
Wielofunkcyjny odkurzacz bezprzewodowy UWANT X100

Instrukcja obsługi

Dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed użytkowaniem i 
prawidłowo ją przechowywać.



Historia marki
UWANT to innowacyjna marka urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystująca 
technologię internetową, która koncentruje się na inteligentnym sprzątaniu i 
integruje badania i rozwój, produkcję oraz sprzedaż. Slogan marki to „Innowacyjny 
sposób na inteligentne sprzątanie”. UWANT sprawia, że każdy konsument może 
cieszyć się czystym, wygodnym, zdrowym i pięknym życiem. Marka koncentruje 
się na niezależnych badaniach i rozwoju rozwiązań dla różnych potrzeb 
związanych ze sprzątaniem domu. Firma UWANT uzyskała szereg patentów na 
wynalazki i początkowo utworzyła barierę patentową. W przyszłości UWANT 
będzie nadal koncentrować się na dziedzinie inteligentnego sprzątania i stopniowo 
rozwijać urządzenia gospodarstwa domowego, dążyć do stworzenia rozsądniejsze-
go i zdrowszego stylu życia, stale wprowadzać innowacje i dokonywać przełomów 
w postaci bardziej wydajnych technologii inteligentnego sprzątania, produktów i 
doskonałej jakości usług, aby zaspokoić oczekiwania użytkowników o różnych 
potrzebach i stać się strażnikiem zdrowego stylu życia każdej rodziny.

Orientacja marki
Innowacyjna marka urządzeń gospodarstwa domowego integrująca nowe 
inteligentne badania i rozwój, produkcję oraz sprzedaż

Slogan marki
Nowe inteligentne sprzątanie

Kultura marki
Zapewnienie szczęśliwego życia dzięki wysokiej jakości. Wzbogacenie życia dzięki 
pięknemu wyglądowi

Misja marki
Tworzenie idealnego stylu życia, zachęcanie ludzi do dążenia do przepięknej, 
młodzieńczej postawy życiowej, odkrywania dobroci w zabieganym życiu oraz 
czynienia życia bardziej satysfakcjonującym, a także poprawianie wskaźnika szczęścia

Kluczowa wartość
Innowacyjna technologia, wielokanałowość, marketing w nowych mediach

Koncepcja produktu
Przyjazne, inteligentne, racjonalne i zdrowe podejście

Koncepcja rozwoju
Koncentracja na poprawie warunków sprzątania w gospodarstwie domowym i 
stopniowy rozwój urządzeń gospodarstwa domowego
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产品使用指引／您的产品

Sposób użytkowania 

Twój produkt 
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Uchwyt

Sposób użytkowania / Twój produkt

Zbiornik czystej 
wody

Przycisk trybu

Przycisk zasilania

Wyświetlacz LED

Przycisk 
samoczyszczenia

Jednostka główna

Przycisk zwalniający 
zbiornik brudnej wody

Uchwyt zbiornika 
brudnej wody

Okienko szczotki 
rolkowej

Przycisk 
zwalniający okienko 
szczotki rolkowej

Zestaw akumulatorów

Inteligentna 
podstawa

Szczotka rolkowa



产品使用指引／您的产品
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Sposób użytkowania / Twój produkt

Filtr Zasilacz sieciowy

Separator

Jednostka główna Szczotka rolkowa

Inteligentna podstawa Płyn czyszczący Pojemnik z miarką

Przyrząd do czyszczenia
Nadaje się do usuwania 

zanieczyszczeń pozostałych w 
zbiorniku brudnej wody i kolanku 

szczotki podłogowej oraz do 
usuwania włosów zaplątanych w 

szczotkę rolkową.
(Przyrząd do czyszczenia jest 
zależny od danego produktu.)

Górna pokrywa 
zbiornika brudnej 

wody



产品使用指引／您的产品

Wyświetlacz LED
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Sposób użytkowania / Twój produkt

Intensywność 
czyszczenia

Tryb suchy

Wskaźnik zbiornika 
brudnej wody

Pobór wody

Stan akumulatora

Tryb inteligentny

Wskaźnik zbiornika 
czystej wody

Wskaźnik szczotki 
rolkowej

Przycisk 
samoczyszczenia

Tryb 
standardowy / 
intensywny



产品使用指引／产品拆装

Demontaż i montaż
Montaż uchwytu

Instrukcja demontażu i montażu zbiornika czystej wody
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Sposób użytkowania / Demontaż i montaż

1. Wsunąć końcową część uchwytu w gniazdo 
korpusu głównego w kierunku pionowym, aż 
do usłyszenia odgłosu kliknięcia. Upewnić 
się, że uchwyt jest dobrze zamocowany, a 
procedura zakończyła się sukcesem.

2. W celu zdemontowania należy wsunąć 
twardy przedmiot w otwór w miejscu 
przedstawionym na rysunku, wcisnąć i 
jednocześnie pociągnąć uchwyt do góry.

1. W celu zdemontowania zbiornika czystej 
wody należy jedną ręką przytrzymać 
korpus, a drugą ręką nacisnąć przycisk 
zwalniający i wyciągnąć zbiornik w 
sposób przedstawiony na rysunku.

2. Aby zamontować zbiornik, należy włożyć 
jego dolną część w wycięcie w korpusie, a 
następnie delikatnie docisnąć zbiornik, aż 
do usłyszenia odgłosu kliknięcia 
wskazującego, że montaż został 
zakończony pomyślnie.



产品使用指引／产品拆装

Instrukcja demontażu i montażu zbiornika brudnej wody

Instrukcja demontażu i montażu przezroczystego okienka szczotki rolkowej
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a

b

Sposób użytkowania / Demontaż i montaż

1. W celu zdemontowania zbiornika brudnej 
wody należy jedną ręką przytrzymać korpus, 
a drugą rękę umieścić na uchwycie i 
wyciągnąć zbiornik w sposób przedstawiony 
na rysunku.

2. Aby zamontować zbiornik, należy włożyć 
jego dolną część w wycięcie w korpusie, a 
następnie delikatnie docisnąć zbiornik, aż do 
usłyszenia odgłosu kliknięcia wskazującego, 
że montaż został zakończony pomyślnie.

1. Aby zdemontować przezroczyste okienko 
szczotki rolkowej, należy oburącz nacisnąć 
górną pokrywę szczotki i kciukami 
przesunąć przyciski zwalniające w 
kierunkach przedstawionych na rysunku. 
Jeśli okienko wyskoczy, procedura została 
zakończona sukcesem (drugie okienko 
zdemontować w analogiczny sposób).

2. Podczas montażu należy najpierw włożyć 
haki okienka w wycięcie zespołu szczotki 
podłogowej w pozycjach a i b, a następnie 
obrócić i zamontować w kierunku 
wskazanym przez strzałkę. Odgłos 
kliknięcia oznacza, że montaż został 
zakończony pomyślnie.
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Instrukcja demontażu i montażu szczotki rolkowej
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Sposób użytkowania / Demontaż i montaż

1. W celu zdemontowania szczotki rolkowej 
należy złapać za uchwyt po lewej stronie i 
unieść go do góry.

2. Aby zamontować szczotkę rolkową, należy 
najpierw wyrównać jej prawy koniec z 
prawym końcem szczotki podłogowej, a 
następnie wcisnąć lewy uchwyt w szczelinę 
szczotki podłogowej, aby zakończyć 
montaż.



Parametry techniczne

Wielofunkcyjny odkurzacz 
bezprzewodowy UWANT

X100

28.8

250W

4000

600

600

≤4h

≈50min

282X246X1139

5,24KG
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Sposób użytkowania / Parametry techniczne

Nazwa produktu

Model

Napięcie znamionowe (V)

Moc znamionowa (W)

Pojemność akumulatora (mAh)

Pojemność zbiornika czystej wody (mL)

Pojemność zbiornika brudnej wody (mL)

Czas ładowania

Maksymalny czas pracy

Wymiary (mm)

Waga netto (kg)

Zgodność z normami krajowymi: GB4706.1-2005, GB4706.7-2014, GB4343.1-2018 i 
GB17625.1-2012. Produkt może być ulepszany. Zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian w parametrach technicznych bez uprzedniego powiadomienia.



产品使用指引／使用说明

Instrukcje dotyczące obsługi
Przygotowanie

Uzupełnianie zbiornika czystej wody

  ①

  ③   ④

  ②
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水位线

Stan akumulatora

Tryb inteligentnyTryb standardowy
Tryb intensywny

Tryb suchy

Wskaźniki trybu

Sposób użytkowania / Instrukcje dotyczące obsługi

1. Przed użyciem należy sprawdzić stan akumulatora urządzenia. Jeśli poziom 
naładowania jest niewystarczający, należy wykonać ładowanie urządzenia 
(szczegóły w instrukcji ładowania) i używać go po całkowitym zakończeniu 
tego procesu.

2. Po włączeniu urządzenia domyślnie ustawiony jest tryb standardowy. W razie 
potrzeby można wybrać odpowiedni tryb.

1. Nacisnąć przycisk zbiornika czystej wody, aby wyjąć zbiornik (rys. 1).
2. Otworzyć pokrywę zbiornika i napełnić go czystą wodą (poniżej 60°C) do 

wskazanego poziomu. Jeśli wymagane jest dogłębne czyszczenie, należy 
odmierzyć 20 ml płynu do dogłębnego czyszczenia UWANT (proporcja 1:30) 
za pomocą pojemnika z miarką (rys. 2).
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Rozpoczęcie pracy

Opróżnianie zbiornika brudnej wody
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140°

  ①   ③  ②

Sposób użytkowania / Instrukcje dotyczące obsługi

3. Szczelnie zamknąć pokrywę zbiornika (rys. 3).
4. Zamontować zbiornik czystej wody z powrotem w korpusie, aż do usłyszenia 

odgłosu kliknięcia (rys. 4).

1. Domyślnym trybem po włączeniu zasilania jest tryb standardowy. Można 
nacisnąć przycisk trybu, aby ustawić tryb intensywny, a po kolejnym 
naciśnięciu przycisku – tryb inteligentny. Nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu 
przez 3 s, aby przejść do trybu suchego, a następnie nacisnąć i przytrzymać 
go przez 3 s, aby anulować tryb suchy i powrócić do trybu standardowego.

1. Nacisnąć przycisk zbiornika brudnej wody, aby wyjąć zbiornik (rys. 1).
2. Przytrzymać zbiornik jedną ręką, a drugą ręką wyciągnąć zespół pokrywy (rys. 2).
3. Po usunięciu brudnej wody zamontować zbiornik z powrotem w korpusie. 

Odgłos kliknięcia oznacza, że montaż został zakończony pomyślnie (rys. 3).

2. Po włączeniu urządzenia aktywny jest czujnik pozycji pionowej. Odkurzacz 
należy używać pod odpowiednim kątem. Nie przechylać urządzenia o więcej 
niż 140°, aby uniknąć wycieku ze zbiornika brudnej wody.

Przycisk 
zasilania
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Ładowanie
1. Po użyciu należy odstawić urządzenie do stacji dokującej.
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Sposób użytkowania / Instrukcje dotyczące obsługi

2. Najpierw umieścić urządzenie w stacji dokującej, a następnie podłączyć 
jeden koniec zasilacza do stacji dokującej, a drugi koniec do gniazdka 
elektrycznego. Podczas ładowania należy utrzymywać urządzenie w pozycji 
pionowej i blisko ściany, aby uniknąć potknięcia się i innych obrażeń. Jeśli 
urządzenie nie wymaga ładowania, należy odłączyć zasilacz.

Ostrzeżenie:
Jeśli produkt nie jest używany przez długi czas, należy ładować akumulator za 
pomocą stacji dokującej przez 3 godziny (nie ma potrzeby pełnego ładowania) 
co 3 miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.
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Wskaźniki

Wyświetla poziom naładowania akumulatora

Sposób użytkowania / Instrukcje dotyczące obsługi

Podczas użytkow
ania

Podczas ładow
ania i 

sam
oczyszczenia

Stan pracy
W

skaźnik 
zbiornika brudnej 

w
ody

Ws-
kaźnik 

szczotki 
rolkow-

ej
Ws-

kaźnik 
braku 
wody

Ws-
kaźnik 
braku 
wody

Ładowanie
W

skaźnik braku 
w

ody

1. Wyświetlacz ekranowy: procentowy poziom naładowania 
akumulatora, intensywność czyszczenia, pobór wody, tryb 
czyszczenia, komunikaty o usterkach.

3. Nacisnąć przycisk trybu w trybie intensywnym, aby 
przełączyć na tryb inteligentny, a lampka trybu 
inteligentnego zaświeci się.

4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu przez 3 sekundy, aby 
przełączyć na tryb suchy. Lampka trybu suchego zaświeci 
się, lampki intensywności czyszczenia zaświecą się do 
połowy, a lampki poboru wody zgasną.

5. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest mniejszy niż 
5%, wskaźnik akumulatora miga. Jeśli poziom naładowania 
akumulatora jest większy niż 5%, wskaźnik akumulatora 
pozostaje zaświecony.

6. Nacisnąć przycisk zasilania w stanie włączonym, aby 
wyłączyć urządzenie, a wszystkie lampki na ekranie 
zgasną.

1. Kiedy zbiornik brudnej wody jest pełny, lampka 
ostrzegawcza zbiornika miga, a ekran wyłącza się po 3 
minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

2. Kiedy w zbiorniku brudnej wody nie ma filtra HEPA, lampka 
ostrzegawcza zbiornika miga, a ekran wyłącza się po 3 
minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

1. Jeśli w zbiorniku brakuje wody podczas samoczyszczenia, 
wskaźnik zbiornika czystej wody miga, a ekran wyłącza się 
po 3 minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

2. Kiedy w zbiorniku brudnej wody nie ma filtra HEPA, lampka 
ostrzegawcza zbiornika miga, a ekran wyłącza się po 3 
minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

1. Kiedy w zbiorniku brakuje wody podczas normalnego 
użytkowania, wskaźnik zbiornika czystej wody miga, a ekran 
wyłącza się po 3 minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

1. Kiedy w zbiorniku brakuje wody podczas normalnego 
użytkowania, wskaźnik zbiornika czystej wody miga, a ekran 
wyłącza się po 3 minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

1. Kiedy szczotka rolkowa jest zablokowana, wskaźnik szczotki miga, a 
ekran wyłącza się po 3 minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

2. Kiedy szczotka rolkowa nie jest zamontowana, wskaźnik szczotki miga, 
a ekran wyłącza się po 3 minutach, jeśli nie nastąpi żadna operacja.

2. Po włączeniu urządzenia domyślnie ustawiony jest tryb 
standardowy. Nacisnąć przycisk trybu, aby przełączyć na 
tryb intensywny. Wszystkie lampki intensywności 
czyszczenia zaświecą się na czerwono, a wszystkie lampki 
poboru wody na niebiesko.



产品使用指引／产品保养

Konserwacja
Czyszczenie korpusu

Czyszczenie zbiornika brudnej wody

①

④ ⑤

② ③
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Sposób użytkowania / Konserwacja

Przycisk 
zasilania

I.  Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest 
wyłączone (rys. ①).

II. Wytrzeć korpus wodą lub neutralnym detergentem. Należy 
pamiętać, aby przed czyszczeniem wyżąć ściereczkę i nie dopuścić 
do przedostania się wody do urządzenia.

I.   Kiedy zbiornik brudnej wody jest pełny i urządzenie jest wyłączone, 
należy wyjąć zbiornik (rys. ①).

II.  Wylać brudną wodę i wyczyścić zbiornik czystą wodą oraz 
przyrządem do czyszczenia (rys. ②, ③).

III. Wyczyścić pokrywę zbiornika brudnej wody, filtr HEPA oraz 
separator (rys. ④).

IV. Po wysuszeniu pokrywy zbiornika i filtra HEPA należy je 
zmontować i umieścić z powrotem w urządzeniu. (rys. ⑤).
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Czyszczenie czujnika brudnej wody

① ②

Czyszczenie przyłącza ssącego

Samoczyszczenie

① ②

① ②
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Sposób użytkowania / Konserwacja

I.   Kiedy czujnik jest zablokowany i urządzenie jest wyłączone, należy 
wyjąć zbiornik (rys. ①).

II.  Wyczyścić przewód brudnej wody dołączonym przyrządem do 
czyszczenia i czystą wodą (rys. ②).

III. Po wyczyszczeniu należy ponownie zamontować zbiornik brudnej wody.

I.   Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy umieścić je z 
powrotem w stacji dokującej (rys. ①).

II.  Upewnić się, że w zbiorniku czystej wody przekroczony jest poziom 
wody dla samoczyszczenia, a zbiornik brudnej wody jest opróżniony. 
Następnie nacisnąć przycisk samoczyszczenia, aby rozpocząć ten 
proces (rys. ②).

III. Po samoczyszczeniu należy wyczyścić zbiornik brudnej wody.

I.   Zdemontować pokrywę i wyjąć przednią szczotkę rolkową (rys. ①, ②).
II.  Wypłukać przyłącze ssące czystą wodą.
III. Po wyczyszczeniu zamontować szczotkę rolkową i pokrywę z 

powrotem w urządzeniu.
Regularnie usuwać zanieczyszczenia z tylnej szczotki rolkowej:
Zdemontować tylną szczotkę rolkową i użyć szczotki wielofunkcyjnej, 
aby usunąć zanieczyszczenia, a zarazem zapobiec pogorszeniu 
efektywności sprzątania.



产品使用指引／问题排除

Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Sposób użytkowania / Rozwiązywanie problemów

Zmniejszona 
siła ssania

Reduced 
suction

Woda nie 
wypływa z dyszy

Nie można 
naładować 
urządzenia

Wskaźnik 
zbiornika 

brudnej wody 
pozostaje 
włączony

Wskaźnik 
szczotki 
rolkowej

Wskaźnik 
braku wody

Nagła zmiana 
mocy podczas 

rozładowywania 
produktu

Samoczyszcze-
nie nie powiodło 

się

Poziom naładowania 
akumulatora poniżej 20%

Jeśli po wykonaniu tych czynności urządzenie nadal nie może być normalnie używane, prosimy o 
kontakt z naszym działem serwisowym.

Umieścić urządzenie w stacji dokującej, 
aby przed rozpoczęciem 

samoczyszczenia naładować baterię do 
poziomu co najmniej 20%

Mechanizm tnący nie przeciął 
zaplątanych włosów podczas 

samoczyszczenia

Wyjąć szczotkę rolkową, użyć szczotki 
wielofunkcyjnej do przecięcia włosów, a 

następnie zamontować szczotkę

Wadliwy zestaw 
akumulatorów

Całkowicie naładować i rozładować 
urządzenie więcej niż 3 razy

Brak wody w zbiorniku 
czystej wody

Uzupełnić wodę w zbiorniku i uruchomić 
ponownie urządzenie

Słabe połączenie między 
zasilaczem a stacją dokującą

Ponownie umieścić urządzenie w 
stacji dokującej

Urządzenie nie jest całkowicie 
wsunięte w stację dokującą

Ponownie umieścić urządzenie w 
stacji dokującej

Zbiornik czystej wody nie jest 
zamontowany Zamontować zbiornik czystej wody

Brak wody w zbiorniku czystej 
wody Uzupełnić wodę

Zbyt długie korzystanie z 
urządzenia

Wyłączyć zasilanie i odczekać 10 
minut

Zablokowana dysza lub przewód Sprawdzić pod kątem zablokowania i 
oczyścić

Zbiornik brudnej wody i filtr 
HEPA nie są zamontowane

Zamontować zbiornik brudnej wody, 
filtr HEPA i pozostałe części

Pełny zbiornik brudnej wody Opróżnić zbiornik brudnej wody

Niski poziom naładowania 
akumulatora

Naładować produkt przed użyciem

Zabrudzony filtr HEPA Wyczyścić filtr HEPA

Brak separatora cząstek stałych i 
cieczy

Brak separatora cząstek stałych i 
cieczy

Zablokowany przewód wodny Wysłać urządzenie do centrum 
serwisowego w celu naprawy

Wtyczka stacji dokującej nie jest 
prawidłowo podłączona Sprawdzić podłączenie wtyczki

Szczotka rolkowa nie jest 
zamontowana Zamontować szczotkę rolkową

Szczotka rolkowa jest opleciona 
włosami i innymi zanieczyszczeniami

Wyczyścić szczotkę i zamontować 
ponownie

Pełny zbiornik brudnej wody Opróżnić zbiornik brudnej wody

Filtr HEPA nie jest zamontowany Zamontować filtr HEPA i zbiornik 
brudnej wody

Wyciek wody z 
wylotu powietrza
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Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy dokładnie zapoznać się z 
niniejszą instrukcją, zainstalować urządzenie zgodnie z przedstawioną tutaj procedurą i 
przechowywać instrukcję w należyty sposób. Wszelkie działania niezgodne z instrukcją mogą 
spowodować uszkodzenie produktu lub poważne obrażenia ciała. Niniejszy produkt nadaje się 
wyłącznie do obsługi i użytkowania w środowisku domowym, a nie do zastosowań przemysłowych 
lub użytku zewnętrznego.
● Produkt nie jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub 

intelektualną oraz osób, którym brakuje doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba 
że są one nadzorowane lub instruowane przez inne osoby w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

● Nie dotykać mokrymi rękami wtyczki ani żadnych części produktu znajdujących się pod napięciem, 
aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

● Jeśli ładowarka lub wtyczka jest uszkodzona, należy zaprzestać jej używania i skontaktować się z 
naszym centrum serwisowym w celu wymiany, aby zapobiec wypadkom.

● Kanał wentylacyjny i ruchome części tego produktu należy utrzymywać z dala od długich włosów, 
luźnej odzieży, palców i innych części ciała.

● Nie wkładać metalowych opiłków, szpilek ani żelaznych drucików do szczelin w produkcie, aby 
uniknąć porażenia prądem i przypadkowych obrażeń.

● Demontaż, naprawy i modyfikacje mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel techniczny.

● Kiedy produkt nie jest użytkowany, należy odłączyć wtyczkę, aby zapobiec upływom prądu, 
pożarom, awariom itp.

● W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas użytkowania produktu należy natychmiast 
odłączyć zasilanie i skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

● Po użyciu urządzenia należy w porę wyczyścić zbiornik brudnej wody, aby utrzymywać drożność 
wentylacji, usuwając przeszkody, w przeciwnym razie spowoduje to spadek siły ssania, 
nagrzewanie się silnika i skrócenie żywotności urządzenia.

● Po użyciu urządzenia należy je przechowywać w suchym miejscu. Wilgotne miejsce będzie miało 
wpływ na izolację i żywotność urządzenia.

● Korpus urządzenia i stacja dokująca zawierają części elektryczne, które nie mogą być zamaczane 
ani spłukiwane.

● Należy regularnie sprawdzać stan kolanka szczotki podłogowej. Jeśli wystąpi jakikolwiek zator, 
należy użyć szczotki wielofunkcyjnej, aby go usunąć w celu uniknięcia zmniejszenia ssania, co ma 
wpływ na żywotność urządzenia.

● Przed wymianą szczotki rolkowej należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
● Podczas użytkowania produktu używać detergentu dostarczonego lub wskazanego przez 

producenta. Należy dodawać go zgodnie z podaną proporcją, aby zapobiec powstawaniu piany, 
która może przedostać się do silnika i skrócić jego żywotność.

● Wszystkie technologie i dane zawarte w niniejszej instrukcji zostały uzyskane przez naszą firmę 
lub wyznaczoną zewnętrzną jednostkę badawczą, przy czym zastrzegamy sobie prawo do 
ostatecznej interpretacji.

Bezpieczne usuwanie zużytych akumulatorów
Akumulator urządzenia zawiera materiały, które są szkodliwe dla środowiska. W przypadku 
usuwania urządzenia akumulator musi zostać wyjęty.
Przed wyjęciem akumulatora urządzenie musi zostać odłączone od zasilania.
Zużyty akumulator należy usunąć w bezpieczny i właściwy sposób. Nie wrzucać go do ognia, 
wody ani gleby.
W przypadku wycieku zużytego akumulatora i kontaktu ze skórą lub ubraniem należy przemyć je 
czystą wodą, aby uniknąć obrażeń skóry, a następnie w porę zwrócić się o pomoc lekarską.
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M

M

M

Głośnik

Ładowarka

M
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Nazwa i zawartość substancji 
toksycznych i szkodliwych

Mechanizm tnący

Moduł 
wyświetlacza

Silnik szczotki podłogowej

Silnik ssania

Silnik pompy wodnej

Wykrywanie 
zapełnienia 
zbiornika 

brudnej wody

Wykrywanie 
braku czystej 

wody w 
zbiorniku

Wykrywanie 
braku filtra 

HEPA

Czujnik pozycji 
pionowej

Moduł wykrywania 
zanieczyszczeń w 
zbiorniku brudnej 

wody

Generator 
ozonu

Przycisk 
zasilania

Przycisk trybu
Przycisk 

samoczyszczenia

Zestaw
 

akum
ulatorów

G
łów

ny układ 
sterow

ania

Elementy 
plastikowe

Ołów 
(Pb)

Rtęć 
(Hg)

Kadm 
(Cd)

Polibro-
mowane 
bifenyle 
(PBB)

Chrom 
sześciowar-

tościowy 
(Cr(VI))

Polibromowane 
difenyloetery 

(PBDE)

Elementy 
sprzętowe
Elementy 

silnika
Elementy 

pompy wodnej
Elementy płytki 

drukowanej

Akumulator

Zasilacz

Ο: Wskazuje, że zawartość substancji szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych 
danej części jest poniżej wartości granicznej określonej w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że zawartość substancji szkodliwej w co najmniej jednym materiale 
jednorodnym danej części przekracza wartość graniczną określoną w normie GB/T 26572.

Uwagi: Spośród części oznaczonych symbolem "X" niektóre substancje szkodliwe zawarte 
w ilości przekraczającej normę wynikają z obecnego ograniczonego poziomu technicznego 
przemysłu, a zastąpienie lub zmniejszenie ich ilości jest czasowo niemożliwe.

Ograniczone 
stosowanie 
substancji 

szkodliwych

10 lat EFUP: Oznacza to, że szkodliwe substancje zawarte w niniejszym produkcie nie wyciekną ani nie zmutują i 
nie spowodują poważnego zanieczyszczenia środowiska lub poważnego uszkodzenia mienia w warunkach 
opisanych w instrukcji obsługi produktu.
Symbol strzałek tworzących okrąg: wskazuje, że produkt może być poddany recyklingowi. Po upływie daty trwałości 
urządzenia lub jeśli po naprawie nie może ono normalnie funkcjonować, nie należy go usuwać w dowolny sposób. 
Należy skorzystać z odpowiednich kanałów recyklingu lub przedsiębiorstw, które są uprawnione do utylizacji 
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.
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• Zobowiązanie
• Jeśli produkt powoduje jakiekolwiek problemy, prosimy o kontakt z naszym centrum 

obsługi klienta.
• Inteligentny odkurzacz UWANT objęty jest roczną gwarancją (tylko produkty do użytku 

domowego).
• Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest zgodna z datą wystawienia faktury.

• Poniższe przypadki nie są objęte gwarancją:
1. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą, użytkowaniem, składowaniem i 

konserwacją przez użytkownika lub inne uszkodzenia z winy człowieka.
2. Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowany personel lub demontaż i naprawy 

wykonywane przez użytkownika.
3. Akcesoria produktowe (np. szczotka rolkowa, przyrząd do czyszczenia, płyn 

czyszczący, filtr HEPA, zasilacz itp.), materiały drukowane (np. instrukcja obsługi 
itp.), dodatki itp.

4. Uszkodzenia spowodowane przez dodatki i akcesoria, które nie są dostarczane 
przez naszą firmę.

5. Model zamieszczony na fakturze nie odpowiada produktowi lub został zmieniony.
6. Produkty do użytku innego niż domowy (np. biznesowy, handlowy, korporacyjny).
7. Zakończony okres gwarancji.
8. Brak faktury.
9. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

• Dla produktów nieobjętych gwarancją świadczymy odpłatne usługi serwisowe.



Nazwisko 
klienta

Adres

Model

Sprzedawca

Zapisy konserwacyjne (wypełniane przez personel serwisowy)

Data naprawy

Opis usterki

Opis działania

Podpis

Tel.

Tel.

Certyfikat
Podsumowanie:

Nr kontrolera:

Data kontroli:

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Karta gwarancyjna

Informacje (wypełniane przez klienta)

Dostawca 
usług

Nazwa jednostki 
serwisowej

Nr faktury

Data zakupu

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją (wraz z kartą gwarancy-
jną) i przechowywać ją w należyty sposób.



Wskazówki

Drogi użytkowniku:
Na potrzeby gwarancji posprzedażowej i zwrotu urządzenia prosimy 
o zachowanie oryginalnego opakowania w należytym stanie! Jeśli 
urządzenie musi zostać zwrócone, należy postępować zgodnie z 
poniższymi instrukcjami.

Przygotowanie do wysyłki
Należy zadzwonić na infolinię serwisową 400-666-0920 w celu 
zarejestrowania danych, wypełnić kartę gwarancyjną i odesłać ją do 
zakładu produkcyjnego wraz z urządzeniem.

Informacje dotyczące wysyłki
Ważną podstawą usługi gwarancyjnej jest faktura zakupu i 
powiązane pokwitowania. Przy zwrocie towaru prosimy o przesłanie 
urządzenia (w tym jednostki głównej, akcesoriów i dodatków), faktury 
oraz pokwitowania zakupu.

Szybki kontakt
Dla powiązanych informacji o wysyłce i innych informacji prosimy o 
skierowanie zapytania poprzez infolinię serwisową: 400-666-0920. 
Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszej pracy!



Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Adres:  Suzhou, Jiangsu Province
Infolinia serwisowa:  4006660920
Adres: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue, East Taihu Ecological 
Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou


