
Robot Vacuum Cleaner E1-L User Mamual
Robot czyszczący E1-L Instrukcja obsługi





Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local 
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UWAGA!!! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!
Nie używać funkcji mopowania w strefach gdzie są dywany
Nie odkurzać mokrych powierzchni (np. korytarz wejściowy w którym zostawia się obuwie z deszczu czy śniegu)
Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą

ZASSANIE WODY PRZEZ ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO MOŻE DOPROWADZIĆ DO JEGO 
USZKODZENIA, KTÓRE NIE PODLEGA ROSZCZENIOM GWARANCYJNYM
Główną funkcją urządzenia jest odkurzanie.
Włączenie funkcji odkurzania nie zwalnia użytkownika z konieczności wcześniejszego przygotowania i skontrolowania 
powierzchni do odkurzania. Jeżeli robot przejedzie nad mokrą powierzchnią to wilgoć, która dostanie się do wnętrza 
obudowy, może spowodować jego uszkodzenie.
Funkcja mopowania (robot nie posiada funkcji mycia, gdyż nie posiada dedykowanych do mycia szczotek) jest funkcją 
dodatkową, która jest w sposób czytelny opisana w instrukcji obsługi urządzenia - wymaga osobnego przygotowania 
urządzenia i wybrania odpowiednich ustawień.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych instrukcji, jest działaniem sprzecznym z zalecaniami producenta i wyklucza 
jego odpowiedzialność za powstałe w urządzeniu dysfunkcje czy usterki.
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Oświadczenie

Lenovo udostępnia ten dokument w jego aktualnej postaci, bez żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, w tym
dorozumianej gwarancji przydatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu. Jeżeli obowiązujące przepisy 
prawazabraniają wyłączania jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji w jakiejkolwiek transakcji, powyższe 
wyłączeniemoże nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Mogą wystąpić błędy, pomimo dołożenia przez nas wszelkich, aby treść zawarta w niniejszym dokumencie była
dokładna i kompletna. Możemy regularnie aktualizować niniejszy dokument, a taka zmiana zostanie odzwierciedlona
w przyszłych wersjach dokumentu. Lenovo może od czasu do czasu prowadzać z zmiany w produkcie i/lub opisanym
tutaj procesie bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie.

Obrazki i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od
rzeczywistego produktu. Niektóre wymienione tutaj części, cechy i funkcje mogą mieć zastosowanie tylko od
niektórych serii lub modeli i służą wyłącznie jako odniesienie. Nie rozpoznasz ich po opisie specyfikacji i konfiguracji
zakupionego produktu. Specyfikacja i konfiguracja Twojego produktu podlega dowodom transakcyjnym (takim jak
umowa zakupu, faktura i list przewozowy), które zostały Ci dostarczone. W przypadku jakichkolwiek pytań,
skontaktuj się ze sprzedawcą w celu weryfikacji.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie wpływa ani nie zmienia zasad gwarancji dla produktów
Lenovo ani nie może być interpretowane (w sposób wyraźny lub dorozumiany) jako licencja lub gwarancja praw
własności intelektualnej Lenovo lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Wskaźniki wydajności technicznej wskazane w dokumencie zostały zbadane w określonym środowisku. Dane
uzyskane w innym środowisku operacyjnym mogą się znacznie różnić. Niektóre pomiary uzyskano laboratoryjnie, w
dzialerozwoju produktu i mogą się one różnić do tych uzyskanych w środowisku pracy urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Lenovo, nikt nie może w żaden sposób powielać, transkrybować, usuwać ani 
modyfikować całości lub części treści zawartych w niniejszym dokumencie na inne formaty lub przetwarzać czy 
tłumaczyć na inne języki.
Znak towarowy:
Słowa i logo wskazane poniżej są znakami towarowymi firm należących do grupy Lenovo:
Lenovo

Wszelkie inne firmy, produkty i usługi wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub 
znakami usługowymi innych firm. @ Firmy należące do Grupy Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2020.
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"Lenovo", "Lenovo联想", "联想 ina 
and/or other countries or regions. Other products, trade names and brand names referred to are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 
© 2020 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.
"Lenovo", "Lenovo联想", "联想" są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Inne produkty, nazwy handlowe i nazwy marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. © 2020 Lenovo (Beijing) Co., Ltd . Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pictures are only for information, please take practicality as standard. The products are required to be used in combination with intelligent device applications 
such as mobile phones, and the applications are subject to other license and service terms. The content available on Internet is not an inherent function of the 
product and is provided, guaranteed and supported by a third party. Lenovo does not guarantee any service from the third party.
Zdjęcia nie oddają finalnej wersji produktu i mają charakter poglądowy. W celu wykorzystania pełnego potencjału produktu, musi być on używany w połączeniu z 
dedykowaną aplikacją zainstalowaną urządzeniu inteligentnym, takim jak np. telefon komórkowy lub tablet. Aplikacje podlegają licencjom oraz warunkom świadczenia 
usług gwarantowanym i obsługiwanym przez strony trzecie. Treści dostępne w Internecie nie są integralną częścią produktu, a Lenovo nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za ich używanie i przetwarzanie.

Lenovo Beijing Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot odkurzacz D450 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2011/65/UE, 
2009/125/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.maxcom.pl/deklaracje


