
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Podane wartości pomiarowe niniejszej serii urządzeń zostały utworzone zgodnie z Rozporządzeniem 
delegowanym (UE) nr 665/2013 oraz Rozporządzeniem (UE) nr 666/2013 z zastosowaniem 
zharmonizowanych norm EN 60312-1 i przynależnych części norm EN 60335. 
Seria urządzeń SEBO DART 1/2 jest zgodnie z ww. rozporządzeniami zakwalifikowana jako odkurzacz 
do dywanów i jako taki podlega kontroli. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności energetycznej oraz 
głębokiego czyszczenia dywanu zalecamy ustawienie szczotki oraz eksploatację odkurzacza na 
poziomie 1. SEBO DART 1/2 (w dostarczonej wersji) nie nadaje się do eksploatacji na twardych 
podłożach.  
Seria urządzeń SEBO DART 4 jest zgodnie z ww. rozporządzeniami zakwalifikowana jako odkurzacz 
uniwersalny i jako taki podlega kontroli. 
 
DANE TECHNICZNE  
 
Odkurzacz 
Moc silnika dmuchawy     700*/1000 W 
Podciśnienie      225 mbar (2300 mm H2O) 
Przepływ powietrza     50 l/s 
Worek filtrujący     3,5 l, 3-warstwowy 
Waga       4,5 – 7,2 kg*  
Klasa ochrony      II, podwójna izolacja  
Długość przewodu     9,5 m  
 
 
Elektryczna szczotka do dywanów*  
Moc silnika szczotki     31 cm, 175 W 
Moc silnika szczotki     37 cm, 200 W 
Szerokość robocza elektr. szczotki do dywanów  31 cm / 37 cm 
Napęd szczotki      pasek zębaty 
Prędkość obrotowa szczotki    2700 obr./min 
 
* w zależności od wyposażenia  
 
Stan na: 08.2014, Nr art. 07020C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deklaracja zgodności UE  
(Oznaczenie CE) 

 
Niniejszym deklarujemy, iż określone poniżej urządzenia odpowiadają pod względem swojego 
projektu i konstrukcji oraz w wprowadzonych przez nas do obrotu wersjach stosownym, 
podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia następujących dyrektyw UE.  
1.  Dyrektywa maszynowa 
DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
maszyn, zmieniająca Dyrektywę 95/16/WE.  
2.  Kompatybilność elektromagnetyczna  
DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności 
elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. 
3.  RoHS 
DYREKTYWA 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.  
4.  Ekoprojekt 
DYREKTYWA 2009/125/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią.  
5.  Etykietowanie energooszczędności  
DYREKTYWA 2010/30/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz 
innych zasobów przez produkty związane z energią.  
 
Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w przypadku nieuzgodnionych z nami zmianach 
dokonanych w urządzeniach.  
 
Typ urządzenia:   SEBO AUTOMATIC XP1/XP2/XP3, 
     SEBO PROFESSIONAL G1/G2 
     SEBO 370C/470C/BS36C/BS46C 
     SEBO DART 1/2/4 
     SEBO 300/350/450 EVOLUTION 
 
Zastosowane normy/rozporządzenia: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
     EN 55014-2:1997 + Cor. 1997 + A1:2001 + A2:2008 
     EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009; 
     EN 61000-3-3:2008 
     EN 62233:2008, EN 62233 Popr. 1:2008 
     EN 60335-1:2012 
     EN 60335-2-69:2010 
     EN 60312-1:2013, Rozp. (UE) 665/2013, Rozp. (UE) 666/2013 
 
Velbert, 18 lipca 2014 r.   Achim Liffers - Prezes 
     /-/ podpis nieczytelny   
  
 
 
 
 
 


