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1. Zastosowanie 
 
Odkurzacz przemysłowy nadaje się zarówno do czyszczenia na mokro, jak i na 
sucho. Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń budowlanych i 
warsztatowych, które są przechwytywane przez worek filtrujący lub zasysane 
bezpośrednio do pojemnika odkurzacza. Ze względu na bardzo wysoką moc 
ssania, urządzenie radzi sobie z dużymi zanieczyszczeniami. System filtrujący 
zapewnia efektywną filtrację powietrza wyjściowego. 

 
2. Części i elementy sterujące 

 
1. Osłona pokrywy 
2. Gniazdo przyłączeniowe, 

220V 
3. Wyłącznik 
4. Uchwyt 
5. Plastikowy wąż 
6. Plastikowa rura 
7. Pokrywa 
8. Plastikowy pojemnik 
9. Kółka 
10. Dysza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Specyfikacja techniczna 

Model: 

Napięcie/ 

Częstotl.: 

EC8195S-20P 

220V – 50Hz 

Moc: 1400W 

Wydajność 

ssania:  

Objętość: 

Wąż plast.: 

Waga:  

Kabel: 

Izolacja: 

Obudowa: 

 

58l/s 

20l 

3m 

4kg 

3m 

Třída I 

IPX4 

Poz. hałasu: 87dB 

 
 



4. Przed uruchomieniem 
 
Montaż / Użytkowanie 

 

 

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania. 

2. Zwolnić osłonę pokrywy 
3. Zdemontować pokrywę silnika. 
4. Usunąć zawartość pojemnika (zanieczyszczenia). 
5. Zamontować kółka do dolnej części urządzenia.  

6a Do czyszczenia na mokro stosować filtr piankowy. 
6b.Do czyszczenia na sucho stosować papierową torbę  
6c.Do czyszczenia na sucho stosować filtr Hepa.  

7. Zamontować pokrywę silnika. 
8. Zabezpieczyć pokrywę przy pomocy blokad. 
9. Włożyć złączkę węża do otworu ssącego i przekręcić w celu 

zablokowania. 
10. Użyć odpowiedniej dyszy 

 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 
 
- Włączanie urządzenia odbywa się przy pomocy przełącznika "I/0/II" na 

korpusie urządzenia - pozycja "I". 
- Pozycja "II" aktywuje zasilanie. Urządzenie uruchamia się po około 10 

sekundach. 
 

Po wyłączeniu 
 
- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie za pomocą 

przełącznika i odłączyć je od zasilania. Wyjąć wąż z otworu ssącego. 
Usunąć kurz i inne zanieczyszczenia z pojemnika. Wyjąć lub wyczyścić 
filtr.

 
 



Przedmuchanie 
 

 

1. Włożyć złącze plastikowego węża do otworu wyjściowego na pokrywie 
urządzenia. 

2. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania. 
3. Nacisnąć wyłącznik główny. 

 
 

Opis i wykorzystanie węża 
 

 
5. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 

a) Wtyczka przewodu zasilającego powinna zawsze pasować do gniazda. Nigdy 
nie należy modyfikować gniazda. Nie należy używać koncentratorów. 
Niezmodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia 
prądem. 

b) Należy zapobiegać kontaktowi ciała z powierzchniami przewodzącymi prąd, aby 
uniknąć ryzyka porażenia prądem. 

c) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Obecność 
wody w urządzeniu elektrycznym znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem. 

 
 

 
 



d) Nie należy przykładać nadmiernej siły do przewodu. Przechowywać przewód 
z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. 
Uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem. 

e) W przypadku pracy na zewnątrz należy rozważyć zastosowanie 
przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Użycie przedłużacza 
do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

f) Zaleca się stosowanie ziemnozwarciowego przerywacza obwodu (GFCI) 
podczas pracy w mokrym środowisku. Stosowanie GFCI zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem. 

g) Podwójnie izolowane urządzenie jest wyposażone w uziemioną wtyczkę 
(jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Jeśli złącze nie jest w pełni 
dopasowane do gniazda, należy przekręcić wtyczkę. Nie należy w żaden 
sposób modyfikować wtyczki. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę 
uziemienia przewodu zasilającego i systemu zasilania. 

 
Bezpieczeństwo osobiste 
a) Należy zachować czujność i nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu. 

b) Należy używać okularów ochronnych oraz maski na twarz lub maski 
przeciwpyłowej. Należy używać środków ochrony osobistej do ochrony słuchu, 
kasku i obuwia ochronnego. 

c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła 
zasilania lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w 
pozycji OFF. 

d) Należy ubierać się prawidłowo. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą 
one zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia. 

e) Należy wyjmować narzędzia regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz 
pozostawiony na obracającej się części urządzenia może spowodować obrażenia 
ciała. 

f) Nie należy nadmiernie się schylać. Prawidłowa podstawa i równowaga przez cały 
czas pozwalają na lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych 
sytuacjach. 

g) Należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków ochrony osobistej. 

Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych 
a) Nie należy przykładać nadmiernej siły do urządzenia. 

b) Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa 
prawidłowo. 

c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub 
przechowywaniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub 
akumulator urządzenia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają 
ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia. 

d) Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane w miejscu 
niedostępnym dla gości i dzieci. 

e) Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniem. Należy 
sprawdzić, czy części obrotowe nie są odkształcone lub zakleszczone, 
jakiekolwiek części nie są uszkodzone lub nie występują inne warunki, które 
mogą mieć wpływ na pracę urządzenia. 

f) Części urządzenia powinny być sprawne i czyste, aby zapewnić lepsze i 
bezpieczniejsze działanie. Prawidłowo konserwowane części są mniej 
podatne na zanieczyszczenia i mogą być skuteczniej kontrolowane. 



g) Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta danego 
modelu. Modyfikacje i akcesoria stosowane w urządzeniu mogą być 
niebezpieczne w przypadku używania z innym modelem. 

 
Zgodnie z ustawą nr 89/2012 Sb, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2014 r., firma XTline s.r.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji (12-miesięcznej 
gwarancji dla osób prawnych) na zakupione produkty. Reklamacje będą 
rozpatrywane przez nasz Dział Reklamacji (patrz poniżej), a uznane 
reklamacje będą obsługiwane bezpłatnie przez Dział Serwisu XTline s.r.o. 

 
Reklamacje należy składać do dostawcy produktu. Wszelkie roszczenia, w 
tym usunięcie usterek, należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w 
ciągu 30 dni od złożenia reklamacji, chyba że dostawca i klient uzgodnią 
dłuższy okres. Klient może złożyć reklamację osobiście lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa spedycyjnego na własny koszt, z uwzględnieniem 
bezpiecznego zapakowania produktu. Dostawa powinna zawierać 
reklamowany produkt, szczegółowy opis wady oraz dane kontaktowe (adres, 
numer telefonu). 

 

Wady, które mogą zostać usunięte, zostaną naprawione w ustawowym 
terminie 30 dni (może zostać przedłużony po zawarciu kolejnej umowy). 
Produkt zostanie wymieniony na nowy, gdy ukryta wada materiałowa 
zostanie ujawniona w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu i nie istnieje 
możliwość jej usunięcia (z wyłączeniem wad spowodowanych niewłaściwym 
użytkowaniem lub zużyciem). W przypadku wad nieusuwalnych oraz takich, 
które mogą zostać usunięte przez klienta, do ceny zakupu można 
zastosować odpowiedni rabat. 

 
Roszczenia kupującego wygasają, jeżeli produkt: 

 
- nie był eksploatowany lub serwisowany zgodnie z instrukcją obsługi. 
- został użyty w nieodpowiednich warunkach lub do niewłaściwych celów, 

lub był konserwowany przy użyciu smarów niespełniających norm itp. 
- został uszkodzony w wyniku zewnętrznych procesów mechanicznych, 

termicznych lub chemicznych. 
- był w niewłaściwy sposób przechowywany lub eksploatowany. 
- był używany w warunkach przekraczających wyznaczony poziom 

naprężeń. 
 

 
 

Gwarancja nie obejmuje akcesoriów! 

 

 


