
Podręcznik użytkownika odkurzacza Stick Vac+
Tylko do użytku domowego

Proszę przeczytać uważnie niniejszy dokument przed instalacją lub/i rozpoczęciem 

użytkowania systemu odkurzania.
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Instrukcje dla bezpiecznego użytkowania 

Tak jak opisano w niniejszym podręczniku użytkownika, odkurzacz Stick Vac+ 
powinien być stosowany tylko do użytku domowego. Przed rozpoczęciem 
używania urządzenia proszę upewnić się, że niniejszy podręcznik 
użytkownika jest w pełni zrozumiały.

•  Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia lub przed wszelkimi 
pracami eksploatacyjnymi wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę ładowarki 
akumulatora z gniazda zasilającego.

•  To urządzenie może być używane przez dzieci 8 letnie i starsze, osoby o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych 
lub osoby bez doświadczenia i wiedzy jeżeli są nadzorowane lub zostały 
poinstruowane odnośnie używania urządzenia w bezpieczny sposób 
i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i prace eksploatacyjne nie powinny być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

•  Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy od razu przestać używać 
urządzenie. W celu uniknięcia zagrożenia, pracownik autoryzowanego 
serwisu urządzeń Airstream powinien wymienić uszkodzony przewód 
zasilający.

•  Ręce, stopy, luźne części garderoby i włosy należy trzymać z dala od 
obracających się szczotek.

•  Używaj tylko oryginalnej ładowarki akumulatora (TDSTICKACHARGEU) 
dostarczonej wraz z urządzeniem.

•  Upewnij się, że napięcie zasilające w sieci jest takie same jak napięcie 
podane na ładowarce akumulatora.

•  To urządzenie dostarczane jest z ładowarką akumulatora 
(TDSTICKACHARGEU), która jest przeznaczona wyłącznie dla gniazda 
sieciowego o napięciu 230V.

•  Podłącz ładowarkę baterii do gniazda sieciowego i podłącz wtyczkę “jack” 
do urządzenia.

•  Podczas ładowania baterii podłączonej do urządzenia, przycisk 
wyłącznika głównego powinien być w pozycji off (wyłączony). 

•  Proces ładowania jest zakończony gdy trzy diody kontrolne przestaną 
migać.
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Instrukcje dla bezpiecznego użytkowania

•  Po użyciu urządzenia ponownie podłącz je do ładowarki aby naładować 
akumulator.

•  Nigdy nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia powyżej 37°C lub 
poniżej 0°C.

•  To normalne, że ładowarka nagrzewa się podczas procesu ładowania.

•  Nigdy nie odłączaj ładowarki ciągnąc za przewód zasilający.

•  Odłącz ładowarkę akumulatora w przypadku dłuższej nieobecności 
(wakacje itp.). Naładuj ponownie urządzenie przed użyciem, ponieważ 
akumulatory mogą się samo-rozładowywać podczas dłuższych okresów 
nieużywania.

•  Jeżeli urządzenie ma być zutylizowane należy najpierw usunąć akumulator. 
Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od 
zasilania. Przed pozbyciem się akumulatora należy uruchomić urządzenie 
w celu jego całkowitego rozładowania się. Zużyty akumulator należy 
oddać do punktu recyklingu, nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. 
Aby wyjąć akumulator, skontaktuj się z centrum obsługi klienta Airstream 
lub postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ważne: Całkowicie rozładuj akumulator przed jego wyjęciem i upewnij się,  
   że ładowarka jest niepodłączona.
 -  Uruchom odkurzacz aż akumulator całkowicie się rozładuje.
 -  Wyjmij wtyczkę ładowarki z urządzenia.

 -  Naciśnij przyciski zwalniania akumulatora i wysuń go z korpusu 
urządzenia.

•  Uwaga: W przypadku trudności z demontażem urządzenia lub w celu 
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat utylizacji, odzysku 
i recyklingu tego urządzenia należy skontaktować się z lokalnym urzędem 
miejskim lub zakładem utylizacji odpadów.

•  Należy używać wyłącznie osprzętu, materiałów eksploatacyjnych i części 
zamiennych zalecanych lub dostarczanych przez Airstream.
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Instrukcje dla bezpiecznego użytkowania
Elektryczność statyczna: Niektóre dywany i wykładziny mogą powodować 
niewielkie gromadzenie się elektryczności statycznej. Wszelkie wyładowania 
statyczne nie są niebezpieczne dla zdrowia.

•  Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub na mokrej powierzchni lub do 
zbierania płynów.

•  Nie zbieraj ciężkich lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego popiołu, 
niedopałków papierosów ani innych podobnych przedmiotów.

•  Nie rozpylaj ani nie zbieraj łatwopalnych cieczy, płynów czyszczących, 
aerozoli ani żadnych oparów.

•  Podczas korzystania z urządzenia nie przejeżdżaj po przewodzie 
zasilającym, nie wyjmuj wtyczki ciągnąc za przewód.

•  Nie używaj urządzenia ani ładowarki jeżeli wydają się wadliwe.

Serwis Airstream: Aby zapewnić ciągłą, bezpieczną i wydajną pracę 
urządzenia, zalecamy aby wszelkie czynności serwisowe lub naprawy były 
przeprowadzane wyłącznie przez pracownika  autoryzowanego serwisu 
urządzeń Airstream.

Nie używaj urządzenia do czyszczenia zwierząt lub ludzi.

Nie wymieniaj akumulatorów na akumulatory z brakiem możliwości 
ładowania.

Środowisko: Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz 
zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska 
i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym 
postępowaniem z odpadami tego produktu. Symbol na produkcie wskazuje 
na punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do 
recyklingu. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi utylizacji odpadów. Aby uzyskać bardziej szczegółowych 
informacji na temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu, 
prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miejskim lub ze sprzedawcą od 
którego produkt został zakupiony.
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1. Uchwyt ścienny 
 

2.  Korpus główny 
 

3. Rura aluminiowa 
 

4. Szczotka elektryczna 
 

5. Ładowarka 
 

6.  Mała szczotka elektryczna 
 

7. Ssawka szczelinowa  
 

8. Szczotka do kurzu 
  

9.  Wąż rozciągliwy od 30 do 120 cm 
  

10. Rolka do dywanów i podłóg twardych 
 

11. Dodatkowy filtr 
 

A. Przycisk zwolnienia blokady 
 

B. Filtr za silnikiem 
 

C. Przycisk wyboru siły ssącej 
 

D. Przycisk zasilania 
 

E. Gniazdo ładowania 
 

F. Przyciski zwalniające akumulator 
 

G. Przycisk zwalniający pojemnik na śmieci 
 

H. Pojemnik na śmieci 
 

I. Blokada otwarcia pojemnika na  śmieci 
 

Składniki produktu
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Przygotuj swoje urządzenie 
1.  Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj 

akumulator urządzenia, podłączając wtyczkę 
ładowarki do akumulatora. Czas ładowania wynosi 
5 godzin. Gdy miga tylko jedna dioda kontrolna, 
oznacza to, że akumulator jest na wyczerpaniu. 
Podczas procesu ładowania akumulatora diody 
kontrolne będą migać. Czas ładowania wynosi około 
5 godzin. Gdy wszystkie diody kontrolne przestaną 
migać, proces ładowania jest zakończony [1]. 

 To normalne, że ładowarka nagrzewa się podczas procesu 
ładowania. Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej z 
urządzeniem (TDSTICKACHARG).

      Odkurzacz nie może być włączony podczas procesu        
      ładowania.

Montaż i użytkowanie 

Akumulator

1.  Wsuń akumulator na prowadnicę mocującą aż 
usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że akumulator 
został zablokowany [2].

2.  Naciśnij przyciski zwalniające i wysuń akumulator z 
prowadnicy mocującej [3].

  Całkowicie naładuj akumulator przed pierwszym użyciem. 
  

1

2

3
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Montaż i użytkowanie
Mała szczotka elektryczna 

1.  Zamocuj małą szczotkę elektryczną do wlotu 
powietrza w korpusie głównym, wsuwając jej 
końcówkę w otwór aż zatrzaśnie się blokada [4]. W 
celu jej zdjęcia naciśnij przycisk zwolnienia blokady 
i odłącz małą szczotkę elektryczną od korpusu 
głównego odkurzacza. 

Ssawka szczelinowa / Szczotka do kurzu

1.  Zamocuj narzędzie do wlotu powietrza w korpusie 
głównym, wsuwając jej końcówkę w otwór aż 
zatrzaśnie się blokada [5]. W celu jego zdjęcia 
naciśnij przycisk zwolnienia blokady i odłącz 
narzędzie od korpusu głównego odkurzacza.

Rura aluminiowa

1.  Zamocuj rurę aluminiową do wlotu powietrza w 
korpusie głównym, wsuwając jej końcówkę w otwór 
aż zatrzaśnie się blokada [6].

Szczotka elektryczna

1.  Zamocuj szczotkę elektryczną do drugiego końca 
rury aluminiowej, tak jak to pokazano na rysunku [7].
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Montaż i użytkowanie

1.  Naciśnij przycisk zasilania w celu uruchomienia 
urządzenia [8].

Dostępne trzy tryby [9]

1.  Tryb Eko (Naciśnij «-»): 
odpowiedni do usuwania luźnej sierści zwierząt

2.  Tryb Standard : 
odpowiedni do codziennego sprzątania

3.  Tryb Turbo (Naciśnij «+»): 
odpowiedni do usuwania uporczywych zabrudzeń

Czyszczenie pojemnika na zanieczyszczenia [10] 

Naciśnij przycisk blokady i otwórz pojemnik aby usunąć 
zanieczyszczenia.

Połączenie pomiędzy
uchwytem ściennym
i ładowarką
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Konserwacja urządzenia 

   W celu uzyskania najlepszej skuteczności sprzątania, należy po 
każdym użyciu wyczyścić filtr przedsilnikowy.  

Filtry przed silnikiem

1.  Naciśnij przycisk blokady aby otworzyć pojemnik na śmieci [11].

2.  Obróć stożek cykloniczny i wyjmij go, a następnie wyjmij filtr 
przedsilnikowy z górnej części stożka cyklonicznego [12].

11 12
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Konserwacja urządzenia

Filtr za silnikiem

Wyczyść system filtrów

1.  Przekręć i zdejmij górną pokrywę, jak pokazano na rysunku [13]. Wyjmij 
filtr wydmuchiwanego powietrza.

2.  Filtr za silnikiem, filtr przed silnikiem i stożek cykloniczny można myć. 
Przed ponownym montażem należy je całkowicie wysuszyć [14].

3.  Złóż z powrotem wszystkie części [15].

24H

13 14 15

Przed użyciem odkurzacza upewnij się, że pojemnik na śmieci jest 
zablokowany i że wszystkie filtry, zarówno przed jak i za silnikiem, a 
także stożek cykloniczny są na swoim miejscu. NIE WOLNO używać 
odkurzacza bez tych filtrów.
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Konserwacja i osprzęt do sprzątania

Czyszczenie szczotki elektrycznej

1.  Naciśnij przycisk jak pokazano 
 poniżej [16]. 

Czyszczenie małej szczotki elektrycznej

2119 2018

16 17

2.  Wyjmij rolkę szczotki aby ją 
wyczyścić [17].

1.  Aby odłączyć 
małą szczotkę 
elektryczną 
naciśnij 
przycisk 
zwolnienia 
blokady [18].

2.  Odblokuj 
blokadę 
przekręcając 
okrągłą 
płytkę tak 
jak pokazano 
poniżej [19].

3.  Wyjmij rolkę 
szczotki aby ją 
wyczyścić [20].

4.  Po 
wyczyszczeniu 
wsuń z 
powrotem 
rolkę szczotki 
i zablokuj ją 
przekręcając 
okrągłą płytkę 
[21].
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Rozwiązywanie problemów 

W przypadku jakichkolwiek problemów z odkurzaczem, przed 
skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta Airstream, sprawdź poniższą 
listę kontrolną:

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Odkurzacz 
nie zbiera 
brudu.

Filtry są brudne Wyjąć i przepłukać filtry przed 
silnikiem. Przed ponownym 
zamontowaniem w urządzeniu 
powinny wyschnąć. Wyjąć i odkurzyć 
filtr za silnikiem. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami na stronach 9 i 10.

Odkurzacz jest 
zatkany

Sprawdź każdą sekcję, czy nie 
nagromadziły się zanieczyszczenia 
blokujące przepływ. Przed 
ponownym złożeniem usuń wszelkie 
zanieczyszczenia.

Pojemnik na śmieci 
nie jest prawidłowo 
zainstalowany.

Usuń pojemnik na śmieci i zainstaluj go 
prawidłowo.

Dane techniczne  

Model TDSTICKAIREU2

Napięcie akumulatora 21.6 V
Moc silnika ssącego 230W
Zasilanie ładowarki 100-240V~50/60Hz
Moc małej szczotki elektrycznej 10W
Moc szczotki elektrycznej 20W
Konfiguracja akumulatora 2500mAh; 6 ogniw
Czas ładowania 5h
Pojemność pojemnika na zanieczyszczenia 0.5 L

Czas pracy: Tryb Eko 60 min

Czas pracy: Tryb Standard 27 min

Czas pracy: Tryb Turbo 12 min
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Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Brud 
wydostaje 
się z 
odkurzacza.

Pojemnik na śmieci 
jest pełny.

Opróżnij pojemnik na śmieci (patrz 
strona 8).

Brak filtrów lub są 
one brudne.

Sprawdź czy filtry przed silnikiem i 
za silnikiem są na swoim miejscu. 
W razie potrzeby wyczyść je (patrz 
strony 9 i 10).

Odkurzacz jest 
zatkany.

Zdemontuj szczotkę z odkurzacza. 
Sprawdź każdą sekcję, czy nie 
nagromadziły się zanieczyszczenia 
blokujące przepływ. Przed 
ponownym złożeniem usuń wszelkie 
zanieczyszczenia (patrz strona 10).

Odkurzacz 
nie ładuje 
się.

Użyto złej łado-
warki.

Używaj wyłącznie ładowarki 
dołączonej do urządzenia (patrz 
strona 6).

Ładowarka nie 
jest prawidłowo 
podłączona do 
urządzenia.

Wyjmij wtyk ładowarki z gniazda 
urządzenia i ponownie wsuń go do 
gniazda (patrz strona 6).

Części zamienne i materiały eksploatacyjne
Zawsze wymieniaj części na oryginalne części zamienne Airstream. Są one 
dostępne u lokalnego sprzedawcy Airstream. Przy zamawianiu części podawaj 
zawsze numer posiadanego modelu odkurzacza.



Gwarancja

Warunki gwarancji na to urządzenie są określone przez naszego 
przedstawiciela w kraju, w którym jest ono sprzedawane. Szczegółowe 
informacje dotyczące tych warunków można uzyskać od sprzedawcy, 
u którego zakupiono urządzenie. Przy zgłaszaniu reklamacji w ramach 
niniejszej gwarancji musi być dostarczona faktura lub paragon zakupu 
niniejszego urządzenia.
WAŻNE: Bateria w tym odkurzaczu jest objęta 6-miesięczną gwarancją od 
daty zakupu. Po 6 miesiącach klient ponosi koszt nowej baterii.
Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia.

Firma Airstream gwarantuje wyłącznie pierwszemu nabywcy/kupującemu, 
że każdy nowy odkurzacz w chwili dostawy będzie wolny od wad 
materiałowych i produkcyjnych. Odpowiedzialność firmy Airstream jest 
ograniczona do naprawy lub wymiany części według uznania firmy Airstream 
i/lub autoryzowanych przez producenta centrów serwisowych, transport 
opłacony z góry (koszt kupującego). Ograniczona gwarancja Airstream 
jest całkowicie nieważna, chyba że urządzenie zostało zakupione u 
autoryzowanego sprzedawcy Airstream. Do wszelkich roszczeń związanych 
z niniejszą gwarancją należy dołączyć oryginalną fakturę lub paragon. 
Obowiązują określone ograniczenia i wyłączenia. Niniejsza ograniczona 
gwarancja wygasa po 2 latach od daty zakupu przez kupującego.

PRZYPADKI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

• Szkody wynikające z wypadków, nadużycia, niewłaściwego użytkowania   
 lub działania siły wyższej (błyskawica, powódź itp.).
• Uszkodzenia w transporcie.
• Wypożyczanie urządzeń.

• Odkurzacze używane w warunkach komercyjnych.
• Awarie spowodowane brakiem odpowiedniej konserwacji lub pielęgnacji.
•  Drobne naprawy, takie jak dokręcenie śrub lub wkrętów itp., niezwiązane z 

wymianą części.
•  Naprawy lub modyfikacje przeprowadzane przez organizację inną niż 

fabryka lub autoryzowane centra serwisowe Airstream.
•  Zużycie się podczas eksploatacji elementów takich jak: uchwyty, 

kółka, włosie, dysze, węże, szczotki węglowe nie jest uważane za wady 
produkcyjne lub materiałowe.
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Ograniczona gwarancja Airstream

‘‘Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i materiału 
w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń 
wynikających z niewłaściwego użytkowania, nadużycia lub zaniedbania 
produktu ani żadnych części wymagających wymiany z powodu 
normalnego zużycia i użytkowania.” Ewentualna wymiana silników w 
ramach niniejszej gwarancji będzie uznana tylko w przypadku wady 
produkcyjnej (musi to zostać zweryfikowane przez autoryzowane Centra 
Serwisowe Airstream). Jeżeli po sprawdzeniu zwróconej maszyny lub 
części firma Airstream stwierdzi, że wada nie jest objęta gwarancją, 
wszystkie wydatki poniesione przez firmę Airstream w związku z 
wymianą lub naprawą maszyny lub jej części będą ponoszone przez 
kupującego. Wszelkie części zwrócone do Airstream w celu wymiany 
stają się własnością Airstream. Airstream w żadnym wypadku nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, 
przypadkowe, wynikowe lub inne, w tym między innymi za szkody lub 
utratę mienia lub sprzętu, utracone przychody lub zyski, roszczenia 
klientów lub szkodę na dobru firmy lub reputacji biznesowej bezpośrednio 
lub pośrednio wynikające ze sprzedaży, obsługi lub użytkowania 
odkurzacza lub z jakichkolwiek innych kosztów z tym związanych oraz nie 
ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za jakiekolwiek roszczenia, 
szkody, obrażenia, powództwa lub podstawy powództwa oparte na 
zaniedbaniu lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Firma Airstream 
nie gwarantuje, że jej odkurzacz będzie nadawał się do sprzedaży ani że 
taka maszyna będzie nadawać się do określonego celu. Ponadto firma 
Airstream nie udziela żadnych wyraźnych ani domyślnych gwarancji, z 
wyjątkiem ograniczonej gwarancji określonej w niniejszym dokumencie. 
Ponadto żadne oświadczenia ani gwarancje, wyrażone lub domniemane, 
złożone przez jakiegokolwiek dealera, przedstawiciela handlowego lub 
agenta terenowego firmy Airstream, które nie zostały wyraźnie określone 
w niniejszym dokumencie, nie są wiążące dla firmy Airstream. Oryginalne 
części zamienne Airstream powinny być wolne od wad materiałowych 
i fabrycznych przez okres 90 dni po instalacji i będą podlegać pod 
każdym względem ograniczeniom i wyłączeniom niniejszej ograniczonej 
gwarancji.
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Centrala firmy

Canada

3, rue Marcel-Ayotte 
Blainville (Québec) 
J7C 5L7 Canada

T   450 970-2675 
1 888 292-5682

F   450 434.6111 
1 888 232.9485

info@trovac.com 
trovac.com

Dystrybucja w Polsce

Polska

Consortes Sp. J. Kmieciak i 
Misztal
ul. Lipowa 17
84-123 Rekowo Górne 
Tel: +48 58 672 15 05
e-mail: kontakt@cpdp.pl


