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Odkurzacz centralny jest odpowiednio dobierany 
do każdego rodzaju budynku mieszkalnego 
(domu, biura, hotelu, budynku gospodarczego...).
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Zwróć uwagę! Zalecana średnica rury 
wydmuchu powietrza
Długość do 2m : mm 50
Długość 2m - 6m : mm 63
Długość 6m - 8m : mm 80
Długość 8m - 10m : mm 100

Nie zaleca się użycia rury wydmuchu 
powietrza dłuższej niż 10m aby 
nie spowodować uszkodzenia jednostki.
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UŻYTKOWANIE

3
Otwórz gniazdo ssące i 
wciśnij koniec węża elastycznego 
do gniazda. Ssanie rozpocznie 
się automatycznie lub po 
przestawieniu włącznika na 
rączce węża.
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SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE

UWAGA!!! Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek konserwacji czy wymiany elementów, należy odłączyć 
jednostkę od zasilania i założyć rękawiczki i maseczkę ochronną.

6.1 Panel konserwacji zaprogramowanej

Proporcjonalnie do ilości godzin pracy jednostki należy przeprowadzać konserwacje zaprogramowane fabrycznie w celu uniknięcia 
uszkodzenia jednostki oraz zachowania jej maksymalnej wydajności.
Aby zagwarantować konserwację poszczególnych części w odpowiednim czasie, jednostka została wyposażona w panel  elektroniczny, który, 
poprzez włączenie się diody LED, wskazuje użytkownikowi typ wymaganej konserwacji, jaki należy przeprowadzić.

Zapalenie się diody Led wskazuje na konieczność przeprowadzenia odpowiedniej konserwacji, ale nie powoduje wyłączenie się 
jednostki.

ON
Dioda żółta  - sygnalizuje, że jednostka jest podłączona do prądu

RUN                         
Dioda zielona 

Świeci jednostajnie – w trybie pracy
Świeci pulsacyjnie – w trybie spoczynku

RESET
Dioda pulsacyjna – konserwacje zaprogramowane 
(patrz rozdz. 6.2)

Wyłączona – brak potrzeby konserwacji
Włączona – należy sprawdzić stopień 
zużycia szczotek silnikowych

MOTORE
Dioda czerwona

Wyłączona – brak potrzeby konserwacji
Włączona – należy sprawdzić stopień 
zabrudzenia filtra

FILTR
Dioda czerwona

Wyłączona – brak potrzeby konserwacji
Włączona – należy sprawdzić poziom 
zapełnienia zbiornika

POJEMNIK NA 
KURZ
Dioda czerwona
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6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu

Należy wyzerować wszystkie liczniki programowanych konserwacji przy pierwszym podłączeniu jednostki:

Naciśnij przycisk RESET i czekaj na jednoczesne włączenie się 3 diod LED

Podczas gdy 3 diody LED wciąż świecą, zwolnij i ponownie ale krótko nacisnąć przycisk RESET
Zwróć uwagę, żeby podczas tej czynności wszystkie 3 diody się świeciły, w przeciwnym razie procedura zostanie 
anulowana i trzeba będzie zacząć od początku.

Wszystkie 3 diody LED wyłączą się i ponownie załączą, co oznacza, że liczniki zostały zresetowane prawidłowo.

W ten sposób wszystkie liczniki są wyzerowane pozostają zapisane ustawienia fabryczne zaprogramowanych konserwacji.

Ustawienia fabryczne :

Ilość godzin odkurzania Typ konserwacji Przeprowadza

Czyszczenie filtra

Opróżnienie pojemnika na kurz

Wymiana szczotek w silniku

Użytkownik

Użytkownik

Serwis
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6.3 Resetowanie pojedynczej zaprogramowanej konserwacji

Włączenie się jednego z trzech diod LED (silnik, filtr, pojemnik na kurz) sygnalizuje konieczność zaprogramowanej konserwacji.

Aby dokonać konserwacji (patrz rozdział. 6.1), należy wykonać następujące czynności w celu zresetowania licznika:

Sprawdzić, że jedna z diod (czerwona dioda LED) jest włączona

Nacisnąć przycisk RESET przez około 1 sekundę

Upewnij się, że dioda LED się wyłączyła i ponownie miga, co oznacza, że reset został wykonany poprawnie.

W ten sposób został zresetowany licznik konserwacji, podczas gdy inne pozostają w niezmienionym ustawieniu.

6.4 Konserwacja obudowy jednostki

Obudowę jednostki należy regularnie czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem neutralnym.

18

UWAGA !!!
Korpus jednostki ssącej wymaga okresowego czyszczenia. Użyj gładkiej i wilgotnej szmatki, nasączonej delikatnym mydłem.

Należy używać tylko wody, ewentualnie wody z niewielką ilością delikatnego mydła. 

Alkohol lub inne rozpuszczalniki mogą uszkodzić urządzenie.  

Poczekaj aż korpus będzie całkowicie suchy.  

6.3 Resetowanie pojedynczej zaprogramowanej konserwacji

Włączenie się jednego z trzech diod LED (silnik, filtr, pojemnik na kurz) sygnalizuje konieczność zaprogramowanej konserwacji.

Aby dokonać konserwacji (patrz rozdział. 6.1), należy wykonać następujące czynności w celu zresetowania licznika:

Sprawdzić, że jedna z diod (czerwona dioda LED) jest włączona

Nacisnąć przycisk RESET przez około 1 sekundę

Upewnij się, że dioda LED się wyłączyła i ponownie miga, co oznacza, że reset został wykonany poprawnie.

W ten sposób został zresetowany licznik konserwacji, podczas gdy inne pozostają w niezmienionym ustawieniu.

6.4 Konserwacja obudowy jednostki

Obudowę jednostki należy regularnie czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem neutralnym.

18

UWAGA !!!
Korpus jednostki ssącej wymaga okresowego czyszczenia. Użyj gładkiej i wilgotnej szmatki, nasączonej delikatnym mydłem.

Należy używać tylko wody, ewentualnie wody z niewielką ilością delikatnego mydła. 

Alkohol lub inne rozpuszczalniki mogą uszkodzić urządzenie.  

Poczekaj aż korpus będzie całkowicie suchy.  



19

19



20

20



Do wymiany zawsze używaj nowego wkładu filtra lub prawidłowo zregenerowanego
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najbardziej

najbardziej
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Jednostka nadal działa po zamknięciu 
gniazda
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