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1. Sobre este manual
Leia sempre este manual atentamente e cumpra todas as indicações 
mencionadas. Desta forma, garantirá um funcionamento seguro e uma 
vida útil longa do seu aparelho. Mantenha este manual sempre acessível 
e próximo do seu aparelho. Guarde bem este manual de instruções, de 
forma a poder entregá-lo, caso venda o aparelho a um novo proprietá-
rio.

1.1. Símbolos de aviso e palavras-chave utilizadas 
neste manual

PERIGO!

Aviso de perigo de morte iminente!

AVISO!

Aviso de possível perigo de morte e/ou ferimentos 
graves irreversíveis!

CUIDADO!

Aviso de possíveis ferimentos médios e/ou ligeiros!

AVISO!

Aviso de perigo devido a choque elétrico!

AVISO!

Preste atenção às indicações para evitar danos mate-
riais!

INDICAÇÃO!
Informações adicionais sobre a utilização do aparelho!

INDICAÇÃO!
Ter em atenção as indicações no manual de instruções!
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Classe de proteção II - Isolamento duplo: este símbolo significa que 
o aparelho possui um isolamento duplo, evitando assim a ocorrência 
de tensões perigosas em peças metálicas de contacto.

Classe de proteção III - Baixa tensão de segurança: este símbolo sig-
nifica que o aparelho só é operado com baixa tensão de segurança. 
A baixa tensão de segurança (SELV) oferece proteção contra choques 
elétricos devido à sua baixa tensão de até 25 volts.

O aparelho (por ex. carregador) só pode ser utilizado em espaços se-
cos.

•  Ponto de enumeração/informação acerca de eventos durante a ope-
ração

   Instrução de manuseamento a ser executada

2. Utilização correta
O aspirador serve para aspirar sujidade seca, como pó, migalhas 
ou fios de pavimentos lisos, tapetes e estofos em espaços inte-
riores ou no carro.
Não é adequado para aspirar líquidos.
Este aparelho destina-se ao uso em habitações particulares e a 
aplicações domésticas similares, como por exemplo,

 − em cozinhas para colaboradores em lojas, escritórios e ou-
tros espaços comerciais;

 − em propriedades agrícolas;
 − por clientes em hotéis, motéis e outras instalações residen-

ciais;
 − em estabelecimentos de alojamento e pequeno-almoço.

O aparelho não se destina ao uso comercial e industrial. 
Tenha em atenção que, em caso de uma utilização incorreta, a 
garantia se extingue:
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• Não efetue modificações no aparelho sem o nosso consenti-
mento e não utilize aparelhos adicionais não autorizados ou 
não fornecidos por nós.

• Utilize exclusivamente acessórios e peças de substituição for-
necidos ou autorizados por nós.

• Respeite todas as informações neste manual de instruções, 
especialmente as instruções de segurança. Qualquer outra 
utilização é considerada incorreta e pode causar danos mate-
riais ou pessoais.

• Não exponha o aparelho a condições extremas. Deve evitar-
-se:

 − Elevada humidade atmosférica ou água
 − Temperaturas extremamente altas ou baixas
 − Incidência direta do sol
 − Chamas 

3. Indicações de segurança
  Guarde o aparelho e os acessórios num local fora do alcance 

das crianças. 
  Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 

anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conheci-
mento, se estiverem sob vigilância ou tiverem sido instruídas 
relativamente à utilização segura do mesmo, e compreendido 
os riscos daí resultantes. As crianças não podem brincar com 
o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser reali-
zadas por crianças, a não ser que tenham no mínimo 8 anos e 
estejam a ser supervisionadas.

  Crianças com menos de 8 anos devem manter-se afastadas do 
aparelho e do cabo de ligação.
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AVISO!

Perigo de asfixia!

Perigo de asfixia por inalação ou ingestão de películas 
ou peças pequenas.

  Manter as embalagens fora do alcance das crianças. 

3.1. Operação segura

PERIGO!

Perigo de choque elétrico!

Peças condutoras de corrente. Existe perigo de choque 
elétrico/curto-circuito.

  Utilize apenas o adaptador de rede fornecido para carregar o 
aspirador. 

  Carregue apenas o aspirador e não outros aparelhos, acumu-
ladores ou baterias.

  Durante a utilização, o aparelho não pode estar ligado ao 
adaptador de rede.

  Ligue o aparelho apenas a uma tomada corretamente insta-
lada. A tensão de rede deve corresponder aos dados técnicos 
do aparelho. 

  A tomada deve estar bem acessível para o caso de necessitar 
de desligar rapidamente o aparelho da rede.

  Nunca puxe pelo cabo para retirar a ficha de rede da tomada.
  Não utilize nenhum cabo de extensão.
  O adaptador de rede apenas pode ser utilizado em espaços 

secos.
  Utilize o aspirador exclusivamente em espaços fechados e 

nunca exponha o aparelho a gotas ou salpicos de água.
  Nunca toque no aparelho com as mãos molhadas enquanto 

este se encontra a carregar.
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  Antes da primeira utilização e após cada utilização do apa-
relho, verifique se o adaptador de rede e o cabo de ligação 
apresentam danos.

  O aparelho não deve ser colocado em funcionamento se este, 
o adaptador de rede ou o cabo de ligação apresentarem da-
nos visíveis.

  Antes da limpeza, desligue o aparelho e, se necessário, retire 
o adaptador de rede da tomada e a ficha da estação de carre-
gamento.

  Para limpar o aspirador, nunca o mergulhe em água.
  Se detetar danos de transporte, contacte de imediato o servi-

ço de assistência técnica da Medion.
  Nunca efetue por si próprio modificações no aparelho, nem 

tente abrir e/ou reparar uma peça do aparelho por iniciativa 
própria.

  Não é possível substituir um cabo de ligação danificado. Se o 
cabo ou o adaptador de rede estiverem danificados, o adapta-
dor de rede tem de ser eliminado e substituído por um adap-
tador de rede do mesmo tipo.

  Certifique-se de que o cabo de ligação não entra em contacto 
com peças quentes do aparelho ou outras fontes de calor.

AVISO!

PERIGO DE EXPLOSÃO!

Ao aspirar líquidos inflamáveis ou determinadas subs-
tâncias sólidas, existe perigo de incêndio ou explosão.

  Não utilize o aparelho nas proximidades de materiais 
facilmente inflamáveis. Não aspire objetos nem líqui-
dos facilmente inflamáveis ou afiados como, p. ex., 
fósforos ou cinza quente.

  Nunca aspire resíduos de toner (impressoras a laser, 
fotocopiadoras).
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CUIDADO!

Efeitos para a saúde!

A inalação de pó durante o esvaziamento do depósito 
de pó pode causar danos à saúde ou alergias. 

  Esvazie o depósito de pó ao ar livre, despejando o 
seu conteúdo diretamente para um caixote do lixo.

  Esvazie regularmente o depósito de pó.
  Limpe regularmente o filtro do pó.

CUIDADO!

Risco de ferimentos!

Uma ativação inadvertida do rolo de escova pode pro-
vocar esmagamentos.

  Antes da limpeza do rolo de escova, remover o mini 
aspirador do aspirador de chão.

CUIDADO!

Perigo de ferimentos/perigo de danos no aparelho!

Existe perigo de ferimentos ou de danos no aparelho 
devido a um manuseamento incorreto.

  Não aproxime o cabelo e o vestuário da abertura de aspira-
ção.

  Utilize sempre o aspirador com os filtros e o depósito de pó 
inseridos.

  Não cubra as aberturas de aspiração e de saída de ar para evi-
tar o sobreaquecimento do aparelho.

  Desligue sempre o aspirador antes de mudar os acessórios, 
esvaziar o depósito de pó ou limpar os filtros.

  Nunca utilize o aparelho sem o elemento filtrante.
  Não guarde o aparelho nas proximidades de fontes de calor, 

como fornos, aquecedores, etc.



10

  Ao limpar escadas, proceda com especial cuidado para evitar 
quedas.

  Não aspire produtos químicos, gesso, poeira de pedra, cimen-
to ou semelhante.

3.2. Manuseamento de baterias
O aparelho inclui uma bateria de iões de lítio.

AVISO!

Perigo de explosão! 

As baterias podem explodir se forem expostas a um ca-
lor intenso. 

  Não atire a bateria para o fogo.
  Nunca exponha a bateria a um calor excessivo, como o provo-

cado por raios solares, fogo, luz artificial forte ou semelhante!

ATENÇÃO!

Perigo de danos na bateria.

Um manuseamento incorreto da bateria pode conduzir 
à destruição total da mesma.

  Evite choques fortes e vibrações.
  Carregue regularmente a bateria, se possível, até ficar com-

pletamente carregada. Não deixe a bateria descarregada du-
rante muito tempo.

  Se não for possível ligar o aparelho apesar de a bateria estar 
carregada (luz de funcionamento a azul), contacte a assistên-
cia técnica.

  Não utilize carregadores danificados.
  Não desmonte nem deforme a bateria. Pode magoar as mãos ou 

os dedos ou o líquido da bateria pode entrar nos seus olhos ou 
atingir a sua pele. Nesse caso, lave abundantemente as áreas afe-
tadas com água limpa e informe imediatamente o seu médico.
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  Não guarde o aspirador e a estação de carregamento em lo-
cais quentes ou frios. As temperaturas extremas comprome-
tem a capacidade de carregamento da bateria.

  Elimine as baterias usadas de forma ecológica (ver capítulo 
Eliminação). 

4. Material fornecido
  Certifique-se de que as seguintes peças foram fornecidas:

• Aspirador MD 17518 com mini aspirador MD 17518 H
• Bocal para juntas 
• Adaptador de escova
• Adaptador de rede ICY1350-0500
• Estação de carregamento
• Manual de instruções incl. documentos de garantia
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5. Vista geral do aparelho
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Figura semelhante

1) Interruptor para ligar/desligar, aspirador de chão
2) Manípulo
3) Desbloqueio do manípulo
4) Dobradiça (manípulo rebatível para o armazenamento)
5) Desbloqueio do mini aspirador MD 17518 H 
6) Interruptor para ligar/desligar, mini aspirador MD 17518 H
7) Ranhuras de ventilação
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8) Desbloqueio do depósito de pó
9) Depósito de pó com filtro de pó e filtro grosso
10) Bocal para chão
11) Iluminação LED
12) Rolo de escova (inferior)
13) Estação de carregamento (placa de fundo e bateria)
14) Tomada de carregamento (não apresentada, encontra-se na parte inferior da 

placa de fundo)
15) Adaptador de escova
16) Bocal para juntas
17) Contactos de carregamento

6. Preparar o aparelho
  Retire todo o material de embalagem, inclusive autocolantes de proteção, do 

aparelho e dos acessórios.

6.1. Montagem do mini aspirador MD 17518 H
Insira o filtro de pó (1) corretamente no depósito de pó (3), de modo que a junta de 
vedação do filtro (2) vede o respetivo depósito. Coloque o depósito de pó sobre o 
bloco do motor, pousando-o primeiro, no ressalto em baixo no bloco do motor e 
depois fechando-o, até a tecla de desbloqueio engatar de forma audível.

1

2

3

Figura semelhante
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6.2. Montagem da estação de carregamento
  Insira a bateria nos entalhes da placa de fundo. 
  Coloque a estação de carregamento num piso nivelado próximo de uma toma-

da.

6.3. Montagem do aspirador de chão
  Coloque o mini aspirador no compartimento do aspirador de chão, inserindo-o 

primeiro com a abertura de aspiração na parte inferior do compartimento do as-
pirador de chão (1) e, de seguida, pressionando-o para baixo no compartimento 
até encaixar de forma fixa (2). 

  Para soltar o mini aspirador do aspirador de chão, pressione a tecla de desblo-
queio (3).

1

2

3

Figura semelhante
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6.4. Carregar a bateria
O aspirador é carregado com o adaptador de rede fornecido.
Desligue o aparelho antes de o carregar.

INDICAÇÃO!
Para carregar o mini aspirador , este deve estar encaixado no comparti-
mento do aspirador de chão.

2

3

1

Figura semelhante

  Coloque o aspirador de chão na estação de carregamento (1). Certifique-se de 
que o contacto de carregamento do compartimento do aspirador de chão encai-
xa no contacto da estação de carregamento (2).

  Ligue a fonte de alimentação à ligação de corrente elétrica situada na parte infe-
rior da estação de carregamento (3).

  Ligue a ficha de rede à tomada.
O aparelho está a ser carregado, a luz de funcionamento no mini aspirador acende 
a vermelho. Quando a bateria estiver carregada, a luz de funcionamento acende-se 
a azul. 

  Depois de concluído o carregamento, volte a retirar a ficha da fonte de alimenta-
ção da tomada e remova o conector TRS da estação de carregamento.

INDICAÇÃO!
Antes da primeira utilização do aspirador, carregue a bateria durante no 
mínimo 6 horas. Carregue sempre a bateria quando notar uma diminui-
ção clara da potência de aspiração.
Durante o processo de carregamento, não é possível operar o aspirador 
nem o mini aspirador
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7. Utilizar o mini aspirador MD 17518 H
  Retire o mini aspirador MD 17518 H do compartimento do aspirador de chão confor-

me descrito na página 14, premindo o botão de desbloqueio do mini aspirador. Te-
nha atenção para que o aspirador de mão não caia ao chão.

  Certifique-se de que a carcaça do filtro e o filtro do pó encaixam na perfeição no de-
pósito de pó e de que o respetivo depósito está bem fixo no bloco do motor.

  Coloque o acessório de aspiração adequado:
 − Bocal para juntas para aspirar em locais de difícil acesso
 − Adaptador de escova para aspirar superfícies sensíveis como livros, estofos, etc.

  Ligue o aspirador, premindo o interruptor para ligar/desligar.
  Desligue o aspirador, premindo novamente o interruptor para ligar/desligar.

8. Utilizar o aspirador de chão
  Monte o aspirador de chão conforme descrito na página 14.
  Retire o aspirador de chão da estação de carregamento, colocando-o ligeiramente 

inclinado para trás e extraindo-o para cima.
  Ligue o aspirador, premindo o interruptor para ligar/desligar no manípulo.
  Desligue o aspirador, premindo novamente o interruptor para ligar/desligar no ma-

nípulo.
  Coloque o mini aspirador novamente na estação de carregamento, colocando-o li-

geiramente inclinado para trás e inserindo-o na estação de carregamento.

9. Limpeza e conservação

PERIGO!

Perigo de choque elétrico!

Peças condutoras de corrente. Existe perigo de choque 
elétrico/curto-circuito.

  Antes de cada limpeza, desligue o aparelho e retire o 
adaptador de rede da tomada e a ficha da estação de 
carregamento.

  Esvazie o depósito de pó e limpe o filtro de pó, de preferência, após cada utilização. 
Se necessário, limpe as aberturas de aspiração.

  Não utilize quaisquer solventes, nem produtos de limpeza corrosivos ou gasosos 
para realizar a limpeza da superfície do aparelho. Limpe a superfície com um pano 
húmido.
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9.1.  Limpar o depósito de pó
Após cada utilização, recomendamos que esvazie o depósito de pó e limpe o filtro. 
Execute os seguintes passos:
O aparelho está desligado. 

  Retire o mini aspirador do suporte de chão.
  Pressione a tecla de desbloqueio no mini aspirador .
  Retire o depósito de pó da base do motor.
  Retire o filtro grosso e o filtro de pó, introduzindo a mão na respetiva abertura e 

puxando-o para fora.
  Esvazie o conteúdo do depósito de pó num caixote do lixo.
  Lave o depósito de pó com água e limpe regularmente o filtro grosso e o filtro 

de pó com água corrente. Não é necessário efetuar a limpeza com água sempre 
que utiliza o aparelho. Não coloque o depósito de pó na máquina de lavar loiça!

  Assim que o depósito de pó e os filtros estiverem novamente secos, volte a colo-
cá-los.

  Coloque o depósito de pó sobre o bloco do motor, pousando-o primeiro, no res-
salto em baixo no bloco do motor e depois fechando-o, até a tecla de desblo-
queio engatar de forma audível.

CUIDADO!
Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que o filtro do 
depósito de pó está corretamente colocado. Caso contrário, o aspirador 
pode ficar danificado.

9.2. Limpar as aberturas de aspiração
Após algum tempo, a sujidade e o pó podem acumular-se à volta das aberturas de 
aspiração, afetando a potência de aspiração. Para evitar que isso aconteça, as aber-
turas de aspiração devem ser limpas regularmente.

  Desligue o aparelho. Retire o mini aspirador do aspirador de chão.
  Retire a sujidade e o pó das aberturas de aspiração do mini aspirador, do bocal 

de chão, do tubo de aspiração do aspirador de chão, bem como do bocal para 
juntas e do adaptador de escova.
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9.3. Limpar a escova e o bocal de chão
Pode retirar a escova da base do aspirador para limpeza:

  Desloque a lingueta do dispositivo de fixação da escova (1) na direção da aresta 
dianteira do bocal de chão. 

  Retire a lingueta.
  A escova (2) pode ser retirada para limpeza. 
  Após a limpeza, volte a colocar a escova e o dispositivo de fixação na sequência 

inversa e feche com a lingueta.

1

2

Figura semelhante
  Em seguida, monte o aspirador de chão conforme descrito acima.

10. Resolução de problemas
Se detetar alguma anomalia no aparelho, verifique primeiro se consegue resolver o 
problema com a ajuda da visão geral que se segue.
Nunca tente reparar o aparelho por iniciativa própria. Se for necessário repará-lo, di-
rija-se ao nosso serviço de assistência técnica ou a uma loja especializada.

Problema Resolução

O aspirador não fun-
ciona   A bateria não tem carga suficiente

A força de aspiração 
diminuiu

  Os bocais de aspiração estão obstruídos. Desligar o 
aparelho. Desentupir.

  O filtro de pó está sujo. Limpar o filtro de pó.

O aspirador produz 
ruídos estranhos du-
rante o funciona-
mento

  Desligue imediatamente o aspirador. O bocal de aspi-
ração está entupido. Desentupir.
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11. Eliminação

CUIDADO!

Perigo de ferimentos.

Um manuseamento incorreto da bateria pode danificá-
-la e, consequentemente, provocar ferimentos devido à 
saída de líquido da bateria.

  Mantenha as baterias retiradas fora do alcance das 
crianças, não as deite para o fogo, nem as sujeite a 
curto-circuito ou desmonte.

  Não exponha as baterias retiradas a condições extre-
mas como, p. ex., aquecedores, radiação solar! Perigo 
elevado de derrame!

  Evite o contacto com a pele, os olhos e as muco-
sas. Em caso de contacto com o líquido da bateria, 
lave de imediato as zonas afetadas com água limpa e 
abundante e consulte imediatamente um médico.

  Apenas retire a bateria para eliminar o aspirador. Ao retirá-la, certifique-se de 
que a bateria está completamente descarregada.

  Desligue o aparelho e, se necessário, retire a ficha de rede da tomada, bem como 
a ficha do aparelho.

  Deixe o aspirador funcionar até ficar completamente parado, para eliminar 
quaisquer correntes residuais do aparelho.

  Retire o mini aspirador do suporte de chão. 
  Desaperte os quatro parafusos da parte inferior do aparelho e abra o comparti-

mento.
  Com um alicate de corte diagonal, separe os fios de ligação da bateria. 
  De seguida, solte ainda os parafusos do suporte da bateria e retire-a.
  Elimine a bateria de forma ecológica (ver abaixo).

Embalagem

O seu aparelho encontra-se numa embalagem para ficar protegido de 
danos de transporte. As embalagens são matérias-primas reutilizáveis 
ou podem ser enviadas para reciclagem.
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Eliminação correta deste produto

Os aparelhos usados contêm valiosos materiais recicláveis que devem 
ser reciclados, de forma a não prejudicar o meio ambiente ou a saúde 
pública devido a uma eliminação descontrolada de resíduos. Por essa ra-
zão, elimine os aparelhos usados recorrendo a sistemas de recolha ade-
quados ou entregue-os no local onde os comprou que tratará da recicla-
gem dos respetivos materiais.

Baterias
O aparelho está equipado com uma bateria de lítio integrada de alta ca-
pacidade. Dentro da UE, este símbolo indica que o respetivo produto 
não pode ser depositado no lixo doméstico. Antes de eliminar o apare-
lho, retire a bateria como descrito acima.
As pilhas gastas não podem ser depositadas no lixo doméstico. As ba-
terias têm de ser eliminadas corretamente. Para este efeito, estão dispo-
níveis recipientes adequados à eliminação no comércio de pilhas, bem 
como nos pontos de recolha locais. Poderá obter informações adicionais 
junto da empresa de gestão de resíduos da sua localidade ou da admi-
nistração local.
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12. Dados técnicos
Aspirador

Modelo MD 17518, modelo MD 17518 H

Potência: 90 W

Potência de aspiração: 4 kPa

Entrada 13,5 V, 0,5 A

Classe de proteção III  

Ruído de operação: 75 dB

Capacidade de pó: 0,5 l

Dimensões: 27 x 114 x 19 cm (L x A x P)

Peso: aprox. 2200 g

Adaptador de rede

Modelo: ICY1350-0500

Fabricante: Xiamen Innov electrics tech co.,ltd

Entrada: 100–240 V~50/60 Hz, no máx. 300 mA 

Saída: CC 13,5 V  500 mA 

Classe de proteção II   

Bateria integrada

Tipo: iões de lítio, 10,8 V    2200 mAh

Tempo de carregamento: aprox. 5–7 horas 

Duração de funciona-
mento: 

aprox. 16 min. 

Reservado o direito a alterações técnicas.
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13. Informação de conformidade
A MEDION AG declara que o produto MD 17518 cumpre com as se-
guintes disposições europeias:

• Diretiva CEM 2014/30/UE
• Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
• Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Declarações de conformidade completas estão disponíveis em 
www.medion.com/conformity. 

14.  Ficha técnica 
Copyright © 2016
Versão: 21.12.2016
Todos os direitos reservados.

Este manual de instruções está protegido por direitos de au-
tor.
É proibida a reprodução mecânica, eletrónica ou de qualquer 
outra forma sem a autorização, por escrito, do fabricante.
O copyright pertence à empresa:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Alemanha

O manual pode ser encomendado através da linha direta da assistência técnica e 
está disponível para download no portal www.medion.com/de/service/start/.
Também pode digitalizar o código QR acima e carregar o manual para o seu termi-
nal móvel através do portal de serviços.



23

Spis treści
1. O instrukcji obsługi ................................................................................... 24

1.1. Użyte w instrukcji obsługi symbole ostrzegawcze i słowa hasłowe .24
2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................................................. 25

3. Zasady bezpieczeństwa ............................................................................ 26

3.1. Bezpieczne użytkowanie ..................................................................................27
3.2. Postępowanie z akumulatorami ....................................................................30

4. Zawartość opakowania ............................................................................. 31

5. Widok urządzenia ...................................................................................... 32

6. Przygotowywanie urządzenia .................................................................. 33

6.1. Składanie odkurzacza ręcznego MD 17518 H ...........................................33
6.2. Składanie stacji ładującej .................................................................................34
6.3. Składanie odkurzacza podłogowego ..........................................................34
6.4. Ładowanie akumulatora ...................................................................................35

7. Używanie odkurzacza ręcznego MD 17518 H ......................................... 36

8. Używanie odkurzacza podłogowego ....................................................... 36

9. Czyszczenie i pielęgnacja .......................................................................... 37

9.1. Czyszczenie pojemnika na kurz i pył ............................................................37
9.2. Czyszczenie otworów dysz ssących ..............................................................38
9.3. Czyszczenie szczotki i dyszy podłogowej ...................................................38

10. Rozwiązywanie problemów ...................................................................... 39

11. Usuwanie i utylizacja ................................................................................. 39

12. Dane techniczne ........................................................................................ 41

13. Informacje dotyczące zgodności .............................................................. 42

14. Stopka redakcyjna  .................................................................................... 42



24

1. O instrukcji obsługi
Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i stosuj się do wszystkich zawar-
tych w niej wskazówek. Zapewnisz w ten sposób niezawodne i długo-
trwałe działanie urządzenia. Zawsze przechowuj tę instrukcję pod ręką 
w pobliżu urządzenia. Starannie przechowuj instrukcję obsługi, aby przy 
sprzedaży urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi.

1.1. Użyte w instrukcji obsługi symbole ostrzegawcze 
i słowa hasłowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia!

OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia albo 
ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami!

OSTROŻNIE!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnio ciężkimi lub 
lekkimi zranieniami!
OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z 
porażeniem prądem elektrycznym!
UWAGA!

Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji w 
celu wykluczenia szkód rzeczowych!

WSKAZÓWKA!
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia!

WSKAZÓWKA!
Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji obsługi!
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Klasa ochronności II – izolacja ochronna: ten znak oznacza, że urzą-
dzenie posiada podwójną izolację, która wyklucza występowanie 
niebezpiecznego napięcia na dotykalnych częściach metalicznych.

Klasa ochronności III – niskie napięcie bezpieczne: ten znak oznacza, 
że urządzenie pracuje na niskim napięciu bezpiecznym. Niskie napię-
cie bezpieczne (SELV), które wynosi maksymalnie 25 V, zabezpiecza 
przed porażeniem prądem elektrycznym.

Urządzenia (np. ładowarki) wolno używać wyłącznie w suchych po-
mieszczeniach.

•  Punkt wyliczenia albo informacja o wynikach podczas obsługi

   Wymagająca wykonania instrukcja postępowania

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz służy do usuwania suchych zanieczyszczeń, takich jak 
pył czy okruchy z gładkich podłóg, dywanów, wykładzin i okładzin 
w pomieszczeniach wewnętrznych lub samochodach.
Nie nadaje się on do wciągania cieczy.
To urządzenie jest przeznaczone do używania w gospodarstwach 
domowych i otoczeniach podobnych do domowych, na przykład

 − w kuchniach i pomieszczeniach socjalnych dla pracowników 
w sklepach, biurach i innych budynkach gospodarczych,

 − w gospodarstwach rolnych,
 − przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkal-

nych,
 − w pensjonatach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w ramach dzia-
łalności gospodarczej i przemysłowej. 
Uwaga – niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie pociąga za 
sobą utratę gwarancji:
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• Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żad-
nych niedopuszczonych przez nas lub niepochodzących od 
nas urządzeń dodatkowych.

• Używaj tylko dostarczonych albo dopuszczonych przez nas 
części zamiennych.

• Stosuj się do wszystkich informacji podanych w tej instrukcji 
obsługi, a w szczególności do zasad bezpieczeństwa. Wszyst-
kie inne sposoby używania urządzenia są uznawane za nie-
zgodne z przeznaczeniem i mogą powodować szkody osobo-
we i materialne.

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikaj:
 − wysokiej wilgotności powietrza, pary wodnej i wody
 − ekstremalnie wysokich i niskich temperatur
 − bezpośredniego nasłonecznienia
 − otwartego ognia 

3. Zasady bezpieczeństwa
  Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym 

dla dzieci. 
  To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 

lat i przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, senso-
rycznej lub umysłowej albo osoby nieposiadające wystarcza-
jącego doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli są one pod opieką 
lub otrzymały od tej osoby wskazówki dotyczące bezpiecz-
nego używania urządzenia i zrozumiały wynikające stąd za-
grożenia. Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Dzieci nie 
mogą czyścić i konserwować urządzenia, chyba że są w wieku 
8 lat lub starsze i znajdują się pod opieką.

  Dzieci w wieku młodszym niż 8 lat należy trzymać z daleka od 
urządzenia i jego przewodu.
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OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Inhalacja albo połknięcie folii i drobnych części grozi 
uduszeniem.

  Trzymaj opakowania z dala od dzieci. 

3.1. Bezpieczne użytkowanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Części znajdujące się pod napięciem. Niebezpieczeń-
stwo porażenia prądem i/lub zwarcia.

  Do ładowania odkurzacza używaj tylko dostarczonej ładowar-
ki. 

  Ładuj przy użyciu ładowarki tylko odkurzacz, nie ładuj innych 
urządzeń, akumulatorów ani baterii.

  Gdy urządzenie jest używane, nie może być połączone z zasi-
laczem sieciowym.

  Podłączaj urządzenie tylko do łatwo dostępnego gniazda sie-
ciowego. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi tech-
nicznymi urządzenia. 

  Gniazdo musi być łatwo dostępne na wypadek konieczności 
nagłego odłączenia urządzenia od sieci.

  Nigdy nie ciągnij za kabel, aby odłączyć wtyczkę urządzenia 
od gniazda sieciowego.

  Nie używaj przedłużaczy.
  Zasilacza wolno używać wyłącznie w suchych pomieszcze-

niach wewnętrznych.
  Używaj odkurzacza tylko w zamkniętych pomieszczeniach 

i nigdy nie narażaj go na działanie kapiącej lub pryskającej 
wody.



28

  Podczas ładowania nie chwytaj urządzenia mokrymi rękami.
  Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu urządzenia 

sprawdzaj urządzenie, zasilacz i kabel sieciowy pod kątem 
uszkodzeń.

  Nie włączaj urządzenia, jeżeli samo urządzenie lub zasilacz i/
lub kabel sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.

  Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie, 
ewentualnie wyjmij adapter sieciowy z gniazdka oraz wtyczkę 
urządzenia ze stacji ładującej.

  Nigdy nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
  W razie stwierdzenia szkody transportowej zwróć się nie-

zwłocznie do serwisu firmy Medion.
  Pod żadnym pozorem nie modyfikuj urządzenia ani nie pró-

buj samodzielnie go otwierać czy naprawiać.
  Uszkodzonego kabla sieciowego nie można wymienić. Jeżeli 

kabel lub zasilacz są uszkodzone, należy usunąć zasilacz i wy-
mienić go na nowy zasilacz tego samego typu.

  Uważaj, by kabel sieciowy nie stykał się z gorącymi częściami 
urządzenia i innymi źródłami ciepła.

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

Wciągnięcie palnych cieczy lub niektórych substancji 
stałych grozi pożarem lub wybuchem.

  Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych ma-
teriałów. Nie wciągaj przedmiotów posiadających 
ostre krawędzie lub łatwopalnych, takich jak np. za-
pałki czy gorący popiół.

  Nigdy nie wciągaj pyłu z tonerów (do drukarek lase-
rowych, fotokopiarek itp.).
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OSTROŻNIE!

Szkody na zdrowiu!

Wdychanie kurzu i pyłu podczas opróżniania pojemni-
ka na kurz i pył może powodować szkody na zdrowiu 
lub alergie. 

  Opróżniaj pojemnik na kurz i pył na zewnątrz, bezpo-
średnio nad pojemnikiem na śmieci.

  Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i pył.
  Regularnie czyść filtr kurzu.

OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo zranienia!

Przypadkowe włączenie wałka szczotkowego może 
spowodować zmiażdżenie części ciała.

  Przed rozpoczęciem czyszczenia wałka szczotkowego 
wyjmij przyrząd ręczny z odkurzacza podłogowego.

OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo zranienia i/lub uszkodzenia 

urządzenia!

Nieprawidłowa obsługa grozi zranieniem lub uszkodze-
niem urządzenia.

  Trzymaj włosy i części odzieży z daleka od otworu dyszy ssą-
cej.

  Używaj odkurzacza zawsze z założonymi filtrami i pojemni-
kiem na kurz i pył.

  Nie zakrywaj otworów dyszy ssącej i otworów wylotowych, 
aby wykluczyć przegrzanie urządzenia.

  Przed wymianą akcesoriów, opróżnieniem pojemnika na kurz 
i pył oraz przed czyszczeniem filtrów zawsze wyłączaj odku-
rzacz.

  Nigdy nie używaj urządzenia bez wkładów filtracyjnych.
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  Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak 
piekarniki, grzejniki itd.

  Przy odkurzaniu schodów zachowaj szczególną ostrożność, 
aby uniknąć upadku.

  Nie wciągaj produktów chemicznych, gipsu, pyłu kamienne-
go, cementu i podobnych substancji.

3.2. Postępowanie z akumulatorami
Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu! 

Pod wpływem wysokiej temperatury akumulator może 
wybuchnąć. 

  Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
  Nigdy nie narażaj akumulatora na nadmierną temperaturę, na 

przykład wskutek bezpośredniego nasłonecznienia, mocnego 
światła sztucznego czy działania ognia!

UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora.

Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może 
spowodować jego całkowite zniszczenie.

  Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów.
  Ładuj akumulator regularnie i w miarę możliwości całkowicie. 

Nie zostawiaj akumulatora rozładowanego przez dłuższy czas.
  Jeżeli urządzenie nie daje się włączyć mimo naładowane-

go akumulatora (lampka sygnalizacyjna ma kolor niebieski), 
zwróć się do serwisu.

  Nie używaj uszkodzonych w jakikolwiek sposób ładowarek.
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  Nie demontuj i nie deformuj akumulatora. Może to spowodo-
wać zranienie rąk lub palców albo dostanie się żrącego elek-
trolitu do oczu lub na skórę. Jeżeli się tak stało, umyj odpo-
wiednie części ciała dużą ilością czystej wody i natychmiast 
zgłoś się do lekarza.

  Nie przechowuj odkurzacza ani stacji ładującej w gorących 
lub zimnych miejscach. Ekstremalne temperatury ujemnie 
wpływają na pojemność akumulatora.

  Usuń zużyty akumulator zgodnie z przepisami ochrony środo-
wiska (patrz rozdział Recykling i utylizacja). 

4. Zawartość opakowania
  Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące części:

• odkurzacz MD 17518 z odkurzaczem ręcznym MD 17518 H
• dysza do szczelin 
• nasadka szczotkowa
• zasilacz ICY1350-0500
• stacja ładująca
• instrukcja obsługi wł z. dokumentami gwarancyjnymi
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5. Widok urządzenia

1

2

3

4

6

7

8

9

17

14

16

15

13 10

11

12

5

Rysunek podobny

1) Włącznik-wyłącznik, odkurzacz
2) Uchwyt
3) Zwalniacz uchwytu
4) Zawias (uchwyt można składać na czas przechowywania)
5) Odkurzacz ręczny MD 17518 H, zwalniacz 
6) Włącznik-wyłącznik, odkurzacz ręczny MD 17518 H
7) Szczeliny wentylacyjne
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8) Zwalniacz pojemnika na kurz i pył
9) Pojemnik na kurz i pył z filtrem pyłu i filtrem zgrubnym
10) Dysza podłogowa
11) Oświetlenie LED
12) Wałek szczotkowy (dół)
13) Stacja ładująca (płytka i akumulator)
14) Gniazdo ładujące (niewidoczne, znajduje się na spodniej stronie płyty)
15) nasadka szczotkowa
16) Szczotka do szczelin
17) Styki ładujące

6. Przygotowywanie urządzenia
  Usuń cały materiał opakowaniowy i naklejki ochronne z urządzenia i akcesoriów.

6.1. Składanie odkurzacza ręcznego MD 17518 H
Dokładnie włóż filtr kurzu (1) do pojemnika na kurz (3), aby uszczelka filtra pyłu (2) 
zamykała pojemnik na kurz. Załóż pojemnik na kurz i pył na blok silnikowy, zakłada-
jąc go najpierw na zaczep znajdujący się u dołu na bloku silnikowym tak, by przy-
cisk blokujący został słyszalnie zatrzaśnięty.

1

2

3

Rysunek podobny
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6.2. Składanie stacji ładującej
  Włóż akumulator w otwory płytki. 
  Postaw stację ładującą na podłodze w pobliżu gniazda ściennego.

6.3. Składanie odkurzacza podłogowego
  Włóż odkurzacz ręczny w obudowę odkurzacza, wsuwając go otworem dyszy 

ssącej do przodu w dolną część obudowy odkurzacza podłogowego (1) a na-
stępnie wciskając go w obudowę tak, by samoczynnie się zablokował (2). 

  Aby odłączyć odkurzacz ręczny od odkurzacza podłogowego, naciśnij przycisk 
zwalniający (3).

1

2

3

Rysunek podobny
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6.4. Ładowanie akumulatora
Do ładowania odkurzacza służy dostarczony z nim zasilacz.
Przed rozpoczęciem ładowania wyłącz urządzenie.

WSKAZÓWKA!
Odkurzacz można ładować tylko, gdy odkurzacz ręczny jest zablokowa-
ny w obudowie części podłogowej.

2

3

1

Rysunek podobny

  Wstaw odkurzacz podłogowy do stacji ładującej (1). Uważaj, by styk ładujący 
obudowy odkurzacza podłogowego zablokował się w styku stacji ładującej (2).

  Podłącz zasilacz do złącza w spodniej stronie stacji ładującej (3).
  Połącz wtyczkę sieciową z gniazdem sieciowym.

Urządzenie jest ładowane, lampka sygnalizacyjna na odkurzaczu ręcznym świeci 
czerwonym kolorem. Gdy akumulator jest naładowany, lampka sygnalizacyjna świe-
ci kolorem niebieskim. 

  Po zakończeniu ładowania odłącz wtyczkę zasilacza od gniazda sieciowego i 
odłącz wtyczką kątową od stacji ładującej.

WSKAZÓWKA!
Przed pierwszym użyciem odkurzacza ładuj akumulator przez co naj-
mniej 6 godzin.
Ładuj akumulator, gdy moc ssania odkurzacza wyraźnie maleje.
Podczas ładowania nie wolno używać ani odkurzacza podłogowego ani 
odkurzacza ręcznego.
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7. Używanie odkurzacza ręcznego MD 17518 H
  Wyjmij odkurzacz ręczny MD 17518 H w sposób pokazany na stronie 14 z obu-

dowy odkurzacza podłogowego, wciskając przycisk zwalniający odkurzacz ręcz-
ny. Uważaj, by odkurzacz ręczny nie upadł przy tym na podłogę.

  Upewnij się, że obudowa filtra i filtr kurzu są dokładnie umieszczone w pojemni-
ku na kurz, a pojemnik na kurz jest dobrze przymocowany do bloku silnikowego.

  Załóż odpowiednią nasadkę:
 − Dysza szczelinowa do odkurzania trudno dostępnych miejsc
 − Nasadka szczotkowa do odkurzania wrażliwych powierzchni, książek, okła-

dzin itd.
  Włącz odkurzacz przez naciśnięcie wyłącznika.
  Wyłącz odkurzacz ręczny przez ponowne naciśnięcie wyłącznika.

8. Używanie odkurzacza podłogowego
  Złóż odkurzacz podłogowy w sposób pokazany na stronie 14.
  Wyjmij odkurzacz podłogowy ze stacji ładującej, przechylając go lekko po skosie 

do tyłu i podnosząc go do góry.
  Włącz odkurzacz przez naciśnięcie wyłącznika na uchwycie.
  Wyłącz odkurzacz przez ponowne naciśnięcie włącznika-wyłącznika na uchwy-

cie.
  Wstaw odkurzacz podłogowy do stacji ładującej, przechylając go lekko po skosie 

do tyłu i wsuwając go do stacji ładującej.
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9. Czyszczenie i pielęgnacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Części znajdujące się pod napięciem. Niebezpieczeń-
stwo porażenia prądem i/lub zwarcia.

  Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urzą-
dzenie i wyjmijj adapter sieciowy z gniazda sieciowe-
go, a wtyczkę urządzenia ze stacji ładującej.

  Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr kurzu, najlepiej po każdym użyciu. W 
razie potrzeby wyczyść otwory dysz ssących.

  Nie używaj do czyszczenia powierzchni urządzenia i akcesoriów rozpuszczal-
ników i żrących albo gazowych środków czyszczących. Wycieraj powierzchnię 
zwilżoną ściereczką.

9.1.  Czyszczenie pojemnika na kurz i pył
Po każdym użyciu zalecamy opróżnienie pojemnika na kurz i pył i wyczyszczenie fil-
tra. Wykonaj następujące czynności:
Urządzenie jest wyłączone. 

  Wyjmij odkurzacz ręczny z uchwytu.
  Naciśnij przycisk zwalniający odkurzacza ręcznego.
  Odłącz pojemnik na kurz i pył od bloku silnikowego.
  Wyjmij filtr zgrubny i filtr kurzu, wkładając palce w jego otwór i wyciągając go.
  Opróżnij pojemnik na kurz i pył nad pojemnikiem na śmieci.
  Wypłucz pojemnik na kurz wodą, regularnie czyść filtr zgrubny i filtr kurzu pod 

bieżącą wodą. Mycie wodą nie jest konieczne za każdym razem. Nie wkładaj po-
jemnika na kurz i pył do zmywarki do naczyń!

  Gdy pojemnik na kurz i pył i filtry są suche, ponownie załóż filtry.
  Załóż pojemnik na kurz i pył na blok silnikowy, zakładając go najpierw na zaczep 

znajdujący się u dołu na bloku silnikowym tak, by przycisk blokujący został sły-
szalnie zatrzaśnięty.

OSTROŻNIE!
Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy pojemnik na kurz i pył i 
filtry są poprawnie założone. Jeżeli tak nie jest, może dojść do uszkodze-
nia odkurzacza.
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9.2. Czyszczenie otworów dysz ssących
Po jakimś czasie brud i pył mogą się osadzić w otworach dysz ssących i powodować 
redukcję mocy ssania. Aby tego uniknąć, należy regularnie czyścić otwory dysz ssą-
cych.

  Wyłącz urządzenie. Wyjmij odkurzacz ręczny z odkurzacza podłogowego.
  Usuń brud i pył z otworów dysz ssących urządzenia, dyszy podłogowej, rury ssą-

cej odkurzacza podłogowego, dyszy do szczelin i nasadki szczotkowej.

9.3. Czyszczenie szczotki i dyszy podłogowej
Szczotkę odkurzacza podłogowego można wyjmować do czyszczenia:

  Przesuń zaczep zabezpieczający szczotki (1) w kierunku przedniej krawędzi dy-
szy podłogowej. 

  Wyjmij zaczep.
  Możesz teraz wyjąć szczotkę (2). 
  Po wyczyszczeniu zamontuj szczotkę i element zabezpieczający w odwrotnej ko-

lejności kroków i zamocuj je zaczepem.

1

2

Rysunek podobny
  Następnie złóż odkurzacz podłogowy w wyżej opisany sposób.



39

10. Rozwiązywanie problemów
Jeżeli wystąpiła usterka, sprawdź, czy jesteś w stanie samodzielnie usunąć problem 
przy pomocy poniższego przeglądu.
Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń. Jeżeli konieczna jest naprawa, 
zwróć się do naszego Centrum serwisowego lub innego odpowiedniego warsztatu.

Problem Sposób usunięcia

Odkurzacz nie działa   Akumulator nie jest dostatecznie naładowany

Zmniejszona moc 
ssania

  Zatkane dysze ssące. Wyłącz urządzenie. Usuń nie-
drożność.

  Filtr kurzu jest zanieczyszczony. Wyczyść filtr kurzu.

Podczas pracy odku-
rzacza słychać niety-
powe odgłosy

  Natychmiast wyłącz odkurzacz. Zatkana dysza ssąca. 
Usuń niedrożność.

11. Usuwanie i utylizacja

OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo zranienia.

Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może 
spowodować uszkodzenie akumulatora i zranienie 
przez wypływający z niego elektrolit.

  Trzymaj wyjęte akumulatory poza zasięgiem dzieci, 
nie wrzucaj ich do ognia, nie zwieraj ich ani nie roz-
bieraj na części.

  Nie narażaj akumulatorów na ekstremalne warun-
ki otoczenia, np. kładąc je na kaloryferze czy pozo-
stawiając na słońcu! Zwiększone niebezpieczeństwo 
wycieku elektrolitu!

  Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowy-
mi. Części ciała, które miały kontakt z elektrolitem, 
natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i nie-
zwłocznie udaj się do lekarza.
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  Wyjmuj akumulator tylko przed usunięciem zużytego odkurzacza. Przed wyję-
ciem upewnij się, że akumulator jest całkowicie rozładowany.

  Wyłącz urządzenie, ewentualnie wyjmij wtyczkę kabla sieciowego z gniazdka 
sieciowego oraz z gniazdka urządzenia.

  Zaczekaj, aż odkurzacz sam przestanie pracować, aby wyeliminować napięcia 
resztkowe.

  Wyjmij odkurzacz ręczny z uchwytu. 
  Odkręć cztery śruby z tyłu urządzenia i otwórz jego obudowę.
  Odetnij przewody łączące akumulatora. 
  Odkręć śruby uchwytu akumulatora i wyjmij akumulator.
  Usuń akumulator zgodnie z przepisami ochrony środowiska naturalnego (patrz 

niżej).

Opakowanie

Urządzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia przed uszkodzenia-
mi transportowymi. Opakowania składają się z surowców i nadają się do 
ponownej utylizacji albo do recyklingu.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

Zużyte urządzenia zawierają wartościowe surowce, które należy przeka-
zywać do utylizacji, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i szko-
dom na zdrowiu ludzi, powodowanym przez niekontrolowane usuwanie 
odpadów. Usuwaj zużyte urządzenia w ramach odpowiednich syste-
mów zbiórki albo przekaż urządzenie do usunięcia do sklepu, w którym 
zostało kupione. Sklep przekaże urządzenie do utylizacji.

Akumulatory
Urządzenie jest wyposażone w zintegrowany akumulator litowy. Na te-
renie UE ten symbol informuje, że produktu nie wolno wyrzucać z nor-
malnymi odpadami domowymi. Przed utylizacją urządzenia wyjmij aku-
mulator w opisany wyżej sposób.
Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami 
domowymi. Akumulatory należy przepisowo usuwać. Do tego celu słu-
żą kontenery ustawione w sklepach sprzedających baterie i akumulatory 
oraz komunalnych punktach zbiórki. Dalszych informacji udziela lokalny 
zakład usuwania odpadów albo urząd gminy.
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12. Dane techniczne
Odkurzacz

Model MD 17518, model MD 17518 H

Moc: 90 W

Moc ssania: 4 kPa

Wejście 13,5 V, 0,5 A

Klasa ochronności III  

Głośność pracy: 75dB

Pojemność pojemnika na 
kurz i pył:

0,5 l

Wymiary: 27 x 114 x 19 cm  (dł. x wys. x szer.)

Masa: ok. 2200 g

Zasilacz

Model: ICY1350-0500

Producent: Xiamen Innov electrics tech co.,ltd

Wejście: 100–240 V~50/60 Hz, maks. 300mA 

Wyjście: DC 13,5 V  500 mA 

Klasa ochronności II   

Zintegrowany akumulator

Typ: litowo-jonowy, 10,8 V    2200 mAh

Czas ładowania: ok. 5–7 godzin 

Czas pracy: ok. 16 min. 

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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13. Informacje dotyczące zgodności
Firma Medion AG oświadcza niniejszym, że produkt MD 17518 spełnia 
wymogi następujących przepisów europejskich:

• dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
• dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
• dyrektywa RoHS 2011/65/WE.

Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na stronie 
www.medion.com/conformity. 

14.  Stopka redakcyjna 
Copyright © 2016
Stan: 21.12.2016
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.
Powielanie niniejszego dokumentu w postaci mechanicznej, 
elektronicznej i jakiejkolwiek innej formie bez pisemnego po-
zwolenia producenta jest zabronione.
Właścicielem praw autorskich jest firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Niemcy

Dodatkowe egzemplarze instrukcji można zamówić za pośrednictwem infolinii ser-
wisowej albo pobrać z portalu serwisowego www.medion.com/ch/de/service/start/.
Możesz też zeskanować pokazany wyżej kod QR i pobrać instrukcję na swoje urzą-
dzenie przenośne.
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