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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
odkurzacz do popiołu 

 
 

 
 

Model: MAC175-1200W-18L 
230V | 50Hz | 18L | 1200W 

 

          
 

 
 

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 producenta, 

przedstawiciela serwisowego lub 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 na dnie pokrywy pojemnika 
● Każdorazowo po długim użytkowaniu filtr powinien być wyjęty i wyczyszczony. 
● Podłącz szczelnie wąż z pojemnikiem i aluminiową rurką, tak jak na powyższym zdjęciu konstrukcyjnym. 
● Włóż rurę do kominka lub pieca, aby odkurzyć popiół.  
● Podłącz wtyczkę do gniazdka. 
● Włączanie: ustaw przełącznik (2) w pozycji "I". 
● Wyłączanie: ustaw przełącznik w pozycji "O". 
● Przesuwaj rurę ssącą z lekkim naciskiem powoli i równomiernie po zabrudzeniach. 
● Zdemontuj filtr jak na poniższym zdjęciu i przekręcić śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 

1. Uchwyt  
2. Przełącznik  
3. Podłączenie węża / ssawka  
4. Zbiornik S/S 
5. Wąż metalowy 
6. Zintegrowana podstawa 
7. Uniwersalne kółko 
8. Rura aluminiowa 
9. Metalowe zapięcie  
10. Metalowa pokrywa zbiornika  
11. Pokrywa górna  
12.Funkcja samooczyszczania 
13.Funkcja wydmuchu 
14.Przełącznik filtra  
15.Obudowa silnika 
16. Wlot powietrza do silnika 
(metalowy) 
17. Śruba do filtra HEPA 
18.  Zmywalny filtr HEPA 
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UWAGA 
Gumowa część filtra musi ściśle dotykać czerwonego przełącznika filtra. Dokręć filtr za pomocą śruby 
na spodzie, w przeciwnym razie odkurzacz do popiołu nie rozpocznie pracy. 
 

 
 

 
 
Jeżeli filtr HEPA jest zablokowany (brak mocy ssania lub niska wydajność pracy), naciśnij 5 razy 
przełącznik wstrząsania kurzu na górnej pokrywie (12), tak jak pokazano na poniższym rysunku. 
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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 przeciwpożarowego 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.  
 
 
NERGIS Sp.z.o.o.Sp.k. 
ul.Ludowa 17 lok.U1 
00-780 Warszawa 
www.nergis.pl 
2022 
 
 
 

http://www.nergis.pl/
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ENGLISH 
 
Before operating this appliance, please ensure that you read & understand all the instructions that 
apply to it, as failure to comply with these instructions may result in personal injury to other 
person, and also increase the risk of fire of electrical shock. Please ensure that any replacement 
parts or accessories used with this appliance are correctly and/or securely fitted before use. 
Please retain the instructions for constant reference.  
 
ATTENTION!! 
The equipment complies with the safety regulations required for electrical equipment.  
Read through the instructions for use before starting up the equipment.  
 
Improper use can lead to personal injury and property damage. Users who are not familiar with 
the instructions, may not operate the equipment. Keep the instructions for use in safe custody. 
 
Children and youths are not permitted to operate the equipment. 
 

Safety Information 
 Do not leave the cleaner running without supervision. 
 The mains voltage must be the same as the details on the machine’s model plate.  
 Do not carry the cleaning by the cable. Only remove the cable from the socket by pulling the 

plug. Protect the cable from oil, heat and sharp edges. Damaged cables can cause an electric 
shock. 

 Ensure that the cable is not damaged by being run over, crushes, torn, etc. 
 The plug must be removed before cleaning or maintaining the appliance. 
 Keep the nozzles and filters clean and functional to ensure that the cleaner works better and 

more safely. 
 Do not use to suck up water. 
 Do not leave the cleaner out in the rain. 
 Do not immerse in water for cleaning. 
 Do not use the cleaner to vacuum inflammable or explosive liquids, causticity object, hot and 

burning dust or harmful material to human body. 
 Ensure the temperature of the ash cannot exceed Celsius 50 °C. 
 Only use the accessories recommended by the manufacturer. 
 Keep the cleaner in a dry room. 
 Don't vacuum the objects as follows: liquid, inflammable and explosive dangerous material, 

corrosive material and burning ash, match, and cigarette. 
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a 

similarly qualified person in order to avoid a hazard. 
 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. 

 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
 Do not use the appliance if the filter is not installed! Do not used other filters except the ones 

(fire prevention filter) attached to the appliance by manufacturer. 
 
 

http://dict.iciba.com/corrosive/
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Structure and parts name 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Use instruction 
 Fit the HEPA filter on the bottom of container cover, and the filter should be took out and cleaned after lengthy 

use. 
 Connect tightly hose with the barrel and aluminum tube as the above structure picture shows. 
 Put tube into fireplace or stove to vacuum ash.  
 Connect the plug to the socket 
 Switching on: set the switch (2) to " I " 
 Switching off: set the switch to "O" 
 Move the suction tube with light pressure slowly and evenly over the dirt. 
 Assemble the HEPA filter as the following picture shows, and turn of the screw as the signal. 
 

1. Handle  
2. Switch  
3. Suction mouth  
4. S/S tankl 
5. Metal hose 
6. Integrated base 
7. Universal wheel 
8. Aluminum tube 
9. Metal clip  
10. Metal barrel cap   
11. Top cover  
12. Dust shaking button 
13. Blower  
14. Filter switch  
15. Motor base 
16. Motor air inlet (metal) 
17. Screw for HEPA filter 
18.  Washable HEPA filter 
 
                   
                   
                 
 
 

2 

1 

3 

5 

10 

8 

4 

12 

17 

18 
14 

16 

15 

9 

13 

7 6 

11
 



 

 

8/9 

Attention!!  
The rubber part of HEPA filter need to touch the red filter switch tightly with the screw on bottom, 
otherwise the ash cleaner cannot start to work. 
 

 
 

 
Press the dust shaking switch on top cover 5 times as the following picture shows if the HEPA filter 
blocked (no suction power or low working efficiency). 
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Maintenance and care 
 Stop the cleaner. 
 Disconnect the mains plug from the power supply.  
 Disconnect hose, tube and container apart.  
 Clean the hose and tube and keep them unblocked. 
 Use a damp cloth to clean the plastic parts.  
 Empty container, tap the deposits to loosen them and, if necessary, wash it. 
 Brush dust on fire prevention filter and, if necessary, wash it. 
 Do not use cleaning products, solvents or sharp objects for this purpose. 
 
Repairs 
Only use accessories and spare parts recommended by the manufacturer. If the equipment should 
fail some day in spite of our quality controls and your maintenance, only have it repaired by an 
authorized electrician. 
 

Correct Disposal of this product 
 

 

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return 
your used device, please use the return and collection systems or contact the 
retailer where the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling. 

 
Warranty Information 
The manufacturer provides warranty with a 2 years, starting from the date on which the appliance 
is sold to the end user. 
 
The warranty only covers defects in material or workmanship. 
 
The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making 
a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted. 
 
The warranty will not apply in cases of: 
Normal wear and tear 
Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories 
Use of force, damage caused by external influences 
Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains 
supply or non-compliance with the installation instructions  
Partially or completely dismantled appliances 
 
NERGIS Sp.z.o.o.Sp.k. 
ul.Ludowa 17 lok.U1 
00-780 Warszawa 
www.nergis.pl 
2022 
 

http://www.nergis.pl/

