
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

Instrukcja obsługi

Odkurzacz pionowy 
Model VC-R204
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Szanowni Państwo,

gratulujemy zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce.

Odkurzacz pionowy Philipiak VC-R204 działa w oparciu o wiele nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, dlatego prosimy, aby z uwagą zapoznali się  
Państwo z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość. 

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy  
o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

       Z pozdrowieniami,

Zespół Philipiak Milano

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie 
oraz osobom z Twojego otoczenia.

–  Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach celem unik- 
nięcia pożaru i porażenia prądem.

– Nie należy trzymać odkurzacza mokrymi dłońmi.

–  Jeżeli urządzenie upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie,  
nie należy go używać.

Bezpieczeństwo
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– Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu ani rozpuszczalników.

–  Przy wyciąganiu wtyczki ładowarki nie należy ciągnąć za kabel, ponieważ 
może to spowodować jego uszkodzenie, zwarcie lub porażenie prądem.

– Ładowarka jest przystosowana do gniazdek 100-240 V (50 / 60 HZ )

–  Nie wolno dotykać wtyczki ładowarki mokrą ręką. Może to spowodować  
porażenie prądem!

–  Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że zasilanie jest  
wyłączone.

–  Nie należy doprowadzić do uszkodzenia kabla ładowarki oraz gniazda. Nie 
wolno ciąć, naprawiać, nadmiernie wyginać lub rozciągać kabla ładowarki. 
Nie wolno także kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Może to spowodować 
przegrzanie ładowarki, co może z kolei spowodować pożar. 

–  Nie należy używać odkurzacza, gdy któryś z otworów jest zablokowany  
i  ogranicza przepływ powietrza.

–  Nie należy zasysać gorących, żarzących się lub płonących przedmiotów,  
takich jak: papierosy, zapałki lub gorący popiół.

– Nie należy zasysać substancji toksycznych (wybielacz, amoniak, benzyna itp.)

–  Urządzenie nie służy do zabawy przez dzieci.

–  Dzieci, osoby niepełnosprawne lub o ograniczonych zdolnościach manual-
nych i bez odpowiedniej wiedzy powinny korzystać z urządzenia wyłącznie 
pod nadzorem osób dorosłych i odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

– Należy używać wyłącznie akcesoriów będących w zestawie. 

–  Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Podczas nieautoryzowanej 
naprawy może dojść do uszkodzenia urządzenia lub do porażenia prądem.

– Nie należy wrzucać akumulatora do ognia – może eksplodować.

–  Po pierwszym użyciu akumulatora należy go w pełni naładować. Podczas 
dłuższego nie używania urządzenia należy pamiętać aby przynajmniej raz  
na 3 miesiące całkowicie rozładować i naładować akumulator. 

–  Podczas korzystania z odkurzacza należy zwracać uwagę na stan filtrów  
i szczotek podłogowych. 

Bezpieczeństwo



4 - PL

Opis urządzenia

Przycisk otwierania  
pokrywy pojemnika

Pozwala otworzyć pokrywę 
dolną pojemnika 
i usunąć brud

Przycisk blokady  
kąta nachylenia rury

Pozwala na zmianę kąta na-
chylenia rury przy odkurzaniu 

trudnostępnych miejsc

Przycisk włącz/wyłącz

Szybko uruchamia / zatrzymuje 
pracę odkurzacza, oszczędzając 
energię

Regulator prędkości

Pozwala na zmianę  
prędkości pracy urządzenia

Przezroczysty pojemnik  
na brud

Ułatwia obserwację zbiera-
nego brudu i jego terminowe 
usuwanie

Przycisk blokujący

Elastyczna kombinacja  
różnych akcesoriów zapewnia 

wygodę w użytkowaniu

Elektryczna szczotka  
podłogowa

Niezależny napęd silnikowy 
łatwo radzi sobie z krótkowło-
symi dywanami i wszelkiego 
rodzaju zabrudzeniami

Diody LED

Szczotka podłogowa  
z funkcją doświetlania 
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Opis urządzenia

Skład zestawu:

– Urządzenie główne

– Akumulator litowy (Li)

– Elektryczna szczotka z diodami LED

– Szczotka w kształcie litery „T”

– Płaska ssawka

– Szczotka kwadratowa

– Adapter do akcesoriów

– Stacja ładowania z miejscem na akcesoria

– Ładowarka

– Aluminiowa rura

– Uchwyt ścienny

Przycisk blokujący

Szybki montaż / demontaż 
akcesoriów zapewnia  
wygodę użytkowania

Elastyczny obrót,  
wygoda użytkowania

Swobodny obrót,  
skuteczniejsze usuwanie brudu

Szczotka nylonowa

Szczotka o podwójnej drobnej 
warstwie włosia, łatwo usuwa 
brud z krótkowłosych dywa-
nów i szczelin podłogowych.

Listwa ochronna

Chroni meble od uderzeń  
i zarysowań

Listwa zbierająca brud

Poprawia skuteczność  
czyszczenia
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Użytkowanie

Instrukcja montażu rury aluminiowej:

1.  Wcisnąć końcówkę rury aluminiowej poziomo do głównego otworu odku- 
rzacza, upewniając się, że jest dokładnie wpasowana – potwierdzeniem  
właściwego montażu jest odgłos „kliknięcia” (rysunek 1).

     Rys. 1

2.  Aby wyciągnąć rurę aluminiową, przytrzymać korpus jedną ręką i wyciągnąć 
rurę drugą ręką naciskając przycisk (rysunek 2).

     Rys. 2

Instrukcja montażu szczotki elektrycznej:

1.  Wcisnąć jeden koniec okrągłej szczotki na koniec rury wylotu powietrza, 
upewniając się, że jest mocno zamocowany – potwierdza to dźwięk „kliknię-
cia” (rysunek 3).

     Rys. 3

 
 
Użytkowanie 
 
Instrukcja montażu rury aluminiowej: 

1. Wcisnąć końcówkę rury aluminiowej poziomo do głównego otworu odkurzacza, upewniając 
się, że jest dokładnie wpasowana - potwierdzeniem właściwego montażu jest odgłos 
"kliknięcia" (rysunek 1). 

  Rys. 1. 

2. Aby wyciągnąć rurę aluminiową, przytrzymać korpus jedną ręką i wyciągnąć rurę drugą ręką 
naciskając przycisk (rysunek 2). 

Rys. 2. 

 
Instrukcja montażu szczotki elektrycznej: 

1. Wcisnąć jeden koniec okrągłej szczotki na koniec rury wylotu powietrza, upewniając się, że 
jest mocno zamocowany - potwierdza to dźwięk "kliknięcia" (rysunek 3). 

 
 

 

 

   Rys. 3. 

2. W celu zdemontowania szczotki, należy ją przytrzymać jedną ręką, równocześnie naciskając 
przycisk drugą ręką – następnie wysunąć szczotkę. (rysunek 4). 

 

            
            Rys. 4. 

 

3. Szczotka elektryczna może być zamontowana bezpośrednio do korpusu w taki sam sposób jak 
do rury. 

 
 
Użytkowanie 
 
Instrukcja montażu rury aluminiowej: 

1. Wcisnąć końcówkę rury aluminiowej poziomo do głównego otworu odkurzacza, upewniając 
się, że jest dokładnie wpasowana - potwierdzeniem właściwego montażu jest odgłos 
"kliknięcia" (rysunek 1). 

  Rys. 1. 

2. Aby wyciągnąć rurę aluminiową, przytrzymać korpus jedną ręką i wyciągnąć rurę drugą ręką 
naciskając przycisk (rysunek 2). 

Rys. 2. 

 
Instrukcja montażu szczotki elektrycznej: 

1. Wcisnąć jeden koniec okrągłej szczotki na koniec rury wylotu powietrza, upewniając się, że 
jest mocno zamocowany - potwierdza to dźwięk "kliknięcia" (rysunek 3). 

 
 

 

 

   Rys. 3. 

2. W celu zdemontowania szczotki, należy ją przytrzymać jedną ręką, równocześnie naciskając 
przycisk drugą ręką – następnie wysunąć szczotkę. (rysunek 4). 

 

            
            Rys. 4. 

 

3. Szczotka elektryczna może być zamontowana bezpośrednio do korpusu w taki sam sposób jak 
do rury. 

 
 
Użytkowanie 
 
Instrukcja montażu rury aluminiowej: 

1. Wcisnąć końcówkę rury aluminiowej poziomo do głównego otworu odkurzacza, upewniając 
się, że jest dokładnie wpasowana - potwierdzeniem właściwego montażu jest odgłos 
"kliknięcia" (rysunek 1). 

  Rys. 1. 

2. Aby wyciągnąć rurę aluminiową, przytrzymać korpus jedną ręką i wyciągnąć rurę drugą ręką 
naciskając przycisk (rysunek 2). 

Rys. 2. 

 
Instrukcja montażu szczotki elektrycznej: 

1. Wcisnąć jeden koniec okrągłej szczotki na koniec rury wylotu powietrza, upewniając się, że 
jest mocno zamocowany - potwierdza to dźwięk "kliknięcia" (rysunek 3). 

 
 

 

 

   Rys. 3. 

2. W celu zdemontowania szczotki, należy ją przytrzymać jedną ręką, równocześnie naciskając 
przycisk drugą ręką – następnie wysunąć szczotkę. (rysunek 4). 

 

            
            Rys. 4. 

 

3. Szczotka elektryczna może być zamontowana bezpośrednio do korpusu w taki sam sposób jak 
do rury. 



7 - PL

Użytkowanie

2.  W celu zdemontowania szczotki, należy ją przytrzymać jedną ręką, równocze-
śnie naciskając przycisk drugą ręką – następnie wysunąć szczotkę. (rysunek 4).

     Rys. 4

3.  Szczotka elektryczna może być zamontowana bezpośrednio do korpusu  
w taki sam sposób jak do rury.

Instrukcja montażu akcesoriów:

Oprócz rury aluminiowej i elektrycznej szczotki do podłogi, zestaw zawiera  
specjalną szczotkę w kształcie litery „T”, płaską dyszę ssącą i szczotkę kwadra- 
tową / elektrostatyczną aby rozszerzyć zakres zastosowań produktu.

Płaska dysza ssąca – nadaje się do czyszczenia małych przestrzeni, szczelin  
lub nieregularnych powierzchni, np. kątów, ościeżnic, ram okiennych, szaf,  
siedzeń samochodu, szuflad, ramek do zdjęć, sufitu, klawiatury itp.

Szczotka kwadratowa / elektrostatyczna – nadaje się do czyszczenia materia-
łów miękkich, takich jak tkaniny, zasłony, kanapy itp.

Adapter akcesoriów – nadaje się do czyszczenia niedostępnych zakamarków,  
jak kąty, szczeliny itp.
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Połączenie płaskiej dyszy ssącej i szczotki kwadratowej / szczotki elektrosta- 
tycznej – nadaje się do czyszczenia tkanin, można ją podłączyć na dwa różne 
sposoby.

Sposób 1: Wyjąć płaską dyszę ssącą, wcisnąć końcówkę jej okrągłej głowicy 
wzdłuż głównego otworu odkurzacza (rysunek 5).

     Rys. 5 / Płaska dysza ssąca

Sposób 2: Wyjąć płaską dyszę ssącą i szczotkę, wcisnąć płaską dyszę wzdłuż 
głównego otworu odkurzacza (obojętnie, który koniec) – poprawne połącze-
nie sygnalizowane jest dźwiękiem „kliknięcia” – następnie nacisnąć połączoną 
szczotkę wzdłuż otworu zasysania silnika głównego (rysunek 6 i rysunek 7).

     Rys. 6 / Szczotka elektrostatyczna

     Rys. 7 / Szczotka kwadratowa
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Połączenie adaptera akcesoriów i szczotki kwadratowej / szczotki elek-
trostatycznej – nadaje się do odkurzania kątów, szczelin i można ją podłączyć  
na dwa różne sposoby.

Sposób 1: Wyjąć adapter akcesoriów, wcisnąć jego końcówkę wzdłuż główne-
go otworu odkurzacza. Wyjąć płaską dyszę ssącą, wcisnąć jej okrągłą końcówkę 
wzdłuż drugiej głowicy adaptera akcesoriów (rysunek 8).
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Instrukcja montażu i demontażu filtra:

1.  Obrócić i zdemontować pojemnik na kurz, obrócić i zdemontować wkład filtra 
(rysunek 10).

     Rys. 10

2.  Wyjąć wkład filtra w kierunku wskazanym przez strzałkę (rysunek 11).

     Rys. 11
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Ładowanie urządzenia:

W celu naładowania urządzenia należy połączyć końcówkę ładowarki z kor-
pusem odkurzacza lub stacją ładowania. Wtyczkę ładowarki należy podłączyć  
do gniazdka elektrycznego (rysunek 12 i rysunek 13).

     Rys. 12       Rys. 13

Akumulator należy zamontować zgodnie ze wskazanym kierunkiem (rysunek 
14), a następnie zamocować tak, aby nie było wyczuwalnego luzu (rysunek 15).

        Rys. 14                 Rys. 15

Kontrolka ładowania:

Status gotowości do pracy: kontrolka świeci światłem ciągłym.

Status ładowania / nienaładowany w pełni: kontrolka miga.

Pełne naładowanie: kontrolka świeci światłem ciągłym.

Użytkowanie
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korpusu (część trzymana w dłoni), należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i nie jest w 
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Akcesoria takie jak pojemnik na kurz, filtr można umyć wilgotną szmatką. Należy pamiętać by przed 
ponownym uruchomieniem odkurzacza wszystkie jego elementy były suche. 
 
 

 
 
 
Rys. 16. 
 
Czyszczenie pojemnika na kurz - gdy ilość zanieczyszczeń osiąga poziom "MAX", należy usunąć je 
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znajdują się uporczywe zanieczyszczenia, należy je delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką. 
Po oczyszczeniu należy zamknąć pokrywę pojemnika i upewnić się, że przycisk blokady jest na 
swoim miejscu. 
UWAGA:  po wytarciu ścianki pojemnika na kurz wilgotną szmatką, konieczne jest dokładne 
wysuszenie go przed zamknięciem. 
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W trosce o dłuższą żywotność urządzenia zaleca się, aby regularnie je czyścić.  
Przed czyszczeniem korpusu (część trzymana w dłoni), należy upewnić się,  
że urządzenie jest wyłączone i nie jest w trakcie ładowania.

Korpus urządzenia należy czyścić suchą szmatką (rysunek 16).

Akcesoria takie jak pojemnik na kurz, filtr można umyć wilgotną szmatką.  
Należy pamiętać by przed ponownym uruchomieniem odkurzacza wszystkie 
jego elementy były suche.

     Rys. 16

Czyszczenie pojemnika na kurz – gdy ilość zanieczyszczeń osiąga poziom  
„MAX”, należy usunąć je jak najszybciej. W celu ułatwienia opróżniania pojem-
nika, zaleca się wyjęcie rury aluminiowej lub innych akcesoriów przed czyszcze-
niem. Po zatrzymaniu pracy urządzenia, należy otworzyć pokrywę pojemnika 
na kurz i usunąć zanieczyszczenia. Jeżeli na wewnętrznej ściance pojemnika 
znajdują się uporczywe zanieczyszczenia, należy je delikatnie przetrzeć wilgot-
ną szmatką.

Po oczyszczeniu należy zamknąć pokrywę pojemnika i upewnić się, że przycisk 
blokady jest na swoim miejscu.

UWAGA!

Po wytarciu ścianki pojemnika na kurz wilgotną szmatką, konieczne jest  
dokładne wysuszenie go przed zamknięciem.

Konserwacja

 
Akumulator należy zamontować zgodnie ze wskazanym kierunkiem (rysunek 14), a następnie 
zamocować tak, aby nie było wyczuwalnego luzu (rysunek 15). 
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UWAGA:  po wytarciu ścianki pojemnika na kurz wilgotną szmatką, konieczne jest dokładne 
wysuszenie go przed zamknięciem. 
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Czyszczenie gąbki wylotowej – aby zapewnić poprawne działanie pro-
duktu, zaleca się regularne czyszczenie gąbki i jej wymianę co 3-6 miesięcy  
(w zależności od zużycia). Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający po-
jemnik na kurz, wyciągnąć go z korpusu i obrócić pokrywę – następnie wyjąć  
gąbkę i otrzepać ją. Jeżeli nagromadzi się zbyt wiele kurzu, przemyć gąbkę  
dokładnie i wysuszyć przed włożeniem do korpusu urządzenia.

UWAGA!

Gąbkę należy umyć pod zimną bieżącą wodą. Przed włożeniem jej do korpusu 
należy  dokładnie ją wysuszyć.

Czyszczenie szczotki – zaleca się czyszczenie szczotki po każdych 4 – 5 jej  
użyciach. Należy wyłączyć zasilanie i zdemontować elektryczną szczotkę.

Obrócić szczotkę i za pomocą, np. monety obrócić przycisk blokady na nieru-
chomej obudowie (rysunek 17). Zdemontować szczotkę obrotową z pokrywy 
podważając jej jeden koniec (rysunek 18).

Do usunięcia splątanych zanieczyszczeń i śmieci użyć nożyczek (rysunek 19). 

Po zakończeniu czyszczenia, zamontować ponownie szczotkę (rysunek 20).

 Rys. 17 Rys. 18 Rys. 19 Rys. 20

Konserwacja

przycisk zwalniający pojemnik na kurz, wyciągnąć go z korpusu i obrócić pokrywę - następnie wyjąć 
gąbkę i otrzepać ją. Jeżeli nagromadzi się zbyt wiele kurzu, przemyć gąbkę dokładnie i wysuszyć przed 
włożeniem do korpusu urządzenia. 
 
Uwaga! 
Gąbkę należy umyć pod zimną bieżącą wodą. Przed włożeniem jej do korpusu należy  dokładnie 
ją wysuszyć. 
 
Czyszczenie szczotki – zaleca się czyszczenie szczotki po każdych 4 – 5 jej użyciach. Należy wyłączyć 
zasilanie i zdemontować elektryczną szczotkę. 
Obrócić szczotkę i za pomocą, np. monety obrócić przycisk blokady na nieruchomej obudowie 
(rysunek 17). Zdemontować szczotkę obrotową z pokrywy podważając jej jeden koniec (rysunek 
18). 
Do usunięcia splątanych zanieczyszczeń i śmieci użyć nożyczek (rysunek 19).  
Po zakończeniu czyszczenia, zamontować ponownie szczotkę (rysunek 20). 
 
 
 

 

 

         Rys. 17.                     Rys. 18.                    Rys. 19.                     Rys. 20. 
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Przechowywanie 
 
Dla wygody użytkownika zestaw zawiera stację ładowania wraz z miejscem na akcesoria 
(rysunek 21). 
 

 
Rys. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla wygody użytkownika zestaw zawiera stację ładowania wraz z miejscem  
na akcesoria (rysunek 21).

     Rys. 21

Urządzenie
Odkurzacz pionowy 

Philipiak

Model VC-R204

Napięcie robocze (V) 21.6

Moc znamionowa (W) 250

Pojemność akumulatora (mAh) 2000

Pojemność pojemnika na kurz (l) 0.5

Czas ładowania (h) 4~5

Czas pracy ciągłej (min)
Wysokie obroty BOOST 9

Niskie obroty 25

Waga netto (kg) 1. 57

Przechowywanie

Parametry techniczne
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Rozwiązywanie problemów

  Usterka Możliwe przyczyny Rozwiązania

Odkurzacz nie działa. 

Produkt nie ma 
zasilania elektrycz-

nego lub zasilanie jest 
niewystarczające.

Należy użyć urządzenie  
po pełnym naładowaniu.

Otwór urządzenia  
jest zablokowany.

Oczyścić otwory odkurzacza.

 Słabnie moc ssania

Pojemnik na kurz, 
elementy filtrujące  
są zatkane kurzem.

Oczyść pojemnik na kurz  
oraz elementy filtrujące.

Szczotka obrotowa jest 
zablokowana przez 
splątane włosy, itp.

Oczyścić szczotkę obrotową.

Po wykluczeniu 
powyższej sytuacji, stan 

nie ulega zmianie.

Prosimy o kontakt  
z Biurem Obsługi Klienta. 

Silnik pracuje  
i wydaje niestandar-

dowe odgłosy

Główna rura ssąca 
 lub rura aluminiowa  

są zablokowane.

Usunąć obiekty blokujące z głównej 
rury ssącej, z rury aluminiowej.

Po wykluczeniu 
powyższej sytuacji, stan 

nie ulega zmianie.

Prosimy o kontakt  
z Biurem Obsługi Klienta.

Nie można naładować 
urządzenia

Główne złącze 
urządzenia i ładowarka 

nie są dobrze połączone.
Sprawdzić i prawidłowo połączyć.

Po wykluczeniu 
powyższej sytuacji, stan 

nie ulega zmianie.

Prosimy o kontakt  
z Biurem Obsługi Klienta.



Znak QC na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

Dystrybutor:
ICSD Philipiak Spółka Akcyjna Sp.K.

ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.


