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INSTRUKCJA OBSŁUGI  

odkurzacz do popiołu 
 

 
Model: MAC185-1000W-18L 

230V | 50Hz | 18L | 1000W 

          
 

Zachowaj instrukcję, aby mieć do niej stały dostęp. 
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Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje 
Nieprzestrzeganie jej może spowodować obrażenia ciała a także spowodować ryzyko pożaru lub 
porażenia prądem. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie części lub akcesoria 
używane z tym urządzeniem są prawidłowo i bezpiecznie zamontowane. 

UWAGA 
Dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne ruchowo nie mogą obsługiwać urządzenia. 

 
Urządzenie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa wymaganymi dla sprzętu elektrycznego. 
Przeczytaj instrukcję obsługi przed uruchomieniem sprzętu. 
Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Użytkownicy 
którzy nie zapoznali się z instrukcją, nie mogą obsługiwać urządzenia.  
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
● Nie pozostawiaj działającego odkurzacza bez nadzoru. 
● Napięcie sieciowe musi być takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej odkurzacza.  
● Nie przenoś urządzenia za przewód. 
● Wyjmuj przewód zasilający z gniazdka tylko przez wyciągnięcie wtyczki nie ciągnij za przewód. 

Chroń przewód przed olejem, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Uszkodzony 
przewód może spowodować porażenie prądem. 

● Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony poprzez najechanie, zgniecenie, rozdarcie itp. 
● Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę 

w celu uniknięcia zagrożenia. 
● Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka. 
● Utrzymuj dysze i filtry w czystości  wtedy odkurzacz będzie działał lepiej i bezpieczniej. 
● Nie używaj odkurzacza do zasysania wody. 
● Nie zostawiaj odkurzacza na deszczu. 
● Nie zanurzaj urządzenia w wodzie podczas czyszczenia. 
● Nie używaj odkurzacza do odkurzania łatwopalnych, wybuchowych, żrących cieczy lub 

przedmiotów, gorącego i palącego się pyłu lub materiałów szkodliwych dla ludzkiego ciała. 
● Upewnij się, że temperatura popiołu nie przekracza 50°C. 
● Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta. 
● Odkurzacz przechowuj w suchym pomieszczeniu. 
● To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba 
że będą one nadzorowane i zostaną poinstruowane jak użytkować urządzenie przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

● Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 
● Nie używaj urządzenia, jeśli filtr nie jest zainstalowany! Nie używaj innych filtrów oprócz tych 

(przeciwpożarowych) dołączonych do urządzenia przez producenta. 
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 Budowa i nazwa części 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Instrukcja użytkowania 
• Zamontuj filtr (11) na górnej obudowie urządzenia od wewnątrz.  
• Filtr należy wyjąć i wyczyścić po każdym intensywnym użyciu. 
• Połącz czarny, metalowy wąż z otworem ssącym (8) na zbiorniku. 
• Wsuń rurkę aluminiową (6), aby odkurzyć popiół. 
• Podłącz wtyczkę do gniazdka. 
• Włączanie: ustaw przełącznik (10) w pozycji „ I ” 
• Wyłączanie: ustaw przełącznik (10) w pozycji „O” 
• Z lekkim naciskiem, powoli i równomiernie przesuwaj rurkę ssącą po zabrudzeniach. 

1. Uchwyt 

2. Funkcja dmuchawy 

3. Pokrywa górna 

4. Metalowy klips 

5. Zbiornik 

6. Aluminiowa końcówka 

7. Metalowy wąż 

8. Otwór ssący 

9. Metalowa pokrywa zbiornika 

10. Przełącznik 

11. Filtr zmywalny 
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Konserwacja i pielęgnacja 
● Wyłącz urządzenie. 
● Odłącz wtyczkę sieciową od zasilania. 
● Rozłącz wąż, rurę i pojemnik.  
● Oczyść wąż i rurę, nie dopuszczaj do ich zablokowania. 
● Wyczyść części z tworzywa sztucznego wilgotną ściereczką.  
● Do czyszczenia nie używaj środków czyszczących, rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów. 
● Opróżnij zbiornik, usuń osady, w razie potrzeby umyj. 
● Usuń kurz z filtra i w razie potrzeby umyj go. 
 
Naprawy 
Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Jeżeli odkurzacz 
ulegnie awarii, zleć naprawę tylko uprawnionemu elektrykowi. 
Prawidłowa utylizacja produktu 

 

Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie 
należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 
odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży 
detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z 
innymi odpadami komunalnymi. 

 

Informacje o gwarancji 
• Producent udziela gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP, na okres 2 

lat licząc od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu. 
• Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne. 
• Przy zgłaszaniu roszczeń z tytułu gwarancji należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu. 
• Naprawy w ramach gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.  

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku: 
• Normalnego zużycia i uszkodzeń mechanicznych. 
• Niewłaściwego użytkowania, np. przeciążenia urządzenia, stosowania niezatwierdzonych 

akcesoriów, użycia siły, uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi 
• Uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączenie do 

nieodpowiedniej sieci zasilającej lub nieprzestrzeganie instrukcji montażu. 
• Częściowym lub całkowitym demontażem urządzenia przez nieuprawnione osoby.  
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