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Símbolo           no produto ou na embalagem indica que esse produto não deve 
ser tratado como um resíduo doméstico. Ao contrário, deve ser levado ao local 
de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos electroelectrónicos. 
Ao se assegurar que o tratamento deste equipamento foi adequado, estará 
a ajudar a prevenir consequências potenciais ao meio ambiente e à saúde 
humana  que poderiam ser causadas pelo manejo inapropriado do produto. Para 
mais informações sobre a reciclagem deste  produto, entre em contacto com as 
autoridades locais, com o órgão responsável pela recolha de lixo ou a loja onde o 
produto foi adquirido. 

El símbolo                que aparece en el producto o en su embalaje indica que este 
producto no puede ser tratado como residuos domésticos. En su lugar, debe ser 
entregado en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de equipos 
eléctricos y electrónicos. Al garantizar la adecuada eliminación de este productos, 
ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente 
y la salud de las personas que se producirían a causa de una inadecuada 
manipulación de los residuos de este producto. Para obtener información más 
detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con la 
ofi cina local de su ciudad, el servicio de recogida de residuos domésticos o el 
establecimiento en el que ha adquirido el producto.

Le symbole               sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit 
ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit au contraire être remis 
au point de collecte correspondant pour le recyclage du matériel électrique 
et électronique. En procédant de cette manière, vous aiderez à prévenir les 
conséquences potentiellement négatives pour l’environnement et la santé 
humaine que pourrait causer un traitement inadéquat du rejet de ce produit . Pour 
plus ample information sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact 
avec votre bureau municipal, votre service de collecte de déchets ménagers ou le 
magasin où vous avez acheté le produit.

Symbol               na výrobku nebo jeho obalu udává, že se tento výrobek nesmí 
likvidovat jako domovní odpad. Musíte ho odevzdat na příslušném sběrném místě 
pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace 
tohoto výrobku pomůžete předejít možným negativním následkům pro okolní 
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by jinak mohlo dojít nevhodným nakládáním s 
odpadem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním 
zastupitelském úřadě, místě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde 
byl daný výrobek zakoupen.

Symbol            na produkcie lub opakowaniu oznacza zakaz wyrzucania 
produktu wraz z odpadami domowymi. Produkt należy przekazać do 
odpowiedniego punktu zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w celu poddania recyklingowi. Zapewniając prawidłową utylizację produktu 
przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Aby 
dowiedzieć się więcej na temat recyklingu produktu, skontaktuj się z miejscową 
administracją, przedsiębiorstwem oczyszczania lub punktem sprzedaży.

Il simbolo           sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve 
essere smaltito come un normale rifi uto domestico. Esso va invece conferito 
presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento del prodotto si 
contribuirà a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente 
e per la salute umana, che potrebbero altrimenti derivare dall’inappropriato 
smaltimento del prodotto stesso. Per informazioni più dettagliate sul 
riciclaggio di questo prodotto, contattare il competente uffi cio locale, il servizio 
smaltimento dei rifi uti domestici o il rivenditore presso il quale è stato effettuato 
l’acquisto.
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Gratulujemy zakupu centralnego odkurzacza. Gwarancją zadowalającej i wydajnej pracy produktu
przez długie lata eksploatacji jest przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej dokumentacji.

Nieustannie ulepszamy nasze produkty, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
niezbędnych zmian projektowych urządzeń. 

Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych błędów w druku. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaży produkt podlega stosownym przepisom dotyczącym roszczeń odszkodowaw-
czych - warunkiem pozytywnego rozpatrzenia takich roszczeń jest użytkowanie zgodne z przeznaczeniem (użytek domowy) i 

konserwowanie według instrukcji zawartych w niniejszej dokumentacji. Worki na kurz są produktami 
jednorazowego użytku.

Urządzenie podlega obowiązującym w kraju zakupu przepisom w sprawie zbioru i bezpiecznej utylizacji produktów elektryc-
znych. Zużyty produkt należy zwrócić sprzedawcy lub przekazać do odpowiedniego punktu recyklingu tego typu odpadów.

Wszelkie roszczenia z tytułu nieprawidłowo wykonanego montażu należy kierować do fi rmy odpowiedzialnej za 
instalację produktu. 

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub poważnych zaniedbań
w zakresie konserwacji produktu.

.
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1.1 Dane techniczne

1 Ważne środki ostrożności

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia pożaru, 
porażenia prądem lub urazów, przed uruchomieniem 
urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie 
środki ostrożności i ostrzeżenia.

• Centralny odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do 
odkurzania na sucho, wewnątrz pomieszczeń.

• Centralny odkurzacz nie nadaje się do montażu na świe-
żym powietrzu.

• Nie należy odkurzać urządzeniem bez zamontowanego fi ltra.
• Nie należy odkurzać płynów. Nie narażać urządzenia na 

zamoczenie.
• Nie należy odkurzać żarzących się ani zapalonych przed-

miotów, takich jak papierosy, zapałki lub tlący się popiół, 
ani łatwopalnych cieczy lub gazów.

• Nie należy odkurzać w miejscach gdzie mogą występować 
łatwopalne ciecze lub gazy.

• Przed przystąpieniem do wymiany fi ltra lub worka na kurz 
lub do konserwacji odkurzacza należy odłączyć urządze-
nie od zasilania.

• Urządzenie należy odłączać od zasilania ciągnąc za 
wtyczkę, a nie za przewód zasilania.

• Gniazdo ścienne i wtyczka muszą się znajdować w dobrze 
widocznym miejscu.

• Nie należy odkurzać ostrych przedmiotów, takich jak potłu-
czone szkło lub igły, ponieważ mogą one przekłuć worek i 
uszkodzić silnik urządzenia.

• Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zassać 
przedmiotów mogących powodować zablokowanie węża/
układu rur odkurzacza, np. ołówków, zabawek czy plasti-
kowych woreczków.

• Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi. Serwiso-
wanie i naprawy należy zlecać autoryzowanym punktom 
naprawczym. Należy korzystać wyłącznie z zalecanych 
przez dostawcę części zamiennych i akcesoriów. Nie 
należy nigdy podejmować się samodzielnych modyfi kacji 
produktu. 

• Nie uruchamiać centralnego odkurzacza, jeśli przewód 
zasilania jest uszkodzony. Centralny odkurzacz jest wypo-
sażony w specjalny typ kabla zasilającego. Uszkodzony 
kabel musi zostać wymieniony na kabel tego samego 
typu. Kabel zasilający odpowiedniego typu można zakupić 
w autoryzowanym punkcie serwisowym. Dla bezpieczeń-
stwa wymianę kabla należy zlecać specjalistom. 

• Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub 
osoby niesprawne, chyba że będą nadzorowane przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

• Centralny odkurzacz nie jest zabawką.
• Rury odprowadzające należy zainstalować w taki sposób, 

aby uniemożliwić przedostawanie się wody lub skroplin do 
wnętrza układu.

Centralnego odkurzacza nie należy nigdy używać do 
odkurzania pyłu zanieczyszczonego niebezpiecznymi 
substancjami czy cementu.

Dane techniczne urządzenia Supreme 100
Supreme 150
Performer 150

Supreme 250
Performer 250

Supreme LCD

Wysokość 427 mm 800 mm 801 mm 802 mm
Szerokość z uchwytami 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm
Długość z uchwytem ściennym 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Silnik 1300 W 1550 W 1700 W 1700 W
Bezpiecznik 10 A 10 A 10 A 10 A
Ciężar 5 kg 6.5 kg 6.5 kg 6.5 kg
Poziom hałasu 66 dB 66 dB 66 dB 66 dB
Pojemność pojemnika na kurz - 25 l 25 l 25 l
Pojemność z workiem na kurz 10 I 14 l 14 l 14 l
Maks. moc zasysania, Silnik 650 Airwatt 720 Airwatt 735 Airwatt 735 Airwatt
Maks. moc zasysania* 460 W 490 W 510 W 510 W
Maks. przepływ powietrza* 50 l/s 53 l/s 54 l/s 54 l/s
Maks. ciśnienie zasysania* 21 kPa 30 kPa 30 kPa 30 kPa
Pilot radiowy zdalnego sterowania X X X X
Panel ze wskazaniem stanu roboczego X

Dane techniczne uchwytu LED LCD

Częstotliwość radiowa 433 MHz
Funkcja Wł./wył., pięć regulacja mocy, LED 

Wskazanie stanu roboczego
Wł./wył., pięć regulacja mocy, LCD 
Wskazanie stanu roboczego

Okres eksploatacyjny baterii 3 lat 3 lat
Typ baterii, liczba 1.5 V AAA, 2 sztuka
Zasięg Max 50 metrów 

*Mierzone przy jednostce ssącej
Urządzenia spełniają wymogi dyrektyw unijnych 2004/108/WE i 2006/95/WE. 
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2.1 Mocowanie uchwytu ściennego
Uchwyt umieścić w takim miejscu, aby zapewnić dużą 
przestrzeń powyżej i poniżej miejsca montażu odkurzacza. 
Upewnić się, że nad pojemnikiem znajduje się co najmniej 
500 mm wolnej przestrzeni. Za pomocą długopisu zaznaczyć 
pozycje czterech otworów pod wkręty. Następnie wybrać 
wkręty i w razie konieczności koszulki odpowiednie do 
rodzaju ściany, do której mocowany będzie uchwyt.  Wy-
wiercić cztery otwory pod uchwyt ścienny. Średnica otworów 
w uchwycie wynosi 5 mm. Uchwyt należy mocować dużym 
otworem skierowanym w górę (zob. ryc. 1). Mocno dokręcić 
uchwyt dostarczonymi wkrętami.

2.3 Podłączanie urządzenia
Rurę ssącą odkurzacza należy podłączyć do górnego otworu, a rurę odprowadzającą do 
dolnego. 
Połączenia nie należy kleić, można je natomiast zabezpieczyć taśmą podczas ewentual-
nego serwisowania w późniejszym terminie. Gniazdo rury ssącej można zamontować w 
dwóch różnych punktach, w zależności od kierunku prowadzenia rur odkurzacza. 
W celu zmiany pozycji gniazda rury ssącej należy: 
1.  odkręcić cztery śruby z podkładkami za pomocą śrubokrętu Torx T20 lub zwykłego 

śrubokrętu (ryc. 3).
2.  Wyciągnąć gniazdo z urządzenia (zob. ryc. 4).
3.  Poluzować korek zaślepiający otworu, do którego ma zostać zamocowane gniazdo rury 

ssącej. Odkręcić cztery śruby z podkładkami. Wyjąć korek zaślepiający z urządzenia.
4.  Przenieść gniazdo rury ssącej do nowego otworu. Ważne! Na gnieździe znajduje się 

oznaczenie „Up” (do góry). 
 W trakcie montażu gniazdo musi być skierowane oznaczeniem do góry. Dokręcić 

gniazdo czterema śrubami (ryc. 5).
5.  Korek zaślepiający włożyć do otworu, w którym wcześniej znajdowało się gniazdo rury ssącej. Wkręcić cztery śruby. Aby 

uniemożliwić poluzowanie połączenia rury odprowadzającej z gniazdem, należy dobrze przymocować rurę do ściany. Aby 
rury układały się prawidłowo, należy umożliwić ich swobodne obracanie we wszystkich kierunkach.  Następnie należy 
połączyć rurę odprowadzającą z tłumikiem (ryc. 6). Centralny odkurzacz należy zamontować w taki sposób, aby rura od-
prowadzająca była możliwie najkrótsza - maks. 5 metrów. Podczas ustawiania odkurzacza należy uwzględnić otoczenie. 
W tym celu należy zamontować tłumik. 

Więcej informacji na temat montażu i układania rur oraz przewodów niskiego napięcia zawarto w oddzielnej instrukcji monta-
żowej dostarczonej z zestawem rur.

2 Instrukcja montażu odkurzacza Supreme 100

2.2 Mocowanie odkurzacza na uchwycie   
 ściennym
Unieść odkurzacz tak, aby zaczep znajdował się powyżej 
uchwytu ściennego (zob. ryc. 2). Opuścić urządzenie na 
uchwyt ścienny. Upewnić się, że zaczep odkurzacza jest 
zablokowany w uchwycie ściennym.

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3 Ryc. 4 Ryc. 5

Wylot

Wlot 

Ryc. 6
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3.1 Uruchamianie urządzenia
Gniazdo prądu sterującego (niskie napięcie) należy połączyć 
z przewodem prądu sterującego prowadzonym wzdłuż rur. 
Oba końce przewodu niskiego napięcia należy podłączyć 
do panelu połączeniowego odkurzacza - jeden przewód do 
każdego gniazda.

Kabel zasilający centralnego odkurzacza należy podłączyć do 
gniazda zasilania 230 V. Urządzenie jest podwójnie izolowane i 
nie jest konieczne wykonywanie połączenia uziemiającego.

Włącznik/wyłącznik 
Wszystkie modele mają z przodu włącznik/wyłącznik 
umożliwiający włączanie i wyłączanie jednostki zasilającej, 
ryc. 8. Włącznik/wyłącznik umożliwia też korzystanie z 
gniazda ssącego Nilfi sk do odkurzania bezpośrednio z 
urządzenia (w przypadku braku węża Nilfi sk z pilotem 
zdalnego sterowania), a ponadto umożliwia przeprowadzanie 
testów i demonstracji.

Wąż ręczny
Odkurzacz włącza się i wyłącza automatycznie. W chwili 
podłączenia węża zasysającego do gniazda metalowy 
pierścień na wężu zamyka obwód sterujący, powodując 
uruchomienie odkurzacza (ryc. 7). Wyjęcie węża spowoduje 
wyłączenie odkurzacza. 

Uchwyt bezprzewodowy 
W przypadku węża z uchwytem bezprzewodowym możliwe 
jest włączanie i wyłączanie odkurzacza za pomocą 
przełącznika na uchwycie (ryc. 9). Uchwyty bezprzewodowe 
umożliwiają także regulację mocy zasysania odkurzacza za 
pomocą przycisków na uchwycie węża.

3.2 Serwisowanie
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
serwisowych należy odłączyć kabel zasilający! 
Jeżeli odkurzacz nie zasysa prawidłowo, oznacza to ograniczenie 
przepływu powietrza przez urządzenie. Możliwe przyczyny: 

• worek na kurz jest pełny i należy go wymienić.
• Filtr jest zapchany i należy go oczyścić.

Odkurzacz jest wyposażony w wyłącznik termiczny, 
uruchamiający się w przypadku przegrzania odkurzacza. W 
takiej sytuacji należy odłączyć główny kabel zasilający w celu 
wyzerowania systemu odkurzacza. Odczekać 5-10 minut 
do ostudzenia odkurzacza. W tym czasie należy sprawdzić 
wąż, worek na kurz i fi ltr, aby upewnić się, że możliwy jest 
swobodny przepływ powietrza przez urządzenie. Odkurzacz 
powinien się teraz ponownie uruchomić. Jeżeli ponownie 
zadziała wyłącznik termiczny, należy się zwrócić do serwisu 
w celu usunięcia usterki.

Model Supreme 100 należy uruchamiać tylko z 
zamontowanym workiem na kurz i fi ltrem.

3 Instrukcja obsługi Supreme 100

Ryc. 10 Filtr

1

2

Standardowy 
wąż

Ryc. 9

Wireless Deluxe

Ryc. 8

Ryc. 7
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4.1 Wymiana worka na kurz
Centralny odkurzacz jest w standardzie wyposażony w worek na 
kurz; Nie należy korzystać z odkurzacza, jeżeli worek nie jest 
założony.
Chwycić krawędź pokrywy i otworzyć ją, ciągnąc do góry (ryc. 
11).

Wymiana worka na kurz: wyjąć stary worek na kurz, 
obracając tekturowy usztywniacz w prawo lub lewo, tak aby 
uniesiona część wlotu zrównała się z otworem w karcie. 
Zsunąć worek z dyszy. 

Założyć nowy worek w sposób opisany poniżej: założyć 
tekturowy element otworem na wzniesienie wlotu i pociągnąć 
za worek. Obrócić tekturę w celu zablokowania worka w 
miejscu. Ważne! Należy zagiąć brzegi worka na kurz w dół 
do wnętrza pojemnika. Umożliwi to zabezpieczenie worka 
przed uszkodzeniem pokrywą.

Zagięcie tekturowego usztywniacza jak pokazano na ryc. 12 
spowoduje zablokowanie worka w danym położeniu.

Przed zagięciem tekturowego usztywniacza należy wsunąć kartę 
otworem na wzniesienie na wlocie.

4.2 Wymiana / czyszczenie fi ltra
Otworzyć pokrywę i wyjąć worek na kurz w sposób opisany 
powyżej. Filtr znajduje się na dnie pojemnika, wokół obu-
dowy silnika. Nie należy używać centralnego odkurzacza 
bez zainstalowanego fi ltra.

Wyciągnąć fi ltr z pojemnika (ryc. 13). Filtr można wyczyścić 
potrząsając nim lub myjąc go w wodzie. 
Umyty fi ltr należy przed założeniem całkowicie osuszyć. 
Czysty/nowy fi ltr umieścić na dnie pojemnika. Zewnętrzną 
krawędź fi ltra docisnąć w dół wzdłuż ścian pojemnika, tak 
aby fi ltr delikatnie się wybrzuszył. Następnie pchnąć fi ltr w 
dół do odpowiedniego położenia. Upewnić się, że fi ltr jest 
mocno dociśnięty do obudowy silnika (ryc. 14). Ponownie 
założyć worek na kurz i pokrywę. Upewnić się, że pokrywa 
jest dobrze zamocowana.  

4 Filtr i worki na kurz - Supreme 100

Filtr
Filtr

Obudowa silnika

Ryc. 14

Ryc. 12

Ryc.  13
Ryc. 11
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5 Instrukcje montażowe dla odkurzacza Supreme 150 / Performer 150 /   
 Supreme 250 / Performer 250 / Supreme LCD

5.1 Mocowanie uchwytu ściennego
Miejsce mocowania uchwytu należy zaplanować w taki 
sposób, aby zapewnić dużą przestrzeń powyżej i poniżej 
miejsca montażu odkurzacza. Upewnić się, że pod pojemni-
kiem znajduje się co najmniej 200 mm wolnej przestrzeni.
Za pomocą długopisu zaznaczyć pozycje wszystkich czte-
rech otworów pod wkręty. Średnica otworów w uchwycie 
wynosi 5 mm. Wybrać wkręty i w razie konieczności koszulki 
odpowiednie do rodzaju ściany. Wywiercić cztery otwory pod 
wkręty. 
Uchwyt należy zamocować dużym otworem skierowanym w 
dół (zob. ryc. 15). Następnie mocno dokręcić uchwyt.

5.2 Mocowanie odkurzacza na uchwycie   
 ściennym
Aby ułatwić wykonanie procedury, w pierwszej kolejności należy 
wyjąć worek na kurz. Zwolnić pojemnik, ciągnąć za oba uchwy-
ty do zewnątrz. Następnie wyjąć pojemnik z urządzenia. W 
celu założenia obudowy odkurzacza/silnika na uchwyt ścienny 
wystarczy opuścić obudowę na uchwyt, tak aby mechanizm 
blokujący znalazł się w otworze obudowy (ryc. 16). Należy się 
upewnić, że uchwyt urządzenia jest dobrze osadzony w uchwy-
cie ściennym.
Aby zdjąć obudowę silnika z uchwytu ściennego, pchnąć 
mechanizm blokujący do siebie w celu zwolnienia obudowy, 
następnie podnieść obudowę z uchwytu. 

5.3 Podłączanie urządzenia
Elastyczny wąż ssący należy podłączyć u dołu urządzenia, a 
rurę odprowadzającą u góry (ryc. 17). Wąż elastyczny należy 
podłączyć do wlotu kurzu pojemnika odkurzacza. Włożyć 
wąż do wlotu odkurzacza aż do zablokowania. W celu zde-
montowania węża ssącego wcisnąć przycisk na wlocie węża 
w dół. Elastyczny wąż ssący stanowi połączenie między 
odkurzaczem i układem rur. 

Ważne! Aby ułatwić ewentualne przekazywanie urządze-
nia do serwisu, nie należy kleić tych połączeń.

Centralny odkurzacz należy ustawić w taki sposób, aby rura 
odprowadzająca byłą możliwie najkrótsza - maks. 5 metrów. 
Podczas ustawiania odkurzacza należy uwzględnić otocze-
nie. W tym celu należy zamontować tłumik. 
Więcej informacji na temat montażu i układania systemu 
rur oraz przewodów niskiego napięcia zawarto w oddzielnej 
instrukcji montażowej dostarczonej z zestawem rur. 

Wylot

Wlot 

Ryc. 16

Włożyć wąż do wlotu odkurzacza aż do zablokowania. W celu 
zdemontowania węża ssącego wcisnąć przycisk na wlocie węża 
w dół.

Ryc. 15

Ryc. 17
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5.4 Gniazdo ssące (standardowe    
 akcesorium w Kanadzie)
Aby korzystać z dodatkowego wlotu urządzenia, można 
podłączyć gniazdo ssące bezpośrednio do wlotu odkurzacza, 
następnie włożyć elastyczny wąż do gniazda ssącego.
Gniazdo ssące może być używane z wężami ręcznymi, 
wężami wł./wył. i wężami bezprzewodowymi. Aby rozpocząć 
odkurzanie, wystarczy podłączyć wąż zasysający do wlotu i 
wcisnąć wyłącznik odkurzacza.
Jeśli pokrywa nie została całkowicie zamknięta podczas 
odłączania węża, nastąpi to automatycznie przy kolejnym 
uruchomieniu odkurzacza.

6 Instrukcja obsługi odkurzacza Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 /  
 Performer 250 / Supreme LCD 

2
Wąż 
wł./wył. 

1Ryc. 19

Standardowy 
wąż 

6.1 Uruchamianie urządzenia
Gniazdo prądu sterującego (niskie napięcie) należy połączyć 
z przewodem prądu sterującego prowadzonym wzdłuż rur. 
Oba końce przewodu niskiego napięcia należy podłączyć 
do panelu połączeniowego odkurzacza - jeden przewód do 
każdego gniazda.
Kabel zasilający centralnego odkurzacza należy podłączyć 
do gniazda zasilania 230 V. Urządzenie jest podwójnie 
izolowane i nie jest konieczne wykonywanie połączenia 
uziemiającego.

Włącznik/wyłącznik 
Wszystkie modele mają z przodu włącznik/wyłącznik 
umożliwiający włączanie i wyłączanie jednostki zasilającej, 
ryc. 19. Włącznik/wyłącznik umożliwia też korzystanie z 
gniazda ssącego Nilfi sk do odkurzania bezpośrednio z 
urządzenia (w przypadku braku węża Nilfi sk z pilotem 
zdalnego sterowania), a ponadto umożliwia przeprowadzanie 
testów i demonstracji.

Wąż ręczny
Odkurzacz włącza się i wyłącza automatycznie. W chwi-
li podłączenia węża zasysającego do gniazda metalowy 
pierścień na wężu zamyka obwód sterujący, powodując 
uruchomienie odkurzacza (ryc. 7). Wyjęcie węża spowoduje 
wyłączenie odkurzacza. 

Wąż wł./wył. 
Niektóre modele są dostarczane z wężem umożliwiającym 
zdalne sterowanie (wł./wył.) odkurzaczem. Węże takich 
modeli odkurzacza należy podłączać w sposób pokazany na 
ryc. 19. INFORMACJA! Płytka przy wlocie węża musi być 
skierowana do góry, tak aby wlot węża został przymocowany 
do wlotu w ścianie za pośrednictwem dwóch wcięć na gnieź-
dzie ściennym.

Uchwyt bezprzewodowy 
W przypadku węża z uchwytem bezprzewodowym możliwe 
jest włączanie i wyłączanie odkurzacza za pomocą 
przełącznika na uchwycie (ryc. 20). Uchwyty bezprzewodowe 
umożliwiają także regulację mocy zasysania odkurzacza za 
pomocą przycisków na uchwycie węża.

6.2 Serwisowanie
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych na-
leży odłączyć kabel zasilający! Jeżeli odkurzacz nie zasysa 
prawidłowo, oznacza to ograniczenie przepływu powietrza 
przez urządzenie. Możliwe przyczyny: 
• worek na kurz jest pełny i należy go wymienić.
• Filtr jest zapchany i należy go oczyścić z kurzu.

Zabezpieczenie termiczne
Odkurzacz jest wyposażony w wyłącznik termiczny, urucha-
miający się w przypadku przegrzania urządzenia. 

Zabezpieczenie termiczne Supreme 150 / Performer 150 / 
Supreme 250 / Performer 250 / Supreme LCD
W takiej sytuacji należy odłączyć główny kabel zasilający 
w celu wyzerowania systemu odkurzacza. Odczekać 5-10 
minut do ostudzenia odkurzacza. W tym czasie należy 
sprawdzić wąż, worek na kurz i fi ltr, aby upewnić się, że 
możliwy jest swobodny przepływ powietrza przez urządzenie. 

Fig. 20

Wireless Deluxe

Fig. 18
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Odkurzacz powinien się teraz ponownie uruchomić. Jeżeli 
ponownie zadziała wyłącznik termiczny, należy się zwrócić 
do serwisu w celu usunięcia usterki. 

Supreme LCD
Jeśli na wyświetlaczu odkurzacza (modele z wyświetlaczem) 
widoczny jest symbol przegrzania, oznacza to zadziałanie 
wyłącznika termicznego. Więcej informacji na temat wyłącz-
nika termicznego zawarto w części Wskaźnik przegrzania.

6.3 Wyświetlacz Supreme LCD
Model Supreme LCD jest wyposażony w wyświetlacz stanu 
urządzenia (ryc. 21). 

Poziom prędkości
Po wciśnięciu wyłącznika lub podłączeniu węża do 
gniazda ściennego włączy się wyświetlacz i pokazują 
poziom prędkości.

Wskaźnik worka na kurz/fi ltra workowego 
Jeśli podczas pracy odkurzacza pulsuje symbol 
worka/fi ltra, oznacza to, że zbliża się czas czyszczenia fi ltra 
workowego i wymiany worka na kurz. Po upływie okresu 
ostrzegawczego symbol będzie się świecił światłem ciągłym. 
Symbol worka na kurz/fi ltra zaświeca się co najmniej raz na 
każde 20 godzin pracy odkurzacza. Jeżeli symbol się świeci, 
należy: wyłączyć odkurzacz za pomocą uchwytu (wersja ze 
zdalnym sterowaniem) lub wyjąć wąż zasysający z gniazda 
ściennego (wersje z wężem ręcznym) lub wcisnąć wyłącz-
nik na wyświetlaczu. Następnie należy sprawdzić, czy fi ltr 
workowy/worek na kurz jest zapchany. Procedurę wymiany 
opisano w rozdziałach 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4.
W trybie wyłączonym zresetować licznik czasu naciskając 
włącznik/wyłącznik i przytrzymując go do momentu, aż 
wyłączy się wskaźnik worka na kurz (po ok. 5 s).

Wskaźnik ograniczonego przepływu powietrza – 
świeci 
Jeśli na wyświetlaczu pojawił się symbol ograniczo-
nego przepływu powietrza, oznacza to, że przepływ 
powietrza przez odkurzacz jest utrudniony. Po 30 sekun-
dach pracy przy ograniczonym przepływie powietrza silnik 
odkurzacza zostanie wyłączony w celu zabezpieczenia go 
przed uszkodzeniem. Jeśli symbol ograniczonego przepływu 
się świeci, a silnik został wyłączony, należy: sprawdzić fi ltr 
workowy lub worek na kurz (patrz rozdziały 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4) 
pod kątem zablokowania przepływu powietrza. Usunąć brud 
powodujący wyświetlanie symbolu ograniczonego przepływu.

Wskaźnik serwisowania
Jeśli symbol serwisowania zaczął migać, silnik będzie 
pracował jeszcze przez godzinę, po czym zostanie 
wyłączony/nie uruchomi się. Symbol serwisowania oznacza 
konieczność serwisowania odkurzacza. Jeśli symbol jest 
ciągle podświetlony, licznik czasu pracy odkurzacza zareje-
strował przekroczenie ustalonego okresu pracy. Należy się 
skontaktować z autoryzowanym punktem serwisowym w celu 
serwisowania odkurzacza i wyzerowania licznika przepraco-
wanego czasu.

Wskaźnik przegrzania - pulsujące czerwone 
światło 
Symbol przegrzania oznacza przegrzanie odkurzacza. 
Odkurzacz zostanie zatrzymany automatycznie. Odłą-
czyć główny kabel zasilający w celu wyzerowania odkurzacza 
i zaczekać 5–10 minut, aż odkurzacz wystygnie. W tym czasie 
należy sprawdzić wąż, worek na kurz i fi ltr, aby upewnić się, 
że możliwy jest swobodny przepływ powietrza przez urządze-
nie. 

Wskaźnik sygnału – pulsuje
Jeśli symbol pulsuje, uchwyt węża znajduje się poza 
zasięgiem i nie ma połączenia z odkurzaczem. Od-
kurzacz zatrzyma się automatycznie po 30 minutach, jeśli 
uchwyt węża lub odkurzacz nie zostaną włączone.

Ryc. 21

Speed

Service

Dustbag/Filter

Wireless

Airflow
Temperature

Flujo de aire
Sygnału

Przegrzania

Service

Worka na kurz/fi ltra 
workowego

Poziom prędkości
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7 Filtr i worki na kurz - Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 /    
 Performer 250 / Supreme LCD 

7.3 Wymiana worka na kurz
Urządzenie jest dostarczane z workiem na kurz. 
Worek należy wymieniać w następujący sposób:

1.  Zwolnić dwa uchwyty zaciskające pojemnik na kurz. 
Uchwyty można w łatwy sposób odblokować, podno-
sząc je do oporu. Aby zwolnić pojemnik, należy ciągnąć 
uchwyty na zewnątrz, w kierunku od odkurzacza (ryc. 22). 

2.  Podnieść pojemnik. 
3.  Potrząsnąć fi ltrem workowym. Filtr warto zainstalować w 

pojemniku w taki sposób, aby możliwe było otrząsanie go 
z kurzu bezpośrednio do pojemnika.

4.  Podnieść fi ltr workowy.
5.  Wyjąć worek na kurz - w tym celu chwycić tekturowy 

usztywniacz i wyciągnąć kartę oraz worek z pojemnika 
(ryc. 24). Zawinąć perforowaną część tektury w kierunku 
otworu w worku, aby zapobiec rozsypywaniu kurzu.

6.  Opróżnić pojemnik z kurzu.

7.1 Wymiana fi ltra workowego
W pojemniku musi zawsze być zainstalowany fi ltr workowy. 
Filtr należy czyścić w następujący sposób: 

1.  Zwolnić dwa uchwyty zaciskające pojemnik na kurz. 
Uchwyty można w łatwy sposób odblokować, podnosząc 
je do oporu. Aby zwolnić pojemnik, należy ciągnąć uchwy-
ty na zewnątrz, w kierunku od odkurzacza (ryc. 22).

2.  Nie wyjmować fi ltra z pojemnika. Delikatnie otrząsnąć 
kurz z fi ltra do wnętrza pojemnika. Należy w tym celu 
chwycić pasek fi ltra i szybko potrząsać fi ltrem w górę i w 
dół (ryc. 23).

3.  Podnieść fi ltr workowy. Jeśli używany jest worek na kurz - 
wyjąć worek. Przenieść pojemnik w odpowiednie miejsce 
i opróżnić z kurzu. 

7.2 Zakładanie fi ltra workowego
Założyć fi ltr workowy w następujący sposób: 

1.  Włożyć oczyszczony/wstrząśnięty fi ltr workowy do po-
jemnika. Upewnić się, że obudowa fi ltra jest dopasowana 
do wewnętrznej krawędzi pojemnika. Upewnić się, że 
fi ltr został założony w prawidłowy sposób - powinien być 
widoczny uchwyt z materiału.

2.  Zamontować pojemnik na kurz z fi ltrem workowym w 
odkurzaczu. 

3. Zamontować pojemnik w odkurzaczu, ponownie unosząc 
pojemnik na miejsce i dociskając uchwyty z powrotem 
nad krawędź odkurzacza aż do zatrzaśnięcia. Pchnąć 
uchwyty w dół i upewnić się, że odkurzacz oraz pojemnik 
na kurz zostały prawidłowo zmontowane.

7.4 Zakładanie worka na kurz
Założyć worek w sposób opisany poniżej: 

1. założyć kartę z otworem na uchwyt worka 
 (ryc. 25).
2. Założyć oczyszczony/wstrząśnięty fi ltr workowy w pojem-

niku. Upewnić się, że obudowa fi ltra jest dopasowana do 
wewnętrznej krawędzi pojemnika.

 Upewnić się, że fi ltr został założony w prawidłowy sposób 
- powinien być widoczny uchwyt z materiału .

3. Zamontować pojemnik na kurz w odkurzaczu. Aby za-
pewnić prawidłowe zamocowanie pojemnika na kurz w 
odkurzaczu, zamknąć pojemnik dociskając dwa uchwyty 
do wnętrza.

Ryc. 22 Ryc. 23

Ryc. 25Ryc. 24

Odkurzacze Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 
250 / Performer 250 można uruchamiać z założonym 
workiem na kurz lub bez worka. Urządzenia muszą być 
zawsze wyposażone w fi ltr workowy.
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Podłączanie prze-
wodów niskiego 
napięcia
Przewody niskiego napięcia prowadzone wzdłuż rur należy 
podłączyć do złącza na odkurzaczu. Końce przewodów 
podłączyć do gniazd elektrycznych - jeden koniec do 
każdego gniazda. Zabezpieczyć przewody niskiego napięcia 
przez pociągnięcie zatrzasków złącza w dół.

Wł./wył. 
Gniazdo prądu sterującego (niskie napięcie) należy połączyć 
z przewodem prądu sterującego prowadzonym wzdłuż rur. 
Oba końce przewodu niskiego napięcia należy podłączyć 
do panelu połączeniowego odkurzacza - jeden przewód 
do każdego gniazda. Przewód niskiego napięcia należy 
podłączyć w sposób opisany poniżej. 

8 Połączenie elektryczne

Pozycja gniazda dla przewodów niskiego napięcia:

Supreme 100
Panel połączeniowy 
znajduje się na spodzie 
odkurzacza.

Supreme 150 /
Performer 150 /
Supreme 250
Performer 250
Supreme LCD
Panel połączeniowy znajdu-
je się na górze odkurzacza 

Supreme 100

Panel połączeniowy
Panel połączeniowy we wszystkich modelach ma jedno 
złącze dla przewodu niskiego napięcia umieszczone z 
lewej strony. W tych modelach dostępne są również dwa 
dodatkowe gniazda na panelu. Gniazda są przeznaczone 
do rozszerzania funkcjonalności odkurzacza i fabrycznie są 
nieużywane. Złącze kabla prowadzącego do modułu nadajni-
ka-odbiornika znajduje się z prawej strony.

Przewód niskiego 
napięcia

ZłączeZabezpieczyć przewody 
niskiego napięcia 
w złączu przez 
pociągnięcie zatrzasków 
złącza w dół..
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Standardowa ssawka do podłóg
Jest to uniwersalna, lekka ssawka do podłóg, nadająca 
się do odkurzania większości powierzchni. Ssawkę można 
dostosować do odkurzania dywanów, parkietów lub innych 
powierzchni (ryc. 27/28).

Pamiętaj!
Nie należy nigdy odkurzać płynów, tłuczone-
go szkła czy rozgrzanego popiołu (ryc. 32).

Ssawka do mebli
Mała, praktyczna ssawka do odkurzania mebli, poduszek itp. 
(ryc. 31).

Szczotka do odkurzania
Szczotka służy do odkurzania lamp, obrazów, zasłon itp. 
(ryc. 30).

9 Akcesoria

Rura teleskopowa
Długość rury można regulować wciskając/ciągnąc regulator i 
wysuwając lub wsuwając rurę (ryc. 26.
Zalecamy zmniejszenie długości rury do minimum na czas 
odkurzania schodów. 

Ssawka do grzejników/szczelin
Ssawka umożliwia odkurzanie w trudno dostępnych miej-
scach, takich jak narożniki, szczeliny czy grzejniki.

Ryc. 26

Ryc. 29

Ryc. 30

Ryc. 31

Ryc. 32

Ryc. 27

Ryc. 28
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Wszystkie prace w obrębie instalacji zasilającej 240 V 
należy zlecać wykwalifi kowanym elektrykom znającym sto-
sowne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Nie mogę uruchomić odkurzacza
Zabezpieczenie termiczne
Odkurzacz jest wyposażony w wyłącznik termiczny, urucha-
miający się w przypadku przegrzania urządzenia. 

Supreme 100 / Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 
250 / Performer 250 / Supreme LCD
W takiej sytuacji należy odłączyć główny kabel zasilający w 
celu wyzerowania systemu odkurzacza. Odczekać 5-10 mi-
nut do ostudzenia odkurzacza. W tym czasie należy spraw-
dzić wąż, worek na kurz i fi ltr, aby upewnić się, że możli-
wy jest swobodny przepływ powietrza przez urządzenie. 
Odkurzacz powinien się teraz ponownie uruchomić. Jeżeli 
ponownie zadziała wyłącznik termiczny, należy się zwrócić 
do serwisu w celu usunięcia usterki. 

Supreme LCD
Jeśli na wyświetlaczu odkurzacza (modele z wyświetlaczem) 
widoczny jest symbol przegrzania, oznacza to zadziałanie 
wyłącznika termicznego. Więcej informacji na temat wyłącz-
nika termicznego zawarto w części Wskaźnik przegrzania.

Inne rozwiązania 
• Czy używasz odpowiedniego węża?  
 Tylko oryginalne węże pasują do odkurzacza.
• Czy odkurzacz uruchamia się, jeśli podłączysz go do innego 

gniazda elektrycznego? Jeśli tak, połączenie z pierwszym 
gniazdem jest przerwane. Odkręć gniazdo i sprawdź połączenie 
z tyłu.

• Czy do odkurzacza jest podłączone źródło zasilania?
• Czy gniazdo jest zasilane?
• Czy do odkurzacza jest podłączony przewód niskiego napięcia?
• Baterie pilota zdalnego sterowania (odkurzacze w wersji bez-

przewodowej) mogą być rozładowane. Wymienić baterie na 
nowe typu 1,5 V AAA.

Nie mogę zatrzymać odkurzacza
• Czy któreś z gniazd odkurzacza nie jest zablokowane meta-

lowym przedmiotem, który powoduje zwarcie wtyków?

Słaba moc zasysania
• Czy wszystkie gniazda odkurzacza są prawidłowo zamknię-

te?
• Czy któreś z gniazd nie jest zablokowane?
• Czy pokrywa pojemnika jest prawidłowo zamknięta?
• Czy między pojemnikiem i pokrywą obecna jest uszczelka? 
• Czy uszczelka nie jest uszkodzona?
• Czy układ rur nie jest zablokowany?
• Czy worek na kurz nie jest pełny lub zapchany? 
• Czy fi ltr nie jest zapchany? 

Wyświetlacz Supreme LCD
Model Supreme LCD jest wyposażony w wyświetlacz stanu 
urządzenia (ryc. 21). 

Poziom prędkości
Po wciśnięciu wyłącznika lub podłączeniu węża do gniazda 
ściennego włączy się wyświetlacz i pokazują poziom prędko-
ści.

10 Rozwiązywanie problemów Wskaźnik worka na kurz/fi ltra workowego 
Jeśli podczas pracy odkurzacza pulsuje symbol worka/fi ltra, 
oznacza to, że zbliża się czas czyszczenia fi ltra workowego i 
wymiany worka na kurz. Po upływie okresu ostrzegawczego 
symbol będzie się świecił światłem ciągłym. Symbol wor-
ka na kurz/fi ltra zaświeca się co najmniej raz na każde 20 
godzin pracy odkurzacza. Jeżeli symbol się świeci, należy: 
wyłączyć odkurzacz za pomocą uchwytu (wersja ze zdalnym 
sterowaniem) lub wyjąć wąż zasysający z gniazda ściennego 
lub wcisnąć wyłącznik na wyświetlaczu. Następnie należy 
sprawdzić, czy fi ltr workowy/worek na kurz jest zapchany. 
Procedurę wymiany opisano w rozdziałach 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4.
W trybie wyłączonym zresetować licznik czasu naciskając 
włącznik/wyłącznik i przytrzymując go do momentu, aż 
wyłączy się wskaźnik worka na kurz (po ok. 5 s).

Wskaźnik ograniczonego przepływu powietrza – 
świeci 
Jeśli na wyświetlaczu pojawił się symbol ograniczonego 
przepływu powietrza, oznacza to, że przepływ powietrza 
przez odkurzacz jest utrudniony. Po 30 sekundach pracy 
przy ograniczonym przepływie powietrza silnik odkurzacza 
zostanie wyłączony w celu zabezpieczenia go przed uszko-
dzeniem. Jeśli symbol ograniczonego przepływu się świeci, 
a silnik został wyłączony, należy: sprawdzić fi ltr workowy lub 
worek na kurz (patrz rozdziały 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4) pod kątem 
zablokowania przepływu powietrza. Usunąć brud powodują-
cy wyświetlanie symbolu ograniczonego przepływu.

Wskaźnik serwisowania
Jeśli symbol serwisowania zaczął migać, silnik będzie praco-
wał jeszcze przez godzinę, po czym zostanie wyłączony/nie 
uruchomi się. Symbol serwisowania oznacza konieczność 
serwisowania odkurzacza. Jeśli symbol jest ciągle podświe-
tlony, licznik czasu pracy odkurzacza zarejestrował przekro-
czenie ustalonego okresu pracy. Należy się skontaktować z 
autoryzowanym punktem serwisowym w celu serwisowania 
odkurzacza i wyzerowania licznika przepracowanego czasu.

Wskaźnik przegrzania - pulsujące czerwone światło 
Symbol przegrzania oznacza przegrzanie odkurzacza. Odku-
rzacz zostanie zatrzymany automatycznie. Odłączyć główny 
kabel zasilający w celu wyzerowania odkurzacza i zaczekać 
5–10 minut, aż odkurzacz wystygnie. W tym czasie należy 
sprawdzić wąż, worek na kurz i fi ltr, aby upewnić się, że możli-
wy jest swobodny przepływ powietrza przez urządzenie. 

Wskaźnik sygnału – pulsuje
Jeśli symbol pulsuje, uchwyt węża znajduje się poza zasię-
giem i nie ma połączenia z odkurzaczem. Odkurzacz zatrzy-
ma się automatycznie po 30 minutach, jeśli uchwyt węża lub 
odkurzacz nie zostaną włączone.

OSTRZEŻENIE!
W poniższych sytuacjach mogą wystąpić zatory:
a) narzędzia i akcesoria nie są używane zgodnie 
 z instrukcjami.
b) odkurzane są mokre lub wilgotne dywany.
c) do węża nie zamontowano odpowiednich narzędzi 
 przed przystąpieniem do odkurzania.
d) gniazda ścienne zostały zamknięte przed całkowitym 
 zatrzymaniem silnika
e) fi ltr i worki nie są regularnie czyszczone i wymieniane 
 zgodnie z zaleceniami producenta.

Ważne! Zatory są powodowane nieprawidłowym 
użytkowaniem, dlatego nie są one objęte gwarancją.



79

10.2 Podręcznik serwisowania/konserwacji - Supreme 150 / 
 Performer 150 / Supreme 250 / Performer 250 / Supreme LCD

Pojemnik
na kurz

Należy opróżnić za-
nim zostanie zapeł-
niony w 3/4. Zwykle 
2-4 razy w roku, w 
zależności od często-
tliwości użytkowania.

Ryzyko zablo-
kowania układu 
rur.

Zwolnić dwa uchwyty zaciskające 
pojemnik na kurz. Uchwyty można w łatwy sposób odbloko-
wać, podnosząc je do oporu. Aby zwolnić pojemnik, należy 
ciągnąć uchwyty na zewnątrz, w kierunku od odkurzacza. 
Podnieść pojemnik. Podnieść fi ltr i worek na kurz - zob. 
dodatkowe informacje poniżej. Wysypać kurz do plastikowe-
go woreczka i wyrzucić woreczek do kosza. Pozostały kurz i 
zabrudzenia można usunąć ręcznie.

Zwolnić dwa uchwyty zaciskające pojemnik na kurz. Uchwy-
ty można w łatwy sposób odblokować, podnosząc je do 
oporu. Aby zwolnić pojemnik, należy ciągnąć uchwyty na 
zewnątrz, w kierunku od odkurzacza. Podnieść pojemnik. 
Podnieść fi ltr. Wyjąć worek na kurz, zdejmując tekturowy 
usztywniacz worka z dyszy.

Zwolnić dwa uchwyty zaciskające pojemnik na kurz. Uchwy-
ty można w łatwy sposób odblokować, podnosząc je do 
oporu. Aby zwolnić pojemnik, należy ciągnąć uchwyty na 
zewnątrz, w kierunku od odkurzacza. Podnieść pojemnik. 
Nie wyjmować fi ltra z pojemnika. Delikatnie otrząsnąć kurz 
z fi ltra do wnętrza pojemnika.
Podnieść fi ltr workowy. Jeśli używany jest worek na kurz - 
wyjąć worek. Przenieść pojemnik w odpowiednie miejsce i 
opróżnić z kurzu. 

Worek na  
kurz

Należy wymienić za-
nim zostanie całkowi-
cie zapełniony. Zwykle 
2-4 razy w roku, w 
zależności od często-
tliwości użytkowania.

Słabe zasysanie 
i ryzyko zatoru 
układu rur.

Należy potrząsnąć 
podczas opróżniania 
pojemnika.

Ważne! Czyścić tylko 
na sucho

Dla utrzymania 
prawidłowej 
mocy zasysania.

Filtr

 Ważne! Nie należy odkurzać urządzeniem bez zamontowanego fi ltra. 

Należy wymienić 
zanim zostanie cał-
kowicie zapełniony. 
Zwykle 2-4 razy w 
roku, w zależności od 
częstotliwości użytko-
wania.

Słabe zasysanie 
i ryzyko zatoru 
układu rur.

Worek na 
kurz

Chwycić krawędzie pokrywy i otworzyć ją, ciągnąc do góry. 
Wyjąć stary worek na kurz obracając tekturowy usztywniacz 
w prawo lub lewo, tak aby wzniesienie na dyszy znalazło się 
w otworze tekturowego elementu. Zsunąć worek z wlotu. 
Założyć tekturowy element otworem na wzniesienie wlotu i 
pociągnąć za worek. Obrócić tekturę w celu zablokowania 
worka w miejscu. Ważne! Otwór w karcie musi zostać we-
pchnięty poza wzniesienie na wlocie zanim możliwe będzie 
zablokowanie tekturowego elementu przez obrócenie.
Ważne! Nie należy nigdy odkurzać odkurzaczem bez 
zamontowanego worka na kurz. 

Wyjąć worek w sposób opisany powyżej. Wyjąć fi ltr z dna. 
Filtr można wyczyścić przez potrząśnięcie lub umycie w 
wodzie. Ważne! Przed założeniem fi ltr należy całkowicie osu-
szyć. Ponownie założyć czysty fi ltr w urządzeniu. Zewnętrzną 
krawędź fi ltra docisnąć w dół wzdłuż ścian pojemnika, tak 
aby fi ltr delikatnie się wybrzuszył. Założyć worek na kurz i 
zamknąć pokrywę. Upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo 
zamknięta. 
Ważne! Nie należy nigdy odkurzać odkurzaczem bez 
zamontowanego fi ltra. 

Filtr na
spodzie

Należy sprawdzić 
podczas wymiany 
worka.

Może powodo-
wać osłabienie 
mocy zasysa-
nia. Kurz może 
przedostawać się
do silnika.

10.1 Serwisowanie/konserwacja - Supreme 100
Ważne! W przypadku modeli Supreme 100 nie należy nigdy odkurzać bez    
zamontowanego fi ltra i worka na kurz 

Produkt Jak często? Dlaczego? Jak?

Produkt Jak często? Dlaczego? Jak?



80

11 Rysunki wymiarowe

Rysunki wymiarowe w mm.

Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 / Performer 250 / Supreme LCD 

Supreme 100

Zamocować do ściany
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12 Komunikacja bezprzewodowa – Wireless+/Deluxe 

OSTRZEŻENIE!
Nie wyciągać węża ssącego z odkurzacza podczas 
gdy silnik/wentylator urządzenia pracuje. 
Urządzenia są wyposażone w mechanizm awaryjnego 
wyłączenia. Funkcja zadziała, jeśli urządzenie zost-
anie uruchomione z zamkniętym gniazdem wlotowym. 

12.1 Moduł nadajnika-odbiornika
Zawsze przed przytwierdzeniem modułu na-
dajnika-odbiornika do ściany należy spraw-
dzać, czy sygnał między modułem a uchwy-
tem węża pokrywa cały dom. Podłączyć 
moduł do odkurzacza, następnie włączać i 
wyłączać odkurzacz, używając uchwytu węża 
w różnych pomieszczeniach.

Pierwsze połaczenie
Przed uruchomieniem odkurzacza należy nawiązać połą-
czenie między uchwytem i odkurzaczem. Dotyczy to również 
wymiany uchwytu węża (część zamienna) lub podłączania 
dodatkowego węża. Przed uruchomieniem odkurzacza w 
wersji należy:

1) Odłączyć główną wtyczkę.
2) Ponownie podłączyć wtyczkę, a następnie wciskając 

wyłącznik uchwytu przez 10 sekund. Należy wykonać 
tę czynność przed upływem 60 sekund od momentu 
podłączenia odkurzacza

3) Połączenie między uchwytem i odkurzaczem zostało 
nawiązane. 

Instalowanie modułu nadajnika-odbiornika
Aby osiągnąć najlepszą jakość sygnału między modułem na-
dajnika-odbiornika a uchwytem węża, moduł należy zamonto-
wać na ścianie w odległości co najmniej 1 metra od odkurza-
cza. Aby uzyskać lepszy zasięg, moduł nadajnika-odbiornika 
można przenosić do różnych miejsc w domu, korzystając z 
kabla sieciowego o długości do 30 m. Kable tego typu powin-
ny być dostępne w najbliższym sklepie z elektroniką.

Podłączanie modułu nadajnika-odbiornika
Aby móc korzystać z bezprzewodowych uchwytów węży 
Nilfi sk, należy w pierwszej kolejności podłączyć moduł do od-
kurzacza. Służy do tego dwumetrowy kabel sieciowy (RJ45) 
dołączony do modułu nadajnika-odbiornika. Podłączyć kabel 
do modułu nadajnika-odbiornika oraz odpowiedniego gniaz-
da z tyłu odkurzacza.

12.2 Bezprzewodowy uchwyt węża
Instrukcja obsługi 
Za pomocą technologii radiowej można włączać/wyłączać 
urządzenie oraz sterować mocą. Nie jest konieczne kiero-
wanie sygnału na odkurzacz, jak w przypadku sterowników 
pracujących w podczerwieni. Bezprzewodowy uchwyt za-
krzywiony może pracować w dowolnym miejscu domu.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
Włączanie: wcisnąć przełącznik jeden raz = uruchomienie 
odkurzacza.
Wyłączenie: wcisnąć przełącznik jeden raz = wyłączenie 
odkurzacza.
Moc można regulować w 5 krokach: minimalna, średnia i 
maksymalna - służą do tego przyciski (+) i (-) na uchwycie 
węża. 

Łączność bezprzewodowa 
Wskaźnik LED znajduje się nad wyłącznikiem i za-
świeca się różnymi kolorami w zależności od wykonywanych 
funkcji: lampka zaświeca się przy włączaniu lub wyłączaniu 
urządzenia oraz w trakcie regulacji mocy.
Pulsujące światło ostrzegawcze informuje o zapchaniu fi ltra 
workowego/worka na kurz oraz o konieczności czyszczenia/
wymiany.
W takiej sytuacji należy sprawdzić i wyczyścić lub wymienić fi ltr/
worek. 

Deluxe centrum informacji wyświetlacz
Wyświetlacz znajduje się nad wyłącznikiem i służy do wy-
świetlania rozmaitych symboli w zależności od stanu odku-
rzacza.

Prędkość: paski wskazują rzeczywistą prędkość.
Niski poziom baterii (pulsuje): poziom naładowania baterii 
poniżej 5% – wymienić baterie.
Ostrzeżenie serwisowe/zablokowany przepływ powietrza 
(pulsuje): wskaźnik ostrzeżenia serwisowego i zablokowania 
przepływu. Zob. rozdział 10: rozwiązywanie problemów.
Sprawdź worek/fi ltr (pulsuje): zbliża się czas wymiany 
worka na kurz i czyszczenia fi ltra. 
Sprawdź worek/fi ltr (świeci): worek na kurz lub fi ltr zapcha-
ny. Wymienić worek na kurz i wyczyścić fi ltr.
Wskaźnik sygnału (pulsuje): uchwyt węża poza zasięgiem. 
Brak połączenia z odkurzaczem.
Wskaźnik przegrzania (pulsuje): wyłącznik termiczny 
zadziałał, powodując zatrzymanie odkurzacza. Zob. rozdział 
10: rozwiązywanie problemów.

Bateria
Okres eksploatacyjny dołączonych baterii wynosi ok. trzy (3) 
lat. Jeśli moc baterii w chwili uruchomienia jest niewystar-
czająca, odkurzacz zostanie wyłączony. Jeśli odkurzacz się 
nie uruchamia lub regulacja mocy za pomocą uchwytu nie 
działa, należy wymienić baterie w uchwycie. Wymienić bate-
rie 1,5 V AAA na nowe. Więcej informacji oraz rozwiązywanie 
problemów zawarto w rozdziale 10 
niniejszej instrukcji.

Wymiana baterii w uchwycie
1) Otworzyć pokrywę komory baterii, 

przesuwając ją w kierunku przodu 
uchwytu węża.

2) Wymienić baterię 1,5 V AAA na 
nową. Upewnić się, że kierunki 
biegunów są prawidłowe.

3) Z powrotem wsunąć pokrywę 
komory aż do zatrzaśnięcia. 

On/Off

Power 
regulation +

Power 
regulation - 

LED-
indicator

PrzegrzaniaSygnału

Worek/fi ltr

Pręd-
kość

Niski poziom 
baterii

Serwicowe
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Déclaration
Produit : Aspirateur
Type : Nilfi sk Aspirateur central,

Performer & Supreme
Description : 107404969, 107404970, 107404971, 

107404972, 107404974, 107404975
La conception de l’unité 
est conforme aux 
 réglementations perti-
nentes suivantes :

Directive “Basse tension” 2006/95/EC
Directive “Compatibilité 
électromagnétique”  2004/108/EC
Directive RoHS  2011/65/EU

Normes harmonisées 
appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 & A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 & A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 & A2: 2008
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 3000220-2 V2.3.1 (2010-02)
EN 3000220-1 V2.3.1 (2010-02)
FCC Part 15C (2011)
RSS-Gen (issue 3) (December 2010)
RSS-210 (issue 8) (December 2010)
IEC/EN 60335-1 5th ed. (2012)    
IEC/EN 60335-2-69 5th ed. (2012)
IEC 60335-1 fi fth ed. (2001)+A1+A2
IEC 60335-2-2 (2002)+A1+A2
IEC 60335-2-2: 2009
IEC 60335-1:2001+ A1:2004 + A2:2006 
EN 60335-2-2:2010+A11
EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2+A13 
+A14+A15
EN 62233:2008

Normes nationales 
appliquées et spécifi ca-
tions techniques :  

IEC 60335-2-2
IEC 60335-2-69

Nom et adresse de la 
personne autorisée à 
 compiler le fi chier tech-
nique :

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Identité et signature de 
la personne habilitée à 
faire la déclaration au 
nom du fabricant : Anton Sørensen

General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Endroit et date de la 
déclaration

Hadsund, 06.03.2013

Declaración

Producto: Aspirador
Tipo: Nilfi sk aspiradora Central,

Performer & Supreme
Descripción: 107404969, 107404970, 107404971, 

107404972, 107404974, 107404975
El diseño de la máquina 
cumple las siguientes 
normativas:

Directiva europea sobre 
baja tensión 2006/95/EC
Directiva europea sobre com-
patibilidad electromagnética 2004/108/EC
Directiva RoHS 2011/65/EC

Normas armonizadas 
 aplicables:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 & A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 & A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 & A2: 2008
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 3000220-2 V2.3.1 (2010-02)
EN 3000220-1 V2.3.1 (2010-02)
FCC Part 15C (2011)
RSS-Gen (issue 3) (December 2010)
RSS-210 (issue 8) (December 2010)
IEC/EN 60335-1 5th ed. (2012)    
IEC/EN 60335-2-69 5th ed. (2012)
IEC 60335-1 fi fth ed. (2001)+A1+A2
IEC 60335-2-2 (2002)+A1+A2
IEC 60335-2-2: 2009
IEC 60335-1:2001+ A1:2004 + A2:2006 
EN 60335-2-2:2010+A11
EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2+A13 
+A14+A15
EN 62233:2008

Normas nacionales y es-
pecifi caciones técnicas 
aplicables:  

IEC 60335-2-2
IEC 60335-2-69

Nombre y dirección de 
la persona autorizada 
para elaborar el expedi-
ente técnico:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Identidad y fi rma de 
la persona apoderada 
para redactar esta de-
claración en nombre del 
fabricante:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Lugar y fecha de la 
declaración

Hadsund, 06.03.2013
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Declaração

Producto: Aspirador
Tipo: Nilfi sk aspirador central,

Performer & Supreme
Descrição: 107404969, 107404970, 107404971, 

107404972, 107404974, 107404975
A concepção desta 
unidade corresponde às 
seguintes  normativas 
aplicáveis:

Directiva Baixa-Tensão CE 2006/95/EC
Directiva CEM CE                 2004/108/EC
Directiva RoHS                2011/65/EC

Normas harmonizadas 
 aplicadas:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 & A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 & A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 & A2: 2008
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 3000220-2 V2.3.1 (2010-02)
EN 3000220-1 V2.3.1 (2010-02)
FCC Part 15C (2011)
RSS-Gen (issue 3) (December 2010)
RSS-210 (issue 8) (December 2010)
IEC/EN 60335-1 5th ed. (2012)    
IEC/EN 60335-2-69 5th ed. (2012)
IEC 60335-1 fi fth ed. (2001)+A1+A2
IEC 60335-2-2 (2002)+A1+A2
IEC 60335-2-2: 2009
IEC 60335-1:2001+ A1:2004 + A2:2006 
EN 60335-2-2:2010+A11
EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2+A13 
+A14+A15
EN 62233:2008

Normas nacionais e 
especifi cações técnicas 
aplicadas:  

IEC IEC 60335-2-2
IEC 60335-2-69 60335-2-79

Nome e endereço 
da pessoa autori-
zada a compilar a pasta 
 técnica:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Identidade e assinatura 
da pessoa mandatada 
para emitir a declaração 
em nome do fabricante: Anton Sørensen

General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Local e data da de-
claração:

Hadsund, 06.03.2013

 Prohlášení

Produkt: Vysavač
Typ: Nilfi sk centrální vysavač,

Performer & Supreme
Popis 107404969, 107404970, 107404971, 

107404972, 107404974, 107404975
Konstrukce přístroje 
splňuje následující 
příslušné předpisy:

Směrnice ES pro nízké 
napětí 2006/95//EG
Směrnice ES pro elektro-
motorické napětí    2004/108/EG
Směrnice RoHS  2011/65/EG

Příslušné harmonizo-
vané normy:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 & A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 & A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 & A2: 2008
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 3000220-2 V2.3.1 (2010-02)
EN 3000220-1 V2.3.1 (2010-02)
FCC Part 15C (2011)
RSS-Gen (issue 3) (December 2010)
RSS-210 (issue 8) (December 2010)
IEC/EN 60335-1 5th ed. (2012)    
IEC/EN 60335-2-69 5th ed. (2012)
IEC 60335-1 fi fth ed. (2001)+A1+A2
IEC 60335-2-2 (2002)+A1+A2
IEC 60335-2-2: 2009
IEC 60335-1:2001+ A1:2004 + A2:2006 
EN 60335-2-2:2010+A11
EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2+A13 
+A14+A15
EN 62233:2008

Příslušné národní nor-
my a technické specifi -
kace:  

IEC IEC 60335-2-2
IEC 60335-2-69 60335-2-79

Jméno a adresa osoby 
pověřené sestavením 
technického souboru:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Totožnost a podpis 
 osoby zmocněné k sep-
sání prohlášení jménem 
výrobce: Anton Sørensen

General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Místo a datum 
 prohlášení:

Hadsund, 06.03.2013
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Deklaracja

Produkt: Odkurzacz
Typ: Nilfi sk odkurzacz centralnyoraz,

Performer & Supreme
Opis: 107404969, 107404970, 107404971, 

107404972, 107404974, 107404975
Konstrukcja urządzenia 
jest zgodna z 
następującymi adek-
watnymi regulacjami:

Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
Dyrektywa dotycząca 
kompatybilności 
elektromagnetycznej     2004/108/EC
Dyrektywa RoHS 2011/65/EC

Zastosowane normy 
zharmonizowane:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 & A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 & A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 & A2: 2008
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 3000220-2 V2.3.1 (2010-02)
EN 3000220-1 V2.3.1 (2010-02)
FCC Part 15C (2011)
RSS-Gen (issue 3) (December 2010)
RSS-210 (issue 8) (December 2010)
IEC/EN 60335-1 5th ed. (2012)    
IEC/EN 60335-2-69 5th ed. (2012)
IEC 60335-1 fi fth ed. (2001)+A1+A2
IEC 60335-2-2 (2002)+A1+A2
IEC 60335-2-2: 2009
IEC 60335-1:2001+ A1:2004 + A2:2006 
EN 60335-2-2:2010+A11
EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2+A13 
+A14+A15
EN 62233:2008

Zastosowane krajowe 
normy i specyfi kacje 
techniczne:  

IEC IEC 60335-2-2
IEC 60335-2-69 60335-2-79

Nazwisko i adres 
osoby upoważnionej do 
sporządzenia dokumen-
tacji technicznej:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Nazwisko i podpis 
osoby upoważnionej do 
sporządzenia deklaracji 
w imieniu producenta: Anton Sørensen

General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Miejscowość i data 
sporządzenia deklaracji:

Hadsund, 06.03.2013

Dichiarazione
Prodotto: Aspirapolvere
Tipo: Nilfi sk aspirapolvere centralizzato

Performer & Supreme
Descrizione: 107404969, 107404970, 107404971, 

107404972, 107404974, 107404975
Il design della mac-
china è in conformità  
alle  seguenti  normative 
pertinenti:

Diretta CE per la bassa 
tensione 2006/95/EC
Direttiva CE per la 
compatibilità 
elettromagnetica     2004/108/EC
Direttiva RoHS     2011/65/EU

Norme armonizzate ap-
plicate:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 & A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 & A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 & A2: 2008
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 3000220-2 V2.3.1 (2010-02)
EN 3000220-1 V2.3.1 (2010-02)
FCC Part 15C (2011)
RSS-Gen (issue 3) (December 2010)
RSS-210 (issue 8) (December 2010)
IEC/EN 60335-1 5th ed. (2012)    
IEC/EN 60335-2-69 5th ed. (2012)
IEC 60335-1 fi fth ed. (2001)+A1+A2
IEC 60335-2-2 (2002)+A1+A2
IEC 60335-2-2: 2009
IEC 60335-1:2001+ A1:2004 + A2:2006 
EN 60335-2-2:2010+A11
EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2+A13 
+A14+A15
EN 62233:2008

Norme nazionali 
 applicate e specifi che 
tecniche:  

IEC IEC 60335-2-2
IEC 60335-2-69 60335-2-79

Nome e indirizzo della 
persona autorizzata a 
 compilare il fi le tecnico:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Identità e fi rma della 
persona autorizzata 
a  redigere la dichiar-
azione per conto del 
 costruttore:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

Luogo e data della di-
chiarazione:

Hadsund, 06.03.2013
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Table with explanation of the indication lights at the display for Supreme LCD 

Table with explanation of the indication lights at the Deluxe Hose handle

Indicates for 
service warning, 

See 10 
Trouble-
shooting

Signal lit

Signal flashing
Indicates for 

blocked airflow, 
See 10 

Trouble-
shooting

Dust bag or 
filter is clogged.

Change dust 
bag and clean 

filter.

Bag/filterAir flowService 

Bars show 
the actual 
speed level

Speed level

Hose handle is 
out of range. No 

connection to 
the cleaner.

Thermal cut-out 
has tripped and 
the cleaner has 
stopped. See 10 
Troubleshooting

Signal Overheating

Bars show 
the actual 
speed level

Battery is 
under 5%. 

Change 
battery

Indicates for 
service warning, 

See 10 
Trouble-
shooting

Signal lit

Signal flashing
Dust bag or 

filter is clogged.
Change dust 

bag and clean 
filter.

Bag/filterService BatterySpeed level

Hose handle is 
out of range. No 

connection to 
the cleaner.

Thermal cut-out 
has tripped and 
the cleaner has 
stopped. See 10 
Troubleshooting

Signal Overheating
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