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Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z 
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome.

opis ogólny (rys. 1)
1 Filtr piany (niebieski)
2 Filtr główny
3 Filtr Super Clean Air HEPA
4 Kratka filtra
5 Przycisk zwijania przewodu sieciowego
6 Uchwyt górny
7 Pokrętło mocy ssania
8 Wyłącznik
9 Szczelina mocująca
10 Wtyczka przewodu sieciowego
11 Pokrywka pojemnika na kurz
12 Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
13 Pojemnik na kurz z uchwytem
14 Zdejmowana pokrywka
15 Otwór złączki węża 
16 Złączka węża
17 Przyciski zwalniające złączki węża
18 Uchwyt
19 Kółko obrotowe
20 Szczelina do przechowywania
21 Tabliczka znamionowa
22 Nasadka uniwersalna (tylko wybrane modele)
23 Przełącznik nasadki
24 Nasadka AeroSeal (tylko wybrane modele)
25 Przełącznik nasadki
26 Nasadka TriActive (tylko wybrane modele)
27 Przełącznik nasadki
28 Turboszczotka (tylko wybrane modele)
29 Podkładki do polerowania
30 Nasadka Super Parquet (tylko wybrane modele)
31 Krawędź mocująca
32 Szczelinówka (tylko wybrane modele)
33 Nasadka mała (tylko wybrane modele)
34 Rura teleskopowa z przyciskiem zwalniającym
35 Nasadka szczotki (tylko wybrane modele)
36 Zacisk na akcesoria
37 Kółko tylne

Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. 
Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

niebezpieczeństwo
 - Nigdy nie używaj urządzenia do zbierania wody ani innych płynów. Nigdy nie odkurzaj też 

substancji łatwopalnych ani gorącego popiołu.

PoLski



ostrzeżenie
 - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z 

napięciem w sieci elektrycznej.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
 - Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić 

autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej 
osobie.

 - Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub 
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane i 
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń 
wiążących się z jego używaniem.

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
 - Dzieci mogą opróżniać i czyścić pojemnik na kurz bądź czyścić i wymieniać filtry tylko pod 

nadzorem osoby dorosłej.
 - Nie należy kierować węża, rury ani żadnego z pozostałych akcesoriów w stronę oczu lub uszu, 

ani też wkładać ich do ust, jeśli podłączone są do włączonego odkurzacza.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka 

elektrycznego. 
 - Nie czyścić żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
 - Po wyczyszczeniu filtra głównego i filtra piany zaczekaj, aż całkowicie wyschną przed ponownym 

zamontowaniem ich w urządzeniu.

uwaga
 - Kiedy używasz urządzenia do odkurzania popiołu, drobnego piasku, wapna, cementu i 

podobnych substancji, pory filtra piany mogą zostać zatkane. Gdy zauważysz znaczny spadek 
mocy ssania, przeczyść filtr piany.

 - Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów firmy Philips. Nie próbuj konstruować filtrów 
samodzielnie. 

 - Nigdy nie używaj urządzenia bez filtrów. Brak któregoś z nich może spowodować uszkodzenie 
silnika i skrócić okres eksploatacji urządzenia.

 - Zbieranie dużych przedmiotów może spowodować zatkanie rury lub węża. 
 - Urządzenie nie działa, jeśli pojemnik na kurz lub pokrywka pojemnika na kurz nie są 

odpowiednio zamontowane.
 - Aby uzyskać najlepsze efekty, czyść filtr główny i filtr piany co najmniej 4 razy w roku.
 - Nie zdejmuj żadnej z gumowych uszczelek.
 - Nie czyść gumowych uszczelek za pomocą detergentów.
 - Pojemnik na kurz nie powinien być płukany pod bieżącą wodą. Jeśli przypadkiem tak się stało, 

przed ponownym zamontowaniem pojemnika na kurz w urządzeniu odłącz i wysusz 
zdejmowaną pokrywkę. 

 - Podczas odkurzania, zwłaszcza w pomieszczeniach o niskiej wilgotności powietrza, na odkurzaczu 
tworzą się ładunki elektrostatyczne. W rezultacie istnieje ryzyko „kopnięcia” prądu w przypadku 
dotknięcia rury lub innych stalowych części odkurzacza. Nie jest to szkodliwe dla użytkownika i 
nie uszkadza urządzenia. W celu zminimalizowania tego niekorzystnego efektu zalecamy:

1 rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą innych metalowych obiektów w pokoju 
(np. nóg stołu lub krzesła, grzejnika itp.); (rys. 2)

2 zwiększenie poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu poprzez umieszczenie w nim 
naczynia z wodą. Miski napełnione wodą można umieścić na przykład na grzejnikach lub w ich 
pobliżu (rys. 3).

 - Poziom hałasu: Lc = 81 dB (A)
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Pola elektromagnetyczne (eMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli 
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych 
badań naukowych.

Przygotowanie do użycia
Wąż

 1 	Aby	podłączyć	wąż,	włóż	go	w	otwór	złączki	węża,	aż	zatrzaśnie	się	w	odpowiedniej	pozycji	
(usłyszysz	„kliknięcie”)	(rys.	4).

 2 	Aby	odłączyć	wąż,	naciśnij	przyciski	zwalniające	(1)	i	wyciągnij	go	z	otworu	złączki	węża	
(2)	(rys.	5).
uchwyt 

 1 	Aby	połączyć	rurę	z	uchwytem	węża,	włóż	uchwyt	do	rury.	Dopasuj	sprężynowy	przycisk	
blokujący	do	otworu	rury,	aż	zatrzaśnie	się	w	odpowiedniej	pozycji	(usłyszysz	
„kliknięcie”)	(rys.	6).

 - Aby odłączyć rurę, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij uchwyt z rury.

rura teleskopowa 
 1 	Przesuń	blokadę	rury	w	górę	lub	w	dół,	ustawiając	długość	rury	tak,	aby	uchwyt	znajdował	się	

na	wysokości	biodra	(rys.	7).
Podłączanie nasadek 

 - Aby podłączyć nasadkę lub akcesorium do rury, włóż ją do nasadki lub akcesorium. Następnie 
dopasuj sprężynowy przycisk blokujący do otworu nasadki lub akcesorium, aż zatrzaśnie się w 
odpowiedniej pozycji (usłyszysz „kliknięcie”).  (rys. 8)

Uwaga: Nasadkę lub akcesoria można również podłączyć bezpośrednio do uchwytu.
nasadka aeroseal (tylko wybrane modele)

Nasadka AeroSeal została zaprojektowana specjalnie z myślą o dokładniejszym czyszczeniu szczelin 
w podłodze i dywanów oraz zbieraniu większej ilości kurzu i kłaczków za jednym pociągnięciem. 
 - Korzystaj z ustawień do czyszczenia twardych powierzchni, aby wygodnie czyścić płytki 

ceramiczne, parkiety, linoleum lub podłogi laminowane. Wciśnij stopą przełącznik nasadki, aby 
wysunąć pasek szczotki z obudowy (rys. 9).

 - Korzystaj z ustawienia do czyszczenia dywanów, aby wygodnie odkurzać miękkie powierzchnie. 
Wciśnij ponownie przełącznik nasadki, aby schować pasek szczotki w obudowie (rys. 10).

nasadka triactive (tylko wybrane modele)
Nasadka TriActive jest nasadką wielofunkcyjną służącą do odkurzania dywanów i twardych podłóg. 
 - Szczotki boczne przechwytują więcej kurzu i brudu po bokach nasadki i pozwalają lepiej 

odkurzać miejsca wzdłuż mebli oraz innych przeszkód (rys. 11).
 - Otwór z przodu nasadki pozwala zasysać większe cząsteczki brudu (rys. 12).

 1 	Aby	czyścić	twarde	powierzchnie,	wciśnij	nogą	przełącznik	znajdujący	się	na	górze	
nasadki	(rys.	13).

 , Pasek	szczotki	do	czyszczenia	twardych	powierzchni	wysunie	się	z	obudowy.	Kółko	zostanie	
uniesione,	co	ma	zapobiec	rysowaniu	podłogi,	a	także	zwiększyć	swobodę	manewrowania.

 2 	Aby	odkurzać	dywany,	wciśnij	ponownie	przełącznik	nasadki.		(rys.	14)
 , Pasek	szczotki	zostanie	schowany	w	obudowie,	a	kółko	obniży	się	automatycznie.
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nasadka uniwersalna (tylko wybrane modele)
Nasadka uniwersalna służy do odkurzania dywanów oraz twardych powierzchni.

 1 	Aby	czyścić	twarde	powierzchnie,	wciśnij	nogą	przełącznik	znajdujący	się	na	górze	
nasadki	(rys.	15).

 , Pasek	szczotki	do	czyszczenia	twardych	powierzchni	wysunie	się	z	obudowy.
 2 	Aby	odkurzać	dywany,	wciśnij	ponownie	przełącznik	nasadki.		(rys.	16)
 , Pasek	szczotki	zostanie	schowany	w	obudowie.

szczelinówka, nasadka mała i nasadka szczotki (tylko wybrane modele)
 1 	Podłącz	małą	nasadkę,	szczelinówkę	lub	nasadkę	szczotki	bezpośrednio	do	uchwytu	lub	do	

rury	(rys.	17).
1 Szczelinówka służy do odkurzania narożników i innych trudno dostępnych miejsc.
2 Małą nasadkę można stosować do odkurzania niewielkich powierzchni, np. siedzisk krzeseł i 

kanap.
3 Nasadka szczotki służy do czyszczenia komputerów, półek na książki itp.

Zacisk na akcesoria
 1 	Załóż	zacisk	na	akcesoria	na	rurę	(rys.	18).
 2 	Zatrzaśnij	szczelinówkę,	nasadkę	małą	lub	nasadkę	szczotki	w	zacisku.

Zasady używania
odkurzanie

 1 	Całkowicie	wyciągnij	przewód	sieciowy	z	odkurzacza	i	włóż	jego	wtyczkę	do	gniazdka	
elektrycznego.

 2 	Naciśnij	stopą	wyłącznik	znajdujący	się	na	górnej	części	urządzenia,	aby	włączyć	
urządzenie	(rys.	19).

 3 	W	przypadku	przerwy	w	odkurzaniu	rurę	można	ustawić	w	wygodnym	położeniu,	wsuwając	
krawędź	mocującą	na	nasadce	w	szczelinę	mocującą	(rys.	20).
regulacja mocy ssania

 - Podczas odkurzania można regulować moc ssania za pomocą pokrętła na górnej 
części urządzenia (rys. 21).

 - Ustaw maksymalną moc ssania do odkurzania bardzo brudnych dywanów i podłóg twardych.
 - Ustaw umiarkowaną moc ssania do odkurzania dywanów.
 - Ustaw minimalną moc ssania do odkurzania mebli, obrusów itp.

Wskazówka: Zmniejszenie mocy ssania pozwala w łatwiejszy sposób przesuwać nasadkę po podłodze.

Czyszczenie i konserwacja
Przed	przystąpieniem	do	czyszczenia	lub	konserwacji	urządzenia	należy	wyjąć	wtyczkę	z	gniazdka	
elektrycznego.	
Nie	należy	czyścić	żadnych	części	urządzenia	w	zmywarce	do	naczyń.

opróżnianie pojemnika na kurz 
Uwaga: Aby zachować optymalne działanie urządzenia, po użyciu należy opróżnić pojemnik na kurz. 
Zawsze opróżniaj pojemnik na kurz, gdy ilość kurzu osiągnie poziom wskaźnika maksymalnego 
napełnienia (rys. 22).
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Uwaga:	Dzieci	mogą	opróżniać	i	czyścić	pojemnik	na	kurz	bądź	czyścić	i	wymieniać	filtry	tylko	
pod	nadzorem	osoby	dorosłej.

 1 	Naciśnij	przycisk	zwalniający	pojemnika	na	kurz,	chwyć	za	jego	uchwyt	i	wyjmij	go	z	
urządzenia.		(rys.	23)

 2 	Zdejmij	pokrywę	z	pojemnika	na	kurz	(rys.	24).
 3 	Wysyp	zawartość	pojemnika	na	kurz	do	kosza	(rys.	25).
 4 	Zamontuj	pokrywkę	z	powrotem	na	pojemniku	na	kurz	(1)	i	zamknij	ją	(2)	(rys.	26).
 5 	Umieść	pojemnik	na	kurz	w	z	powrotem	w	urządzeniu	i	dociśnij	uchwyt	górny	(usłyszysz	

„kliknięcie”)	(rys.	27).
Uwaga:	Pojemnik	na	kurz	nie	powinien	być	płukany	pod	bieżącą	wodą.	Jeśli	przypadkiem	tak	się	
stało,	przed	ponownym	zamontowaniem	pojemnika	na	kurz	w	urządzeniu	odłącz	i	wysusz	
zdejmowaną	pokrywkę.		(rys.	28)

Czyszczenie i wymiana filtrów 
Uwaga:	Nie	używaj	innych	filtrów.	Korzystaj	wyłącznie	z	oryginalnych	filtrów	Philips	HEPA.	Więcej	
informacji	na	temat	zamawiania	filtrów	HEPA	można	znaleźć	w	rozdziale	„Zamawianie	
akcesoriów”.

Uwaga: W przypadku normalnej eksploatacji urządzenia filtra głównego nie trzeba wymieniać. 
Uwaga: Filtr piany należy wymienić tylko wtedy, gdy jest bardzo brudny i nie można go wyczyścić lub gdy 
jest uszkodzony. 

Czyszczenie filtra głównego i filtra piany
Uwaga:	Aby	uzyskać	najlepsze	efekty,	czyść	filtr	główny	i	filtr	piany	co	najmniej	4	razy	w	roku.

Uwaga:	Nie	próbuj	konstruować	filtrów	samodzielnie.	Używaj	wyłącznie	oryginalnych	filtrów	
firmy	Philips.

 1 	Wyjmij	pojemnik	na	kurz	i	wyciągnij	filtr	główny	(rys.	29).
 2 	Wyjmij	niebieski	filtr	piany	z	filtra	głównego.		(rys.	30)
Wskazówka: W celu uniknięcia zabrudzenia rąk można wyjąć filtr, chwytając za języczek.
 3 	Wyczyść	filtr	piany	i	filtr	główny	pod	bieżącą	wodą	(rys.	31).
Nie	należy	nigdy	używać	szczotki	ani	środków	czyszczących	do	czyszczenia	filtra	piany	i	filtra	
głównego.	Nie	należy	ich	również	prać	w	pralce	ani	myć	w	zmywarce.
Uwaga: Czyszczenie nie przywraca oryginalnego koloru filtra, ale sprawia, że filtr odzyskuje moc 
filtrowania.
 4 	Wykręć	niebieski	filtr	piany	(rys.	32).
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 5 	Pozostaw	filtr	piany	i	filtr	główny	do	wyschnięcia	na	przynajmniej	24	godziny,	w	miejscu	
nienarażonym	na	bezpośrednie	działanie	promieni	słonecznych	(rys.	33).

Upewnij	się,	że	filtr	piany	i	filtr	główny	są	całkowicie	suche.
Nie	należy	suszyć	filtra	piany	ani	filtra	głównego	na	grzejniku	ani	w	suszarce	bębnowej.
 6 	Wciśnij	filtr	piany	z	powrotem	do	filtra	głównego.		(rys.	34)
 7 	Przymocuj	filtr	główny	z	powrotem	do	pojemnika	na	kurz	(rys.	35).

Czyszczenie filtra super Clean air HePa
Filtr Super Clean Air HEPA należy czyścić co 6 miesięcy. Filtr można czyścić maksymalnie cztery razy. 
Później należy go wymienić. 

 1 	Aby	zdjąć	kratkę	filtra,	naciśnij	zacisk	w	dół	(1)	i	wyjmij	kratkę	filtra	(2),	ciągnąc	ją	w	swoją	
stronę.		(rys.	36)

 2 	Wyjmij	filtr	Super	Clean	Air	HEPA,	ciągnąc	zacisk	w	swoją	stronę.		(rys.	37)
 3 	Opłucz	filtr	pod	ciepłą,	bieżącą	wodą	o	niewielkim	ciśnieniu	(rys.	38).
Nigdy	nie	czyść	filtra	za	pomocą	szczoteczki.
 4 	Ostrożnie	wytrząśnij	wodę	z	powierzchni	filtra.	Pozostaw	filtr	do	zupełnego	wyschnięcia	(na	

co	najmniej	2	godziny)	przed	ponownym	umieszczeniem	go	w	odkurzaczu.
Uwaga: Czyszczenie nie przywraca oryginalnego koloru filtra, ale sprawia, że filtr odzyskuje moc 
filtrowania.
 5 	Zatrzaśnij	filtr	na	swoim	miejscu	(rys.	39).
Uwaga: Upewnij się, że zacisk filtra znajduje się na górze. 
 6 	Zamontuj	kratkę	filtra	z	powrotem	w	odkurzaczu.		(rys.	40)

Wymiana filtra super Clean air HePa 
Uwaga:	Używaj	wyłącznie	oryginalnych	filtrów	firmy	Philips.

 1 	Aby	zdjąć	kratkę	filtra,	naciśnij	zacisk	w	dół	(1)	i	wyjmij	kratkę	filtra	(2),	ciągnąc	ją	w	swoją	
stronę.		(rys.	36)

 2 	Wyjmij	filtr	Super	Clean	Air	HEPA,	ciągnąc	zacisk	w	swoją	stronę	(rys.	37).
 3 	Zatrzaśnij	filtr	Super	Clean	Air	HEPA	na	swoim	miejscu.		(rys.	39)
Uwaga: Upewnij się, że zacisk filtra znajduje się na górze.
 4 	Zamontuj	kratkę	filtra	z	powrotem	w	odkurzaczu.		(rys.	40)

Przechowywanie
 1 	Wyłącz	urządzenie	i	wyjmij	jego	wtyczkę	z	gniazdka	elektrycznego.
 2 	Naciśnij	przycisk	zwijania	przewodu	sieciowego,	aby	zwinąć	przewód	(rys.	41).
 3 	Ustaw	urządzenie	w	pozycji	pionowej.	Aby	przechowywać	rurę,	wsuń	krawędź	mocującą	

nasadki	w	szczelinę	do	przechowywania,	maksymalnie	skróć	długość	rury	i	odłóż	
urządzenie.		(rys.	42)
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Zamawianie akcesoriów
Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, wejdź na stronę www.philips.com/shop. W przypadku 
trudności z kupieniem akcesoriów skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. 
Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej. Możesz również odwiedzić stronę 
www.philips.com/support.

Zamawianie filtrów
 - Filtry HEPA mają numer katalogowy FC8038.
 - Filtry piany mają numer katalogowy 4322 004.9369.0.

ochrona środowiska
 - Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa 

domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. 
Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 43).

 - Aby zaoszczędzić energię, wyłączaj urządzenie, kiedy przerywasz odkurzanie, nawet jeśli trwa to 
krótką chwilę.

gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy 
odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi 
Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w kraju zamieszkania 
użytkownika nie ma takiego centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów  
firmy Philips.

rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z 
urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy 
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta. 

 1 	Moc	ssania	jest	niewystarczająca.
 - Być może pojemnik na kurz jest pełny. 

W razie potrzeby opróżnij pojemnik na kurz.
 - Być może pokrętło mocy ssania nie jest odpowiednio ustawione. 
 - Być może pokrywka pojemnika na kurz nie jest prawidłowo zamontowana.

Zamontuj pokrywkę prawidłowo.
 - Być może zachodzi potrzeba wyczyszczenia lub wymiany filtrów. 

W razie potrzeby wyczyść lub wymień filtry.
 - Być może nasadka, rura lub wąż są zatkane. 
 - Aby usunąć zator, odłącz zapchany element (wąż lub rurę) i, jeśli to możliwe, podłącz go 

odwrotną stroną. Włącz odkurzacz w celu wydmuchania zatykającego przedmiotu (rys. 44).

 2 	Przesuwanie	nasadki	po	podłodze	sprawia	trudności.	
 - Zmniejszenie mocy ssania pozwala w łatwiejszy sposób przesuwać nasadkę po podłodze.
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