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Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować 
podstawowe środki ostrożności. 
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy 
sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest 
zgodne z napięciem w sieci lokalnej. 
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 
8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy 
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod 
warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane 
na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz 
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. 
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny 
używać go pod nadzorem. 
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że 
mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności. 
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia 
nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub 
zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia 
w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń. 
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane 
przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie 
wykwalifikowanemu elektrykowi. 
Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić 
użytkownika na niebezpieczeństwo. 
Nie wolno odłączać adaptera od gniazdka elektrycznego, ciągnąc 
za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie. 
Nie należy używać adaptera do ładowania zwykłych baterii lub 
innych urządzeń. 
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie. 
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Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy 
zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie. 
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów, a także przed 
czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, 
odłączyć od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygną. 
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia. 
Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. 
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego 
zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.  
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 
Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Bezpieczeństwo akumulatora
Nie należy zwierać zacisków zasilania. 
W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do 
kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do 
kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i 
skontaktować się z lekarzem.  
Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed 
użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne 
kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć 
jego maksymalną wydajność. 
Nie należy pozostawiać naładowanego akumulatora w 
odkurzaczu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres. 
Nie należy używać ładowarek innych niż dostarczone specjalnie do 
użytku z produktem. 
Nie należy używać akumulatora lub ogniw, które nie są 
przeznaczone do użytku z produktem. 
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci. 
Akumulatora nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani 
powodować innych uszkodzeń. 
Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C. 
Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie 
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działanie promieni słonecznych. 
Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie wysokiej 
temperatury ani ognia, ponieważ może wybuchnąć.  
Nie wolno narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne. 
Zużyty akumulator należy przekazać do lokalnego punktu 
recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w 
organach samorządowych. 
Urządzenie jest wyposażone w niewymienny akumulator litowo-
jonowy 11,1 V o pojemności 2200 mAh. 
Konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy 
zawsze odłączyć odkurzacz od zasilania sieciowego. 
Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, 
wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie. 
Do czyszczenia żadnej części odkurzacza nie wolno używać 
żadnych detergentów ani żrących środków czyszczących. 
Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.  
Filtr HEPA należy czyścić po każdym wyjęciu pojemnika na kurz.
Zalecenia i ograniczenia
ZALECENIA: 
Należy sprawdzać, czy filtr HEPA nie jest zapchany. 
Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA, aby zagwarantować 
prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.
ZAKAZY: 
Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra 
HEPA i pojemnika na kurz. 
Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, 
zapałek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu lub 
gorących, palących się lub dymiących przedmiotów. 
Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody lub innych 
płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
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Opis części

1. Jednostka główna bezprzewodowego 
 odkurzacza ręcznego 
2. Przycisk zasilania 
3. Podstawa ładująca 
4. Gniazdo ładowania 
5. Filtr HEPA 
6. Stożek filtra 
7. Ssawka szczelinowa 

8. Szczotka 
9. Pojemnik na kurz 
10. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz 
11. Nasadka ssąca 
12. Wlot powietrza 
13. Kontrolka

Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem 
Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy wyczyścić go miękką, wilgotną szmatką i 
dokładnie osuszyć. 
Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innych płynach.

1.

2.

3.

10.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

12.11.

13.
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Ładowanie ręcznego odkurzacza bezprzewodowego
Przed pierwszym użyciem odkurzacz należy ładować przez ok. 4–5 godzin. Długość 
kolejnych ładowań zależy od sposobu użytkowania. Pełne naładowanie akumulatora 
odkurzacza po całkowitym rozładowaniu może zająć do 4–5 godzin. 
KROK 1: sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. 
KROK 2: podstawa ładująca nie jest zmontowana. Złóż obie części, dopasowując gniazdo 
ładowania na jednej do końcówki adaptera sieciowego na drugiej. Dociśnij obie części 
razem, aż zatrzasną się na swoim miejscu. Zamocuj odkurzacz w podstawie ładującej. 
KROK 3: podłącz adapter sieciowy do gniazdka zasilania sieciowego. Podczas 
ładowania kontrolka zmieni kolor na czerwony. Po całkowitym naładowaniu akumulatora 
kontrolka zaświeci się na niebiesko.

UWAGA: podczas ładowania jednostka główna odkurzacza 
może się nagrzewać. Po całkowitym naładowaniu akumulatora 
należy zawsze upewnić się, że adapter sieciowy jest odłączony 
od gniazdka zasilania sieciowego. 
OSTRZEŻENIE: nie należy używać innego adaptera sieciowego 
niż dostarczony w zestawie. Użycie innego adaptera zwiększa 
ryzyko obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

Korzystanie z bezprzewodowego odkurzacza ręcznego
Ssawka szczelinowa idealnie nadaje się do czyszczenia kaloryferów, narożników, zagłębień 
i innych trudno dostępnych miejsc. Szczotka jest przydatna do usuwania kurzu i brudu z 
półek, szafek oraz parapetów.  
KROK 1: sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony, i wyjmij go z podstawy ładującej. 
KROK 2: w razie potrzeby zamontuj wybraną nasadkę, wpychając ją mocno do wlotu powietrza.  
KROK 3: włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania. 

UWAGA: kontrolka miga, gdy akumulator jest niemal 
rozładowany i wymaga naładowania.  
OSTRZEŻENIE: nie używaj odkurzacza, jeśli filtr HEPA, stożek 
filtra i pojemnik na kurz nie są odpowiednio założone.  
Filtr HEPA należy regularnie czyścić, aby zachować skuteczność ssania.



Opróżnianie pojemnika na kurz  
Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzania, pojemnik na kurz należy regularnie 
opróżniać. Jeśli moc ssania jest mniejsza niż dotychczas, opróżnij pojemnik na kurz. 
KROK 1: trzymaj odkurzacz z pojemnikiem na kurz skierowanym do góry. Naciśnij 
przycisk zwalniający pojemnik na kurz i ostrożnie zdejmij jego pokrywę. 
KROK 2: opróżniaj pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu 
uwalnianego z powrotem do atmosfery. W razie potrzeby wyczyść poszczególne części 
miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz. 
KROK 3: załóż ponownie nasadkę ssącą, dopasowując ją do jednostki głównej 
odkurzacza i dociskając aż do zatrzaśnięcia.

UWAGA: zalecamy opróżnianie pojemnika na kurz 
na świeżym powietrzu. 

Czyszczenie filtra HEPA i stożka filtra
Dostęp do filtra HEPA można uzyskać tylko wtedy, gdy pojemnik na kurz jest wyjęty.  
KROK 1: po opróżnieniu pojemnika na kurz zgodnie z instrukcjami opisanymi w części 
„Opróżnianie pojemnika na kurz” wyjmij pojemnik z jednostki głównej, obracając go 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż strzałki wyrównają się do pozycji „odblokowanej”.  
KROK 2: wyjmij filtr HEPA i stożek filtra, wyciągając je z pojemnika na kurz. 
KROK 3: potrząsaj filtrem HEPA do momentu, gdy większość kurzu zostanie usunięta. 
Następnie wypłucz filtr oraz stożek filtra pod czystą i ciepłą wodą i pozostaw do 
wyschnięcia w naturalny sposób. 
KROK 4: po całkowitym wyschnięciu włóż filtr HEPA z powrotem do stożka filtra i włóż 
go do pojemnika na kurz. 
KROK 5: włóż pojemnik na kurz do jednostki głównej, wyrównaj strzałkę z symbolem 
odblokowania, a następnie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
aż strzałki ustawią się w pozycji „zablokowanej”.

UWAGA: filtr HEPA i stożek filtra należy dokładnie czyścić co 
najmniej raz na trzy tygodnie. 
Filtra HEPA nie należy czyścić za pomocą detergentów ani suszyć 
za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery. 
OSTRZEŻENIE: nie składaj ponownie ani nie używaj 
odkurzacza, dopóki filtr HEPA i stożek filtra nie będą całkowicie 
suche, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
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Przechowywanie
Odkurzacz musi być wystudzony, czysty i suchy przed umieszczeniem go w chłodnym i 
suchym miejscu. 
Adapter sieciowy należy przechowywać oddzielnie po upewnieniu się, że nie jest 
wygięty w miejscu połączeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów.

Objaw Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Odkurzacz się 
nie ładuje.

Adapter sieciowy nie jest 
prawidłowo podłączony

Odkurzacz nie jest całkowicie 
włożony do podstawy ładującej.

Przymocuj odkurzacz do 
podstawy ładującej, a 
następnie włącz go po 
podłączeniu do gniazdka 
zasilania sieciowego. 

Sprawdź, czy odkurzacz jest 
całkowicie przymocowany do 
podstawy ładującej.

Ssanie jest słabe. Wlot powietrza lub nasadka 
są zablokowane.

Pojemnik na kurz jest 
bliski zapełnienia.

Filtr HEPA jest zablokowany.

Akumulator jest bliski rozładowania.

Odłącz nasadkę i usuń 
wszelkie zatory.

Opróżnij pojemnik na kurz 
zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w rozdziale „Opróżnianie 
pojemnika na kurz”.

Wyczyść filtr, postępując 
zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w sekcji 
„Czyszczenie filtra HEPA i 
stożka filtra”.

Naładuj odkurzacz, postępując 
zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w sekcji „Ładowanie 
bezprzewodowego 
odkurzacza ręcznego”. 
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Odkurzacz 
przestał działać.

Akumulator rozładował się. Naładuj odkurzacz, postępując 
zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w sekcji „Ładowanie 
bezprzewodowego 
odkurzacza ręcznego”.

Dane techniczne
Kod produktu: PF01096 
Akumulator: 11,1 V  Litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh (w zestawie) 
Wejście adaptera: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A 
Wyjście adaptera: 14 V  0,5 A, 7,0 W 
Średnia sprawność pracy: 82,03 % 
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 73,50 % 
Zużycie energii bez obciążenia: 0,1 W 
Pojemność pojemnika na kurz: 100 ml 
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Uwagi:
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UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 
Germany. 51149 Köln.
Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym 
działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: customercare@upgs.com

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego 
został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja
Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji 
różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego 
dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u 
sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko 
wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. 
Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, 
które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić 
wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot 
kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani 
materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, 
dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie 
ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych 

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich 
razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je 
do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega 
potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej 
obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które 
mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru 
zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych przed ich utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, 
odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą 
zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą. 



Wyprodukowano przez: 
UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 

Germany. 51149 Köln.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.upgs.com/petra

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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3-LETNIA GWARANCJA
*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź 
na stronęguarantee.upgs.com/petra i zarejestruj 

swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.




