
ODKURZACZ KOMINKOWY
MODEL: AG168A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości elektryczny odkurzacz kominkowy idealnie nadaje się do usuwania popiołu z 
domowych kominków, pieców, grilli itp. Dzięki temu urządzeniu pozbędziesz się pozostałości po 
wypalonym drewnie. Dodatkowo odkurzacz nadaje się do usuwania pyłów z innych suchych 
powierzchni.

2. Obsługa urządzenia
1. Aby pierwszy raz użyć urządzenia zmontuj je podłączając rurę ssącą do odkurzacza, 

końcówkę ssącą do rury ssącej. Upewnij się, że filtr jest dobrze zamocowany do pokrywy 
odkurzacza, a następnie podłącz odkurzacz do sieci elektrycznej i włącz go przełącznikiem
na pokrywie.

2. Aby wyczyścić kominek lub piec trzeba skierować dyszę odkurzacza bezpośrednio na 
popiół i ruszając w lewo i prawo albo ruchem kołowym wyciągać go. Operator odkurzacza 
powinien trzymać dyszę w pozycji pionowej (w miejscach gdzie jest to możliwe) w 

odległości jednego cm ponad popiołem –ponieważ popiół powinien sam być zasysany do 
dyszy, a zanurzenie dyszy w popiele może spowodować jej zatkanie lub wciąganie 
większych kawałków, które mogą być spalone w późniejszym czasie.

3. Odkurzacz służy do odkurzacza popiołów zimnych lub lekko ciepłych. Usuwanie popiołu 
można rozpocząć minimalnie 24h po ostatnim paleniu ognia w kominku – gwarantuje to, że
popiół nie uszkodzi urządzenia.

4. Po zakończeniu odkurzania urządzeniem należy lekko potrząsnąć/uderzyć w podłogę aby 
warstwa popiołu pokrywająca filtr zewnętrzny opadła na dno pojemnika. 

5. Kiedy moc odkurzacza zauważalnie słabnie prawdopodobnie doszło do zapchania filtra. 
Aby wyczyścić filtr podstawowy należy wyjąć go z odkurzacza a następnie go wyczyścić np
używając do tego domowego odkurzacza lub umyć pod bieżącą wodą (przed montażem z 
powrotem, pozostawić do wyschnięcia).

6. Informacja: popiół zawiera duże ilości potasu i fosforu, może być więc wykorzystany jako 
nawóz dla roślin ogrodowych. 

3. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie przeznaczone do użytkowania w sieci 230V.
• Nigdy nie podłączaj odkurzacza do sieci jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
• Nie używać w pobliżu materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
• Nie kierować dyszy odkurzacza na drobne, ostre przedmioty które wciągnięte mogą 

uszkodzić filtr i silnik urządzenia.
• Nigdy nie zanurzać pokrywy odkurzacza w wodzie.
• Odkurzacz pozwala wciągnąć przez dyszę i wąż ssący jedynie popiół i drobne kawałki – 

usuwanie większych kawałków drzewa lub węgla drzewnego grozi uszkodzeniem 
odkurzacza i zapchaniem filtra. Większe kawałki powinny być pozostawione w kominku  i 
spalone w późniejszym czasie.

• Jeżeli zauważysz, że rura lub pojemnik na popiół są gorące, natychmiast przerwij 
odkurzanie i zaczekaj aż ostygną.
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