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1. Części i komponenty



PL  
1. Dysza ssąca
2. Główny korpus
3. Włącznik
4. Uchwyt
5. Zbiornik na brudną wodę
6. Przycisk zwalniający zbiornik na brudną

wodę 
7. Kontrolka LED
8. Kabel USB Android
9. Zasilacz
10. Zbiornik na czystą wodę
11. Spust
12. Głowica
13. Mop
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2. Zasady bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zachowaj tę 

instrukcję na potrzeby późniejszych konsultacji i dla nowych użytkowników. 

• Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce 

znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona. 

• Ten produkt jest kompatybilny tylko z płaskimi powierzchniami, takimi jak okna, lustra,

szkło, stoły itp. 

• Nie korzystaj z urządzenia do mycia szorstkich powierzchni, gdyż możesz je uszkodzić.

• Nie używaj ani nie odkurzaj pieniących się środków czyszczących, aby zapobiec

tworzeniu się pęcherzyków. 

• Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Użycie 

uszkodzonego kabla może być niebezpieczne, dlatego należy oddać urządzenie do

naprawy do Serwisu Pomocy Technicznej firmy Cecotec. 

• Nie używaj łatwopalnych ani wybuchowych substancji, jak i paliw oraz nie zasysaj

urządzeniem płonących ani żarzących się obiektów, takich jak niedopałki papierosów

czy zapałki. 

• Nie zasysaj szkodliwych lub toskycznych substancji, takich jak chlor, wybielacze, amoniak,
etc. 

• Nie używaj urządzenia do zasysania ostrych ani twardych obiektów.

• Sprawdzaj, czy urządzenia nie blokuje kurz, włosy ani żadne inne obiekty, które mogłyby 

zakłócić przepływ powietrza. 

• Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła czy ognia,
aby uniknąć wystąpienia ryzyka eksplozji. 

• Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed montażem,

otwieraniem, opróżnianiem, wkładaniem lub wyjmowaniem akcesoriów. 

• Jeśli wylot powietrza zostanie zablokowany, wyłącz urządzenie i usuń z niego

szkodliwe obiekty. 

• W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zanim je 

schowasz, dokładnie umyj je i naładuj baterię do pełna. 

• Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci w wieku od 0 do 8 lat. Z tego urządzenia mogą

korzystać dzieci w wieku od 8 lat, o ile są pod stałym nadzorem. 

• Ten produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,

sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one 

nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z

urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. 

• Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zachowaj szczególną

czujność, gdy z urządzenia korzystają dzieci lub gdy jest używane w ich pobliżu. 
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3. Montaż produktu
Montaż urządzenia  

1. Załóż dyszę zasysającą na korpus główny urządzenia. 

2. Przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż oba znaczniki znajdą 

się w jednej pozycji Sprawdź, czy na pewno jest dobrze zainstalowana. 

3. Włóż korpus główny w zbiornik na brudną wodę. 

Instalacja spryskiwacza i mopa  

1. Włóż rurkę do butelki spryskiwacza.

2. Załóż mop na głowicę. 

3. Napełnij zbiornik na czysta wodę wodą i środkiem do mycia.

4. Dopasuj głowicę z mopem do zbiornika na czystą wodę. 

5. Przekręć nasadką natryskową spryskiwacza, aby wybrać funkcję: pryskanie wodą, STOP lub 
zraszanie. 
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4. Obsługa urządzenia

Mycie okien 

1. Spryskiwacz i mop
• Naciśnij spust spryskiwacza, aby spryskać lub zroszyć powierzchnię przeznaczoną do

umycia. 

• Rozprowadź wodę z środkiem do czyszczenia przy pomocy głowicy.

2. Myjka
• Naciśnij spust i zasysaj zmoczoną powierzchnię poruszając urządzeniem z góry na dół.
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Mycie stołów 
1. Spryskiwacz i mop
• Naciśnij spust spryskiwacza, aby spryskać lub zroszyć powierzchnię przeznaczoną do

umycia. 

• Rozprowadź wodę z środkiem do czyszczenia przy pomocy głowicy.

2. Myjka
• Naciśnij spust i zasysaj rozpryskaną na powierzchni wodę poruszając urządzeniem

poziomo z jednej strony na drugą. 

Ostrzeżenie: Nie używaj więcej niż 25 ml wody do czyszczenia poziomych powierzchni, aby 
zapobiec kapaniu brudnej wody.a. 

Ładowanie 

1. Podłącz kabel USB Android do ładowarki.

2. Włóż port microUSB do gniazdka w korpusie głównym urządzenia. 

3. Naładuj urządzenie, kiedy sygnalizuje niski stan baterii przy pomocy kontrolki. 

OSTRZEŻENIE: Ładowarka i kabel produktu są zaprojektowane tak, aby były zgodne z
większością ładowarek i kabli USB do telefonów komórkowych (Android microUSB
Typu B). 
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5. Czyszczenie i konserwacja

1. Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na brudną wodę, aby wyciągnąć zbiornik.

2. Wylej brudną wodę i umyj zbiornik.

Uwaga: w korpusie głównym urządzenia mieszczą się jego silnik i 
bateria, dlatego nie zanurzaj go w wodzie.  

1. Kiedy guma myjki się zużyje i odkształci, wyrzuć ją.

2. Załóż nową gumę. 

Uwaga: zanim schowasz urządzenie, upewnij się, czy wszystkie jego częsci są
całkowicie suche. 
Uwaga: nie przekraczaj poziomu maksymalnego zbiornika na brudną wodę, aby go nie
przelać i utrzymywać urządzenie w dobrym stanie. 
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6. Znaczenie komunikatów kontrolki LED

Kod Stan urządzenia  Kontrolka Informacja 

Niski stan baterii Wyłączone Mruga Naładuj baterię 

Ładuje Wyłączona Świeci się 
W czasie ładowania 

urządzenie nie 
działa. 

Ładowanie 
zakończone 

Wyłączone Wyłączona 
Możesz użyć 

produktu 

7. Dane techniczne

Model: Inmortal Extreme 3,7 V Glass Hand 

Referencia del producto: 05100 

Klasa ochronności: IPX4 

Pojemność zbiornika na brudną wodę: 100 ml 

Moc: 10.8 W 

Bateria: Lit 1500 1500 mAh 3,7 V 

ładowarka: DC 5 V, Current:  >1 

A kabel zasilacza: Micro USB 

Waga: 500g 

Made in China | Zaprojektowany w Hiszpanii 

8. RECYKLING SPRZĘTU

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zakazuje wyrzucania ww. sprzętu razem z 

innymi odpadami.    Omawiane sprzęty muszą być składowane osobno dla zoptymalizowania 

odzyskiwania surowców i recyklingu materiałów. W ten sposób negatywny wpływ 
elektroodpadów na zdrowie ludzkie i środowisko zostaje znacznie zredukowany.  wpływ, jaki 

mogą mieć na zdrowie ludzi i środowisko. 

Symbol przekreślonego pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego 

produktu. Jeśli urządzenie jest zasilane baterią lub akumulatorem, należy je wyjąć przed 

oddaniem sprzętu do punktu zbiórki ZSEE i oddać do osobnego punktu zbiórki dla tej 

kategorii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o najodpowiedniejszym sposobie 

pozbywania się urządzeń i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się 

z lokalnymi władzami. 
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9. Gwarancja i Pomoc Techniczna

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest 

zachowana i wysłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany prawidłowo, 

jak wskazano w niniejszej instrukcji. Instrukcje. 

Produkt NIE podlega gwarancji, jeśli:  

• Jeżeli produkt był użytkowany poza swoją pojemnością lub użytecznością, źle

traktowany, uderzony, wystawiony na działanie wilgoci, zanurzony w dowolnej cieczy 

lub żrącej substancji, a także w inny sposób przypisany konsumentowi. 

• urządzenie było naprawiane lub modyfikowane przez osoby nieautoryzowane przez

firmę Cecotec. 

• odnosi się do przypadków, spowodowanych normalnym zużywaniem się elementów w
trakcie ich użytkowania. 

Gwarancja obejmuje wszystkie wady fabryczne produktu przez 2 lata od daty zakupu, nie 

włączając w to części podlegających zużyciu. Urządzenie nie było używane przez użytkownika 

w odpowiedni sposób. 

W przypadku wykrycia ewentualnego defektu urządzenia lub w razie potrzeby konsultacji 

skontaktuj się z Serwisem Obsługi Technicznej Cecotec pod numerem +34 96 321 07 28. 



www.cecotec.es  

Grupo Cecotec Innovaciones S.L. 
C/de la Pinadeta s/n, 46930 

Quart de Poblet, Valencia, Spain 




