
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
(044) 338-0-130 
(050) 332-0-130 
(063) 577-0-130 
(067) 353-0-130 

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 
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ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 
АВТОМОБІЛЬНИЙ ПИЛОСОС DAVC 100
Дякуємо Вам за придбання автомобільного пилососа DAEWOO.
У цьому посібнику міститься описання техніки безпеки і процедур щодо використання та обслуговування пилососа DAEWOO. Перед 
початком роботи з пилососом необхідно уважно прочитати весь посібник користувача, це допоможе уникнути травматизму та пошко-
дження обладнання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
• Пилосос — 1 од.
• Щілинна насадка для важкодоступних місць — 1 од.
• Посібник користувача та гарантійний талон — 1 од.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужність: 100 Вт
Напруга: 12 В
Тип прибирання: сухе/вологе
Фільтр тонкого очищення: є
Тип пилозбірника: циклон
Об’єм пилозбірника: 570 мл
Довжина проводу: 270 см
Вага: 1,8 кг

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
• Уважно вивчіть інструкцію перед тим, як почати використан-

ня приладу. Порушення правил експлуатації може призвести 
до ураження електричним струмом, загоряння та серйозних 
травм.

• Під час роботи пилососа не розташовуйте вхідний отвір поряд 
із органами слуху або зору.

• Цей пристрій призначений для роботи тільки від джерела по-
стійного струму 12 В, не використовуйте жодних інших джерел 
електроживлення та не змінюйте конструкцію виробу.

• Не використовуйте пристрій під дощем або при підвищеній 
вологості, не занурюйте у воду.

• Використовуйте тільки у добре вентильованих приміщеннях.
• Не використовуйте пристрій без фільтра та ємності для зби-

рання пилу. У разі пошкодження фільтра або ємності замініть 
на новий або зверніться до сервісного центру.

• Не застосовуйте пилосос для всмоктування палаючих предме-
тів, тліючих сигаретних недопалків.

• Не користуйтеся пилососом у пожежонебезпечних зонах, по-
близу легкозаймистих речовин.

• У разі тривалого невикористання зберігайте в сухому закрито-
му місці, не доступному для дітей.

• Для найліпшої роботи пристрою тримайте ємність пилозбір-
ника та вентилятора чистими, використовуйте тільки ті при-
ладдя, які підходять для цього пристрою.

• Після завершення використання відразу від’єднайте його від 
бортової мережі.

РОБОТА З ПРИСТРОЄМ
• Акуратно вийміть пилосос і насадку з упаковки (Рис. 1).
• Вставте штекер шнура живлення в 12  В гніздо прикурювача 

автомобіля (Рис. 2).
• Перемістіть кнопку ввімкнення в положення «ON», щоб 

увімкнути пилосос, перемістіть кнопку в положення «OFF» 
для того, щоб його вимкнути (Рис. 3). Переконайтеся, що кно-
пка знаходиться в положенні «OFF», перед приєднанням при-
строю до мережі живлення.

• Розпочинайте роботу (Рис. 4).
• Використовуйте насадку в комплекті: вузька щілинна  — для 

прибирання важкодоступних місць (Рис. 5).

A. Корпус пилососа
B. Пило- і вологозбірник
C. Циклонний фільтр
D. Кнопка ввімкнення/вимкнення
E. Кнопка від’єднання пилозбірника та фільтра
F. Штекер шнура живлення 12 В
G. Щілинна насадка
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ВИДАЛЕННЯ БРУДУ ТА ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА
• Натисніть кнопку та від’єднайте пилозбірник від корпусу пи-

лососа.
• Витягніть фільтр і витрусіть його.
• Видаліть бруд і рідину з резервуара пилозбірника.
• Ретельно промийте водою пилозбірник і фільтр у разі необ-

хідності.
• Обов’язково дайте їм повністю просохнути.
• Встановіть фільтр і пилозбірник назад та приєднайте до кор-

пусу пилососа.
• Для очищення пластикових деталей корпусу використовуйте 

тільки ганчірку, змочену у теплій воді. Не застосовуйте будь-
які типи миючих засобів або розчинників, які можуть містити 
речовини, що руйнують пластик.

ТЕХНІЧНЕ ТА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Гарантійний термін ремонту — 3 роки.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та шкоду, 
спричинені недотриманням вказівок щодо техніки безпеки і тех-
нічного обслуговування.

З питань гарантійного обслуговування та проведення ремонт-
них робіт звертайтеся до авторизованих сервісних центрів 
DAEWOO. Повний список адрес Ви можете знайти на нашому 
офіційному інтернет-сайті: 

WWW.DAEWOO-POWER.COM.UA

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ
Пристрій, інструкцію з експлуатації та всі комплектуючі деталі 
слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Повинен 
бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної 
інформації для всіх користувачів пристрою.

Після закінчення терміну служби пристрій повинен бути утилізо-
ваний відповідно до норм, правил і способів, діючих у місці ути-
лізації побутових приладів.

Утилізація пристрою повинна бути проведена без заподіяння 
екологічної шкоди навколишньому середовищу.
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Відмітка про проходження регулярного технічного обслуговування та ремонту.

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЧИННИХ АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ 
НАДАНО НА САЙТІ WWW.DAEWOO-POWER.COM.UA

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Гарантійний талон є документом і дає право на гарантійне обслуговування придбаного товару. У випадку втрати, неповного 
або неправильного заповнення гарантійного талона власник позбавляється права на гарантійне обслуговування.

DAEWOO-POWER.COM.UA

 

ПІБ покупця Підпис покупця

Інструкцію українською мовою одержав. Виріб одержано у справному стані, в повній ком-
плектності. З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД
Основний гарантійний термін на виріб складає 12 місяців 

з дня продажу.
Протягом Гарантійного терміну усуваються безкоштовно 

несправності, що виникли через застосування неякісно-
го матеріалу під час виробництва, та дефекти складання, 
які з’явилися з вини виробника. Гарантія набирає чинності, 
тільки якщо Гарантійний талон заповнено правильно. Виріб 
приймається до ремонту в чистому вигляді та повній комп-
лектності.

ДОДАТКОВА ГАРАНТІЯ XXL
Виробник надає Додаткову гарантію — 24 місяці — на ви-

ріб з дати закінчення основного Гарантійного терміну.
Додаткова гарантія набирає чинності тільки за умови вико-

нання таких вимог:

• Реєстрація споживачем придбаного товару на веб-сайті в 
мережі Інтернет за адресою: www.daewoo-power.com.ua 
не пізніше 30 днів з моменту покупки. Підтвердженням 
успішної реєстрації є відповідний лист, надісланий на вка-
зану під час реєстрації e-mail-адресу покупця.

• Проходження планового технічного обслуговування 
(далі — «ТО») в авторизованому сервісному центрі з від-

повідною позначкою в Гарантійному талоні. Графік техніч-
ного обслуговування і перелік робіт вказані в Посібнику 
користувача кожного Виробу, а також на веб-сайті в ме-
режі Інтернет за адресою: www.daewoo-power.com.ua.

• Дотримання споживачем усіх вимог і рекомендацій з екс-
плуатації Виробу, зазначених у Посібнику користувача.

У разі невиконанні будь-якої з вищезазначених вимог вва-
жається, що Додаткова гарантія не встановлена. Додаткова 
гарантія не поширюється на окремі деталі, комплектуючі, ви-
тратні матеріали, дефекти і випадки, на які не встановлено 
основний Гарантійний період.

УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ
Гарантійні зобов’язання поширюються тільки на виробничі 

дефекти.
У разі несвоєчасного повідомлення про виявлені несправ-

ності продавець, імпортер або уповноважена організація має 
право відмовитися повністю або частково від задоволення ви-
сунутих претензій згідно з чинним законодавством.

Гарантія виключає дію обставин непереборної сили, що зна-
ходяться поза контролем виробника. Заводський брак визна-
чається експертною комісією авторизованого сервісного цен-
тру.

Виріб, модель

Дата продажу

Серійний номер

Назва торговельної організації

Місце
для печатки

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОНГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва сервісної організації:

Дата прийому:

Дата видачі:

Вид обслуговування:

Майстер (підпис, печатка):

Назва сервісної організації:

Дата прийому:

Дата видачі:

Вид обслуговування:

Майстер (підпис, печатка):

Назва сервісної організації:

Дата прийому:

Дата видачі:

Вид обслуговування:

Майстер (підпис, печатка):
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