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1. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA 

 

PRZED UŻYCIEM SYSTEMU CENTRALNEGO ODKURZANIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE 
INSTRUKCJE. 

 

 
W czasie korzystania z urządzeo elektrycznych zawsze powinny byd przestrzegane 
podstawowe środki ostrożności. 
 
UWAGA! 
W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM BĄDŹ INNYCH 
OBRAŻEO CIAŁA: 
 

 Przed konserwacją lub naprawą wyłączyd z sieci i odłączyd jednostkę z gniazda elektrycznego. 

 Nie używad na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. 

 Z tego urządzenia mogą korzystad dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały 
pouczone o zasadach korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z 
tym zagrożenia. 

 Nie pozwalad, aby urządzenie lub jego elementy były traktowane przez dzieci jako zabawka. 
Szczególną uwagę należy zachowad, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. 

 Urządzenia używad tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używad wyłącznie 
akcesoriów rekomendowanych przez producenta.  

 Nie używad 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 zwrócid je do centrum serwisowego. 

 Nie ciągnąd, nie podnosid za przewód elektryczny, nie używad przewodu jako uchwytu, nie 
zamykad drzwi na przewodzie, nie naciągad przewodu dookoła ostrych krawędzi czy 
narożników. 

 Sprawdzad i usuwad z gniazd ssących wszystkie przedmioty małych rozmiarów, które mogły 
nie zostad zassane do głównego pojemnika i tym samym blokowad prawidłowy przepływ 
powietrza.  

 Trzymad przewód z dala od ciepłych/rozgrzanych powierzchni. 

 Nie odłączad od gniazda elektrycznego ciągnąd za przewód. Aby odłączyd należy chwycid 
wtyczkę a nie przewód. 

 Nie obsługiwad ani nie dotykad urządzenia mokrymi rękoma. 

 Należy zachowad szczególną ostrożnośd (uważad zwłaszcza na włosy, palce, luźne ubranie 
itd.) znajdując się blisko otworów i ruchomych części urządzenia. 

 Przed odłączeniem od zasilania elektrycznego wyłączyd wszystkie układy sterowania. 

 Zachowad szczególną ostrożnośd podczas sprzątania na schodach. 

UWAGA!  
NIE WOLNO zasysad pyłu gipsowego, mąki, popiołu, błota, szlamu lub jakichkolwiek 
materiałów sypkich, które mogą zaschnąd na materiałach filtracyjnych, powodując 
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uszkodzenie systemu filtracyjnego co prowadzi do przegrzania silnika, a tym samym 
awarii urządzenia.  

 Nie usuwad substancji łatwopalnych i wybuchowych np. takich jak benzyna, nie używad w 
miejscach, w których takie substancje mogą występowad. 

 Podłączyd do prawidłowo uziemionego gniazda. 

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

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

 Nie przechowywad ani nie pozostawiad niczego na jednostce centralnej lub w jej pobliżu – 
może to doprowadzid do przegrzania silnika. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZACHOWADINSTRUKCJĘ 
Przeznaczone wyłącznie do użytku domowego 
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2. OGÓLNE WYTYCZNE 

 
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA 
 
Każde urządzenie GREENline PLUS musi zostad uziemione. W przypadku nieprawidłowego działania 
lub uszkodzenia jednostki, uziemienie jest ostatnią drogą oporu przed prądem elektrycznym i może 
zmniejszyd ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Urządzenia ta mają przewód elektryczny o 
długości 1,65m i są wyposażone w przewód uziemienia oraz wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka musi 
zawsze byd podłączona bezpośrednio do właściwie uziemionego gniazda elektrycznego zgodnie z 
wszystkimi przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi na danym obszarze.  
NIE UŻYWAD PRZEDŁUŻACZA 
 

 

OSTRZEŻENE: 
Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego może zwiększyd ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego zainstalowania 
uziemienia sprzętu należy skontaktowac się z wykwalifikowanym elektrykiem lub osobą 
odpowiedzialną za serwis urządzenia, która stwierdzi poprawnośd instalacji. Zabrania się 
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji wtyczni urządzenia – jeżeli nie pasuje ona do gniazda, należy 
skontaktowac się z wykwalifikowana osobą, która zainstaluje odpowiednie gniazdo.  
 
Urządzenie posiada uziemiającą wtyczkę przyłączeniową. Upewnij się, żeurządzenie jest podłączone 
do gniazda mającego takie same konfiguracje jak wtyczka. Z tym urządzeniem nie należy używad 
żadnych adapterów, przejściówek czy trójników. Jednostka powinna byd podłączona do niezależnego 
wyłącznika/rozłącznika.  
 

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE 
Urządzenia te są przystosowane do działania w obwodzie nominalnym 15 A na 110-120V i 60Hz lub 
10A na 220-240 V i 50 Hz.  
 

 
 

NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE MUSZĄ BYD ZAWSZE PRZESTRZEGANE: 
 

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

2. System centralnego odkurzania GreenLine PLUS może byd używany wyłącznie na suchych 
powierzchniach. Nie wolno zasysad żadnych płynów ani odkurzad mokrych dywanów.  

3. W czasie, gdy korzystamy z systemu centralnego odkurzania, urządzenie musi byd 
wyposażone w samooczyszczący filtr (modele SVS-700 i SVS-800) lub worek filtracyjny 
(model SVS-600). 

4. Obudowa silnika nie może byd nigdy w żaden sposób blokowana– w przeciwnym razie może 
to doprowadzid do przegrzania lub zniszczenia jednostki. 
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5. Nie należy próbowad skracad ani modyfikowad przewodu elektrycznego. 
6. Przed przystąpieniem do konserwacji/naprawy należy odłączyd wtyczkę urządzenia z gniazda 

zasilania elektrycznego. 
7. W celu zachowania ważności gwarancji: wszelkich niezbędnych napraw bądź przeglądów 

technicznych może dokonad jedynie autoryzowany serwis GreenLine PLUS. 
8. Urządzenie musi zostad zainstalowane w miejscu, w którym zawsze jest łatwy dostęp do 

gniazdka elektrycznego/wtyczki. 
9. Dotyczy elektrycznego zaworu wlotowego (przeznaczonego do podłączenia węża z prądem / 

zmotoryzowanej dyszy): 
• Podłącz tylko przewód doprowadzający prąd do tego zaworu wlotowego. 
• Wlotowego zaworu elektrycznegonie instaluj na zewnątrz 
• Nie należy używad w przypadku uszkodzonego węża. Jeśli wąż jest uszkodzony, należy 
zwrócid go do punktu serwisowego. 
 

 
 
 
UWAGA! 

Jeśliurządzenie jest używanebez stałegofiltraspowoduje to utratę gwarancji! 
 
 

WAŻNE 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego 
użytkowania sprzętu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeo 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. 
 
Wszystkie warunki i restrykcje określone zostały w gwarancji GreenLine PLUS, instrukcji obsługi oraz 
instrukcji instalacji centralnego systemu odkurzania. W celu zoptymalizowania wydajności i 
żywotności jednostki GreenLine PLUS, ważne jest regularne wykonywanie konserwacji i czyszczenie 
filtrów, zgodnie z wytycznymi wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
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3. MODELE 

Model workowy (SVS-600) 
 
 

 

 
 
 
Modele z samoczyszczącym filtrem (SVS-700, SVS-800) 
 

 
 
 

 

Struktura wspomagająca worek 
filtracyjny 

 

Obligatoryjny jednorazowy 
wielowarstwowy worek filtracyjny  

Moduł kontrolera 

wewnętrznego  

Wlot 

powietrza 

Wylot 
powietrza 

 

powietrza 

Moduł kontrolera 

wewnętrznego   

Jednorazowy wielowarstwowy 
worek filtracyjny 

 

 

Samoczyszczący filtr w czasie 

użytkowania 
 

Wlot powietrza   

Wylot powietrza   

Pojemnik na śmieci   

Samoczyszczący filtr w stanie 
spoczynku 
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WAŻNE! 
Dotyczy wszystkich modeli SVS: w celu uniknięcia przegrzania jednostki, zalecamy zachowanie 30 cm 
wolnej przestrzeni wokół urządzenia. 
 
 

 

4. INSTALACJA 

 

 
 

Rys. 1. Uchwyt montażowy jest taki sam dla każdego modelu. 

 
Urządzenie centralne musi byd zainstalowane w dobrze wentylowanym miejscu, łatwo 
dostępne i oddalone od jakichkolwiek źródeł ciepła. Jednostka powinna znajdowad się w 
pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. 
 
1. Ustal położenie odkurzacza na ścianie. Z każdej strony jednostki zostaw 30 cm wolnej 
przestrzeni. 
• Model workowy (SVS-600): Zalecamy, aby jednostka była zamocowana na wysokości od 61 
do 127 cm nad ziemią, tak aby górna pokrywa była łatwo dostępna. W celu łatwego dostępu 
do górnej pokrywy odkurzacza należy pozostawid minimalny prześwit 50 cm z górnej strony 
jednostki. 
Modele z filtrem samoczyszczącym (SVS-700, SVS-800): Zalecamy, by zamocowad uchwyt na 
wysokości 137 cm nad ziemią (rys. 1) – pozwoli to na łatwy dostęp do pojemnika na śmieci.  
2. Ściana gipsowa: 
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• Przygotuj ścianę instalując płytę montażową ze sklejki (niedołączona) o wymiarach ok. 40 
cm wysokości i grubości 2 cm, szerokośd taka, aby można było ją przykręcid do ściany na co 
najmniej 2 kołki. 
• Przymocuj uchwyt montażowy do płyty za pomocą dostarczonych śrub. 
3. Ściana betonowa: 
• Wywierd otwory za pomocą wiertła do betonu. 
• Włożyd dostarczone kotwy ścienne w wywiercone otwory. 
• Zainstalowad uchwyt montażowy za pomocą dostarczonych śrub. 
 
 
WAŻNE! 
»W dalszym ciągu, w razie potrzeby, można zainstalowad sklejkę (40 x 25 x 2 cm); 
»Można użyd dostarczonych śrub do montażu płyty montażowej na ścianie, ale nie można ich 
użyd do zainstalowania uchwytu montażowego na płycie montażowej ze względu na ich 
długośd. W tym przypadku należy użyd krótszych śrub (brak w zestawie). 
 

 
 
WAŻNE! 

Zawsze należy używad właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie do odpowiednich 
powierzchni (drewno, beton, metal itd.). 
a) Umieścid jednostkę (od strony uchwytu) w uchwycie montażowym (jak pokazano powyżej). 

b) Włożyd rurę PVC w otwór wlotu powietrza, NIE SKLEJAD! 

c) Podłączyd moduł sterowania, szczegóły znajdują się w sekcji 5. 

d) Podłączyd jednostkę do gniazda elektrycznego – podstawowa technologia bezprzewodowa i 

technologia niskiego napięcia : wystarczy podłączyd urządzenie bezpośrednio do gniazda 

elektrycznego. 

 
WAŻNE! 

Do połączenia jednostki centralnej z instalacją PVC należy użyd gumowych, rozłącznych elementów. 
Dzięki temu w późniejszym czasie będzie można zdemontowad urządzenie bez niszczenia instalacji 
ssącej. 

 
 

 
 

5. TECHNOLOGIA SYSTEMU NISKIEGO NAPIĘCIA 
 
UWAGA! 

Przed rozpoczęciem podłączania przewodów niskiego napięcia, należy upewnid się, że jednostka 
jest odłączona od dopływu prądu elektrycznego.  
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Rys.2  Podłączanie przewodów niskiego napięcia 

 
 

1. Odciąd i zdjąd izolację przewodu niskiego napięcia na odcinku 10mm. 
2. Aby podłączyd system, zaciśnij złącza na przewodach. 
3. Podłączyd przewody niskiego napięcia do terminalu niskiego napięcia na jednostce. Lekko 

pociągnąd za przewody, aby sprawdzid czy na pewno zostały poprawnie przymocowane do 
terminalu.  

4. Aby usunąd przewody należy delikatnie wyciągnąd wtyczkę z gniazda. 

 

 

6. INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU 

 
Twój nowy system jest gotowy do użycia, oto kilka prostych wskazówek, których należy 
przestrzegad podczas użytkowania jednostki centralnej: 
• Jeśli używasz węża bez włącznika: włóż elastyczny wąż do jednego ze ściennych lub 
podłogowych gniazd ssących zainstalowanych w domu, a jednostka centralna się uruchomi. 
• Jeśli używasz węża z włącznikiem na rękojeści: włóż koocówkę węża w gniazdo ssące i użyj 
włącznika na uchwycie węża, aby włączyd/wyłączyd jednostkę. 
 

 

7. WŁAŚCIWE UTRZYMANIE SYSTEMU 
 

Model workowy (SVS-600) 

W celu utrzymania dobrej jakości powietrza w domu jednostka centralna GREENline PLUS SVS-600 
wyposażona została w jednorazowy wielowarstwowy worek filtracyjny. W skład systemu filtracyjnego 
wchodzi dodatkowo filtr piankowy który chroni urządzenie w przypadku uszkodzenia worka 
jednorazowego. 

 

 
WAŻNE 

Nie należy zasysad m.in. gipsu, mąki, błota, szlamu, gliny, odpadów osadowychani żadnych sypkich 
materiałów – gdyż mogą one zalepid filtr, a tym samym zmniejszy wydajnośd systemu filtracji, co z 
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kolei doprowadzid może do m.in. do przegrzania silnika, awarii zasilacza – co zakłóci prawidłowe 
funkcjonowanie jednostki centralnej. 

 
Wymiana jednorazowego worka filtracyjnego 
Jednorazowy worek filtracyjny musi byd wymieniany co najmniej co 3 miesiące, aby zapewnid 
prawidłowe działanie odkurzacza. 
 
Jednorazowy worek filtracyjny Model odkurzacza 

Filtre189 GREENline PLUS SVS-600 

 
 

 
WAŻNE 
W jednostce GREENline PLUS SVS-600należy zawsze używad jednorazowego worka 

filtracyjnego, jest to podstawowy element systemu filtracyjnego. 
 
 
W celu wymiany jednorazowego worka filtracyjnego: 
1. Zdjąd pokrywę jednostki centralnej; 
2. Usunąd jednorazowy worek filtracyjny delikatnie 

pociągając za jego górną, tekturową częśd; 
3. Wyrzucid zużyty worek; 
4. Nowy, jednorazowy worek filtracyjny chwycid za 

tekturową częśd i delikatnie naciskając po obu 
stronach tektury nasunąd na rurę; 

5. Założyd pokrywę jednostki centralnej. 
 

 
 

UWAGA! 
Podczas wymiany worka filtracyjnego, upewnij się, że gumowa częśd jednorazowego 

worka filtracyjnego jest starannie zamontowana na plastikowej rurze wlotowej i że pokrywa 
urządzenia jest poprawnie zainstalowana, aby zapobiec utracie siły ssania. 
 
 

MODELE Z FILTREM SAMOCZYSZCZĄCYM (SVS-700, SVS-800) 
 
Używanie jednorazowego wielowarstwowego workafiltracyjnego w modelach z filtrem 
samoczyszczącym jest opcjonalne. 
• Jeśli nie używasz jednorazowego worka filtracyjnego, regularnie opróżniaj pojemnik na kurz, aby 
zapewnid optymalną wydajnośd urządzenia. 
• Jeśli używasz jednorazowego worka filtracyjnego, należy go sprawdzad co miesiąc i wymieniad w 
razie potrzeby. 
 
WAŻNE 
NIE WOLNO zasysad m.in. pyłu gipsowego, mąki, błota, szlamu, gliny, odpadów osadowych ani 
żadnych sypkich materiałów - gdyż mogą one zalepid filtr, a tym samym zmniejszy wydajnośd systemu 
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filtracji, co z kolei doprowadzid może do m.in. do przegrzania silnika, awarii zasilacza – co zakłóci 
prawidłowe funkcjonowanie jednostki centralnej. 
 
 

INSTALACJA I WYMIANA WORKA FILTRACYJNEGO 
 
Jednorazowy wielowarstwowy worek filtracyjny musi byd wymieniany co najmniej co 3 miesiące, aby 
zapewnid prawidłowe funkcjonowanie odkurzacza. 
 
 
Jednorazowy worek filtracyjny Model odkurzacza 

Filtre189 GREENline PLUS SVS-700, SVS-800 
 
Instalacja worka filtracyjnego: 
1. Odczepid pojemnik na kurz. 
2. Wyjąd nowy jednorazowy worek filtracyjny z plastikowego opakowania. 
3. Wsunąd nowy jednorazowy worek filtracyjny na adapter przez delikatne nasunięcie tekturowej 
części filtra aż do punktu zatrzymania na adapterze. 
4. Założyd ponownie pojemnik na kurz, upewniając się, że jest prawidłowo zatrzaśnięty. 
 
Wymiana worka filtracyjnego: 
1. Odczepid pojemnik na kurz. 
2. Wyjąd zużyty jednorazowyworek delikatnie pociągając z obu stron za tekturową częśd filtra. 
3. Kontynuowad czynności z pkt. 2 do 4 z powyższej instrukcji instalacji worka filtracyjnego. 
 

 

UWAGA! 
Podczas wymiany worka filtracyjnego, upewnij się, że gumowa częśd jednorazowego 

worka filtracyjnego jest starannie zamontowana na plastikowej rurze wlotowej (adapterze) i że 
pojemnik na kurz został poprawnie założony, aby zapobiec utracie siły ssania. 
 
 

KONSERWACJA FILTRA SAMOCZYSZCZĄCEGO 
 
Paostwa odkurzacz centralny jest wyposażony w certyfikowany filtr samoczyszczący HEPA (99,97% 
wydajności filtracji przy 0,3um). Jeśli moc ssąca urządzenia spadnie, należy opróżnid pojemnik lub 
wymienid jednorazowy worek filtracyjny. W razie potrzeby, zalecamy ręczne delikatne szczotkowanie 
i wytrzepywanie kurzu z filtra samoczyszczącego za pomocą pędzla lub małej miotełki. 
Przy używaniu jednorazowych wielowarstwowych worków filtracyjnych nie ma potrzeby konserwacji 
(czyszczenia) filtra samoczyszczącego.   
 

UWAGA! 
Nie jest zalecane wyjmowanie samoczyszczącego filtra przy konserwacji. Jeśli zostanie 
on wyjęty, należy wezwad serwis. 
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SILNIK 
Wszystkie systemy GREENline PLUS wyposażone są w mini-wyłącznik (powodujący odcięcie 

dopływu prądu), który podłączony jest bezpośrednio do modułu. Chroni on silnik przed 
przeciążeniem i zapobiega przegrzaniu. 

Aby przedłużyd okres użytkowania urządzenia, generalny dystrybutor marki GREENline PLUS 
- firma TopVac zaleca, aby po 5 latach użytkowania odkurzacza zwrócid się do 
autoryzowanego sprzedawcy w celu przeprowadzenia serwisu. 
 

 

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Ogólne wytyczne 

Niepoprawne działanie jednostki może byd spowodowane: 

 niewystarczającym poziomem mocy (napięcie/natężenie) (upewnij się, że napięcie prądu 
elektrycznego w gnieździe odpowiada wymogom jednostki centralnej); 

 awarią silnika jednostki lub modułu kontrolującego. 

Proste sprawdzenie może pomóc przy identyfikacji problemu nie działającej jednostki centralnej. 
Zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wezwaniem serwisu. 

Sytuacja Weryfikacja 

BRAK ZASILANIA 
 

Sprawdź czy przewód jednostki jest bezpośrednio podłączony do gniazda elektrycznego   

Sprawdź czy wąż ssący jest prawidłowo włożony do gniazda ssącego. 

Jednostka jest wyposażona w mini-wyłącznik bezpieczeostwa, który odcina dopływ energii 
elektrycznej (przycisk na obudowie silnika), chroni on silnik przed przegrzaniem. Aby 
zresetowad mini wyłącznik należy po prostu wcisnąd przycisk. Jeżeli nastąpi ponowne 
wyłączenie jednostki należy skontaktowad się z serwisem. 

Używając śrubokrętu z gumowym uchwytem dotknąd terminalu niskiego napięcia. Jeżeli 
jednostka zacznie działad oznacza to, że problem leży po stronie przewodów niskiego 
napięcia (zainstalowanych wzdłuż systemu rur). 

Zweryfikowad, czy obwód 24V  jest odpowiednio podłączony przez sprawdzenie każdego 
gniazda. Otworzyd pokrywę gniazda, zewrzed metalowe styki za pomocą kombinerek lub 
szczypców z gumowymi uchwytami. To działanie ustabilizuje moc i uruchomi silnik. 
Czynnośd powtórzyd dla każdego gniazda. 
UWAGA! 
Jeśli wszystkie gniazda ssące funkcjonują poprawnie, a Twój wąż posiada uchwyt w 
technologii niskiego napięcia problem może dotyczyd włącznika na wężu lub samego 
węża. 

Sprawdzid bezpiecznik na panelu instalacji elektrycznej. 

SPADEK MOCY SSĄCEJ 

Wąż elastyczny do sprzątania mógł zostad zablokowany. Jeżeli odblokowanie węża nie jest 
możliwe, należy włożyd odwrotną częśd węża w gniazdo w ścianie, dotknąd przedłużką 
kontaktów umiejscowionych wewnątrz gniazda w celu rozpoczęcia procesu odkurzania. 
UWAGA! 
Aby upewnid się, że moc ssania będzie optymalna należy uszczelnid gniazdo ssące 
przykładając rękę lub kawałek materiału, np. ręcznik. 

Sprawdź, czy pokrywa jednostki została prawidłowo zainstalowana i czy uszczelka jest w 
dobrym stanie (model SVS-600). 

Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest prawidłowo przymocowany do odkurzacza i czy 
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uszczelka, która się do niego dopasowuje, jest w dobrym stanie (modele SVS-700 i SVS-
800). 

Sprawdzid czy pojemnik na kurz / jednorazowy worek filtracyjny / filtr stały nie muszą byd 
opróżnione / wyczyszczone. 

Upewnij się, że uszczelka na gnieździe ssącym została prawidłowo założona i gniazda są 
szczelne.  

Jeżeli rury instalacyjne są w widocznym miejscu sprawdzid czy zostały prawidłowo 
sklejone i nie ma nieszczelności. 

Jeżeli rury znajdujące się za ścianami zostały zblokowane możliwe jest ustalenie miejsca 
zatoru rozpoczynając od sprawdzenie gniazda ssącego położonego najdalej. W tym celu 
należy włożyd do niego papierowy ręcznik i sprawdzid czy dotrze on do pojemnika na kurz. 
Powtórzyd tę czynnośd dla każdego z gniazd. 

 
 
 
 

9. SERWIS I ZOBOWIĄZANIA 

Nasze zobowiązanie: zaspokajad Paostwa wszelkie potrzeby. 
 
Chcąc zapewnid klientom możliwie najlepsze produkty, zapraszamy do przekazywania nam wszelkich 
uwag i sugestii. Pragniemy nieustannie rozwijad pełne zaangażowanie w dostarczaniu naszym 
klientom produktów najwyższej jakości spełniających lub przewyższających ich potrzeby. 
 
Jeżeli macie Paostwo jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące naszych produktów i dystrybutorów, 
prosimy o kontakt. 
 
Odpowiemy na wszystkie Paostwa pytania: 
 

e-mail zamowienia@topvac.pl 

Adres 

TopVac 
Zamysłowo, ul. Moderska 1A 

62-060 Stęszew 
Tel. 61 8177 043 

 
Skontaktuj się 

z lokalnym dystrybutorem: 
 

 

Aby zapoznad się z wszystkimi 
naszymi produktami lub znaleźd 

dystrybutora, zapraszamy Paostwa 
na naszą stronę internetową: 

www.topvac.pl 
 

 
 
 

10. RECYKLING – INSTRUKCJA 

 
Stare urządzenia zawierają cenne materiały, które mogą byd poddane recyklingowi. 
Takich urządzeo NIE NALEŻY wyrzucad ze zwykłymi odpadami domowymi, prosimy o odpowiednią 
segregację i złożenie w/w urządzeo w odpowiednich punktach ich zbierania. 
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11. WARUNKI GWARANCJI 

1. Producent NUERA AIR zapewnia bezawaryjne działanie swoich urządzeo w okresie gwarancji, a 
Firma TopVacjako generalny importer w Polsce i gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji usunąd 
bezpłatnie wady powstałe z winy producenta. 

2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami 
producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z instrukcją dołączoną do jednostki 
centralnej. 

3. Odkurzacz centralny może byd użytkowany wyłącznie do zbierania kurzu domowego w prywatnych 
mieszkaniach i domach. 

Okres gwarancji wynosi: 

 jednostki centralne GREENline PLUS: 5 lat robocizna i części; 

gwarancję na jednostki centralne można przedłużyd o kolejne 5 lat (części) pod warunkiem: 
- w 5 roku użytkowania jednostka centralna GREENline PLUS zostanie dostarczona do 
autoryzowanego serwisy GRRENLine PLUS  w celu dokonania płatnego przeglądu serwisowego. 

 gniazda ssące: 2 lata; 
 akcesoria i zestawy sprzątające: 2 lata. 

 
4. W przypadku użytkowania odkurzacza w warunkach innych niż domowe np.: firmach, hotelach, 
pensjonatach i budynkach użyteczności publicznej: 

Okres gwarancji wynosi: 

 jednostki centralne GREENline PLUS: 2 lata robocizna i części; 
 gniazda ssące: 1 rok; 
 akcesoria i zestawy sprzątające 1 rok. 

5. Wady i uszkodzenia należy zgłaszad niezwłocznie u dystrybutora/instalatora GREENline PLUS. 

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie zasadniczo w terminie 5 dni 
roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy, w uzasadnionych sytuacjach (brak 
odpowiednich części zamiennych) czas wydłuża się do 21 dni. 

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym w siedzibie generalnego importera 
TopVac lub u instalatora (sprzedawcy) GREENline PLUS sposób naprawy ustala gwarant. 

8. Nabywca zobowiązany jest dostarczyd uszkodzone urządzenie wraz z dokumentem 
potwierdzającym jej zakup tj. fakturą lub paragonem (odkurzacz nie może zostad na stałe sklejony z 
instalacją PVC, do podłączenia z instalacją służy gięta rura) do miejsca naprawy na własny koszt lub 
skorzystad odpłatnie z firmy instalacyjnej, jeśli gwarancja zostanie uznana urządzenie zostanie 
naprawione i odesłane bezpłatnie. 
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9. Gwarancja nie obejmuje: 

 uszkodzeo powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej eksploatacji i nie przestrzegania 
instrukcji obsługi; 

 wszelkich uszkodzeo mechanicznych w tym powstałych w czasie dostawy do i z serwisu; 
 wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii oraz filtrów; 
 uszkodzeo powstałych podczas montażu jednostki oraz gdy urządzenie podłączone zostanie do 

nieprawidłowo wykonanej instalacji – za fachowośd i jakośd wykonania instalacji 
odpowiedzialnośd ponosi firma instalacyjna; 

 uszkodzeo wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania powstałych z przyczyn 
zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowanie atmosferyczne, zalanie itd.; 

 wad wynikłych ze stosowania części nie oryginalnych GREENline PLUS, nie pochodzących od 
producenta; 

 w sytuacji kiedy jednostka centralna zostanie na stałe sklejona z instalacją PVC. 

10. W przypadku spraw spornych właściwym jest sąd w Poznaniu. 

 


