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Odkurzacz bezprzewodowy Kokido
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PRZED INSTALACJĄ PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 
WSZYSTKICH KOMPONENTÓW. PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZE WAŻNE ZALECENIA 
NA PÓŹNIEJ.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Odkurzacz to nie zabawka. Dzieci powinny być trzymane z dala od odkurzacza i jego akcesoriów.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu.

Ten odkurzacz nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub 
umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy, jeżeli nie otrzymali instrukcji produktu i są pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Przed użyciem upewnij się, że odkurzacz jest całkowicie zanurzony w wodzie. Minimalny poziom wody wymagany 
do działania urządzenia musi sięgać powyżej przełącznika próżniowego, gdy jest trzymany w pozycji pionowej. 
Używanie odkurzacza, który nie jest zanurzony w wodzie, może go uszkodzić i unieważnić gwarancję.

Maksymalna głębokość robocza w wodzie wynosi 2 metry (10 stóp).

Zakres temperatur wody: 5 ° C - 40 ° C 

Podłącz zewnętrzny adapter USB (brak w zestawie) do el. sieć za pomocą wyłącznika. W razie wątpliwości 

skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie używaj tego urządzenia, jeśli okaże się, że jest uszkodzone.

Wymień uszkodzone części tak szybko, jak to możliwe. Używaj wyłącznie części certyfikowanych przez 

dystrybutora lub producenta.
Po naładowaniu wyłącz zasilanie i odłącz zewnętrzny adapter USB (brak w zestawie).

Odłącz odkurzacz od sieci przed przystąpieniem do konserwacji, a także podczas czyszczenia filtra.Odłącz odkurzacz od ładowarki USB (brak w zestawie) i upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE 

przed serwisowaniem produktu.

Włożony akumulator to akumulator litowo-jonowy. Nigdy nie próbuj wymieniać baterii.

Nie należy używać odkurzacza, jeśli w basenie znajdują się ludzie lub zwierzęta.

NIE UŻYWAJ odkurzacza z uszkodzonym filtrem.

Niebezpieczeństwo uwięzienia ssania: Ten odkurzacz powoduje ssanie. Unikaj kontaktu włosów, ciała lub 
luźnych części ubrania z otworem ssącym odkurzacza podczas pracy.

Nigdy nie wkładaj części ciała, odzieży ani innych przedmiotów do otworów i ruchomych części odkurzacza.

UWAGA!

Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku pod wodą; nie jest to odkurzacz uniwersalny. NIE 

próbuj używać go do czyszczenia czegokolwiek innego niż basen / jacuzzi.

Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego – odkurzacz nie jest przeznaczony do użytku 

komercyjnego.
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów dostarczonych z tym produktem.

NIE używaj odkurzacza natychmiast po wstrząsie basenu. Zalecamy pozostawienie basenu krążącego na co 
najmniej 24-48 godzin. Woda basenowa musi być dokładnie uzdatniona chemicznie chemią basenową, 
dozować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Nie zaleca się jednoczesnego używania odkurzacza z innym odkurzaczem.
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Nie wystawiaj produktu na działanie twardych i ostrych przedmiotów. Mogą uszkodzić odkurzacz.

Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia stopni basenu.

Aby zapobiec uszkodzeniu adaptera USB (brak w zestawie) i przewodu, nie ciągnij za przewód ani nie ciągnij 

za przewód, aby odłączyć go od sieci. 

- Ładuj odkurzacz w czystym i suchym środowisku z dobrą wentylacją i temperaturą otoczenia pomiędzy 5 ° 
C (41 ° F) a 35 °C (95 ° F).

- NIE pozwól, aby odkurzacz ładował się dłużej niż 10 godzin.

Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania. Czyścić wilgotną szmatką i 
osuszyć. Przed przechowywaniem upewnij się, że odkurzacz jest w pełni naładowany. Przechowywać w dobrze 

wentylowanym miejscu, z dala od światła słonecznego, ciepła, źródeł zapłonu, chemii basenowej i dzieci. Nigdy 

nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do zasilania przez dłuższy czas. Odkurzacz należy ładować co trzy 

miesiące.

Powyższe ostrzeżenia i przestrogi nie obejmują wszystkich możliwych przypadków zagrożenia lub poważnych 
obrażeń. Właściciele basenów / jacuzzi powinni zawsze zachować ostrożność i zdrowy rozsądek podczas 
korzystania z produktu.

ZACZYNAMY
WAŻNA UWAGA: W pełni naładuj odkurzacz przed pierwszym użyciem.

Ładowanie baterii

OSTRZEŻENIE!
Ładowanie musi odbywać się w pomieszczeniu, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od światła słonecznego, 
dzieci, ciepła, źródeł zapłonu oraz w temperaturze otoczenia pomiędzy 5 ° C (41 ° F) a 35 ° C (95 ° F). 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nigdy nie używaj przejściówki USB (brak w zestawie) ani kabla ładującego.

Używaj tylko adaptera USB z parametrami wyjściowymi S.OV i 1.0A - brak w zestawie.

1. Obróć koło blokujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż złącze ładowania zatrzyma się 
i zostanie odsłonięte. Upewnij się, że złącze zasilania jest suche, a następnie podłącz kabel ładujący.
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2. Podłącz koniec kabla ładującego do adaptera USB (brak w zestawie). Następnie podłącz zasilacz do 
gniazdka elektrycznego.

UWAGA 
• Odkurzacz jest w pełni naładowany w ciągu ok. 1 godz. 7-8 godzin przed pierwszym użyciem.

• Po pełnym naładowaniu zawsze odłączaj odkurzacz od zasilania. sieci.

• Odłącz odkurzacz od el. sieci z następującymi problemami: dym z odkurzacza, wszelkie odkształcenia, 
podwyższona temperatura odkurzacza itp.
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Zbudować
Głowica ssąca
Zamontuj głowicę ssącą lub wąską dyszę, jak pokazano poniżej.

Pręt regulacyjny (w zestawie)
Wybierz pręt z gwintowaną końcówką na końcu. Włóż gwintowaną końcówkę drążka do wnętrza reduktora i

obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go wkręcić.
Zakończ montaż, wkładając rowkowane końce kolejnych rur sekcji do zaokrąglonych końców pozostałych

rur sekcji.

Sekcja uchwytu to ostatnia część do zmontowania.

Kij teleskopowy (brak w zestawie)
Klips V do blokowania kija teleskopowego (brak w zestawie) montowany jest w uchwycie odkurzacza.

Wsuń kij teleskopowy na rączkę odkurzacza, a następnie wciśnij kołki klipsa i wsuń kij teleskopowy dalej na

rękojeść, aż kołki klipsa wpasują się w otwory kija teleskopowego (brak w zestawie).
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Regularne ładowanie
Nie ładuj odkurzacza bezpośrednio po użyciu, pozostaw go na ok. 30 minut na odpoczynek.

1. Podłącz złącze zasilania do korpusu odkurzacza i podłącz je do el. sieci. Dioda LED na korpusie odkurzacza
zmieni kolor na czerwony. Po pełnym naładowaniu trwającym 4,5 - 6 godzin, czerwona dioda zmienia kolor
na zielony.

2. Po całkowitym naładowaniu odłącz adapter USB (brak w zestawie) od źródła zasilania. sieci.

Normalny czas pracy przy pełnym naładowaniu wynosi około 30 minut. Czas pracy zależy od temperatury

wody.

Regularnie czyść worek filtrujący w korpusie odkurzacza. Brud w worku filtracyjnym może powodować
nadmierne obciążenie silnika.

UWAGA
Akumulator litowo-jonowy jest produktem konsumenckim, jego pojemność zmniejsza się z każdym cyklem
ładowania. Z czasem może to spowodować skrócenie czasu pracy odkurzacza.

Działanie
Przed włożeniem odkurzacza do wody przekręć kółko blokujące
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzyma, a styki
zostaną odsłonięte. Po odkurzeniu wyczyść styki suchą szmatką i
ponownie obróć koło blokujące w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

NIGDY nie podłączaj styków do niczego innego niż woda w
basenie lub odkurzaczu wirowym - wystarczy zanurzyć
odkurzacz.     

UPOZORNĚNÍ 

Nigdy nie blokuj ssania i innych otworów odkurzacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu

lub obrażenia.

Nie wyjmuj odkurzacza z basenu lub jacuzzi, dopóki nie zostanie całkowicie odkurzony.

Upewnij się, że odkurzacz jest zawsze całkowicie zanurzony.

Wyjmij odkurzacz z basenu lub jacuzzi w pozycji pionowej, aby nadmiar wody mógł z niego spłynąć.
Po każdym użyciu odkurzacza umyj go świeżą czystą wodą, aby pozbyć się wszelkich pozostałości chemii i

innych preparatów.

Czyszczenie filtra
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj odkurzacza bez włożonego worka filtrującego.

Aby zwiększyć wydajność odkurzania, zawsze upewnij się, że worek jest całkowicie czysty.

Przed każdym czyszczeniem upewnij się, że odkurzacz się nie ładuje.

1. Umieść odkurzacz na twardej powierzchni.

2 Przytrzymaj korpus odkurzacza i drugą ręką odkręć
przezroczystą pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara. Następnie wyjmij worek filtrujący.

3. Wyczyść worek filtrujący strumieniem czystej wody.
W razie potrzeby możesz użyć miękkiego pędzla.

4. Umieść worek filtrujący z powrotem w korpusie
odkurzacza i ponownie zamocuj przezroczystą
pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
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Konserwacja i przechowywanie
Akumulator rozładowuje się samoistnie podczas długotrwałego przechowywania, dlatego należy naładować
odkurzacz przed przechowywaniem i ładować co 3 miesiące.
Przed przechowywaniem

• Odłącz kabel ładujący

• całkowicie wysuszyć korpus odkurzacza i jego elementy

• upewnij się, że temperatura w miejscu przechowywania wynosi 1 O - 25°C, bez bezpośredniego światła
słonecznego, dostępu dzieci i chemikaliów

W żadnym wypadku nie należy samodzielnie wymieniać wirnika, silnika ani akumulatora.

OGŁOSZENIE

• Nadmierne ciepło może uszkodzić baterię i w rezultacie skrócić jej żywotność.
Wymień baterię w odkurzaczu, jeśli wystąpią następujące sytuacje. Skonsultuj się ze sprzedawcą w sprawie
wymiany baterii.

• Akumulator jest uszkodzony lub nie jest w pełni naładowany.

• Przed utylizacją akumulator należy wyjąć z odkurzacza basenowego.

• Podczas wyjmowania akumulatora odkurzacz musi być odłączony od sieci.

• Baterie należy utylizować w sposób bezpieczny i zgodnie z lokalnymi przepisami.

UWAGA: Niewłaściwa konserwacja może skrócić żywotność baterii i wpłynąć na jej pojemność.

UTYLIZACJA BATERII

Akumulator litowo-jonowy należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Recykling jest wymagany; w
celu uzyskania informacji skontaktuj się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie próbuj demontować baterii

• Przed wymianą baterii wyjmij z rąk wszystkie przedmioty osobiste, takie jak pierścionki, bransoletki,
naszyjniki i zegarki oraz inne metalowe przedmioty.

• Bateria może wytwarzać prąd zwarciowy wystarczająco wysoki, aby stopić pierścionek, zegarek itp.,
powodując w tym procesie poważne oparzenia.

• Podczas utylizacji baterii należy nosić pełną ochronę oczu, rękawice i odzież ochronną.
• Nie dotykaj przewodów bezpośrednio i nie dopuść do kontaktu z jakimikolwiek metalowymi przedmiotami,

które mogłyby spowodować iskrzenie akumulatora i/lub zwarcie.

• Nigdy nie pal w pobliżu akumulatora lub basenu i nie pozwól, aby iskra lub płomień uderzyły w odkurzacz.

• Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub silnego ciepła, ponieważ może to spowodować wybuch.

UWAGA! Jeśli bateria przecieka, unikaj kontaktu z wyciekającymi płynami i umieść uszkodzone baterie w
plastikowej torbie.

• Jeśli wyciekający płyn wejdzie w kontakt ze skórą i ubraniem, należy natychmiast przemyć dużą ilością wody
z mydłem.

• W przypadku kontaktu wypływającej cieczy z oczami należy je natychmiast przepłukać pod bieżącą zimną
wodą przez co najmniej 15 minut i nie pocierać. Jak najszybciej zasięgnij porady lekarskiej.
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Wymiana baterii

UWAGA: Wymiana baterii musi być wykonana przez wykwalifikowaną osobę.
1.Odkręć pokrywę worka i wyjmij worek filtrujący. Za pomocą małego płaskiego śrubokręta zdejmij pierścień z
uchwytu pręta i osłonę śruby na talerzu obrotowym i odkręć odsłoniętą śrubę.

2. Odkręć śruby wzdłuż całego korpusu odkurzacza, a następnie oddziel korpus.

3. Odkręć śruby na obudowie silnika, aby uzyskać dostęp do uchwytu baterii.

4. Wyjmij cały uchwyt baterii z korpusu. Odłącz kabel akumulatora na płycie, ściskając i przeciągając zacisk.
Następnie wyjmij baterię.

Rozwiązywanie problemów
1. Odkurzacz nie łapie brudu
Bateria jest wyczerpana - Naładuj baterię

Wirnik się zaciął — Wyłącz odkurzacz i wizualnie sprawdź szczelinę w korpusie odkurzacza, aby zobaczyć,
czy w wirniku nie ma zakleszczonych większych zanieczyszczeń. Jeśli to możliwe, usuń brud. Przed
rozpoczęciem pracy upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.

Wirnik jest uszkodzony — skontaktuj się ze sprzedawcą
Filtr jest pełny - Wyczyść filtr

2. Brud wydostaje się z filtra
Nieszczelna klapka dyszy ssącej - Skontaktuj się ze sprzedawcą

3. Brud nie jest uwięziony w worku filtracyjnym
Worek filtrujący jest uszkodzony lub nieprawidłowo osadzony - Sprawdź, czy worek filtrujący jest osadzony
i skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli jest uszkodzony.

4. Odkurzacz nie ładuje się
Bateria jest uszkodzona lub ma niską pojemność - Skontaktuj się ze sprzedawcą
Kabel lub adapter USB (brak w zestawie) jest uszkodzony - Sprawdź lub wymień uszkodzone części
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