokowane. 

• Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał. RYZYKO POTKNIĘCIA! 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

• W tym celu nigdy nie należy odkurzać następujących rzeczy uniknąć uszkodzenia urządzenia: 

• Rozżarzony i gorący popiół, papierosy, zapałki, 

• Substancje łatwopalne, 

• Bardzo drobny pył (np. Proszek do betonu), popiół lub toner 

• Ostre i twarde przedmioty, np. sol. rozbite szkło 

• Duże przedmioty, które mogą zablokować urządzenie 

• Płyny 

• Mokry brud  

• Podczas pracy nigdy nie trzymać dysz w kontakcie z ciałami ludzkimi lub zwierzęta - dysze powodują 

zassanie ze strony człowieka ciała lub zwierzęcia, co może prowadzić do zranienia. W tym przypadku 

natychmiast wyłącz urządzenie 
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ZAWARTOŚĆ / WYPOSAŻENIE 

1. Urządzenie ręczne / Główne urządzenie z silnikiem  

2. Teleskopowa rura ssąca 

3. Zwolnij przycisk, aby zwiększyć / skrócić długość rury ssącej 

4. Uniwersalna szczotka podłogowa 

5. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz 

6. Przycisk włączania / wyłączania 

7. Pojemnik na kurz 

8. Filtr (w pojemniku na kurz) 

9. Dolna pokrywa pojemnika na kurz 

10. Zatrzask do opróżniania pojemnika na kurz 

11. Otwór ssący 

12. Górna pokrywa pojemnika na kurz 

13. Nasadka: dysza 2 w 1 

14. Szczotka do mebli 

15. Dysza do fug 

16. Uchwyt filtra 

17. Filtr gąbkowy 

18. Pokrywka filtra cyklonowego 

19. Filtr cyklonowy 
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PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

Rozpakować 

1. Ostrożnie rozpakuj urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji materiałów 

opakowaniowych w rozdziale 8 - UTYLIZACJA.  

2. Urządzenie może być zabezpieczone na czas transportu za pomocą blokad transportowych, takich 

jak naklejki i folia ochronna. Usuń je całkowicie. Nie używaj agresywnych środków czyszczących do 

usuwania pozostałości blokad transportowych.  

3. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy przewód zasilający lub samo urządzenie nie mają 

odszkodowanie.  

4. Sprawdź, czy zawartość obejmuje wszystkie części wyposażenia, patrz rozdział 2 – ZAWARTOŚĆ.  

5. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. 

Przed uruchomieniem 

1. Upewnij się, że pojemnik na kurz i filtr nie są uszkodzone. 

2. Upewnij się, że pojemnik na kurz i filtr są prawidłowo włożone do urządzenia i że są prawidłowo 

ustawione. 

FUNKCJE 

Odkurzanie podłóg 

1. Wybierz uniwersalną szczotkę do podłóg, która nadaje się do odkurzania dywanów i twardych 

podłóg. 

2. Połączyć uniwersalną szczotkę podłogową z dolną częścią rury zasysającej. 

3. Połącz otwór ssący urządzenia ręcznego z górną częścią rura ssąca. 

4. Za pomocą przycisku zwalniającego na rurze zasysającej ustawić rurkę na żądaną długość. 

5. Podłączyć urządzenie do zasilania. 

6. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania / wyłączania. 

7. Po zakończeniu odkurzania wyłącz urządzenie, naciskając przycisk włączania / wyłączania przycisk. 

8. Odłącz urządzenie od zasilania. 

9. Opróżnij pojemnik na kurz. Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale   CZYSZCZENIE I 

KONSERWACJA. 
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Odkurzanie mebli, tapicerki, wnętrz samochodów, fug, narożników i wnęk 

1. Wybierz dyszę 2 w 1. Ta nasadka jest wyposażona w szczotkę do mebli i końcówkę szczelinową. 

2. Połącz dyszę 2 w 1 z otworem ssącym urządzenia ręcznego. 

3. Pchnij dyszę 2 w 1 w górę lub w dół, w zależności od zastosowania mebla szczotka lub końcówka 

szczelinowa: 

• Szczotką do mebli czyścić meble, lampy, parapety, listwy przypodłogowe a także delikatne i łatwo 

łamliwe przedmioty, takie jak ramki do zdjęć, klawiatury, książki itp.  

• Ssawka szczelinowa służy do odkurzania podłóg, stopni, wnętrz samochodów, tapicerki i łączenia, 

narożniki i nisze. 

4. Podłączyć urządzenie do zasilania. 

5. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania / wyłączania. 

6. Po zakończeniu odkurzania wyłącz urządzenie naciskając przycisk wł. / Wył przycisk. 

7. Odłącz urządzenie od zasilania. 

8. Opróżnij pojemnik na kurz. Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale CZYSZCZENIE I 

KONSERWACJA. 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 

UWAGA! 

 

• Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od  zasilacz. 

• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. 

• Aby uniknąć uszkodzeń, nie używaj detergentów ani mydła do czyszczenia pojemnik na kurz i filtr. 

• Pojemnik na kurz i filtr nie nadają się do czyszczenia pralkę lub zmywarkę do naczyń. 

• Wysuszyć wyczyszczone części na wolnym powietrzu, a nie suszarką do włosów. 

• Oczyszczone części wkładać do urządzenia dopiero po ich umieszczeniu  całkowicie wysuszyć. 

Opróżnij pojemnik na kurz.  

Zdecydowanie zalecamy opróżnienie pojemnika na kurz po każdej operacji. 

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjmij pojemnik na kurz urządzenie podręczne. 

2. Przytrzymaj pojemnik na kurz nad pojemnikiem na kurz. 

3. Pociągnij zatrzask, aby otworzyć dolną pokrywę pojemnika na kurz. Odkurzony brud wypada. 

Wyczyść filtr 

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjmij pojemnik na kurz urządzenie podręczne. 

2. Obróć w lewo górną pokrywę pojemnika na kurz i zdejmij ją. 

3. Ostrożnie wyjmij uchwyt fi ltra z pojemnika na kurz, obracając go w prawo i wyciągając to. 
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4. Ostrożnie wyjmij filtr gąbkowy z uchwytu filtra. Uwaga: Cienki filtr tkaninowy jest mocno 

przymocowany do uchwytu filtra i nie można go wyjąć.  

5. Ostrożnie wyciągnij filtr cyklonowy z pojemnika na kurz. 

6. Obróć w lewo pokrywę filtra cyklonowego i zdejmij ją. 

7. Stuknij filtr gąbkowy i filtr cyklonowy o pojemnik na kurz. 

8. W razie potrzeby wyczyść wszystkie części czystą, letnią wodą. Nie używaj detergentów. 

9. Przed włożeniem do urządzenia wyczyszczone części należy pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia na wolnym powietrzu. 

Czyszczenie powierzchni 

Oczyść powierzchnię urządzenia miękką, wilgotną szmatką. 

• Nie używaj ostrych, agresywnych i żrących detergentów 

• Nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników 

• Nie używaj materiałów ściernych 

• Nie używaj olejków eterycznych 

Te instrukcje dotyczą wszystkich powierzchni Twojego urządzenia. Powierzchnia produktu może ulec 

uszkodzeniu przy użyciu takich detergentów. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 

• Nigdy nie podłączaj urządzenia do zasilania, jeśli urządzenie przewód zasilający lub wtyczka 

sieciowa są w widoczny sposób uszkodzone.  

• W przypadku niebezpieczeństwa lub w przypadku usterki wyjąć wtyczkę z gniazdka natychmiast z 

gniazdka.  

• Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli Twoje urządzenie nie działają 

prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś urządzenie. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może go wymienić tylko producenta lub autoryzowaną 

przez producenta obsługę posprzedażną serwis lub przez wykwalifikowanego specjalistę (inżyniera 

elektryka), aby tego uniknąć zagrożenia. 

• Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.  

 

Jeśli podczas pracy wystąpią awarie, należy sprawdzić poniższą tabelę, aby sprawdzić, czy można je 

rozwiązać sam problem. Wszelkie inne naprawy są zabronione, a gwarancja traci ważność. 
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Problem Powód Rozwiązanie 

Urządzenie nie będzie się 
włączać. 

Urządzenie nie jest podłączone 
do źródła zasilania 

Podłącz wtyczkę do gniazda 
gniazdko z uziemieniem 
kontakt. 

Moc ssania jest niska. Pojemnik na kurz jest pełny. Opróżnij pojemnik na kurz, 
postępuj zgodnie z instrukcjami 
w rozdział CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA. 

Filtr jest bardzo zabrudzony. Wyczyść filtr, postępuj zgodnie 
z instrukcjami 
instrukcje w rozdziale  
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. 

Otwór ssący jest zablokowany. Wyłącz urządzenie i weź 
usunąć obiekt, który powoduje 
blokowanie. 

Większe przedmioty utknęły 
wewnątrz  i nie może być 
odkurzane przez urządzenie. 

Usuń większe przedmioty 
ręcznie. 

Kurz wydobywa się z 
urządzenia 

Pojemnik na kurz i filtr 
nie są prawidłowo włożone 
w urządzeniu. 

Upewnij się, że pojemnik na 
kurz i filtr są prawidłowo 
ustawione i włożony do 
urządzenia. 

 

DANE TECHNICZNE 

Rodzaj urządzenia: Odkurzacz ręczny i ręczny 

Nazwa modelu:  VC 334 

Napięcie / częstotliwość: 220–240 V ~ / 50–60 Hz 

Moc: 600 watów 

Klasa efektywności energetycznej: A. 

Klasa ochrony: II 

Poziom hałasu: <77 dB 

Wymiary urządzenia ręcznego: 31 × 10 × 21 cm (dł. × gł. × wys.) 

Długość jednostki wraz z teleskopową rurą ssącą: 100–130 cm 

Waga netto produktu: 2,3 kg 
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SPRZEDAŻ 

1. Podczas rozpakowywania należy upewnić się, że elementy opakowania (polietylen torby, kawałki 

styropianu) są poza zasięgiem dzieci. RYZYKO ZADUSZENIA!  

2. Zużyte i stare urządzenia należy zwrócić do odpowiedniego centrum recyklingu. Pod nr 

okoliczności wystawiać na działanie otwartego ognia.  

3. Zużyte i stare urządzenia nie są odpadami bezużytecznymi. Poprzez bezpieczną dla środowiska 

utylizację odzyskuje się wiele cennych surowców. 

4. Jeśli sprzęt elektryczny zostanie wyrzucony na wysypisko śmieci, mogą dostać się do niego 

niebezpieczne substancje do wód gruntowych. W ten sposób takie substancje dostają się do łańcucha 

pokarmowego i zagrażają twojemu zdrowie i dobre samopoczucie. 

5. Zanim pozbędziesz się starego urządzenia, musisz je najpierw wyłączyć! Przed wyrzuceniem odłącz 

wtyczkę sieciową i odciąć kabel zasilający urządzenia.  

6. Materiały w urządzeniu, które nadają się do recyklingu, opatrzone są odpowiednimi informacjami. 

W znaczący sposób przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska poprzez odpowiednią utylizację 

Twoje stare urządzenia lub jego materiały, a także opakowanie.  

7. Wyrzuć materiał opakowaniowy do wyznaczonych pojemników dostarczonych przez władze 

lokalne w Twoim rodzinnym mieście. 

8. Jeśli w Twoim mieszkaniu nie ma odpowiednich pojemników na odpady, zanieś te materiały do 

punktu odpowiedni miejski punkt zbiórki. 

9. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem utylizacji 

odpadów. 

 

Prawidłowa utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (odpady elektroniczne): 

Prawo UE wymaga obowiązkowej oddzielnej utylizacji urządzeń elektrycznych / 

elektronicznych. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej wszelkie elektryczne  

i elektroniczne urządzenie nie może być traktowane jako zwykły odpad domowy,  

ale musi zostać zwrócone do wyznaczonego punktu zbiórki, w którym  

zdecydowano się na recykling tych urządzeń. Dostępna utylizacja  

o możliwościach można zapytać w lokalnych władzach. 

WEEE Directive 2002/96/EG  

WEEE No. of importer DE 59241657 
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GWARANCJA PRODUCENTA 

• Udzielamy 1 lata gwarancji od daty zakupu. 

• W okresie gwarancyjnym wszelkie wady produkcyjne i / lub materiałowe podlegają regulacjom 

bezpłatnie poprzez naprawę i / lub wymianę wadliwych części lub (według naszego uznania) do 

wymieniając je na równoważny, funkcjonalny nowy przedmiot. Aby skorzystać z usług, których 

potrzebujemy przedstawienie dowodu zakupu lub dowodu dostawy. 

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe spowodowane 

przez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja.  

• Gwarancja nie obejmuje łatwo łamliwych części, takich jak szkło, plastik lub światło żarówki. 

• Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie zostało otwarte przez Ciebie lub przez osobę trzecią w 

inny sposób autoryzowane przez nas i / lub modyfikacje urządzenia.  

• W przypadku niewłaściwego użytkowania, bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzenia nie mogą 

już być objęte gwarancją, a wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają.  

• Jakiekolwiek użycie inne niż opisane w tej instrukcji jest niedopuszczalne i prowadzi do utraty 

gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności.  

• Błędy druku i zmiany w urządzeniu, instrukcji obsługi lub opakowaniu  

są zastrzeżone.  

 

Jeśli chcesz złożyć reklamację, zalecamy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą kupiłeś urządzenie. 

Jeśli konieczna jest naprawa, możesz skontaktować się z naszą infolinią w ramach następującego 

serwisu 

numer: +49 (0) 6831505 9897 

Technical Service 

Sertronics GmbH 

Ostring 60 

D-66740 Saarlouis 

Tel: +49 (0)6831 505 9897 (Monday-Friday 08.00–18.00 hrs) 

Fax: +49 (0)6831 4880 820 

E-mail: service-ww@jaxmotech.de 
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