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 Uwaga niebezpieczeństwo! 

 Wskazuje sytuacje poważnego zagrożenia, które mogą powodować ryzyko  

 zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. 

 Ostrzeżenie 

 Wskazuje, że konieczne jest podjęcie odpowiedniego działania, aby nie 

 doprowadzić do wypadku lub szkody. 

 Uwaga 

 Podaje informacje techniczne, których nie można przeoczyć i które mają 

szczególne znaczenie. 

Instrukcja obsługi wskazuje w szczególności zasady instalacji, użytkowania i konserwacji 

sprzętu. 

 

1. Oznaczenie produktu i dane techniczne 
Bezprzewodowa rękojeść Brava 

• Zasilana przez alkaliczne baterie 1,5 V typu AAA 

• Temperatura pracy + 5 ° / + 35 ° 

• Częstotliwość transmisji 433 MHz 

2. Zawartość opakowania 
- Rękojeść bezprzewodowa Brava (1)  - Nakrętka z gwintowanym pierścieniem (2) 

- Blokada pierścienia blokującego (3) - n. 2 baterie (już włożone w rękojeść) 

 

 
3. Deklaracja zgodności CE 

 

Bezprzewodowa rękojeść Brava do systemów centralnego odkurzania z modułem 

zintegrowanego sterowania radiowego wykonana jest zgodnie z następującymi normami i 

dyrektywami: 

Dyrektywa 2001/95/CE  Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 

Dyrektywa 2006/95/CE  Dyrektywa niskonapięciowa (BT) 

Dyrektywa 2004/108/CE  Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 

Dyrektywa 2002/96/CE  Dyrektywa ROHS o ograniczeniu stosowania niektórych  

   substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i   

   elektronicznym 

Dyrektywa 1999/5/CE  Dyrektywa R & TTE dotycząca urządzeń radiowych w 

   telekomunikacji 

 

Instrukcja obsługi wskazuje zasady instalacji, użytkowania i konserwacji sprzętu 

 

4. Ogólny opis produktu 

Bezprzewodowa rękojeść Brava została zaprojektowana i wyprodukowana wyłącznie jako 

akcesorium do centralnych systemów odkurzania. Musi ona być połączona z  

rurą ssącą i teleskopową lub innym akcesorium, służącym do odkurzania pomieszczeń i 

budynków. Centralna jednostka jest aktywowana i dezaktywowana przez naciśnięcie 

specjalnego przycisku, pod warunkiem podłączenia elastycznego węża do gniazda 

ssącego. 
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5. Instrukcja montażu bezprzewodowej rękojeści Brava 

• Włożyć pierścień osadczy (1) na końcu węża zębami skierowanymi 

na zewnątrz. 

• Nakręcić gwintowaną nakrętkę pierścieniową (2) na koniec węża 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

• Włożyć gwintowaną nakrętkę pierścieniową (2) wewnątrz  uchwytu, 

blokując zęby tej nakrętki (2) w odpowiednich gniazdach po obu 

stronach (3), całkowicie zatrzaskując nakrętkę pierścieniową. 

 

  

 

6. Opis właściwego użytkowania rękojeści Brava oraz ostrzeżenia dotyczące jej 

niewłaściwych sposobów wykorzystania. 

 

UWAGA: zastosowanie inne niż wskazane poniżej jest niedozwolone. Zmiany 

/przeróbki produktu są niedozwolone. Dowolne użycie inne niż ten, dla którego 

produkt został zaprojektowany, stanowi ryzyko, które może uszkodzić zarówno 

jednostkę centralną, jak i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. 

• Bezprzewodowa rękojeść Brava została zaprojektowana do użytku z odkurzaczami 

centralnymi. Należy zamontować ją na wężu ssącym. 

• Nie używaj rękojeści Brava do innych celów. Nie wsysaj żaru, niedopałków papierosów, 

łatwopalnych produktów lub materiałów, które mogą spowodować pożar w zbiorniku 

na kurz. 

• Nie używaj bezprzewodowej rękojeści Brava do odkurzania materiałów o wysokim 

ryzyku wybuchu lub materiałów obojętnych indywidualnie, które zmieszane razem 

mogą powodować niebezpieczne reakcje chemiczne. 

• Nie przechowuj i nie używaj bezprzewodowej rękojeści Brava w miejscach, do których 

może dojść do kontaktu z płynami, rozbryzgami wody, deszczem itp. lub w 

środowiskach o wysokim stężeniu wilgoci, która może powodować skroplenia. 

• Nie należy wystawiać bezprzewodowej rękojeści Brava na źródła ciepła. 

• Zużyte baterie należy usunąć tak szybko, jak to możliwe i w odpowiedni sposób. 

• Nie próbuj ładować wyczerpanych baterii, które nie nadają się do ponownego 

naładowania. Trzymaj baterie zarówno nowe, jak i używane poza zasięgiem dzieci. 

• Nie zasłaniaj wlotu powietrza z rękojeści bezprzewodowej Brava poprzez zasysanie 

ściereczek, dużych arkuszy papieru lub plastiku. 

• Unikaj obracania rękojeści bezprzewodowej Brava w stronę ludzi lub zwierząt. 

• Bezprzewodowa rękojeść Brava nie jest przeznaczona do użytku przez ludzi (w tym 

dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub zmysłowych. 

 

7. Ograniczenia dotyczące czynności konserwacyjnych 

 

Rękojeść bezprzewodowa Brava nie wymaga konserwacji. Do czyszczenia użyj  

miękkiej i suchej ściereczki. Wymień baterie do zasilania bezprzewodowego pilota zdalnego 

sterowania kiedy są wyczerpane. Każda inna operacja w przypadku awarii lub 

nieprawidłowej pracy nie jest dozwolona i może być przeprowadzona przez Autoryzowane 

Centrum Pomocy Technicznej. 

 UWAGA: podczas operacji wymiany baterii nie należy ingerować w żaden sposób 

 w obwód elektryczny. 
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8.  Instrukcje dotyczące uruchomienia 

 Uwaga: Rękojeść bezprzewodowa Brava powinna być zaprogramowana tylko przy 

 pierwszym uruchomieniu. W przypadku wymiany baterii lub awarii zasilania 

 ustawienia nie zostaną stracone. 

  

8.1 Programowanie bezprzewodowej rękojeści Brava za pomocą odkurzacza centralnego 

 

Bezprzewodowa rękojeść Brava zawiera wewnątrz moduł sterowania radiowego (nadajnik), 

który musi zostać zaprogramowany za pomocą danego odkurzacza centralnego 

(odbiornika), aby móc ten odkurzacz włączać i wyłączać. 

 

Przed przystąpieniem do programowania wyciągnij pasek 

izolujący baterie. 

  

 

 

Procedura programowania bezprzewodowego sterownika Brava (zapoznaj się całkowicie z 

procedurą przed jej wykonaniem): 

 

1. Odkurzacz musi być odłączony od sieci elektrycznej. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękojeści przez około 10 sekund, dopóki dioda led się 

 nie włączy. Zwolnij przycisk. 

3. Podłącz urządzenie do zasilania. 

4. Ponownie naciśnij przycisk na rękojeści jednym naciśnięciem. 

5. W tym momencie kod zostaje zapamiętany i system można włączyć za pomocą 

 Bezprzewodowej Rękojeści Brava. 

 

 

Uwaga: operacje opisane w punktach 3 i 4 muszą zostać zakończone w ciągu 5 

sekund od włączenia się diody LED. 

  

 

8.2  Procedura resetu bezprzewodowego sterownika Brava. 

 

1. Odłącz odkurzacz od źródła zasilania. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękojeści Brava. Po około 10 sekundach zaświeci się 

 zielona dioda pod klawiszem i po kolejnych 10 sekundach zgaśnie. 

3. Gdy zielona dioda LED zgaśnie, trzymając wciśnięty przycisk, podłącz odkurzacz do 

 zasilania i puść przycisk. 

4. Naciśnij ponownie przycisk, jednym naciśnięciem. 

5. Kody zostały usunięte i wymagane jest nowe programowanie. 

 

Uwaga: operacje opisane w punktach 3 i 4 muszą zostać zakończone w ciągu 5 

sekund od włączenia się diody LED. 
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Dystrybuowane przez: 

UST-M Sp. z o.o. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

ul. Piaskowa 124A 

Poland 

tel./fax (+48) +44 711 11 19 

www.ustm.pl 

 

9. Instrukcja wymiany baterii 

 

Odkręć tylną śrubkę (1), podnieś przykrywkę i, przesuwając ją do przodu (2), wymień baterie. 

Zamknij ostrożnie przykrywkę uważając, aby przycisk nie wysunął się z gniazda, wkręć tylną 

śrubkę (1). 

 

Zużyte baterie wyrzuć do odpowiedniego pojemnika. 

 

 

 

 Uwaga: moduł sterownika bezprzewodowego Brava jest  

 chroniony przed odwrotną polaryzacją baterii. 

 

 

 

Gwarancja na produkt 

Po zakończeniu cyklu życia, należy zutylizować produkt postępując zgodnie z następującymi 

instrukcjami ochrony środowiska: 

Obecność tego symbolu na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie 

należy do grupy zwykłych odpadów z gospodarstw domowych, ale musi zostać 

umieszczony w odpowiednim punkcie zbioru do recyklingu sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Pomagając w odpowiedniej utylizacji tego produktu, pomagasz 

uniknąć negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia, które mogą wynikać z 

nieprawidłowej utylizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego 

produktu, skontaktuj się z zakładem usług komunalnych związanych z recyklingiem lub ze 

sklepem, w którym produkt został zakupiony. 

 
 

 

10. Gwarancja na produkt 

 

Bezprzewodowa rękojeść Brava posiada gwarancję UE przewidzianą w Dyrektywie 

1999/44/CE. Gwarancja jest na okres 24 miesięcy i obejmuje wymianę wadliwych 

komponentów, zwrot kosztów robocizny i transportu. 

Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że klient jest w posiadaniu dokumentu, który 

poświadcza datę zakupu oraz że produkt nie został nieprawidłowo użyty/konserwowany 

(niezgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania i konserwacji ). Gwarancja nie obejmuje 

baterii. 

 


