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Montaż urządzenia

Budowa urządzenia

1. Przycisk On/Off 2. Przycisk natrysku 3. Ekran LED
4. Górna pokrywa szczotki 5. Szczotka 6. Uchwyt
7. Akumulator 8. Przycisk uwalniania 

zbiornika na czystą wodę
9. Zbiornika na czystą wodę

10. Końcówka 11. Baza stojąca 12. Mini-szczotka
13. Adapter 14. Szampon



Zawartość zestawu
Element Główny Uchwyt Adapter Baza Mini-

szczotka
Szampon Instrukcja

Liczba 1 1 1 1 1 1 1

Montaż urządzenia

Montaż uchwytu oraz głównego
elementu
1. Wyjmij elementy urządzenia z opakowania.
2. Dopasuj metalowy uchwyt do rury na głównym
elemencie. Dociśnij rura pionowo, aż usłyszysz
kliknięcie (rys. 1).
Uwaga:
Zamontuj uchwyt tak, jak to pokazano na rysunku.
Nie montuj odwrotnie, aby nie uszkodzić urządzenia.

Montaż adaptera
Wyjmij adapter z opakowania. Podłącz łącznik do
portu  tyłu urządzenia. Po podłączeniu wtyczki
zasilającej do portu A/C urządzenie rozpocznie
ładowanie (rys. 2).
Uwaga: ładuj urządzenie na dystans kabla, tak aby był
stabilnie i pewnie podłączony do zasilania.

Używanie produktu

Wyświetlacz LED urządzenia podczas ładowania
1. Jeśli na wyświetlaczu poziom mocy akumulatora będzie wynosić poniżej 20%, dioda 
zmieni kolor z białego na czerwony. Należy wtedy wyłączyć urządzenie i naładować.
2. Podczas ładowania, wyświetlacz pokaże moc akumulatora w procentach i dioda zmieni 
kolor na czerwony. Gdy wyświetlacz LED wyświetli 100% mocy i dioda zmieni kolor 
z czerwonego na biały, oznacza to że ładowanie zostało ukończone. Należy wtedy odłączyć
urządzenie od zasilania (rys. 3 i 4).
3. Czas ładowania urządzenia wynosi od 4.5 do 5.5 godzin. Po naładowaniu odłącz 
ładowarkę od zasilania.
Uwaga:
Przed pierwszym użyciem urządzenia, zaleca się go naładować do pełna.
Pierwsze trzy razy zaleca się ładować urządzenie przez 12 godzin.



Użytkowanie oraz konserwacja

Obsługa
1. Wyjmij końcówkę z bazy i naciśnij przycisk on/off, ekran LED wyświetli moc 
akumulatora. Urządzenie rozpocznie pracę i wałek będzie się obracał. Naciśnij ponownie 
przycisk on/off, aby wyłączyć urządzenie oraz wyświetlacz.
2. Wciśnij oraz przytrzymaj przycisk natrysku i urządzenie wydzieli wodę. Puść przycisk, 
aby przestać.
3. Jeśli podczas używania natrysku urządzenie wyda powiadomienie dźwiękowe i na 
ekranie pojawi się ikona pustego zbiornika, oznacza to że zbiornik jest pusty i należy go 
napełnić ponownie wodą.
4. Jeśli urządzenie wyda powiadomienie dźwiękowe i na ekranie pojawi się ikona pełnego 
zbiornika, oznacza to że zbiornik na brudną wodę jest pełny i należy go opróżnić lub jest 
byt brudny i należy go wyczyścić.

Demontaż i montaż zbiornika na czystą wodę
Demontaż: pociągnij zbiornik na czystą
wodę, aby go wyjąć.
Montaż: włóż zbiornik na czystą wodę do
okrągłego wejścia w urządzeniu i dociśnij, aż
usłyszysz kliknięcie (rys. 5).

Napełnij zbiornik czystą
wodą
Obróć zbiornika na czystą wodę w kierunku
przeciwnym do wskazówek, aby otworzyć
zbiornik i napełnić go wodą (podczas
dodawania szamponu, współczynnik
powinien wynosić 1:50). Napełnij zbiornik
czystą wodę, obróć go do góry nogami
i zamontuj go na urządzeniu (rys. 6).

Uwaga:
Nie należy nalewać wodę powyżej linii
MAX, aby zbiornik na brudną wodę nie
przeciekał.



Demontaż oraz montaż zbiornika
na brudną wodę
Demontaż: Naciśnij dwa górne przyciski pokrywy
do siebie za pomocą palców, aby zdjąć pokrywą
pociągając ją w górę. Podnieś uchwyt zbiornika na
brudną wodę i wyjmij go w celu czyszczeniu.
Montaż: Po umyciu zbiornika, włóż go z powrotem
do odpowiedniego portu i załóż z powrotem
pokrywę.

Czyszczenie zbiornika na
brudną wodę
Zdejmij górną pokrywę oraz wyjmij zbiornik na
brudną wodę, aby wyczyścić końcówkę. Opróżnij
zbiornik, wymyj go i włóż go z powrotem. Jeśli na
końcówce urządzenia znajdują się zabrudzenia,
wyczyść ją przed wyjęciem zbiornika (rys. 8).

Uwaga: Zaleca się wyczyścić zbiornik na brudną
wodę przed każdym użyciem. Na końcówce może
pozostać wodą po wyjęciu zbiornika na brudną
wodę. Należy wtedy wysuszyć urządzenie.

Demontaż oraz montaż szczotki
1. Demontaż: Naciśnij na przycisk zatrzasku prawej
pokrywę i wyjmij ją. Chwyć następnie główkę
szczotki i wyjmij.

2. Montaż: Nałóż szczotkę na silnik końcówki
i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga: Urządzenie będzie wydawać nietypowe
dźwięki, jeśli szczotka nie jest odpowiednio
założona.



2. Gdy szczotka się obraca i jest blokowana przez
zabrudzenia, włosy lub ciała obce, urządzenie
automatycznie przerwie pracę aby nie stworzyć
zagrożenia i by zabezpieczyć silnik. Należy wtedy
wyczyścić szczotkę i pozbyć się blokady.

Używanie bazy urządzenia
Wyjmij  bazę i połóż ją na podłodze. Dopasuj
końcówkę do bazy i włóż ją, tak aby stała stabilnie
w pionie i się nie przewracała (rys. 10).

Uwaga: gdy urządzenie nie działa przez długi
czas, zostaw jest w chłodnym oraz suchym
miejscu. Nie zostawiaj urządzenia na słońcu lub w
wilgotnym otoczeniu.

Czyszczenie oraz
konserwacja

Czyszczenie szczotki
Wyjmij szczotkę i wyczyść ją ręcznie. Po
wyczyszczeniu, załóż szczotkę z powrotem (rys.
11).

Samoczyszczenie
1. Wyjmij zbiornik i wypełnij go wodą z
szamponem do poziomu samoczyszczenia
(260mL) (rys. 12).

2. Wlej wodę do zbiornika z czystą wodą.

3. Podłącz ładowarkę i załóż urządzenie na bazę.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 5s. Dioda zmieni barwę na zieloną, a 
szczotka rozpocznie się obracać i wejdzie w tryb samoczyszczenia.

5. Samoczyszczenie trwa 2 minuty. Naciśnij dowolny przycisk, aby przerwać ten proces.

6. Jeśli na szczotce nadal znajduje się piana, uruchom tryb samoczyszczenia ponownie.

7. Jeśli szczotka nadal nie jest czysta po dwóch procesach samoczyszczenia, wyjmij ją i 
wyczyść ręcznie.



Ważne informacje na temat bezpieczeństwa
1. Zapoznaj się z instrukcjami oraz ostrzeżeniami przed użyciem. Nieprzestrzeganie 
instrukcji może grozić porażeniem, pożarem lub poważnymi zranieniami.

2. Ostrożnie zapoznaj się z instrukcją przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Produkt 
przeznaczony jest do użytku domowego.

Ostrzeżenia
1. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

2. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, upewnij się że napięcie jest odpowiednie.

3. Sprawdź urządzenie przed użyciem. Przerwij użytkowanie, jeśli adapter posiada 
uszkodzenia.

4. Używaj tylko zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

5. Urządzenie nie może być używane przez dzieci oraz osoby z ograniczeniami 
umysłowymi oraz fizycznymi, jeśli nie są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo.

6. Nie należy używać tego urządzenia jako zabawki. Trzymaj produkt z dala od dzieci.

7. Nie należy dotykać wtyczek ani kabli mokrymi rękoma.

8. Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia schodów, aby urządzenie z nich nie 
spadło.

9. Nie należy używać, rozkręcać lub wymieniać komponentów, jeśli kabel, wtyczka lub 
akumulator posiadają uszkodzenia. Własnoręczne próby rozkręcania lub naprawy mogą 
skutkować porażeniem lub pożarem.

10. Należy ładować urządzenie tylko dedykowanymi adapterami od JIMMY.

11. Należy używać tylko akumulatorów dedykowanych przez JIMMY. Korzystanie z innym
może skutkować eksplozją, zranieniem lub uszkodzeniem urządzenia.

12. Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcjami lub jest poważnie uszkodzone np. 
przez upadek z wysokości lub do wody, nie należy włączać urządzenia – zamiast tego 
skontaktuj się z serwisem.

13. Należy używać tylko części wymiennych dedykowanych przez JIMMY.

14. Nie należy targać lub zginać kabla. Trzymaj go z dala od gorących powierzchni, nie 
kładź go przy zamkniętych drzwiach ani nie przewijaj przez ostre krawędzie oraz zakręty. 
Nie zostawiaj kabla w miejscu, gdzie często przechodzą osoby.

15. Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane lub jeśli ma być naprawiane.



16. Nie należy używać kabla do przenoszenia urządzenie (tzn. nie należy za niego pociągać
lub targać za jego pomocą urządzenia).

17. Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

18. Wyjmij akumulator, jeśli urządzenie ma być czyszczone, naprawiane lub ma być przez 
długi czas nieużywane.

19. Utrzymuj wejścia oraz wyjścia powietrza w urządzeniu w czystości. Zatkane otwory 
mogą prowadzić do przegrzania.

20. Elementy elektryczne oraz końcówki nie mogą być myte pod strumieniem wody.

21. Nie należy odkurzać rozgrzanych lub palących się odpadków (np. węgla, papierosów) 
ani łatwopalnych materiałów (np. benzyny).

22. Nie należy odkurzać ostrych obiektów, np. stłuczonego szkła.

23. Nie należy odkurzać drobnych pyłów takich jak gips, mąka, cement.

24. Nie należy odkurzać kwasów ani substancji żrących.

25. Nie należy samemu modyfikować ani rozkręcać urządzenia. Skontaktuj się z serwisem, 
jeśli potrzebna jest pomoc.

26. Wyłącz zasilania i odłącz ładowarkę, jeśli urządzenie nie działa przez dłuższy czas.

27. Parametry urządzenia zostały obliczone w laboratoriach JIMMY lub firm trzecich.



Rozwiązywanie problemów
Jeśli pojawią się problemu, wypróbuj poniższe rozwiązania przed skontaktowaniem się 
z serwisem.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Szczotka nie działa Akumulator rozładowany Naładuj urządzenie

Szczotka nie działa Na szczotkę coś naciska lub jest 
zablokowana przez zabrudzenia lub
włosy

Wyczyść szczotkę

Szczotka nie działa Problem z silnikiem Wymień silnik

Woda nie wydostaje się z natrysku Zbiornik z czystą wodą jest pusty Napełnij zbiornik na czystą wodę

Woda nie wydostaje się z natrysku Natrysk zablokowany Przeczyść natrysk oraz zbiornik na 
brudną wodę

Wyświetla się ikona z pełnym 
zbiornikiem

Zbiornik na brudną wodę jest pełny
lub zbyt brudny

Opróżnij zbiornik na brudną wodę 
i wyczyść

Wyświetla się ikona z pustym 
zbiornikiem

Zbiornik na czystą wodę jest pusty Napełnij zbiornik na czystą wodę

Dioda świeci się na czerwono Akumulator rozładowany Naładuj urządzenie

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły rozwiązać problemu, skontaktuj się z serwisem.

Parametry produktu
Model SF8

Napięcie znamionowe 14.4=
Moc znamionowa 60W

Napięcie wejściowe 
adaptera

100-240V~ 50-60Hz

Napięcie wyjściowe 
adaptera

17.4=600mA

Moc znamionowa 
końcówki elektrycznej

25W

Moc znamionowa 
natrysku

5W

Pojemność akumulatora 2500mAh
Czas ładowania ~5 godzin



Diagram obwodów

Utylizacja
Produkt należy poddać odpowiedniemu recyklingowi i nie należy go utylizować z 
pozostałymi odpadami domowymi.

Zgodnie z wytycznymi europejskimi 2012/19/UE maszyny, które nie nadają się już do 
użytku, oraz zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE, wadliwe lub zużyte 
akumulatory/baterie, muszą być zbierane oddzielnie i usuwane w sposób przyjazny dla 
środowiska.

Zintegrowane baterie mogą być wyjmowane do utylizacji wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel. Otwarcie obudowy obudowy może spowodować uszkodzenie 
lub zniszczenie maszyny. Nie wyrzucaj akumulatorów/baterii do odpadów domowych, 
ognia lub wody. Bateria opakowania/baterie powinny, jeśli to możliwe, być 
rozładowywane, zbierane, poddawane recyklingowi lub usuwane w sposób przyjazny dla 
środowiska. Może ulec zmianie bez powiadomienia.
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