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Область застосування
Ваш ручний пилосос Black & Decker Dustbuster® призначений 
для прибирання сміття. Цей інструмент призначений лише 
для побутового використання.

Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте 
це керівництво.

Інструкції з техніки без-
пеки

Попередження! Пе-
ред використанням 
інструменту уважно 
прочитайте всі попе-
редження та інструкції. 
Невиконання попереджень та 
інструкцій, наведених нижче, 
може призвести до ураження 
електричним струмом, поже-
жі та/або серйозних травм.
Попередження! При ви-
користанні пристроїв, що пра-
цюють від батарей, необхід-
но дотримуватись основних 
заходів безпеки, включаючи 
наступні, щоб знизити ризик 
виникнення пожежі, протікан-
ня батарей, травм та матері-
альних ушкоджень.

♦ Перед роботою з пристроєм 
уважно прочитайте цей посіб-
ник.

♦ Використання за призначенням 
описане у цьому посібнику. Ви-
користання будь-яких аксесу-
арів чи додаткових інструмен-
тів, або виконання операцій з 
прибором, неописаних в цьому 
керівництві, може призвести до 
особистих травм.

♦ Зберігайте це керівництво для 
отримання інформації в подаль-
шому.

Використання пристрою
♦ Не використовуйте цей пристрій 

для збирання рідин або будь-
яких матеріалів, які можуть за-
горітися.

♦ Не використовуйте пристрій 
біля води.

♦ Не занурюйте пристрій у воду.
♦ Не тягніть за кабель зарядного 

пристрою, щоб відключити його 
від розетки. Оберігайте кабель 
зарядки від контакту з джерела-
ми тепла, потрапляння жиру та 
контакту з гострими предмета-
ми.

♦ Цей пристрій можуть використо-
вувати діти від 8 років та особи 
зі зниженими фізичними, сен-
сорними та розумовими мож-



3

УКРАЇНСЬКА

ливостями або з недостатнім 
досвідом та знаннями, якщо 
вони отримали керівництво та 
інструкції щодо використання 
цього пристрою безпечним чи-
ном та зрозуміли можливу не-
безпеку. Не дозволяйте дітям 
грати з пристроєм. Не дозволяй-
те дітям очищувати пристрій та 
виконувати його технічне обслу-
говування.

Перевірка та ремонт
♦ Перед використанням перевір-

те пристрій на наявність пошко-
джених деталей. Перевірте на 
наявність зламаних деталей, 
пошкоджених перемикачів та 
інших умов, що можуть вплину-
ти на роботу.

♦ Не використовуйте пристрій, 
якщо виявлено пошкодження 
або дефекти якоїсь деталі.

♦ Пошкоджені або дефектні де-
талі необхідно відремонтувати 
або замінити, звернувшись до 
авторизованого центру з ремон-
ту.

♦ Регулярно перевіряйте елек-
тричний кабель зарядного при-
строю на наявність пошкоджень. 

Замніть зарядний пристрій, 
якщо кабель пошкоджений.

♦ Ніколи не намагайтесь знімати 
або замінювати деталі, за ви-
нятком тих, що вказані у цьому 
посібнику.

Додаткові інструкції з 
техніки безпеки
Після використання
♦ Відключіть зарядний пристрій 

від мережі живлення перед 
очищенням зарядного пристрою 
або зарядної бази.

♦ Коли пристрій не використову-
ється, його необхідно зберігати 
в сухому місці.

♦ Дітям забороняється мати до-
ступ до пристрою в місці збері-
гання.

Залишкові ризики.
При використанні інструменту мо-
жуть виникнути додаткові залишко-
ві ризики, які можуть бути не вне-
сені до попереджень щодо техніки 
безпеки цього керівництва. Ці ри-
зики можуть виникнути як резуль-
тат неправильного використання, 
тривалого використання, тощо.
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Незважаючи на виконання всіх від-
повідних правил техніки безпеки та 
використання пристроїв безпеки, 
неможливо уникнути деяких за-
лишкових ризиків. Сюди належать:
♦ Травми через контакт з деталя-

ми, що рухаються/обертаються.
♦ Травми при заміні деталей, або 

аксесуарів.
♦ Травми через занадто тривале 

використання інструменту. При 
використанні будь-якого інстру-
менту протягом тривалого пе-
ріоду часу не забувайте робити 
регулярні перерви.

♦ Порушення слуху.
Батареї та зарядні пристрої
Батареї
♦ Ніколи не намагайтесь відкри-

вати батарею.
♦ Не занурюйте батарею у воду.
♦ Не піддавайте батарею впливу 

надмірного тепла.
♦ Не зберігайте у місцях, де тем-

пература може перевищувати 
40 °C.

♦ Заряджайте лише за температу-
ри навколишнього середовища 
між 10 °C та 40 °C.

♦ Заряджайте лише за допомогою 

зарядного пристрою, що нада-
ється з інструментом. Викори-
стання невідповідного зарядно-
го пристрою може призвести до 
ураження електричним струмом 
або перегрівання батареї.

♦ При викиданні батарей виконуй-
те інструкції, наведені у розділі 
"Захист навколишнього середо-
вища".

♦ Не пошкоджуйте та не дефор-
муйте батареї шляхом проколу 
або удару, це може призвести 
до ризику травми та пожежі.

♦ Не заряджайте пошкоджені ба-
тареї.

♦ В екстремальних умовах може 
виникнути витікання батареї. 
Якщо Ви помітите на батареї 
рідину, витріть її обережно ган-
чіркою. Уникайте контакту зі шкі-
рою.

♦ При потраплянні на шкіру або 
в очі виконуйте наступні інструк-
ції.

Попередження! Рідина бата-
реї може призвести до травми або 
пошкодження майна. У випадку 
потрапляння її на шкіру негайно 
промийте шкіру водою. При виник-
ненні почервоніння, болю або по-
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дразнення зверніться до лікаря. У 
випадку потрапляння в очі негайно 
промийте великою кількістю чистої 
води та зверніться по медичну до-
помогу.
Зарядні пристрої
Ваш зарядний пристрій було роз-
роблено для певного значення 
напруги. Завжди перевіряйте, що 
джерело живлення відповідає на-
прузі, що вказана на табличці з 
паспортними даним.
Попередження! Ніколи не 
намагайтесь заміняти зарядний 
пристрій звичайним мережним 
штепселем.
♦ Використовуйте зарядний при-

стрій Вlack & Decker лише для 
зарядки батарей того інстру-
менту, з яким він продавався. 
Інші батареї можуть вибухнути, 
спричинивши травми та пошко-
дження.

♦ Ніколи не намагайтесь заряд-
жати батареї, що не підлягають 
зарядці.

♦ Якщо шнур живлення пошко-
джений, його необхідно замі-
нити у виробника або в офіцій-
ному сервісному центрі компанії 

Вlack & Decker для уникнення 
небезпеки.

♦ Не піддавайте зарядний при-
стрій впливу води.

♦ Не відкривайте корпус зарядно-
го пристрою.

♦ Не відкривайте корпус зарядно-
го пристрою.

♦ Під час зарядки пристрій/бата-
рея повинні знаходитись у до-
бре провітрюваному місці.

Електрична безпека

Умовні позначки на зарядному пристрої
Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте 
цей посібник.
Цей зарядний пристрій має подвійну ізоляцію; тому 
заземлення не є необхідним. Завжди перевіряйте, 
що джерело живлення відповідає напрузі, яка вка-
зана на табличці з паспортними даними.
Зарядна база призначена лише для використання 
у приміщенні.

Технічне обслуговування
Ваш бездротовий інструмент виробництва компанії 
Вlack & Decker призначений для роботи протягом довгого 
часу з мінімальним обслуговуванням. Довга задовільна ро-
бота інструменту залежить від відповідного обслуговування 
інструменту та регулярного його очищення.
Попередження! Перед виконанням будь-якого технічного 
обслуговування бездротового інструменту:
♦ Повністю розрядіть акумулятор, якщо пристрій має вбу-

дований акумулятор, а потім вимкніть інструмент.
♦ Відключіть зарядний пристрій від розетки перед очи-

щенням. Ваш зарядний пристрій не вимагає технічного 
обслуговування, лише необхідно проводити регулярне 
очищення.

♦ Регулярно очищуйте вентиляційні отвори інструменту/
зарядного пристрою за допомогою м’якої щітки або сухої 
ганчірки.

♦ Регулярно очищуйте корпус мотору, використовуючи 
вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні очищувачі 
та засоби, що містять розчинники.
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Захист навколишнього середовища

Окреме збирання. Цей продукт не можна викидати 
разом зі звичайним побутовим сміттям.

Якщо якось ви вирішите, що ваш виріб фірми Вlack & Decker 
має бути замінено, або він Вам більше не потрібний, не 
викидайте його на смітник побутового сміття. Зробіть цей 
виріб доступним для спеціального збирання.

Окремий збір використаних виробів та упаковки 
дозволяє повторно переробляти та використовува-
ти матеріали. Переробка повторно використовува-
них матеріалів допомагає попередити забруднення 
навколишнього середовища та зменшує потребу 
в сировині.

Місцеві законодавчі акти можуть передбачати окремий збір 
електричного обладнання в муніципальних місцях для збору 
сміття або продавцями при покупці нового обладнання.

Компанія Вlack & Decker має можливість для збору та пе-
реробки продуктів власного виробництва після закінчення 
їхнього терміну служби. Щоб скористатися цією послугою, 
поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які 
збирають відпрацьовані продукти за наш рахунок.

Ви можете знайти місцезнаходження найближчого до Вас 
сервісного центру, зв’язавшись з місцевим офісом компа-
нії Вlack & Decker за адресою, вказаною в цих інструкці-
ях. Крім того, список офіційних сервісних центрів компанії 
Вlack & Decker з усіма подробицями нашого післяпродажного 
обслуговування та контактною інформацією міститься в Ін-
тернеті за адресою: www.2helpU.com.

zst00292753 - 22-01-2016 
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БЛЕК ЕНД ДЕККЕР
гарантійні умови

Шановний покупцю!

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 
компанії Black & Decker та висловлюємо Вам 
свою вдячність за Ваш вибір.

1.1. Надійна робота цього виробу на протязі всього 
терміну експлуатації є предметом особливої 
турботи наших сервісних служб. У випадку ви-
никнення будь-яких проблем в процесі експлуа-
тації виробу ми рекомендуємо Вам звертатися 
лише до авторизованих сервісних організацій, 
адреси та телефони яких Ви зможете знайти 
в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.

 Наші сервісні центри – це не тільки кваліфіко-
ваний ремонт, але и широкий вибір запчастин 
та аксесуарів.

1.2. При купівлі виробу вимагайте перевірки його 
комплектності та справності за Вашої присут-
ності, наявності інструкції з експлуатації та 
заповненого Гарантійного талону на українській 
мові. За умови відсутності у Вас правильно 
заповненого Гарантійного талону ми будемо 
вимушені відхилити Ваші претензії щодо якості 
цього виробу.

1.3. Щоб уникнути всіх непорозумінь наполегливо 
просимо Вас перед початком роботи з виробом 
уважно ознайомитись з інструкцією щодо його 
експлуатації.

1.4. Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове 
призначення цього виробу.

2. Правовою основою даних гарантійних умов 
є діюче Законодавство та, зокрема, Закон ”Про 
захист прав споживачів”.

3. Гарантійний термін на даний виріб складає 
24 місяці та починається з дня продажу через 
роздрібну торгову мережу. У випадку усунення 
недоліків виробу гарантійний термін подов-
жується на період, протягом якого виріб не 
використовувався.

4. Термін служби виробу - 5 років (мінімальний, 
встановлений у відповідності до Закону ”Про 
захист прав споживачів”).

5. Наші гарантійні зобов’язання поширюються 
тільки на несправності, виявлені протягом га-
рантійного терміну та обумовлені виробничими 
та конструктивними факторами.

6. Гарантійні зобов’язання не поширюються:
6.1. На несправності виробу, що виникли в резуль-

таті:
6.1.1. Недотримання користувачем вказівок інструкції 

з експлуатації виробу.
6.1.2. Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім 

ударним або іншим впливом.
6.1.3. Використання виробу в професійних цілях та 

об’ємах, в комерційних цілях.
6.1.4. Застосування виробу не за призначенням.
6.1.5. Стихійного лиха.
6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших 

зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, сніг, 
підвищена вологість, нагрів, агресивні середо-
вища, невідповідність параметрів електроме-
режі параметрам, вказаним на інструменті.

6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріа-
лів та запчастин, які не рекомендовані або не 
схвалені виробником.

6.1.8. Проникнення всередину інструменту сторонніх 
предметів, комах, матеріалів або речовин, що 
не є відходами, які супроводжують використан-
ня інструменту за призначенням, наприклад, 
стружки, опилки та ін.

6.2. На інструменти, що були відкриті, піддані ре-
монту або модифікації поза уповноваженим 
сервісним центром.

6.3. На приналежності, запчастини, що вийшли 
з ладу внаслідок нормального зносу, та витрат-
ні матеріали, такі як, приводні ремені, вугільні 
щітки, ножі, та ін.

6.4. На несправності, які виникли в результаті пере-
вантаження інструменту, що призвело до вихо-
ду з ладу електродвигуна або інших вузлів та 
деталей. До безумовних ознак перевантаження 
виробу належать, зокрема: поява кольорів мін-
ливості, деформація або оплавлення деталей 
та вузлів виробу, потемніння або обвуглювання 
ізоляції дротів електродвигуна під впливом 
високої температури.

Виробник:
"Stanley Вlack & Decker Deutschland
GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510
Idstein, Німеччина
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