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Odkurzacz
instrukcja obsługi

Polish
✻  Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać 

instrukcję obsługi.
✻ Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do uzytku 
domowego, we wnetrzach domowych i do odkurzania 
jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach 
domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowan 
przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim 
odkurzac jakichkolwiek zanieczyszczen powstałych 
podczas remontów budynków i pomieszczen oraz 
wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym 
uwzglednieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie 
tego typu zanieczyszczen moze spowodowac trwałe 
uszkodzenie badz zniszczenie urzadzenia oraz utrate 
waznej gwarancji na urzadzenie.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpIeczeństwa

•   Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy 
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

•   Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka 
techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

ostrzeŻenIe
Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.

UwaGa
Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

INNE UŻYTE SYMBOLE

Oznacza coś, czego NIE wolno robić.

Oznacza coś, co należy przestrzegać.

Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

ostrzeŻenIe

ostrzeŻenIe

�_ informacje dotyczące bezpieczeństwa informacje dotyczące bezpieczeństwa _�
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
waŻne UwaGI

1.  Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić 
się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej 
znajdującej się na spodzie urządzenia.

2. OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie.
                                 Nie wolno używać produktu do zasysania wody.
3.  Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. 

Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka. Nigdy nie pozwalaj, aby odkurzacz był 
włączony bez nadzoru. Korzystaj z odkurzacza tylko we właściwy dla niego sposób, tak jak to 
opisano w niniejszej instrukcji.

4.  Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność 
urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapełni się.

5.  Nie wolno wciągać odkurzaczem zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. 
Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może 
zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.

6.  Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. 
Nie wolno stawać na wężach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na wężach. Nie wolno 
blokować otworu wlotowego lub wylotowego.

7.   Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. 
Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę 
z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze 
ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez 
nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe dzieci 
należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

9.  Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez 
nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe 
dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

10.  Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego.

11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12.  Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym 

serwisem.
13.  W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub 

wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14.  Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.

�_ informacje dotyczące bezpieczeństwa informacje dotyczące bezpieczeństwa _�
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montaŻ odkUrzacza  

05
05  Montaż odkurzacza

obsŁUGa odkUrzacza   

06
06  Kabel zasilania
06  Przełącznik wł./wył. (ON/OFF)
07  Przełącznik kontroli mocy

obsŁUGa akcesorIÓw oraz 
FILTRa  

08
08  Użycie akcesoriów
09  Obsługa końcówek do podłóg
10  Opróżnianie pojemnika na kurz
11  Kiedy czyścić zestaw filtrujący
12  Czyszczenie zestawu filtrującego
13  Czyszczenie filtra ochronnego silnika
13  Czyszczenie filtra wylotowego

rozwIązywanIe probLemÓw  

14

�_ spis treści montaż odkurzacza _�

Spis treści
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•  Nie wolno naciskać przycisku uchwytu 
pojemnika na kurz podczas przenoszenia 
urządzenia.

OPCJA

OPCJA

•  Podczas przechowywania zaczep w 
uchwycie końcówkę do podłogi.

Montaż odkurzacza

�_ spis treści montaż odkurzacza _�
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przeŁącznIk wŁ./wyŁ.

UwaGa

•  Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego 
należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

1) typ sterowany 2) typ przeŁącznIka wŁ./wyŁ.

kabeL zasILanIa

Obsługa odkurzacza

�_ obsługa odkurzacza obsługa odkurzacza _�
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kontroLa mocy
1) tyLko sterowanIe przesUwane (oPcja)

• PRZESUŃ DO POZYCJI STOP
    Odkurzacz wyłącza się (tryb gotowości)
• PRZESUŃ DO PRZODU – POZYCJA MAKS.
    Wydajność ssania rośnie łagodnie aż do poziomu 

maksymalnego.

-  OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA 
OBUDOWIE)

MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.
MAX =  Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych 

dywanów.

2) typ sterowany/przeŁącznIka wŁ./wyŁ.
- WĄŻ

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, 
małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij 
pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

�_ obsługa odkurzacza obsługa odkurzacza _�
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PIPE (OPCJA) 
•  Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez 

przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku 
znajdującego się pośrodku niej.

korzystanIe z akcesorIÓw

•  Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz 
rurę teleskopową i skróć ją.

   Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń 
blokujących rurę.

ACCESSORY (OPCJA) 
•  Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, 

książek itp.

•  Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, 
narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.

Obsługa końcówek oraz filtra

�_ obsługa końcówek oraz filtra obsługa końcówek oraz filtra _�
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maIntaIn fLoor tooLs

BLANKET BRUSh (OPCJA) 
Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie,utrzymuj ją w czystości.
Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.

Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu 
powietrza.

SZCZOTKA DO SIERśCI ZWIERZĄT (OPCJA) 
Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub 
sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych 
zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyść bęben.

2-STEP BRUSh (OPCJA) 
•  Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża. •  Usuń zanieczyszczenia, jeżeli 

wlot końcówki jest zatkany.

czyszczenie dywanów czyszczenie podłogi

Ustaw przycisk blokady w pozycji ‘UNLOCK’ i usuń 
zanieczyszczenia.

Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z 
częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij
się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji ‘LOCK’.

ostrzeŻenIe

Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostro×ność podczas czyszczenia 
szczotki, aby jej nie uszkodzić.

�_ obsługa końcówek oraz filtra obsługa końcówek oraz filtra _�

0� obsŁUGa akcesorIÓw
 oraz fILtra 
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oprÓŻnIanIe pojemnIka na kUrz

Jeżeli poziom kurzu w pojemniku 
osiągnie poziom maksymalny lub 
moc ssania wyraźnie osłabnie, 
należy go opróżnić.

� � �

Wyjmij pojemnik przez 
naciśnięcie przycisku. Oddziel pokrywę pojemnika.

Wyrzuć kurz z pojemnika. Zamknij pokrywę.

Przed ponownym użyciem wciśnij 
pojemnik na kurz do obudowy 
odkurzacza do momentu, aż 
usłyszysz wyraźne kliknięcie.

1 � �

-   Opróżnianie pojemnika do worka 
plastikowego.

   ( zalecane dla osób cierpiących na 
astmę/alergię)

Można przepłukać pojemnik zimną wodą.

Obsługa końcówek oraz filtra

10_ obsługa końcówek oraz filtra obsługa końcówek oraz filtra _11
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kIedy czyŚcIĆ zestaw fILtrUjący
-  Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie podczas sprzątania, proszę sprawdzić zestaw filtrujący w sposób 

pokazany poniżej.

Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie przy końcówce
uniesionej 10 cm nad podłogą, należy wykonać
czyszczenie.

Ustaw moc ssania na pozycję 
‘MAX’

STEROWANIE W UChWYCIE WĘŻA

Jeżeli moc ssania wyraźnie spada w sposób ciągły,
należy wyczyścić zestaw filtrujący, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji.

Obsługa końcówek oraz filtra

10_ obsługa końcówek oraz filtra obsługa końcówek oraz filtra _11

0� obsŁUGa akcesorIÓw
 oraz fILtra 
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czyszczenIe zestawU fILtrUjąceGo

2. Wyjmij gąbkę z filtra.

1.  Wyjmij pojemnik na kurz oraz filtr, tak jak to 
pokazano na ilustracji.

Upewnij się, że przed założeniem 
zestaw filtrujący jest całkowicie 
suchy. Pozostaw go na 12 godzin do 
wyschnięcia.

3.  Przemyj gąbkę oraz filtr pod wodą.

4.  Pozwól, aby gąbka oraz filtr wyschły w cieniu, przez co 
najmniej 12 godzin.

5. Włóż gąbkę do filtra.

6. Włóż złożony zestaw filtrujący do urządzenia.

1�_ obsługa końcówek oraz filtra obsługa końcówek oraz filtra _1�
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czyszczenIe fILtra ocHronneGo sILnIka

Wyjmij z odkurzacza filtr zabezpieczający silnik.
Potrząśnij go i wytrzep kurz, następnie załóż z 
powrotem do odkurzacza.

Wyjmij pojemnik na kurz oraz zestaw filtrujący.

Nowe filtry dostępne są u lokalnych dystrybutorów 
Samsunga.

Naciśnij ramkę znajdującą się z tyłu 
urządzenia i wyjmij ją.

czyszczenIe fILtra wyLotoweGo

opcja – mIkro fILtr

Wyjmij i wymień zablokowany filtr 
wylotowy.

OPCJA

Obsługa końcówek oraz filtra

1�_ obsługa końcówek oraz filtra obsługa końcówek oraz filtra _1�

0� obsŁUGa akcesorIÓw
 oraz fILtra 
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probLem rozwIanIe

silnik nie uruchamia się. • Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko.
• Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

moc ssania stopniowo spada. • Sprawdź i udrożnij.

kabel nie zwija się w pełni. •  Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij  
przycisk zwijania kabla.

odkurzacz nie wciąga brudów. • Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.

niska lub obniżona moc ssania. •  Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go,   
tak jak to opisano w instrukcji obsługi.

przegrzanie obudowy •  Sprawdź filtry i jeżeli to konieczne, wyczyść je, 
tak jak to opisano w instrukcji obsługi.

wyładowania elektryczności statycznej • Zmniejsz moc zasysania.

niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :
dyrektywa emc : 2004/108/eec
dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/ec

Rozwiązywanie problemów

1�_ rozwiązywanie problemów
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Notatka

1�_ rozwiązywanie problemów
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Code No. DJ68-00461B  REV(0.0)

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881
022-607-93-33

www.samsung.com/pl
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