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Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, nawet w 
przypadku, jeżeli masz już doświadczenie w posługiwaniu się podobnymi urządzeniami. Z wyrobu 
należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować 
do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy 
przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i 
potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu 
zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta, w celu 
zapewnienia maksymalnej ochrony wyrobu podczas ewentualnego transportu (np. przeprowadzka lub 
wysłanie do punktu serwisowego).



PL-2

PL Odkurzacz
SVC 682VT / SVC 684TQ

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. Revision 01/2016

SPIS TREŚCI
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ..................................................................................3

OPIS ODKURZACZA ........................................................................................................................................6

MONTAŻ ODKURZACZA ................................................................................................................................7

OBSŁUGA ODKURZACZA ...............................................................................................................................8

ZASTOSOWANIE AKCESORIÓW .....................................................................................................................9

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .....................................................................................................................9

USUWANIE PROBLEMÓW ............................................................................................................................11

PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA ............................................................................................................11

DANE TECHNICZNE .......................................................................................................................................12

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU ..........................................................................................................13

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM..................14

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH .........................................14



Odkurzacz
SVC 682VT / SVC 684TQ

PL

PL-3

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. Revision 01/2016

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1)  Rozpakuj uważnie wyrób, zwracając przy tym uwagę, abyś nie 
wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie 
znajdziesz wszystkich części wyrobu.

2)  Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 
od 8 lat oraz osoby o obniżonych  zdolnościach  fizycznych, 
percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu 
i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub  zostały 
one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób 
i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. 
Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenia 
i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie 
jest sprawowany nadzór. Urządzenie i jego przewód zasilający 
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku 
życia.

3)  Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego 
upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej 
odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.

4)  Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone 
razem z niniejszym urządzeniem lub nie są przeznaczone do 
tego urządzenia.

5)  Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić w pobliżu 
gorących powierzchni albo przez ostre przedmioty. Nie kładź 
na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów, umieść go 
tak, aby nie można było po nim chodzić ani potykać się o niego. 
Zadbaj o to, żeby przewód zasilający nie dotykał gorącej 
powierzchni.

6)   Jeżeli przewód zasilający urządzenia uległ uszkodzeniu, 
jego wymianę należy powierzyć serwisowi albo osobie 
o odpowiednich kwalifikacjach, aby nie dopuścić do 
niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać urządzenia 
z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.

7)  Przewodu zasilającego nie wolno wyłączać z gniazdka przez 
pociąganie za przewód.
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8)  W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie 
dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo 
porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację 
niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/
serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym 
ryzykuje się utratę gwarancji.

9)  Nigdy nie korzystaj z urządzenia mając mokre ręce lub nogi.
10) Z urządzenia należy korzystać i przechowywać go poza 

zasięgiem materiałów palnych i lotnych.
11) Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 

domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. 
Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na 
zewnątrz!

12) Urządzenia nie wolno używać do innych celów, niż te, do 
których jest przeznaczone.

13) Urządzenia nie spryskuj wodą, ani żadnym innym płynem. Do 
urządzenia nie nalewaj wody ani innych cieczy. Nie zanurzaj 
urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

14) Dbaj o to, by urządzenie nie było w kontakcie z wodą. 
Z urządzenia nie korzystaj w pobliżu wanny, umywalki albo 
innych naczyń napełnionych wodą.

15) Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz z gniazdka 
napięcia el. Przed czyszczeniem urządzenia postępuj 
w identyczny sposób.

16) Włączonego urządzenia nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru.
17) Aby zapobiec deformacji komponentów plastikowych albo 

ich zapalenia, nie narażaj urządzenia na bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne, nie umieszczaj go w pobliżu 
grzejników, otwartego płomienia oraz innych przyrządów lub 
urządzeń, które są źródłem ciepła.

18) Podczas pracy urządzenia nie blokuj jego otworów wlotowych 
ani wylotowych powietrza, w odwrotnym przypadku może 
dojść do naruszenia obiegu powietrza i do uszkodzenia silnika 
przez jego przegrzanie.
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19) Odkurzanie poniżej podanych przedmiotów może prowadzić 
do uszkodzenia urządzenia albo skaleczenia osób: 
• mokra podłoga, woda albo inne ciecze;
• jakiekolwiek ostre przedmioty (np. szkło, czerepy, igły, 

szpilki itp.);
•  zapalone papierosy i substancje tlące, zapałki, jakiekolwiek 

substancje palne lub lotne (np. benzyna, rozcieńczalniki 
itp.);

• mąka, cement, tynk (ewent. odkurzania otworów podczas 
wiercenia).

20) Aby zapobiec uszkodzeniu mebli lub skaleczenia osób, 
przytrzymywać przewód w ręce podczas jego nawijania. 

21) Nie odkurzaj większych kawałków papieru lub woreczków 
plastikowych. Mogą łatwo zapchać końcówkę lub wąż. Jeżeli 
urządzenie zapcha się w jakikolwiek sposób, natychmiast 
wyłącz go  i odłącz od gniazdka sieciowego. Następnie wyczyść 
zapchaną końcówkę lub wąż.

22) Aby zapobiec uszkodzeniu węża, nie stawaj na nim ani nie 
zginaj go przy użyciu nadmiernej siły. Nie korzystaj z odkurzacza 
z złamanym lub w inny sposób uszkodzonym wężem.

23) Nie przejeżdżaj z odkurzaczem przez przewód zasilający.
24) Nigdy nie korzystaj z odkurzacza bez założonego worka na 

kurz, mikrofiltra wejściowego albo wyjściowego filtra H.E.P.A. 
lub mikrofiltra.

25) Końcówki, końca rury albo akcesoriów nie przykładaj do oczu 
ani uszu. 

26) Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin 
podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, 
które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.

27) Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek 
niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za 
skaleczenia, oparzenia, pożar itp.).
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OPIS ODKURZACZA

A
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qd
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1 Przycisk nawijania przewodu
2 Wskaźnik zapełnienia worka
3 Otwór do podłączenia węża
4 Bezpiecznik do zabezpieczenia 

i odbezpieczenia wieka
5 Pokrywa filtra wyjściowego H.E.P.A.
6 Regulator mocy silnika
7 Przycisk START/STOP
8 Koło z gumową powierzchnią
9 Uchwyt
0 Przesuwna klapa do zasysania powietrza
qa Rura teleskopowa

qs Bezpiecznik rury teleskopowej
qd Końcówka podłogowa
qf Pozycja klapy do odkurzania dywanów
qg Pozycja klapy do odkurzania twardych 

(gładkich) podłóg
qh Wąż
qj Uchwyt na akcesoria
qk Zapadka dla poziomej i pionowej pozycji 

parkowania
ql Bezpiecznik
w; Końcówka węża
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B

2

1

1 Pozioma pozycja parkowania 2 Przewód zasilający

C

1

2

3

1 Uchwyt do przenoszenia
2 Przednie kółko jezdne z mechanizmem 

obrotowym

3 Pionowa pozycja parkowania

MONTAŻ ODKURZACZA

Włożenie węża do otworu do zasysania powietrza:
Wciśnij jednocześnie obydwa bezpieczniki na końcówce węża i wsuń końcówkę do otworu w odkurzaczu, 
dopóki nie usłyszysz trzaśnięcie. Wąż w tej chwili zabezpieczony jest w poprawnej pozycji.

Załóż uchwyt na rurze teleskopowej:
Uchwyt z wężem załóż na szerszej części rury teleskopowej.

Załóż końcówkę podłogową na rurze teleskopowej:
Końcówkę podłogową załóż na węższej części rury teleskopowej.

Dostosuj długość rury teleskopowej:
Według potrzeb dostosuj długość rury teleskopowej - odbezpiecz i przytrzymaj bezpiecznik na rurze 
w kierunku strzałki i jednocześnie ustaw długość rury. Następnie zluzuj bezpiecznik i rurę jeszcze o kawałek 
wysuń, dopóki nie usłyszysz zatrzaśnięcia. Długość rury teleskopowej jest w tej chwili zabezpieczona.



PL-8

PL Odkurzacz
SVC 682VT / SVC 684TQ

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. Revision 01/2016

OBSŁUGA ODKURZACZA

Podłączenie odkurzacza do sieci elektrycznej
Pociągnięciem za wtyczkę przewodu zasilającego odwiń wymaganą długość przewodu. Wtyczkę 
przewodu sieciowego włącz do gniazdka sieciowego.

Ostrzeżenie:  
Żółty znak na przewodzie zasilającym ostrzega przed zbliżającym się końcem przewodu 
zasilającego. Przewodu nigdy nie wyciągaj za czerwony znak.

Ustawienie końcówki podłogowej według typu powierzchni
Według typu odkurzanej powierzchni ustaw klapą końcówkę podłogową w następujący sposób:
•  Podczas odkurzania dywanów szczotki wsunąć klapą.
•  Podczas odkurzania twardych (gładkich) podłóg szczotki wysunąć klapą.

Włączenie i wyłączenie odkurzacza
Do włączenia odkurzacza wcisnąć przycisk START/STOP. Do wyłączenia odkurzacza wciśnij przycisk jeszcze 
raz.

Regulacja ssania.
Ssanie możesz regulować elektronicznym regulatorem mocy. Przekręcaniem regulatora w kierunku 
wskazówek zegara do pozycji MAX moc odkurzacza rośnie, przekręcaniem w odwrotnym kierunku 
do pozycji MIN moc maleje. W mniejszym zakresie możesz ssanie regulować mechanicznie przesuwną 
klapą na uchwycie węża.

Rady: 
•   Maksymalne ssanie stosuj w przypadku odkurzania dywanów i twardych podłóg. 

Zredukowane ssanie zastosuj w przypadku odkurzania tapicerki, zasłon itp.
•   Jeżeli podczas odkurzania dojdzie do zapchania uchwytu węża, odłącz go od rury 

teleskopowej i tak samo odłącz wąż od odkurzacza. Uchwyt następnie wsuń do otworu 
ssącego na odkurzaczu i zanieczyszczenia broniące przepływu powietrza odciągnij. 

Krótkotrwałe przerwanie odkurzania
Jeżeli chcesz odkurzanie przerwać na krótki czas, możesz skorzystać z pionowej lub poziomej pozycji 
parkowania odkurzacza, do której wsuń zapadkę na końcówce podłogowej.

Ostrzeżenie: 
Nie przemieszczaj odkurzacza w chwili, kiedy korzystasz z pozycji parkowania! Może dojść do 
złamania zapadki na końcówce podłogowej.

Zakończenie odkurzania
Po zakończeniu odkurzania najpierw wyłącz odkurzacz wciśnięciem przycisku START/STOP i następnie 
odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
Do nawijania przewodu zasilającego z powrotem do odkurzacza wciśnij i trzymaj jedną ręką przycisk 
nawijania i drugą ręką przytrzymuj przewód.

Rada:
Jeżeli nie dojdzie do zupełnego nawinięcia przewodu zasilającego z powrotem do odkurzacza, 
zluzuj przycisk nawijania, wyciągnij przewód o ok. 50 cm z powrotem z odkurzacza i ponownie 
wciśnij przycisk nawijania.

Przenoszenie odkurzacza
Odkurzacz można chwycić i przenosić za uchwyt.
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ZASTOSOWANIE AKCESORIÓW

D

2
1 2

3

1 2

3

1

1 Teleskopowa końcówka szczelinowa do odkurzania trudno dostępnych miejsc 
(np. okien, kątów, bibliotek, przestrzeni pomiędzy materacami, tapicerką itp.)

2 Końcówka ze szczotką dodatkową do tapicerki

Rada:
Jeżeli nie potrzeba ci mieć akcesoriów pod ręką podczas odkurzania, możesz przymocować je do 
specjalnie dostosowanego uchwytu na rurze teleskopowej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Ostrzeżenie: 
Przed czyszczeniem zawsze odłącz niniejszy wyrób od źródła energii.

Wymiana worka na kurz:
Zapalony wskaźnik zapełnienia worka na kurz sygnalizuje potrzebę wymiany worka na kurz. Jeżeli nie 
wykonasz wymiany worka dojdzie do spadku mocy odkurzania.

E

1

3

4

2

1 Bezpiecznik do zabezpieczenia 
i odbezpieczenia wieka

2 Kołnierz worka na kurz

3 Worek na kurz 
4 Uchwyt worka na kurz

1) Jednoczesnym wciśnięciem bezpiecznika wieka i jego pociągnięciem w kierunku do góry otworzysz 
przestrzeń filtracyjną odkurzacza.

2)  Pociągnięciem kołnierza worka na kurz w kierunku strzałki wyjmiesz go z uchwytu plastikowego 
i włożysz nowy worek.

3)  Zamknij wieko odkurzacza, dopóki nie usłyszysz zatrzaśnięcia.
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Wymiana i czyszczenie mikrofiltra wejściowego i wyjściowego filtra H.E.P.A. oraz mikrofiltra

F

1

2

3
4

5

6

1 Bezpiecznik do zabezpieczenia 
i odbezpieczenia wieka

2 Mikrofiltr wejściowy
3 Kratka mikrofiltra wejściowego 

4 Mikrofiltr wyjściowy
5 Filtr wyjściowy H.E.P.A.
6 Kratka mikrofiltra wyjściowego i filtra 

H.E.P.A.

1)   Jednoczesnym wciśnięciem bezpiecznika wieka i jego pociągnięciem w kierunku do góry otworzysz 
przestrzeń filtracyjną odkurzacza..

2)  Pociągnięciem kołnierza worka na kurz w kierunku strzałki wyjmiesz go z uchwytu plastikowego, 
by zrobić sobie miejsce do wyjmowania filtra.

3)  Pociągnięciem w kierunku do siebie uchyl kratkę mikrofiltra wejściowego i wyjmij mikrofiltr.
4)  Wciśnij jednocześnie obydwa przyciski PUSH w tylnej części odkurzacza. W ten sposób dojdzie do 

uchylenia kratki mikrofiltra wyjściowego i filtra H.E.P.A. Kratkę ułóż na bok i wyjmij obydwa filtry.
5)  Mikrofiltry możesz w przypadku mniejszego zanieczyszczenia wyprać pod cieknącą letnią wodą. Filtr 

H.E.P.A. Można w przypadku mniejszego zanieczyszczenia lekko i krótko umyć pod słabym prądem 
cieknącej letniej wody. W ten sposób usunięte zostaną zanieczyszczenia. W przypadku większych 
zanieczyszczeń zastąp filtry nowymi.

6)  Umyte filtry pozostaw swobodnie uschnąć. Nie susz na ogrzewaniu albo suszarką do włosów. 
Mikrofiltr wejściowy, wyjściowy filtr H.E.P.A., mikrofiltr i kratki potem umieść na swoim miejscu. 

7)  Włóż z powrotem worek na kurz.
8)  Zamknij wieko odkurzacza, dopóki nie usłyszysz zatrzaśnięcia.

Ostrzeżenie: 
Filtrów nigdy nie wkładaj do odkurzacza, jeżeli są mokre albo wilgotne! Zawsze zaczekaj, 
dopóki doskonale nie uschną.

Czyszczenie odkurzacza
Do czyszczenia części zewnętrznych odkurzacza zastosuj delikatną szmatkę zwilżoną w letniej wodzie. 
Nie używaj abrazyjnych środków czyszczących, rozcieńczalników lub rozpuszczalników, w przeciwnym 
wypadku mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.
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USUWANIE PROBLEMÓW

Zanim zwrócisz się do naszego punktu serwisowego, zapoznaj się najpierw poniższą tabelę:

Problem Możliwy powód Możliwe rozwiązanie 

Nie uruchomi się silnik. Przewód zasilający nie jest 
dostatecznie włożony w gniazdku 
sieciowym.

Gniazdko sieciowe jest uszkodzone.

Odkurzacz nie jest włączony.

 Włóż wtyczkę porządnie do 
gniazdka sieciowego. 

Sprawdź gniazdko sieciowe.

Włącz urządzenie.

Moc odkurzania jest zbyt 
mała.

Urządzenie jest zapchane. 
 

 Worek na kurz jest zapełniony.

Usuń przedmioty, które 
spowodowały zapchanie 
urządzenia.

Zastąp go nowym.

Przewód nie nawija się cały. Przewód podczas nawijania znalazł 
się poza kołem nawijającym.

Podczas nawijania trzymaj 
przewód lekko naprężony.

Przewodu nie można 
wyciągnąć.

Doszło do niepoprawnego 
nawinięcia przewodu.

Wciśnij przycisk przewodu 
samonawijającego i spróbuj 
ponownie.

Nie działa regulacja mocy. Awaria urządzenia. Zleć naprawę urządzenia
(tylko fachowcowi).

Przewód zasilający nawijany 
jest w chwili, kiedy jest to 
niepotrzebne.

Uszkodzony mechanizm nawijania Zleć naprawę urządzenia
(tylko fachowcowi).

PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA

Odkurzacz możesz przechowywać rozłożony na poszczególne części albo możesz pozostawić go złożony 
i umieścić w jednej z pozycji parkowania.
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DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia ........................................................................................................ 220–240 V
Częstotliwość znamionowa ................................................................................................................... 50 Hz
Nominalny pobór mocy ........................................................................................................................ 850 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) ..........................................................................II
Poziom hałasu  .................................................................................................................................. 75 dB(A)
Długość przewodu zasilającego ............................................................................................................... 7 m
Promień roboczy  .................................................................................................................................... 10 m
Pojemność worka na kurz  ........................................................................................................................2,5 l
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) .................................................................. 425 × 225 × 315 mm
Ciężar ..................................................................................................................................................... 4,9 kg

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 75 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej 
A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Nazwa/znak towarowy SENCOR

Identyfikator modelu SVC 862VT / SVC 864TQ

Klasa efektywności energetycznej* B

Roczne zużycie energii (w kWH)** 32,3 kWh

Klasa skuteczności odkurzania dywanu D

Klasa skuteczności odkurzania podłogi 
twardej

B

Klasa reemisji kurzu: B

Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 75 dB(A)

Znamionowy pobór mocy (W) 850 W

* Klasa A (klasa z najwyższą efektywnością, niskie zużycie energii el.) do klasy G (klasa z najniższą 
efektywnością, wysokie zużycie energii el).

** Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh rocznie) przy założeniu, że odkurzacza używa się 50 razy 
w ciągu roku. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Wartości zostały określone zgodnie z (UE) nr 665/2013.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania 
odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych 
produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego 
odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie 
produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych 
państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby 
lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną 
likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać 
prewencję potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych 
informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. 
W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać 
kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.
Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne 
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.
Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze 
urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych 
urzędach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest 
on objęty.


