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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

PRZED UŻYCIEM SYSTEMU CENTRALNEGO ODKURZANIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. 

 

W czasie korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze powinny być przestrzegane podstawowe 

środki ostrożności. 

UWAGA! 

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM BĄDŹ INNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA: 

• Przed konserwacją lub naprawą wyłączyć z sieci i odłączyć jednostkę z gniazda elektrycznego. 

• Nie pozwalać aby urządzenie traktowane było jako zabawka. Szczególną uwagę należy 
zachować, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. 

• Urządzenia używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie 
akcesoriów rekomendowanych przez producenta.  

• Nie używać jeśli przewód elektryczny lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie działa 
tak jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zostało 
upuszczone do wody – należy zwrócić je do centrum serwisowego. 

• Nie ciągnąć, nie podnosić za przewód elektryczny, nie używać przewodu jako uchwytu, nie 
zamykać drzwi na przewodzie, nie naciągać przewodu dookoła ostrych krawędzi czy 
narożników. 

• Sprawdzić i usunąć z gniazda ssącego wszystkie przedmioty małych rozmiarów, które mogły 
nie zostać zassane do głównego pojemnika i tym samym blokować prawidłowy przepływ 
powietrza.  

• Trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni. 

• Nie odłączać od gniazda elektrycznego ciągnąć za przewód. Aby odłączyć należy chwycić 
wtyczkę a nie przewód. 

• Nie obsługiwać ani nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma. 

• Należy zachować szczególną ostrożność znajdując się blisko otworów i ruchomych części 
urządzenia. 

• Przed odłączeniem od zasilania elektrycznego wyłączyć wszystkie układy sterowania. 

• Zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach. 

• Nie usuwać substancji łatwopalnych i wybuchowych takich jak benzyna, nie używać w 
miejscach, w których takie substancje mogą występować. 

• Podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda. 

• Nie wyprowadzać wyrzutu powietrza w ścianę, sufit ani inne ukryte miejsca w budynku. W 
celu wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz używać tylko prawidłowo 
zamontowanych instalacji. 

• Nie należy zbierać niedopałków np. papierosów, zapałek lub gorącego popiołu. Grozi to 
uszkodzeniem instalacji oraz jednostki centralnej. 

• Nie przechowywać ani nie pozostawiać niczego na jednostce centralnej lub w jej pobliżu – 
może to doprowadzić do przegrzania silnika. 
 

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE 



 

OGÓLNE WYTYCZNE 

NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE MUSZĄ BYĆ ZAWSZE PRZESTRZEGANE: 

 

• Jednostka odkurzania centralnego musi być zainstalowana w wentylowanym pomieszczeniu, 
z dala od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

• Ten system centralnego odkurzania KELLER może być używany wyłącznie do suchych 
powierzchniach. 

• Obudowa silnika nie może być nigdy w żaden sposób blokowana– w przeciwnym razie może 
to doprowadzić do przegrzania lub zniszczenia jednostki. 

• Nie należy próbować skracać ani modyfikować przewodu elektrycznego. 

• Przed przystąpieniem do konserwacji/naprawy należy odłączyć od urządzenia przewód 
zasilania elektrycznego. 

• W celu zachowania ważności gwarancji: wszelkich niezbędnych napraw, bądź przeglądów 
technicznych może dokonać jedynie autoryzowany serwis KELLER. 

• Urządzenie musi zostać zainstalowane w miejscu, w którym zawsze jest łatwy dostęp do 
gniazdka elektrycznego/wtyczki. 

• Nie należy używać w przypadku uszkodzonego węża. Jeśli wąż jest uszkodzony, należy 
zwrócić go do punktu serwisowego. 

• Aby odłączyć, chwyć i dopiero wtedy pociągnij za podłączenie węża. Nie odłączaj ciągnąc za 
wąż. 

• Nie dotykaj  węża ani  podłączenia węża mokrymi rękami. 

• Nigdy nie odkurzać łatwopalnych materiałów stałych ani ciekłych. 

• Nigdy nie zasysać odkurzaczem popiołu  z kominka ani z popielniczki. 
KELLER nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostaną naruszone którekolwiek z 
wymienionych dyrektyw. 

 

 

 

UWAGA! 

Jeśli urządzenie jest używane bez stałego filtra spowoduje to utratę gwarancji! 

 

 

WAŻNE 

KELLER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego 

użytkowania sprzętu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania 

lub problemów wynikających z niewłaściwie wykonanej instalacji, która nie jest zgodna ze 

specyfikacją, lub jakichkolwiek przeróbek funkcjonalnych i/lub fizycznych zmian dokonanych przy 

jednostce. Niewłaściwe lub nie zalecane instalacje systemu i/lub jednostki wykonane niezgodnie z 

zaleceniami również jest uważane za nadużycie. 



 

 

SCHEMAT OGÓLNY – jednostka do sprzątania na sucho  

A – Uchwyt ścienny i śruby; B – Uchwyt podtrzymujący jednostkę;  
1 – Przewód elektryczny; 2 – Podłączenie elektryczne jednostki, 3 – Wlot powietrza; 4 – Wylot 
powietrza;  

5 – Zatrzaski; 6 – Zbiornik; 7 – Panel LED (jeśli dotyczy);  8 – Kontrolka LED mocy ssącej 
 
 

 
 

 

INSTALACJA 

Krok 1 –Zamontować uchwyt ścienny (A) do ściany za pomocą śrub– 1 śruba w każdym rogu. 
Zaznaczyć i wywiercić otwory w ścianie zgodnie z otworami w płytce. Środek powinien znajdować się 
około 1 metra od podłoża. 
Krok 2–Umieścić odkurzacz wieszając go za pomocą uchwytu podtrzymującego (B) we wcześniej 
zainstalowanym uchwycie ściennym (upewnić się, że haki skierowane są do góry). 
Krok 3 –Podłącz rurę ssącą do wlotu powietrza (3) (użyć elastycznego węża) 
Krok 4-Podłączyć kable elektryczne (2) do systemu centralnego odkurzania. Kable te są kablami 
niskiego napięcia, więc należy uważać, aby nie spowodować porażenia prądem elektrycznym. 
Krok 5 – Dla modeli CONFORT, PRESTIGE i PLUS –zainstalować worek jednorazowy, w który została 
wyposażona jednostka, do wlotu powietrza, który znajduje się w zbiorniku odkurzacza.  

 

 



 

 

TRYB PRACY 

Aby urządzenie działało musi ono być podłączone do rurociągu centralnego odkurzania oraz do 
źródła energii elektrycznej. Jednostka rozpoczyna pracę, gdy standardowy wąż jest podłączony do 
centralnego systemu odkurzania lub gdy funkcja ON w wężu ON/OFF jest aktywna. 

W modelach PRESTIGE, moc silnika jest zmienna w zależności od ustawienia mocy na rękojeści węża.  

Jednostka centralnego odkurzania powinna być sprawdzana raz w miesiącu. Należy sprawdzić filtr i 

upewnić się, że jest czysty – zatkany filtr może spowodować utratę mocy ssącej, a nawet uszkodzenie 

niektórych elementów elektrycznych odkurzacza. 

 

 

KONSERWACJA 

 

 
 

• Pierwszy filtr - worek filtracyjny na zanieczyszczenia (3) - filtr należy sprawdzać co miesiąc. 

Jeżeli jest pełen, to należy go wymienić na nowy. Wymień go natychmiast, gdy jest w złym 

stanie lub gdy jest uszkodzony. KOD PRODUKTU FIL30KEL 

• Drugi filtr – filtr HEPA (1). Ten filtr jest drugą ochroną jednostki centralnego odkurzania. 

Wymaga konserwacji, tylko w przypadku, gdy pierwszy filtr został uszkodzony. KOD 

PRODUKTU FIL140KEL 

 



 

KONSERWACJA FILTRA HEPA 

Filtr HEPA (1) to zaawansowany filtr antybakteryjny z poliestru, który jest zmywalny i 

może być używany wielokrotnie. Dla przeciętnego użytkowania zaleca się sprawdzanie filtra raz w 

miesiącu. Przy bardziej intensywnym użytkowaniu filtr należy sprawdzać częściej, aby uniknąć jego 

zatkania. Jeśli filtr jest zabrudzony, można go usunąć poprzez poluzowanie śrub (4) i przemyć go 

zimną wodą.  

Przed ponownym włożeniem filtra do jednostki centralnej, musi on być całkowicie suchy.    

Adapter worka (2) i worek filtracyjny na zanieczyszczenia (3) (jeśli dotyczy) powinny być sprawdzane 

co miesiąc. Jeśli worek jest pełny, to musi zostać zastąpiony nowym. Wymień go natychmiast, gdy 

wydaje się, że jest w złym stanie lub gdy został uszkodzony. 

 

 

 



 

 

 

1 - FILTR - Ostrzeżenie o zanieczyszczonym filtrze. Ta dioda LED zmieni kolor na CZERWONY, 

gdy filtr wymaga czyszczenia;  

 

2 - SERWIS -Ostrzeżenie dotyczące czasu użytkowania. Ta dioda zmieni kolor na CZERWONY, 

gdy urządzenie przekroczy 500 godzin użytkowania;  

 

3 - RESET - Anuluj ostrzeżenia. Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby usunąć 

diody ostrzegające;  

 

4 - TEMP. – Ostrzeżenie dotyczące temperatury. Ta dioda zmieni kolor na CZERWONY, gdy 

urządzenie podczas pracy osiągnie temperaturę ok. 75 °C;  

 

5 – przycisk włączenia ON – tzw. dioda LED działania. Ta dioda LED będzie CZERWONA, gdy 

urządzenie będzie w trybie czuwania i zmieni kolor na ZIELONY, kiedy urządzenie będzie w 

trakcie pracy. 

 

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa, modele odkurzaczy centralnych PRESTIGE i PLUS 

wyłączają się automatycznie po 30 minutach nieprzerwanego użytkowania. 

 

 



 

TŁUMIK 

1 - Wylot powietrza; 2 – Zintegrowany tłumik wewnętrzny; 3 - Wlot powietrza; 4 - Płytka 

elektroniczna; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkurzacze centralne Keller  z silnikami przepływowymi są teraz wyposażone w nowy tłumik 

wewnętrzny, który pozwala zmniejszyć poziom hałasu o 50%. System ten jest dostępny dla modeli 

CONFORT, PRESTIGE oraz PLUS. 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 

Nasze odkurzacze centralne są opracowywane i produkowane zgodnie z normami 

europejskimi i przepisami prawnymi CE.  

 

 


