
 

 

 
Instrukcja obsługi i konserwacji odkurzacza kominkowego CENERILL  

ref. PRCEN001 

 
UWAGA: 

Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania przed użyciem urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może skutkować 

uszkodzeniem produktu i zagrażać zdrowiu. Zachowaj tą instrukcję.  Wyjmij urządzenie z opakowania. Sprawdź 

czy urządzenie oraz jego poszczególne części nie są uszkodzone. Używanie tego urządzenia przez dzieci jest 

zabronione. 

Wyprodukowano we Włoszech przez RIBIMEX ITALIA S.R.L. 

Gratulujemy Państwu udanego zakupu. 
 
Nasze odkurzacze to produkty najwyższej jakości o wysokiej niezawodności. Ponadto są też łatwe w użyciu i 
gwarantują bezpieczne użytkowanie, a także długi czas działania. Odkurzacz został zaprojektowany tylko i 
wyłącznie do odkurzania zimnego popiołu (z wyjątkiem modeli PRCEN008 i PRCEN005, które są przystosowane 
do popiołu o temperaturze nieprzekraczającej 40 *C). Nie należy ich używać do czyszczenia kotłów lub urządzeń 
na paliwa ciekłe, a także do odkurzania pozostałości tynku lub cementu. Urządzenie jest zaprojektowane do 
użytku domowego. 
 

WAŻNE – OSTRZEŻENIE O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM 
 

- Nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do prądu jeśli nie jest używany. Zawsze wyłącz urządzenie za 
pomocą przycisku ON/OFF przed odłączeniem go od źródła zasilania. 

- Przy odłączaniu od zasilania nigdy nie ciągnij za przewód. Kabel należy odłączyć chwytając wtyczkę. Nie zaleca 
się stosowania kabli przedłużających. 

- Nie należy ciągnąć odkurzacza za pomocą kabla, ani używać kabla jako uchwytu do przenoszenia. 

- Nie należy używać urządzenia do odkurzania wody i innych cieczy. 

- Nie należy odkurzać płynów łatwopalnych, takich jak benzyna, czy też używać odkurzacza w miejscach gdzie 
jest możliwość występowania cieczy łatwopalnych lub ich oparów. 

- Osłonę silnika należy czyścić tylko i wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki. 

- Nie zostawiaj odkurzacza na zewnątrz. Odkurzacz musi być przechowywany w suchym miejscu, gdzie nie będzie 
narażony na kontakt z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. 



- Nie dotykaj żadnej części wtyczki lub urządzenia mokrymi dłońmi.  

- Nie należy demontować urządzenia, gdyż nieprawidłowe złożenie może skutkować porażeniem prądem lub 
pożarem. 

- Nie rozciągaj przewodu, ani nie narażaj go na naprężenie. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z gorącymi 
powierzchniami. Nie zamykaj drzwi jeśli znajduje się między nimi przewód oraz nie ciągnij przewodu przez 
ostre krawędzie i narożniki. Staraj się, aby kabel nie leżał w miejscu, w którym często przechodzą domownicy, 
aby uniknąć potknięcia. 

- Nie odkurzaj nic, co jeszcze się pali m.in.: papierosów, zapałek, żaru.  
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce oraz wszystkie części ciała z dala od otworu i części ruchomych, takich jak 

szczotka. Nie kieruj końcówki odkurzacza w stronę oczu, uszu oraz nie wkładaj jej do ust.  

- Nie wkładaj nic do otworów odkurzacza. Nie używaj odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest 
zablokowany; otwory powinny być wolne od kurzu, kłaczków, włosów oraz wszystkiego co może redukować 
przepływ powietrza. 

- Aby uniknąć potknięcia zwijaj kabel kiedy nie używasz odkurzacza.  

- Trzymaj wtyczkę podczas zwijania kabla. Nie pozwól, aby końcówka przewodu odkurzacza Cię uderzyła podczas 
zwijania. 

- Jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez producenta, serwis producenta lub 
wykwalifikowane osoby. 

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi, psychicznymi czy też przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy bez 
odpowiedniego przeszkolenia lub asysty osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 

 
PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE ODKURZACZA ELEKTRYCZNEGO 
 

- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni 
- Upewnij się, że filtr HEPA jest umieszczony w swojej obudowie (rys.1) 

- Podłącz rurę stalową do króćca (rys.2) 

- Przed wyczyszczeniem pieca lub kominka upewnij się, że jest odpowiednio wychłodzony. Przed odkurzeniem 
popiołu upewnij się, że jest zimny i nie ma żaru (z wyjątkiem produktów PRCEN008 i PRCEN005, które są 
przystosowane do pracy z popiołem poniżej 40*C). 

- Podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda upewniając się, że napięcie jest odpowiednie dla 
specyfikacji technicznej umieszczonej na etykiecie.  

- Włącz urządzenie za pomocą podświetlanego przycisku ON/OFF znajdującego się na osłonie silnika. 

- Odkurz popiół bezpośrednio z kominka lub pieca przy użyciu stalowego przewodu. 

- Jeśli siła ssania ulegnie zmniejszeniu, wyłącz silnik za pomocą włącznika i gdy silnik zatrzyma się całkowicie 
otwórz pokrywę i usuń filtr ze swojej osłony delikatnie go przekręcając. Wymyj filtr pod delikatnym 
strumieniem bieżącej wody w temperaturze pokojowej, aby go nie uszkodzić. Użyj delikatnej szczotki aby 
usunąć najbardziej zalegający brud. Nie używaj gorącej wody, aby nie doprowadzić do odkształcenia się filtra. 
 

 

- Nie używaj detergentów. Pozostaw filtr do naturalnego wyschnięcia przed włożeniem go z powrotem do osłony. 
Nie susz go w sąsiedztwie źródła ciepła. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie słońca. 

- Zaleca się każdorazowo czyszczenie odkurzacza po odkurzeniu 2/3 kg popiołu. Pociągnij dźwignię filtra przed 
każdym czyszczeniem. 

- Po odkurzeniu kominka/pieca, urządzenie i filtr ssania należy wyczyścić tak jak opisano to powyżej. 
Czyszczenia należy dokonać na zewnątrz. 

- Umieść rurę stalową na króćcu (rys. 3) poprzez podłączenie złączki dostarczonej wraz z urządzeniem (rys.4) i 
włącz urządzenie za pomocą włącznika. Skieruj wylot powierza w kierunku filtra i, jeśli to koniecznie, 
potrząśnij filtr metalową końcówką stalowej rury.  

- Po wyczyszczeniu filtra sprawdź czy nadaj się do ponownego użycia. Jeśli został uszkodzony lub zepsuty wymień 
na oryginalny filtr producenta. 

- Aby wyjąć filtr należy użyć siły.  

- Aby założyć nowy filtr włóż go do samego końca. 
 



 
 
 

FUNKCJA WYDMUCHU POWIETRZA (NIEDOSTĘPNE DLA MODELU PRCEN001) 
 

Aby użyć funkcji wydmuchu, włóż rurę w otwór wydmuchujący powietrze tak jak 
pokazano na rys. 3 kiedy urządzenie jest wyłączone i umieść złączkę dostarczoną wraz 
z urządzeniem (rys. 4) na końcu rury odkurzacza. Włącz odkurzacz za pomocą 
przełącznika.  
 
 
 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 
UWAGA:  Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek operacji czyszczenia lub konserwacji, wtyczka powinna zawsze 
być wyciągnięta z gniazdka! 
 
Zbiornik i filtr powinny być czyszczone w miarę regularnie, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia. Jeśli 
urządzenie nie działa w sposób satysfakcjonujący może to być spowodowane obecnością resztek brudu lub 
kurzu w filtrze i rurze. W tym przypadku, rekomendowane jest wyłączenie urządzenia, wyciągnięcie wtyczki z 
gniazdka oraz wyczyszczenie poszczególnych części. 
 
W przypadku nie przestrzegania któregokolwiek zapisu instrukcji gwarancja na urządzenie przestaje obowiązywać. 
Jedynym filtrem, który może być czyszczony i zmieniany przez użytkownika jest cały zestaw filtra.  
 
 
 

     

Nie wyrzucaj produktu z 
odpadami domowymi. 
Produkt powinien być 
oddany do najbliższego 
centrum recyklingu. W tym 
celu skontaktuj się z 
lokalnymi władzami lub 
lokalnym centrum 
recyklingu. 

Klasa produktu 
II z podwójną 
izolacją 

Stosuj ochronę 
oczu 

Stosuj 
rękawice  
ochronne 
 

Trzymać z dala od dzieci: 
Użytkowanie tego produktu przez 
dzieci jest zabronione. Trzymaj 
produkt z dala od dzieci i ich 
otoczenia. Nigdy nie pozwalaj, aby 
dziecko obsługiwało urządzenie. 
Dzieci powinny być pilnowane, aby 
nie bawiły się urządzeniem. Nigdy 
nie zostawiaj urządzenia bez 
nadzoru. 

 
 
 
  



 
AKCESORA I CZĘŚCI ZAMIENNE 

 
 

   
 

Filtr wstępny  
ref. PRCEN000/CF 
 

Filtr HEPA  
ref. PRCEN003/HEPA 
 

Szczotka regulowana  
ref. PRCEN000/SPL 
 

Ssawka metalowa zwężona 
ref. PRCEN000/L 

 
 

Części zamienne i akcesoria zamówisz przez internet www.galeriakominkow.pl 
 
 
 
 

Producent: 
 
RIBIMEX ITALIA s.r.l. 
Via Igna, 18 - 36010 
Carrè (VI) Italy 
 

Dystrybutor w Polsce: 
 
PARKANEX Spółka z o.o. 
Targowisko 501 32-015 Kłaj 
tel. +48 12 284-06-40 
 
www.galeriakominkow.pl 
 

 


