
Odkurzacz
Instrukcja obsługi

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung.

✻ Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
✻ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Polski

VCMA15 Serises

DJ68-00685M-00.indb   1 2014. 6. 23.   �� 2:29



02_ informacje dotyczące bezpieczeństwa

informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać 
się z tą instrukcją i zachować ją do wglądu.

• Ponieważ niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla różnych modeli 
odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie 
odbiegać od opisanej w instrukcji.

SYMBOLE UWAGA/OSTRZEŻENIE

UWAGA
Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

OSTRZEŻENIE
Oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub zniszczeń mienia.

INNE SYMBOLE

Oznacza czynność, której NIE WOLNO wykonywać.

Oznacza zalecenie, którego należy przestrzegać.

Oznacza konieczność odłączenia wtyczki od gniazdka.

UWAGA

UWAGA
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informacje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. 
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie 
w sieci jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej 
na spodzie odkurzacza.

2. OSTRZEŻENIE:  Nie wolno używać odkurzacza na mokrym 
dywanie lub podłodze. Nie wolno używać 
odkurzacza do zbierania wody.

3. Korzystanie z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu 
wymaga ścisłego nadzoru. Odkurzacza nie należy traktować 
jako zabawki. Odkurzacza nie należy używać bez nadzoru. 
Odkurzacz może być używany wyłącznie w sposób zgodny z 
opisem w niniejszej instrukcji.

4. Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego 
pojemnika na kurz. 
Aby zachować wysoką skuteczność, pojemnik należy 
opróżniać, zanim zostanie całkowicie zapełniony.

5. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy przełączyć 
urządzenie do pozycji Stop (Stop) (lub Min. (Min.)).

6. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapałek, 
niezgaszonego żaru lub niedopałków po papierosach. 
Odkurzacz nie może być używany w pobliżu kuchenek 
i innych źródeł wysokiej temperatury. Ciepło może 
doprowadzić do odkształcenia i odbarwienia plastikowych 
elementów.

7. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych, 
ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić 
elementy odkurzacza. Nie wolno stawać na wężu. Nie wolno 
kłaść na nim ciężkich przedmiotów. 
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04_ informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie wolno blokować otworu zasysającego lub 
wydmuchującego.

8. Przed odłączeniem odkurzacza od gniazdka należy go 
wyłączyć. Przed wymianą worka lub pojemnika na kurz 
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby uniknąć uszkodzeń, 
należy ciągnąć za samą wtyczkę, a nie za przewód.

9. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 
8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, 
zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu 
i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po 
wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji 
w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych 
zagrożeń związanych z jego obsługą.

10. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy.
11. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane 

przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
12. Nie jest zalecane używanie przedłużacza.
13. Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy wyłączyć 

zasilanie i skontaktować się z przedstawicielem 
autoryzowanego serwisu.

14. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego 
wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, 
przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych 
kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.

15. Nie wolno przenosić odkurzacza, trzymając za wąż. Do tego 
celu należy używać uchwytu na odkurzaczu.

16. Odkurzacz, który nie jest używany, powinien być odłączony 
od prądu. Przed odłączeniem przewodu należy wyłączyć 
zasilanie.

informacje dotyczące bezpieczeństwa
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spis treści
ELEMENTY ODKURZACZA 

06

OBSŁUGA ODKURZACZA 

07
07 Włącznik/wyłącznik
07 Przewód zasilający
08 Regulacja mocy

KONSERWACJA NARZĘDZI I 
FILTRA 

09

09 Używanie akcesoriów
10 Narzędzia do konserwacji podłogi
11 Opróżnianie pojemnika na kurz
12 Kiedy należy wyczyścić pojemnik na 

kurz
13 Czyszczenie pojemnika na kurz
14 Czyszczenie filtra wylotu

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW 

15
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06_ montaż

elementy odkurzacza

• Podczas przenoszenia odkurzacza 
nie wolno naciskać przycisku na 
uchwycie pojemnika na kurz.

• Podczas przechowywania 
odkurzacza rura powinna być 
przymocowana do obudowy.
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obsługa odkurzacza
WłĄCZNIK/WYłĄCZNIK

1) STEROWANIE NA OBUDOWIE 2) WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK

• Podczas odłączania wtyczki z gniazdka należy ciągnąć 
za wtyczkę, a nie za przewód.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

OSTRZEŻENIE
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08_ obsługa

REGULACJA MOCY

MODELE STEROWANIEM NA OBUDOWIE / MODELE Z 
WłĄCZNIKIEM/WYłĄCZNIKIEM

• WĄŻ

Aby zmniejszyć siłę ssania podczas 
czyszczenia zasłon, dywaników lub 
innych delikatnych tkanin, przesuń 
wskazany element tak, aby otworzyć 
otwór powietrza.

• OBUDOWA (TYLKO MODELE ZE 
STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

MIN (MIN.) = do delikatnych 
powierzchni, np. firanek.
MAX (MAKS.) = do podłóg i bardzo 
zabrudzonych dywanów.
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konserwacja narzędzi i filtra
UŻYWANIE AKCESORIÓW

Rura (opcja)
• Aby dostosować długość rury teleskopowej, 

przesuń w górę lub w dół przełącznik długości 
umieszczony na środku rury.

• Aby sprawdzić, czy w rurze nie zablokował się 
żaden przedmiot, odłącz ją i skróć. Pozwoli 
to na łatwiejsze usunięcie ewentualnego 
przedmiotu.

Akcesoria
• Szczotka do kurzów do czyszczenia mebli, 

półek, książek itp.

• Szczotka szczelinowa do czyszczenia 
kaloryferów, szczelin, rogów, szczelin w 
kanapach.
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10_ konserwacja

NARZĘDZIA DO KONSERWACJI PODłOGI

Dwupoziomowa szczotka (opcja)

Czyszczenie dywanów Czyszczenie podłogi

• Ustaw dźwignię wlotu odpowiednio do rodzaju powierzchni podłogi.
• Jeśli wlot jest zablokowany, usuń wszystkie śmieci.

SZCZOTKA DO PARKIETÓW (OPCJA)
• Ta szczotka umożliwia łatwe 

zbieranie kurzu z dużego 
obszaru.

• Jeśli wlot jest zablokowany, 
usuń wszystkie śmieci.
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konserwacja narzędzi i filtra
OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1. Gdy kurz zbliży się do 
znaku zapełnienia lub 
siła ssania zauważalnie 
spadnie, należy opróżnić 
pojemnik na kurz.

2. Naciśnij przycisk i 
wyjmij pojemnik.

3. Zdejmij pokrywę 
pojemnika na kurz.

4. Wyrzuć kurz do 
pojemnika na śmieci.

5. Nałóż pokrywę 
pojemnika na kurz.

6. Przed włączeniem 
odkurzacza nałóż na 
niego pojemnik na 
kurz. Przy prawidłowym 
zamocowaniu usłyszysz 
dźwięk „kliknięcia”.

- Wyrzuć kurz do torby 
plastikowej 
(zalecane dla osób 
cierpiących na astmę lub 
alergię)

Pusty pojemnik można przepłukać chłodną 
wodą.

kliknięcia
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12_ konserwacja

KIEDY NALEŻY WYCZYŚCIĆ POJEMNIK NA KURZ

- Jeżeli siła ssania wyraźnie spadnie podczas czyszczenia, sprawdź pojemnik na 
kurz w sposób opisany poniżej.

Ustaw maksymalną moc odkurzacza.

Jeśli siła ssania wyraźnie spadnie przy wlocie umieszczonym 
10 cm nad płaską podłogą, wyczyść go.

Gdy siła ssania wyraźnie spadnie, wyczyść pojemnik na kurz w sposób 
przedstawiony na poniższej ilustracji.
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CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

1. Wyjmij pojemniki na kurz, zgodnie z 
ilustracją.

2. Zdejmij gąbkę i filtr z pojemnika na kurz.

3. Umyj gąbkę i filtr pojemnika przy użyciu wody.

4. Poczekaj na wyschnięcie gąbki lub filtra, 
pozostawiając je w zacienionym miejscu na ponad 
12 godzin.

5. Nałóż gąbkę i filtr z powrotem na pojemnik na kurz.

6. Zmontowany pojemnik na kurz włóż do 
odkurzacza.

Przed włożeniem filtra do odkurzacza 
upewnij się, że jest on całkowicie 
suchy. Aby wyschnął całkowicie, odłóż 
go na 12 godzin.
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14_ konserwacja

konserwacja narzędzi i filtra
CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTU

Aby zdjąć obudowę, naciśnij sztywny 
element ramy znajdujący się z tyłu 
obudowy.

Wyjmij i wymień zakleszczony filtr 
wylotu.

Nowe filtry można kupić u lokalnego sprzedawcy firmy Samsung.
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rozwiązywanie problemów
PROBLEM ROZWIĄZANIE

Silnik nie uruchamia się.
• Sprawdź kabel, wtyczkę i gniazdko.
• Poczekaj aż temperatura spadnie.

Siła ssania stopniowo 
zmniejsza się.

• Sprawdź, czy w odkurzaczu nie zakleszczył się 
żaden przedmiot.

Przewód nie chce się 
całkowicie zwinąć.

• Wyciągnij 2-3 m przewodu i naciśnij przycisk 
zwijania.

Odkurzacz wyłącza się i nie 
zbiera kurzu.

• Sprawdź rurę i, jeśli to konieczne, wymień ją.

Siła ssania jest niska lub stale 
maleje

• Sprawdź filtr. Jeśli to konieczne, wyczyść go 
zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi. Jeśli 
filtry są zużyte, wymień je na nowe.

Obudowa przegrzewa się
• Sprawdź filtry. Jeśli to konieczne, wyczyść je 

zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na 
ilustracjach.

Dochodzi do wyładowań 
elektrostatycznych

• Zmniejsz siłę ssania.

Ten odkurzacz spełnia wymogi następujących przepisów.
Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC
Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/EC
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Karta produktu
[Polski]

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 665/2013

A Dostawca Samsung Electronics., Co. Ltd

B Model VCMA15QS

C Typ Odkurzacz do ogólnego zastosowania

D
Klasa efektywności 
energetycznej

F

E
Roczne zużycie energii (kWh/
rok)

58.0

F
Klasa skuteczności odkurzania 
dywanów

E

G
Klasa skuteczności odkurzania 
powierzchni twardych

D

H Klasa reemisji kurzu C

I
Poziom mocy akustycznej 
(dBA)

82

J Pobór mocy (W) 1300

K Oznakowanie ekologiczne No

1)  Roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacza używa się 50 razy w 
ciągu roku.

2) Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
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