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Szanowni Klienci!
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zacho-
wać, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego. –
Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego 220-240 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A. –
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód, nie ciągnij odkurzacza za przewód. –
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu  –
serwisowego.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie na-
prawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. 
Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.

Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi po przewodzie przyłączeniowym, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu. –
Przed czyszczeniem odkurzacza wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka zasilającego. –
Nie odkurzaj bez filtrów oraz w przypadku ich uszkodzenia. –
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu. –
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków papierosów, rozżarzonego popiołu. –
Nie zbieraj odkurzaczem ostrych przedmiotów. –
Nie odkurzaj mokrych przedmiotów, nie wciągaj wody ani innych płynów. –
Sprawdzaj czy nie jest zatkany wąż ssący, rury i ssawki. Znajdujące się wewnątrz nich śmieci usuwaj. –
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp. –
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń i tylko do odkurzania suchych powierzchni. –
Dywany wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz. –
Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentylacyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Zatkane zostają w ten sposób otwory wylotowe w osłonie  –
filtra wylotowego. Nagrzane powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do przegrzania silnika, powodując jego awarię, lub spowodować deformacje 
części z tworzyw sztucznych.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub oso- –
by nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej 
przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. –

Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
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Instrukcja użytkowania
ODKURZACZ
Typ 01Z010
ZELMER S.A.

35-016 Rzeszów,  
ul. Hoffmanowej 19,   

Polska
www.zelmer.pl

Návod k obsluze
VYSAVAČ 

Typ 01Z010
ZELMER CZECH s.r.o.

Horní Těrlicko 770,  
735 42 Těrlicko

Tel.: 596 423 710,  
Fax: 596 423 713

Mobilní telefon: 602 583 958
e-mail: zelmer@zelmer.cz

Kezelési utasítás
PORSZÍVÓK
Típus 01Z010

Zelmer Magyarország
Angyal utca 26
1094 Budapest

Návod na použitie
VYSÁVAČ

Typ 01Z010
ZELMER SLOVAKIA s.r.o.

Bidovce 316, 044 45 Bidovce
tel.: 055 / 720 40 10  
fax: 055 / 720 40 40

e-mail: zelmer@zelmer.sk 
www.zelmer.sk

Инструкция по 
эксплуатации ПЫЛЕСОС

Tип  01Z010
ООО ”Зелмер Раша”

Россия, Москва
Краснопрудная, 30/34

ИНН 7708619872;  
КПП 770801001
БИК 044525716;  
ИНН 7710353606

Instrucţiuni de folosire
ASPIRATORUL

Tip 01Z010
Zelmer Romania
Reprezentanta

Str. Popa Savu, nr 77,
birou 1, sect 1,

cod 011432. Bucuresti
Tel/Fax: +40 21 2222 137

RO 13 BG 19 UA 22 EN 25
Инструкция за 
експлоатация

Прахосмукачка
Тип 01Z010

ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М 
ЕООД

бул. “Акад. Ст. Младенов” №90
1700 София БЪЛГАРИЯ

Тел.: 02 / 960 12 01  
Факс: 02 / 960 12 07

Інструкція з експлуатації
Порохотяг

Модель 01Z010
Zelmer Ukraine

ТОВ «Зелмер Україна»
вул. Турівська 18/20, 04080 

Київ, УКРАЇНА
тел:   +380 44 501 5626
факс: +380 44 501 5636 

www.zelmer.ua

User manual
Vacuum cleaner

Type 01Z010
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WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE
Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC. –
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC. –
Hałas urządzenia: 78 dB/A. –

Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Dane techniczne odkurzacza podane są na tabliczce znamionowej.

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRACY
Koniec węża włóż w otwór odkurzacza. W czasie wkładania naciśnij przycisk znajdujący się na koń- –
cówce węża.
Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą teleskopową. –

Czerwona 
opaska

Żółta 
opaska

Ustaw długość rury teleskopowej w żądanej pozycji roboczej (w zależności od wzrostu obsługującego) przesuwając su- –
wak na rurze w kierunku strzałki znajdującej się na nim.
Drugi koniec rury teleskopowej połącz z wybranym elementem wyposażenia. –
Wyciągnij przewód przyłączeniowy z obudowy odkurzacza i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. –

Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego zwróć uwagę na żółtą opaskę na przewodzie, która sygnalizuje, że 
zbliża się koniec odwijanego przewodu. Czerwona opaska sygnalizuje koniec odwijanego przewodu.

Włącz odkurzacz naciskając na przycisk wyłącznika i ustaw odpowiednią siłę ssania suwakiem regulacji elektronicznej  –
lub suwakiem na uchwycie węża.

REGULACJA SIŁY SSANIA
Odkurzacz posiada suwak do elektronicznej regulacji siły ssania, który umożliwia płynne regulowanie mocy odkurzacza 
(początkowy „skok” suwaka jest poprawnym jego działaniem). Przesuwanie suwaka zgodnie z oznaczeniem na wyrobie 
spowoduje zwiększenie siły ssania lub jej zmniejszenie. Odkurzacz posiada również mechaniczną regulację siły ssania na 
uchwycie węża. Aby zmniejszyć siłę ssania wystarczy przesunąć suwak zgodnie ze strzałką znajdującą się na nim.

ODKURZANIE
Wybierz odpowiednią ssawkę lub szczotkę:
Podłoża miękkie – dywany i wykładziny podłogowe itp.
Zalecamy Państwu odkurzać dywany ssawko-szczotką przełączoną do czyszczenia dywanów (ze 
schowaną szczotką – zgodnie ze zdjęciem obok ).
Podłoża twarde – podłogi z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp.
Do tego celu najodpowiedniejsza jest ssawko-szczotka z wysuniętą szczotką – zgodnie ze zdjęciem obok 

.
Szczeliny, kąty, zagłębienia itp.
Ssawka szczelinowa służy do odkurzania: szczelin, kątów, szpar i innych trudnodostępnych zakamarków.
Delikatne materiały, małe miękkie powierzchnie
Ssawka mała służy do odkurzania mebli tapicerowanych, materacy, zasłon, firan itp. Dzięki paskowi do 
podnoszenia nitek, zbierane są również dokładnie nitki, drobne włókna itp. Radzimy przy tej czynności 
zmniejszyć moc ssania.
Odkurzanie delikatnych materiałów i nierównych przedmiotów:
Szczotka mała służy do odkurzania: księgozbiorów, ram obrazów i okien. Radzimy przy tej czynności – 
zmniejszyć moc ssania.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY ODKURZACZA
Wyłącz odkurzacz naciskając na przycisk wyłącznika. –
Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego. –

Zwiń przewód przyłączeniowy naciskając na przycisk zwijacza. Przy tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego  –
splątania oraz gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę odkurzacza.
Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym, wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy 
jednak zwrócić uwagę by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
Przechowywanie poziome:
włóż uchwyt znajdujący się w tylnej części ssawko-szczotki w gniazdo uchwytu umieszczone z tyłu odkurzacza obok wyjścia  –
przewodu przyłączenowego.
Przechowywanie pionowe:
na rurę teleskopową nałóż ssawko-szczotkę, –
włóż dolną część uchwytu wyposażenia w gniazdo uchwytu znajdujące się na spodzie odkurzacza obok kółka przedniego. –

DZIAŁANIE WSKAŹNIKA ZAPEŁNIENIA ZBIORNIKA KURZU
Zaświecenie wskaźnika zapełnienia zbiornika, kiedy ssawka lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią informuje, 
że zachodzi konieczność opróżnienia zbiornika kurzu. Wskaźnik zapełnienia zbiornika może zadziałać również w przypadku za-
tkania węża ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia.
W takim przypadku wyjmij końcówkę węża z gniazda pokrywy przedniej i oczyść wąż oraz połączone z nim elementy wypo-
sażenia.

ZBIORNIK KURZU – Opróżnianie, czyszczenie
Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu stanowiący wyjmowalny segment odkurzacza.

Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego. –

Segment
zbiornika kurzu

Przycisk
zwijacza

Osłona filtra
wylotowego

Przycisk segmentu
zbiornika kurzu

Wskaźnik
zapełnienia
zbiornika kurzu
Przycisk wyłącznika

Pokrętło
elektronikcznej
regulacji siły ssania

Przechowywanie
poziome

Przechowywanie
pionowe

nowak7
Prostokąt
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Wyjmij z odkurzacza segment zbiornika kurzu. W tym celu: –
naciśnij przycisk segmentu zbiornika, jednocześnie wyciągając cały segment z odkurzacza, –
cały zbiornik przenieś nad kubeł na śmieci. –

Po przyciśnięciu przycisku zbiornika odsłoni się dno zbiornika a jego zawartość wypadnie do kubła. –
Po opróżnieniu zbiornika zatrzaśnij dno i wsuń cały segment do komory odkurzacza. –

FILTRY ODKURZACZA
Odkurzacz wyposażony jest w system filtrów:

Stożek filtra wlotowego. –
Filtr ochrony silnika. –
Filtr wylotowy. –

Stożek filtra wlotowego – czyszczenie
Filtr ten znajduje się wewnątrz segmentu zbiornika kurzu. W celu jego wymiany:

Opróżnij zbiornik kurzu (patrz pkt.  – ZBIORNIK KURZU – Opróżnianie, czyszczenie).
Przekręć stożek filtra wlotowego w kierunku  – „1” i wyjmij go w kierunku do siebie „2”.
Stożek wyczyść, wymyj, przepłucz i dokładnie wysusz. –

W przypadku uszkodzenia stożka wlotowego wymień go na nowy.
UWAGA! Zwróć uwagę na uszczelkę znajdującą się na spodzie kołnierza stożka. Nie zgub jej.

Po wyczyszczeniu stożka wlotowego:
Włóż stożek w gniazdo stożka, tak aby dwa występy  – „A” znajdujące się na kołnierzu znalazły się pod za-
trzaskiem „B” w korpusie zbiornika.
Stożek mocno docisnij i przekręć do oporu w kierunku „ – 3”, usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, zamknij 
(zatrzaśnij dno zbiornika).
Wsuń cały segment do komory odkurzacza (patrz pkt.  – ZBIORNIK KURZU – opróżnianie, czyszczenie).

Filtr HEPA, ochrony silnika – wymiana
Wyjmij z odkurzacza segment zbiornika kurzu (patrz pkt.  – ZBIORNIK KURZU – Opróżnianie, czyszczenie).
Po odciągnięciu zatrzasku kratki filtra, wyjmij filtr HEPA. –
Filtr przepłucz i dokładnie wysusz. –

 W przypadku uszkodzenia filtra wymień go na nowy.
Uwaga! Filtr HEPA ochrony silnika powinien być wymieniany na nowy dwa razy w roku i za-
wsze wtedy gdy jest uszkodzony.

Zatrzaśnij kratkę z filtrem. –

FILTR WYLOTOWY – WYMIANA
Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego. –
Odciągnij osłonę filtra wylotowego i zdejmij ją w kierunku do góry. –
Z gniazda filtra wyjmij kratkę z zamontowanym filtrem wylotowym. –
Zdejmij z zaczepów kratki filtr wylotowy. –
Filtr wylotowy wypierz, wypłucz i dokładnie wysusz.
W przypadku uszkodzenia filtra wymień go na nowy zakładając dokładnie na zaczepy kratki.
Zmontowaną kratkę włóż w gniazdo filtra. –
Załóż osłonę filtra wylotowego i zatrzaśnij ją. –

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ODKURZACZA
Przed czyszczeniem i konserwacją odkurzacza zwróć uwagę, aby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka. Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby prze-
trzyj wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń), wysusz lub wytrzyj do sucha. Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczal-
ników. Od czasu do czasu odkurz ssawko-szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej.

CO ZROBIĆ, GDY?
Odkurzacz wyłączył się w czasie pracy – zadziałał bezpiecznik ter-
miczny:

wyłącz odkurzacz, wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka sieci i odczekaj  –
ok. 40 minut do ponownego załączenia,
wyjmij segment zbiornika kurzu, opróżnij zbiornik, wyczyść stożek filtra  –
wlotowego i filtr wlotowy HEPA. 

Do czasu ostudzenia odkurzacza nie zakładaj zmontowanego segmen-
tu zbiornika kurzu,

sprawdź i oczyść akcesoria: wąż ssący, rury, ssawki i szczotki, –
zmontuj ponownie odkurzacz i uruchom go, –
jeżeli zadziałanie bezpiecznika termicznego powtarza się zbyt często,  –
lub, jeśli po ochłodzeniu odkurzacza nie można go włączyć ponownie, 
oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.

Odkurzacz słabo odkurza:
wyczyść zbiornik kurzu i filtry, –
sprawdź elementy wyposażenia – usuń przyczyny zatkania. –

Ssawka ciężko się przesuwa:
zmniejsz siłę ssania odkurzacza, skuteczność czyszczenia nie pogorszy się. –

Filtry zostały uszkodzone:
sprawdź i wymień filtry. –

Zadziałał bezpiecznik instalacji elektrycznej:
sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie są włączone inne urządzenia do  –
tego samego obwodu elektrycznego,
jeżeli zadziałanie bezpiecznika sieciowego powtarza się, oddaj odkurzacz  –
do punktu serwisowego.

Odkurzacz nie pracuje, obudowa jest uszkodzona lub uszkodzony jest 
przewód przyłączeniowy:

oddaj odkurzacz do punktu serwisowego. –
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. 
W tym celu:

opakowania kartonowe przekaż na makulaturę, –
worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik, –
zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być  –
zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj odkurzacza wraz z odpadami komunalnymi!!!

Importer – ZELMER S.A.

ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW
w punktach serwisowych, –
sklep internetowy – jak obok. –

Telefony: 
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:

wyroby/akcesoria – sklep internetowy:  www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl —
części zamienne:  tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47 —

2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe: tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji: tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04,
   e-mail: reklamacje@zelmer.pl 

Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub nie-
właściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do 
przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.


