
TC-VC 1930 SA

Art.-Nr.: 23.421.90  I.-Nr.: 11037

5

D Originalbetriebsanleitung 
Nass- Trockensauger

PL   Instrukcją oryginalną 
 Odkurzacz na sucho i na mokro 
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Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen
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Gefahr! 
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit 
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an an-
dere Personen übergeben sollten, händigen Sie 
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für 
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten 
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen 
entstehen.

1. Sicherheitshinweise 

Gefahr!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der 
Sicherheitshinweise und Anweisungen können 
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere 
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle 
Sicherheitshinweise und Anweisungen für 
die Zukunft auf.

• Achtung: Vor der Montage und Inbetrieb-
nahme die Gebrauchsanweisung unbedingt 
beachten.

•  Kontrollieren, ob die Netzspannung auf dem 
Typenschild mit der Netzspannung überein-
stimmt.

•  Netzstecker ziehen wenn: Gerät nicht benützt 
wird, bevor Gerät geöffnet wird, vor Reini-
gung und Wartung.

•  Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
•  Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose 

ziehen.
•  Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt 

lassen.
•  Vor Zugriff von Kindern schützen.
•  Es ist darauf zu achten, dass die Netzan-

schlussleitung nicht durch Überfahren, Quet-
schen, Zerren und dergleichen verletzt oder 
beschädigt wird.

•  Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls der 
Zustand der Netzanschlussleitung nicht ein-
wandfrei ist.

•  Es darf bei Ersatz der Netzanschlussleitung 
nicht von den vom Hersteller angegebenen 
Ausführungen abgewichen werden. Netzan-
schlussleitung: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm2.

•  Keinesfalls einsaugen: Brennende Streichhöl-

zer, glimmende Asche und Zigarettenstum-
mel, brennbare, ätzende, feuergefährliche 
oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssig-
keiten.

•  Dieses Gerät ist nicht für die Absaugung ge-
sundheitsgefährdender Stäube geeignet.

•  Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
•  Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
•  Service nur bei autorisierten Kundendienst-

stellen.
•  Benützen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, 

für die es konstruiert wurde.
•  Bei Reinigung von Treppen, ist höchste Auf-

merksamkeit geboten.
•  Verwenden Sie nur Original Zubehör- und 

Ersatzteile.

 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per-
sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder 
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 
sie werden durch eine für ihre Sicherheit zustän-
dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr 
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

 2. Gerätebeschreibung und 
Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-3)
1.    Griff 
2.  Ein- / Aus- / Automatikschalter
3.  Gerätekopf
4.  Filterkorb
5.  Sicherheitsschwimmerventil
6.  Automatik-Steckdose für Elektrowerkzeug
7.  Verschlußhaken
8.  Behälter
9.  Saugschlauchanschluss
10.  Blasanschluss 
11.  Biegsamer Saugschlauch
12.  2-teiliges Saugrohr
13.  Kombidüse
14.  Laufrollen
15.  Faltenfi lter
16.  Schaumstoffi  lter
17.  Haken für Kabelaufwicklung
18.  Räder
19.  Wasserablasschraube
20.  Zwischenstück
21.  Befestigungsschrauben für Griff 
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22.  Unterlegscheibe
23.  Fugendüse
24.  Zubehörhalter

2.2 Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Arti-
kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. 
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens 
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
kels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an 
unser Service Center oder an den nächstgelege-
nen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie 
hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garan-
tiebestimmungen am Ende der Anleitung.
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie 

das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
•  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen 
(falls vorhanden).

•  Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollstän-
dig ist.

•  Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör-
teile auf Transportschäden.

•  Bewahren Sie die Verpackung nach Möglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit 
Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

• Griff
• Saugschlauch
• 2-teiliges Saugrohr
• Kombidüse
• 2x Laufrollen
• Faltenfilter mit Deckel
• Schaumstoffilter
• 2x Räder 
• Zwischenstück
• Befestigungsschraube für Griff (2x)
• Unterlegscheibe (2x)
• Fugendüse
•  Originalbetriebsanleitung

Das Gerät ist mit einer Kette (z) am Behälterbo-
den ausgestattet. Sie dient zur Verminderung sta-
tischer Aufl adung währed der Benutzung.

3. Bestimmungsgemäße 
Verwendung

 Der Nass- Trockensauger ist geeignet zum Nass- 
und Trockensaugen unter Verwendung des ent-
sprechenden Filters. Das Gerät ist nicht bestimmt 
zum Aufsaugen von brennbaren, explosiven oder 
gesundheitsgefährdenden Stoff en.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung 
verwendet werden. Jede weitere darüber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
mäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder 
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert 
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, 
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder 
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

 Netzspannung:....................220-240V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: ................................. 1500 W
Max. Leistungsaufnahme 
Automatik-Steckdose: .............................. 2000 W
Max. Leistungsaufnahme Gesamt: ........... 3500 W
Behältervolumen: ............................................30 l
Gewicht: ......................................................6,3 kg
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5. Vor Inbetriebnahme

Warnung! Überzeugen Sie sich vor dem An-
schließen, dass die Daten auf dem Typenschild 
mit den Netzdaten übereinstimmen.

 Das Gerät darf nur an einer Schutzkontaktsteck-
dose angeschlossen werden!

 5.1 Montage Gerät
Montage des Gerätekopfes (Abb. 6) 
Der Gerätekopf (3) ist mit den Verschlusshaken 
(7) am Behälter (8) befestigt. Zum Abnehmen 
des Gerätekopfes (3) Verschlusshaken (7) öff nen 
und Gerätekopf (3) abnehmen. Bei Montage des 
Gerätekopfes (3) auf korrektes Einrasten der Ver-
schlusshaken (7) achten.

Montage der Räder (Abb. 5)
Montieren Sie die Räder entsprechend der 
Abbildung 5.

 Montage des Griff es (Abb. 4)
Montieren Sie den Griff  (1) mit einem Schrauben-
dreher.

5.2 Montage der Filter
Hinweis!
Den Nass- Trockensauger niemals ohne Filter 
benutzen! 
Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

Montage des Schaumstoff fi lters (Abb. 7)
Zum Nasssaugen ziehen Sie den beiliegenden 
Schaumstoff fi lter (16) über den Filterkorb (Abb. 
2/4).Der bei der Lieferung bereits montierte 
Faltenfi lter (15) ist nicht für das Nasssaugen ge-
eignet!

Montage des Faltenfi lters (Abb. 8)
Zum Trockensaugen schieben Sie den Faltenfi lter 
(15) auf den Filterkorb (Abb. 2/4). Der Faltenfi lter 
(15) ist nur für das Trockensaugen geeignet!

Montage des Schmutzfangsackes 
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Zum Aufsaugen von feinem, trockenem Schmutz 
wird empfohlen zusätzlich den Schmutzfangsack 
zu montieren. Dadurch bleibt der Faltenfi lter (15) 
länger frei und die Saugleistung länger erhalten. 
Zudem wird die Entsorgung des Staubes erleich-
tert. Ziehen Sie den Schmutzfangsack über die 
Ansaugöff nung. Der Schmutzfangsack ist nur für 
das Trockensaugen geeignet.

5.3 Montage des Saugschlauches (Abb. 9-12)
Verbinden Sie je nach Anwendungsfall den 
Saugschlauch (11) mit dem entsprechenden An-
schluss des Nass- / Trockensaugers.

Saugen
Schließen Sie den Saugschlauch (11) am An-
schluss Saugschlauch (9) an

Blasen
Schließen sie den Saugschlauch (11) am Blasan-
schluss (10) an

Zur Verlängerung des Saugschlauches (11) kön-
nen ein oder mehrere Elemente des 2-teiligen 
Saugrohrs (12) am Saugschlauch (11) aufge-
steckt werden.

5.4 Saugdüsen Kombidüse (13)
Die Kombidüse (13) ist zum Absaugen von Fest-
stoff en und Flüssigkeiten auf mittleren bis großen 
Flächen geeignet.

6. Bedienung

 6.1 Ein- / Ausschalter (Abb. 2/2)
Schalterstellung 0: Aus
Schalterstellung I: Normalbetrieb
Schalterstellung AUTO: Automatikbetrieb

6.2 Trockensaugen
Verwenden Sie zum Trockensaugen den Falten-
fi lter (15) Zusätzlich kann ein Schmutzfangsack 
montiert werden. (siehe Punkt 5.2).
Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

6.3 Nasssaugen
Verwenden Sie zum Nasssaugen den Schaum-
stoff fi lter (16) (siehe Punkt 5.2).
Achten Sie stets auf festen Sitz des Filters!

 Wasserablassschraube (Abb.1)
Zum einfacheren Entleeren des Behälters (8) 
beim Nasssaugen ist dieser mit einer Wasserab-
lassschraube (19) ausgestattet. Wasserablass-
schraube (19) durch Linksdrehung öff nen und 
Flüssigkeit ablassen.

Anl_TC-VC_1930_SA_SPK5.indb   8Anl_TC-VC_1930_SA_SPK5.indb   8 10.04.2018   13:46:1810.04.2018   13:46:18



D

- 9 -

Beim Nasssaugen verschließt das Sicherheits-
schwimmerventil (5) nach Erreichen des maxima-
len Füllstandes am Behälter. Dabei ändert sich 
das Ansauggeräusch des Gerätes, es wird lauter.
Schalten sie dann das Gerät aus und leeren sie 
den Behälter.

Gefahr! 
Der Nass- Trockensauger ist nicht für das Aufsau-
gen von brennbaren Flüssigkeiten geeignet!
Verwenden Sie zum Nasssaugen nur den beilie-
genden Schaumstoff fi lter!

6.4 Automatikbetrieb
Schließen Sie das Netzkabel ihres Elektrowerk-
zeugs an die Automatik-Steckdose (6) an und 
verbinden Sie den Saugschlauch (11) mit dem 
Staubabsauganschluss ihres Elektrowerkzeugs. 
Achten Sie auf festen Sitz und luftdichte Verbin-
dung der Geräte.

Stellen Sie den Schalter (2) des Nass- Trocken-
saugers auf Position „AUTO“, Automatikbetrieb. 
Sobald Sie das Elektrowerkzeug einschalten 
schaltet sich der Nass- Trockensauger ein. Wenn 
Sie ihr Elektrowerkzeug ausschalten schaltet sich 
der Nass- Trockensauger mit einer voreingestell-
ten Verzögerung aus.

6.5 Blasen
Verbinden Sie den Saugschlauch (11) mit dem 
Blasanschluss (10) des Nass- Trockensaugers.

7. Austausch der 
Netzanschlussleitung

Gefahr!
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes 
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller 
oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qua-
lifi zierte Person ersetzt werden, um Gefährdun-
gen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und 
Ersatzteilbestellung

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den 
Netzstecker.

8.1 Reinigung
•  Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze 

und Motorengehäuse so staub- und schmutz-
frei wie möglich. 

•  Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt 
nach jeder Benutzung reinigen.

8.2 Reinigung des Gerätekopfes (3)
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem 
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwen-
den Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; 
diese könnten die Kunststoff teile des Gerätes 
angreifen.

8.3 Reinigung des Behälters (8)
Der Behälter kann, je nach Verschmutzung mit ei-
nem feuchten Tuch und etwas Schmierseife oder 
unter fl ießendem Wasser gereinigt werden.

8.4 Reinigung der Filter

Reinigung des Faltenfi lters (15)
Reinigen Sie den Faltenfi lter (15) regelmäßig 
indem Sie ihn vorsichtig abklopfen und mit einer 
feinen Bürste oder einem Handfeger säubern.

Reinigung des Schaumstoff fi lters (16)
Reinigen Sie den Schaumstoff fi lter (16) mit etwas 
Schmierseife unter fl ießendem Wasser und las-
sen Sie ihn an der Luft trocknen.

8.5 Wartung
Kontrollieren Sie die Filter des Nass- Trocken-
saugers regelmäßig und vor jeder Anwendung 
auf festen Sitz.

8.6 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden;
•  Typ des Gerätes
•  Artikelnummer des Gerätes
•  Ident-Nummer des Gerätes
•  Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-

teils
Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter 
www.isc-gmbh.info
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9. Entsorgung und 
Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um 
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff  und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurückge-
führt werden. Das Gerät und dessen Zubehör 
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie 
z.B. Metall und Kunststoff e. Defekte Geräte ge-
hören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten 
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten 
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen 
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei 
der Gemeindeverwaltung nachfragen. 

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an 
einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie 
für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale 
Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 ˚C. 
Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Origi-
nalverpackung auf.
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Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroff en sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und 
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, 
auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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  Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen 
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie Beispiel
 Verschleißteile* Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Elektro-

werkzeugadapter, etc.
 Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Faltenfi lter, Schaumstoff fi lter, Schmutzfangsack, 

Zusatzfi lter, etc.
 Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. 
Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende 
Fragen:

•  Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
•  Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
•  Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)? 

Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.
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 Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht 
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter 
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantiean-
sprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, 

die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit 
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. 
Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garan-
tieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach 
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes be-
schränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, 
handwerklichen oder berufl ichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht 
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind: 
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine 
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde 
Pfl ege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Über-
lastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör),  
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), 
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden 
sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder 
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprü-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt 
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer 
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät 
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: 
www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neu-
geräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet wer-
den, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. 
Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repa-
riertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom 
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Service-
adresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie ge-
mäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere 
Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter 
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

• Ersatzteile bestellen
• Aktuelle Preisauskünfte
• Verfügbarkeiten der Ersatzteile
• Servicestellen Vorort für Benzingeräte
• Defekte Geräte anmelden
• Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
• Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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Niebezpieczeństwo! - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi
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Niebezpieczeństwo! 
Podczas użytkowania urządzenia należy 
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu 
uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu 
proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę 
zachować instrukcję i wskazówki, aby można 
było w każdym momencie do nich wrócić. W 
razie przekazania urządzenia innej osobie, 
proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi/ 
wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy 
za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wska-
zówek bezpieczeństwa.

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo! 
Przeczytać wszystkie wskazówki 
bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie 
instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa może 
wywołać porażenia prądem, niebezpieczeństwo 
pożaru lub ciężkie zranienia. Proszę zachować 
na przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i 
instrukcję.

• Uwaga: Przed  montażem i uruchomieniem 
urządzenia koniecznie przeczytać instrukcję 
obsługi. 

• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się 
z napięciem podanym na tabliczce znamio-
nowej.

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, gdy: 
Urządzenie jest nieużywane, przed otwar-
ciem urządzenia, przed czyszczeniem i 
przeglądem. 

• Nigdy nie czyścić odkurzacza rozpuszczal-
nikiem. 

• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka pociągając 
za kabel. 

• Gotowego do pracy odkurzacza nie 
pozostawiać bez nadzoru. 

• Chronić przed dostępem dzieci. 
• Uważać, aby nie uszkodzić kabla 

zasilającego przez przejechanie, zmiażdżenie 
lub wyszarpnięcie. 

• Urządzenie nie może być używane, jeśli stan 
kabla zasilającego budzi wątpliwości. 

• W przypadku wymiany kabla zasilającego nie 
wolno używać innych kabli niż podane przez 
producenta. Kabel zasilający: H 05 VV - F 3 x 
1,5 mm2. 

• W żadnym wypadku nie wolno odkurzać: 

palących się zapałek, żarzącego się popiołu, 
niedopałków papierosów, łatwopalnych, 
żrących, grożących wybuchem lub zapale-
niem materiałów, oparów i cieczy.

• Odkurzacz nie jest przeznaczony do odkurza-
nia pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

• Urządzenie przechowywać w suchych po-
mieszczeniach. 

• Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza. 
• Serwis tylko w autoryzowanych punktach 

obsługi klienta.
• Urządzenie stosować tylko do prac, do któr-

ych zostało skonstruowane. 
• Zachować najwyższą ostrożność przy od-

kurzaniu schodów. 

Stosować tylko oryginalny osprzęt i części za-
mienne. Urządzenie nie jest przeznaczone do 
użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) 
z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi, lub, które mają 
niewystarczające doświadczenie lub wiedzę 
do momentu, aż nie zostaną przyuczone do 
użytkowania urządzenia lub nadzorowane 
przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich 
bezpieczeństwo. Uważać na dzieci, żeby nie 
bawiły się urządzeniem.

2. Opis urządzenia i zakres dostawy 

2.1 Opis urządzenia (rys. 1-3)
1. Uchwyt
2.  Włącznik / Wyłącznik
3.  Głowica urządzenia
4.  Kosz fi ltrujący
5.  Pływakowy wentyl bezpieczeństwa
6.  Automatyczne gniazdko do elektronarzędzi
7.  Zapięcia haczykowe
8.  Pojemnik 
9.  Podłączenie węża ssącego
10.  Podłączenie nadmuchu
11.  Giętki wąż ssący
12.  2-częściowa rura ssąca
13.  Dysza dywanowa
14.  Rolki
15.  Filtr harmonijkowy
16.  Filtr gąbkowy 
17.  Haki do nawijania kabla
18.  Kółka
19.  Śruba spustowa 
20.  Złączka 
21.  Śruba do mocowania na uchwycie 
22.  Podkładka
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23.  Dysza szczelinowa
24.  Uchwyt na wyposażenie 

2.2 Zakres dostawy
Prosimy sprawdzić na podstawie podanego za-
kresu dostawy czy produkt jest kompletny. Jeżeli 
stwierdzono brak części, prosimy zwrócić się w 
ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu do 
naszego centrum serwisowego lub najbliższego 
autoryzowanego sklepu specjalistycznego 
przedstawiając dowód zakupu. Prosimy wziąć 
pod uwagę podaną w warunkach gwarancji na 
końcu tej instrukcji tabelę świadczeń gwarancyj-
nych.
•  Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć 

urządzenie.
•  Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do 

transportu (jeśli jest).
•  Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
•  Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie 

dodatkowe nie zostały uszkodzone w trans-
porcie.

•  W razie możliwości zachować opakowanie, 
aż do upływu czasu gwarancji. 

Niebezpieczeństwo! 
Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami! 
Dzieci nie mogą bawić się częściami z twor-
zywa sztucznego, folią i małymi elementami! 
Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia 
się!

• Uchwyt
• Wąż ssący
• 2-częściowa rura ssąca
• Dysza dywanowa
• 2 rolki prowadzące
• Filtr harmonijkowy z pokrywką 
• Filtr piankowy
• 2 kółka
• Złączka 
• Śruba mocująca do uchwytu (2x)
• Podkładka (2x)
• Dysza szczelinowa
•  Instrukcją oryginalną

Urządzenie wyposażone jest w łańcuch (z) na 
dnie pojemnika.  Działa on antystatycznie pod-
czas użytkowania.

3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz warsztatowy jest przeznaczony do 
czyszczenia ma mokro i sucho przy zastosowaniu 
odpowiedniego fi ltra. Urządzenie nie jest przez-
naczone do odkurzania łatwopalnych, wybuchow-
ych i zagrażających zdrowiu materiałów. 

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przezna-
czeniem. Każde użycie, odbiegające od opisan-
ego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przez-
naczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku 
niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia 
odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, 
a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie 
jest przeznaczone do zastosowania zawodowe-
go, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa 
gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie 
było stosowane w zakładach rzemieślniczych, 
przemysłowych lub do podobnych działalności.

4. Dane techniczne

Zasilanie:: ...........................220-240V ~ 50/60 Hz
Moc: ......................................................... 1500 W
Moc maksymalna 
Wtyczka automatyczna: ........................... 2000 W
Maksymalna moc całkowita: .................... 3500 W
Pojemność zbiornika: ......................................30 l
Waga:..........................................................6,3 kg

5. Przed uruchomieniem

Ostrzeżenie! 
Przed podłączeniem urządzenia należy się 
upewnić, że dane na tabliczce znamionowej 
urządzenia są zgodne z danymi zasilania.

Urządzenie może być podłączone jedynie do 
gniazdka ze stykiem ochronnym!

5.1 Montaż urządzenia
Montaż głowicy urządzenia (rys. 6)
Głowica (3) przymocowana jest do zbiornika (8) 
za pomocą zacisków (7). Aby zdjąć głowicę (3) 
należy odblokować zaciski (7), a następnie zdjąć 
głowicę (3). W momencie montażu głowicy (3) 
zwrócić uwagę na właściwe zaskoczenie zacis-
ków (7).
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Montaż kółek (rys. 5)
Zamontować kółka zgodnie z rysunkiem 5.

Montaż uchwytu (rys. 4) 
Przykręcić uchwyt (1) śrubokrętem.

5.2 Montaż fi ltra
Wskazówka! 
Nigdy nie używać odkurzacza bez fi ltra! Zawsze 
sprawdzać mocne osadzenie fi ltra!

Montaż fi ltra piankowego (rys. 7)
Do czyszczenia na mokro założyć załączony fi ltr 
piankowy (16) na kosz fi ltrujący (rys. 2/4). Filtr 
harmonijkowo-papierowy (15) zamontowany w 
momencie dostawy nie nadaje się do czyszczenia 
na mokro!

Montaż fi ltra harmonijkowego (rys. 8) 
Do odkurzania na sucho wsunąć fi ltr harmonij-
kowy (15) na kosz fi ltrujący (rys. 2/4). Filtr harmo-
nijkowy (15) przeznaczony jest tylko do odkurza-
nia na sucho!

Montaż worka na zanieczyszczenia
(niezawarty w dostawie). Do odkurzania drob-
nych i suchych odpadów zaleca się założenia 
dodatkowo worka na odpady. Dzięki temu fi ltr 
harmonijkowy(15) może być używany dłużej i nie 
zmniejsza się moc urządzenia.
Poza tym ułatwia to usuwanie odpadów. Założyć 
worek na otwór zasysania. Worek do odkurzacza 
przeznaczony jest do odkurzania na sucho.

5.3 Montaż węża (9-12)
W zależności od zastosowania, połączyć wąż 
(11) z odpowiednim podłączeniem na odkurza-
czu.

Odkurzanie
Podłączyć wąż (11) do podłączenia węża (9).

Wydmuchiwanie 
Podłączyć wąż ssący (11) do końcówki 
wydmuchującej (10). 

Do przedłużenia węża (11) można użyć jednego 
lub więcej elementów 2-częściowej rury ssącej 
(12) i nałożyć je na wąż (11). 

5.4 Dysze ssącedysza dywanowa (13)
Dysza dywanowa (13) przeznaczona jest do zasy-
sania większych elementów i cieczy ze średnich i 
dużych powierzchni.

6. Obsługa

6.1 Włącznik/ wyłącznik (rys.2/2)
Ustawienie przełącznika 0: Wyłączony
Ustawienie przełącznika I: Tryb normalny
Ustawienie przełącznika AUTO:  Tryb automaty-
czny

6.2 Odkurzanie na sucho
Do odkurzania na sucho używać fi ltra harmo-
nijkowo-papierowego (15). Dodatkowo można 
zamontować worek na odpady. (patrz punkt 5.2). 
Zawsze sprawdzać mocne osadzenie fi ltra!

6.3 Czyszczenie na mokro
Do czyszczenia na mokro używać fi ltra piankowe-
go (16) (patrz punkt 5.2).
Zawsze sprawdzać właściwe zamocowanie fi ltra!

Śruba spustowa do wody (rys. 1) 
Odkurzacz został wyposażony w śrubę spustową 
wody (19) w celu łatwiejszego opróżniania zbior-
nika (8) przy czyszczeniu na mokro. Odkręcić 
śrubę spustową wody (19) w lewą stronę i 
spuścić ciecz.

Przy odkurzaniu na mokro zabezpieczający 
zawór pływakowy (5) zamyka się po osiągnięciu 
maksymalnego napełnienia pojemnika.  W tym 
momencie zmienia się dźwięk zasysania, staje 
się ono głośniejsze.  Wyłączyć wtedy urządzenie i 
opróżnić pojemnik. 

Niebezpieczeństwo! 
Urządzenie nie może być wykorzystywane do 
zasysania cieczy łatwopalnych! Do odkurzana 
na mokro używać wyłącznie załączonego fi ltra 
piankowego!

6.4 Tryb automatyczny
Podłączyć kabel zasilania urządzenia do wty-
czki automatycznej (6) i połączyć wąż (11) z 
podłączeniem do odsysania na urządzeniu. 
Podłączyć kabel zasilania urządzenia do wty-
czki automatycznej (6) i połączyć wąż (11) z 
podłączeniem do odsysania na urządzeniu. 

Włącznik (2) odkurzacza przełączyć na pozycję 
AUTO – tryb automatyczny. W momencie 
włączenia urządzenia, włączy się również odkurz-
acz. Kiedy narzędzie zostanie wyłączone, odkurz-
acz wyłączy się z optymalnym opóźnieniem.
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6.5 Wydmuchiwanie
Podłączyć wąż (11) do podłączenia końcówki 
wydmuchującej odkurzacza (10) .

7. Wymiana przewodu zasilającego

Niebezpieczeństwo! 
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, 
przewód musi być wymieniony przez autoryzowa-
ny serwis lub osobę posiadającą podobne kwalifi -
kacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

8. Czyszczenie, konserwacja i 
zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo! 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka.

8.1 Czyszczenie 
Elementy zabezpieczające, szczeliny powietrzne i 
obudowa silnika powinny być w miarę możliwości 
zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio 
po każdorazowym użyciu.

8.2 Czyszczenie głowicy (3)
Urządzenie czyścić regularnie wilgotną 
ściereczką z niewielką ilością mydła w płynie 
Nie używać żadnych środków czyszczących ani 
rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części 
urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego.

8.3 Czyszczenie pojemnika (8)
Pojemnik może być wyczyszczony w zależności 
od poziomu zabrudzenia za pomocą wilgotnej sz-
matki, szarego mydła lub pod bieżącą wodą.

8.4 Czyszczenie fi ltrów 
Czyszczenie fi ltra harmonijkowego(15) Regular-
nie czyścić fi ltr (15); ostrożnie go wytrzepać oraz 
wyczyścić delikatną szczotką  lub zmiotką. 

Czyszczenie piankowego (16)
Filtr piankowy (16) czyścić pod bieżącą wodą, 
przy użyciu niewielkiej ilości mydła i odstawić do 
wyschnięcia na powietrzu. 

8.5 Konserwacja
Kontrolować regularnie właściwe osadzenie fi ltra 
przed każdym użyciem.

8.6 Zamawianie części wymiennych:
Podczas zamawiania części zamiennych należy 
podać następujące dane:
•  Typ urządzenia
•  Numer artykułu urządzenia
•  Numer identyfikacyjny urządzenia
•  Numer części zamiennej
Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się 
na stronie: www.isc-gmbh.info

9. Utylizacja i recykling

Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu 
zapobiegającym uszkodzeniom w czasie trans-
portu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do 
powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie 
oraz jego osprzęt składają się z rożnych rodzajów 
materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie 
wyrzucać uszkodzonych urządzeń do śmietnika! 
W celu odpowiedniej utylizacji należy oddać 
urządzenie do specjalistycznego punktu zbiórki 
odpadów. Informacji o specjalistycznych punktach 
zbiórki odpadów udziela administracja 
komunalna. 

10. Przechowywanie

Urządzenie i wyposażenie dodatkowe 
przechowywać w miejscu ciemnym, suchym i 
wolnym od przemarzania, zabezpieczyć przed 
dziećmi. Optymalna temperatura przechowywani 
5 do 30˚C. Przechowywać urządzenie w oryginal-
nym opakowaniu. 
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 Tylko dla krajów Unii Europejskiej

Nie wyrzucać elektronarzędzi do śmieci!

Według europejskiej dyrektywy 2012/19/EG o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych 
oraz włączenia ich do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie i oddawać do 
punktu zbiórki surowców wtórnych.

Alternatywa recyklingu wobec obowiązku zwrotu urządzenia:
Właściciel elektronarzędzi w przypadku przekazania własności, jest zobowiązany, zamiast odesłania, 
do współudziału we właściwym przetworzeniu. Stare urządzenie może być dostarczone do punktu 
zbiorczego, który przeprowadza eliminację w myśl krajowego obiegu gospodarczego i ustawy o odpa-
dach. Nie dotyczy to osprzętu i środków pomocniczych załączonych do starego urządzenia, które nie 
mają części elektrycznych. 

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, na-
wet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą fi rmy iSC GmbH.

 Zmiany techniczne zastrzeżone
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  Informacje serwisowe

Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfi kacie gwarancji. 
Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfi kacie gwarancji. Nasi partnerzy są do 
Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zami-
ennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas 
eksploatacji lub naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały 
eksploatacyjne.

Kategoria Przykład
Części zużywające się* Ssawka uniwersalna, ssawka do fug, ssawka do 

tapicerki, adapter itp.
Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne* Harmonijkowy wkład fi ltra, fi ltr piankowy, worek 

na odpady, dodatkowy fi ltr, itp.
Brakujące części

 * nie zawsze wchodzą w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej 
www.isc-gmbh.info. Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

• Czy urządzenie na początku działało czy też było uszkodzone od samego początku?
• Czy przed wystąpieniem usterki zwrócili Państwo uwagę na coś szczególnego (oznaki przed 

usterką)?
• Pod jakim względem urządzenie działa Państwa zdaniem nieprawidłowo (główny objaw)?  

Prosimy o podanie opisu.
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 Certyfi kat gwarancji 

Szanowny kliencie, szanowna klientko!
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funk-
cjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do 
naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jesteśmy również do 
Państwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego. Dla spełnienia roszczeń 
gwarancyjnych obowiązują następujące postanowienia:
1. Warunki gwarancji odnoszą się jedynie do konsumentów, tzn. osób fi zycznych, które nie używają 

tego produktu do działalności przemysłowej, rzemieślniczej lub innej działalności gospodarczej. 
Poniższe warunki gwarancji obejmują świadczenia w ramach dodatkowej gwarancji, które producent 
urządzenia oferuje nabywcom nowych urządzeń dodatkowo do przysługującej zgodnie z przepisami 
prawa rękojmi. Poprzez udzielenie tej gwarancji przyznane Państwu ustawowo uprawnienia z tytułu 
rękojmi nie ulegają zmianie. Nasze świadczenia gwarancyjne udzielane są Państwu bezpłatnie.

2. Świadczenie gwarancyjne obejmuje wyłącznie wady nowego urządzenia tego producen-
ta wynikające z błędów w produkcji urządzenia lub w materiale i ogranicza się do usunięcia 
powyższych wad bądź wymiany urządzenia, według decyzji producenta.
Prosimy pamiętać o tym, że zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostały skonstruowane 
do prac w ramach działalności o charakterze gospodarczym, rzemieślniczym bądź profesjonal-
nym. Tym samym, w przypadku użytku urządzenia podczas okresu gwarancyjnego w zakładach 
rzemieślniczych, przemysłowych i innej działalności gospodarczej lub eksploatacji pod podobnym 
obciążeniem postanowienia umowy gwarancyjnej tracą moc.

3. Gwarancji nie podlegają: 
- szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, 
nieprzestrzegania instrukcji obsługi (np. podłączenie do nieprawidłowego napięcia sieciowe-
go lub nieprawidłowego rodzaju prądu), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i 
bezpieczeństwa, oddziaływania anormalnych warunków otoczenia (np. uszkodzenia na skutek 
upadku urządzenia), jak i szkody powstałe na skutek niedostatecznej konserwacji i pielęgnacji 
urządzenia.  
- szkody wynikające z niedozwolonego lub nieprawidłowego stosowania urządzenia (np. 
przeciążenia urządzenia lub stosowanie innych niż zalecane narzędzi i akcesoriów), nieprzestrze-
gania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, szkody powstałe na skutek ciał obcych w 
urządzeniu (np. piasek, kamienie, pył lub kurz oraz szkody podczas transportu), stosowania siły 
przy obsłudze urządzenia lub oddziaływania zewnętrznego (np. uszkodzenia na skutek upadku 
urządzenia). 
- uszkodzenia urządzenia lub jego części, które powstały na skutek normalnego prawidłowego lub 
innego naturalnego zużycia.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia kupna urządzenia. Roszczenia gwarancyjne 
winny być zgłaszane przed upływem dwóch tygodni od momentu stwierdzenia usterki. Po upływie 
okresu objętego gwarancją wyklucza się możliwość spełnienia roszczeń gwarancyjnych. Naprawa 
bądź wymiana urządzenia nie powodują przedłużenia okresu gwarancyjnego ani rozpoczęcia biegu 
nowego okresu gwarancyjnego na zamienione urządzenie ani na zastosowane części zamienne. 
Obowiązuje to również w przypadku interwencji serwisowej na miejscu.

5. W celu przedstawienia roszczeń gwarancyjnych należy zgłosić uszkodzone urządzenie na 
następującej stronie: www.isc-gmbh.info. Proszę mieć przygotowany rachunek lub inny dokument 
zakupu nowego urządzenia. Urządzenia, które przysłane zostały bez dowodu zakupu lub tabli-
czki znamionowej, nie są objęte świadczeniami gwarancyjnymi, ponieważ nie ma możliwości ich 
przyporządkowania. Jeżeli wada objęta jest świadczeniem gwarancyjnym, otrzymają Państwo 
niezwłocznie naprawione lub nowe urządzenie.

Naturalnie istnieje możliwość usunięcia usterek i wad nieobjętych gwarancją bądź po jej upływie za zw-
rotem kosztów. W tym celu prosimy przesłać urządzenia na adres naszego biura serwisowego.

W przypadku części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych oraz brakujących części zwracamy 
uwagę na ograniczenia tej gwarancji zgodnie z informacjami serwisowymi zamieszczonymi w tej instruk-
cji obsługi.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Nass-Trockensauger TC-VC 1930 SA (Einhell)

  2014/29/EU 
X  2005/32/EC_2009/125/EC 
X  2014/35/EU 

 2006/28/EC 
X  2014/30/EU 

 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 EU/2016/426 
Notifi ed Body: 

 EU/2016/425
X  2011/65/EU

  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
  Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notifi ed Body:

 2012/46/EU
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-2; EN 62233; 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
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