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1 - INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi jest dokumentem stworzonym przez producenta i powinna być trak-
towana jako integralna część jednostki centralnej systemu centralnego odkurzania. 
Głównym jej celem jest zapewnienie właściwej wiedzy na temat sposobu bezpiecz-
nego użytkowania urządzenia. Zaleca się więc przechowywanie instrukcji przez cały 
okres eksploatacji urządzenia, by np. w przypadku zmiany użytkownika odkurzacza, 
móc mu przekazać niniejszy dokument.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania korekt lub zmian w instrukcji obsługi 
bez konieczności powiadomienia klientów użytkujących już użądzenie.

1.2 Bezpieczeństwo i środki ostrożności
— Należy przeczytać uważnie wszystkie informacje zapisane w niniejszej instrukcji  
 w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji jednostki centralnej odkurzacza centralnego.
— Nigdy nie należy pozostawiać dzieci w pobliżu jednostki centralnej, gdy pracuje  
 i nigdy nie można pozwolić, aby dzieci bawiły się gniazdami ssawnymi lub wyrzutnią  
 powietrza.
— Jednostka centralna nie powinna być używana przez osoby (wliczając dzieci), które  
 nie zapoznały się lub nie zrozumiały zapisów instrukcji obsługi, poza przypadkiem  
 w którym znajdują się one pod opieką, bądź zostały przeszkolone w zakresie stoso 
 wania tego urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
— W czasie wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych związanych z opróżnianiem  
 zbiornika na śmieci lub czynnościami polegającymi na czyszczeniu lub wymianie  
 filtra, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych i maski zabezpieczającej przed  
 kurzem.
— Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
— Nigdy nie należy zasysać odkurzaczem dużych fragmentów tekstyliów, dużych  
 obiektów, rozżarzonych kawałków węgla lub popiołu, pyłów budowlanych, olejów,  
 substancji żrących, łatwopalnych itp.
— Nigdy nie używać urządzenia do odsysania cieczy, chyba że przy zastosowaniu  
 dedykowanych separatorów gwarantujących skuteczne oddzielenie zasysanego  
 powietrza od cieczy.
— Używać jednostkę tylko ze specjalnymi wkładami filtra poprawnie zamontowanymi. 
— Nigdy nie zatykać rury wyrzutu powietrza oraz wlotów powietrza chłodzącego silnik. 
— Nigdy nie dotykać elementów ssących żadną częścią ciała.
— Nigdy nie używać więcej niż jednego gniazda ssawnego jednocześnie.
— Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wskazane jest odłączenie  
 go od zasilania sieciowego.

Jednostkę centralną należy bezzwłocznie odłączyć w następujących przypadkach:
— Przewód zasilający bądź jego izolacja uległy uszkodzeniu.
— Jednostka centralna została poddana działaniu niesprzyjających warunków  
 pogodowych lub nadmiaru wilgoci lub została uszkodzona mechanicznie.
— Jednostka centralna wymaga naprawy lub remontu.
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1.3 Tabliczka znamionowa 

1.4 Serwis techniczny
W celu uzyskania informacji związanych z serwisem technicznym urządzenia,  
należy skontaktować się z działem technicznym producenta, lub jego uprawnionym 
przedstawicielem w Polsce podając dane techniczne zawarte na tabliczce znamio- 
nowej oraz numer seryjny jednostki centralnej.

Na terenie Polski reprezentantem producenta oraz podmiotem uprawnionym do  
prowadzenia serwisu technicznego oraz obsługi posprzedażowej jest importer 
urządzenia:

Santech Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 2 
04-840 Warszawa
e-mail: santech@santech.com.pl

Model jednostki centralnej

Style

Dane producenta

Oznakowanie
zgodności CE

Dene techniczne silnika elektrycznego

Numer seryjny



4

2 – ROZPAKOWANIE

2.1 Transport i rozpakowanie

Podczas transportu jednostki centralnej  
na miejsce instalacji, należy przestrzegać 
zaleceń wydrukowanych na opakowaniu.

1

2
W celu rozpakowania urządzenia 

należy ułożyć pudełko na podłodze  
otwieraną stroną ku górze i rozciąć 

taśmę zabezpieczającą.



5

5

6

3
Otworzyć pudełko, chwycić 

oburącz za paski i unieść 
jednostkę centralną, po 

czym położyć ją poziomo 
na podłodze.

4 Przeciąć paski.

Usunąć górną część  
opakowania transportowego,  

wyciągnąć jednostkę  
centralną i ustawić ją  

pionowo na podłodze.  
Następnie usunąć folię.

Wyciągnąć wszystkie pozostałe akcesoria 
umieszczone w zbiorniku na kurz.
Zestaw konfiguracji systemu i karta  
gwarancyjna są w worku wewnątrz kartonu.
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2.2 Sprawdzenie kompletności

Jednostka centralna

Metalowy uchwyt do zamocowania jednostki centralnej na ścianie

Dwie elastyczne złączki do podłączenia rur instalacji ssawnej  

i wydechowej

Cztery metalowe cybanty do zaciśnięcia złączek

Nalepka z wyszczególnieniem modelu

Tłumik hałasu do zamontowania na wylocie powietrza

Instrukcja użytkowania

1
2
3

4
5
6

6

1

2

7

5

4

3

Sprawdzić stan jednostki centralnej oraz pozostałych akcesoriów. W przypadku uszkodzenia 
w transporcie, bezzwłocznie należy skontaktować się z dostawcą.

7
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3 – OPIS JEDNOSTKI CENTRALNEJ
3.1 Zasada działania
System odkurzacza centralnego może być używany w każdym budynku użytkowym 
(dom, biuro, hotel, budynek usługowy). Składa się on z instalacji złożonej z rur PVC, 
poprowadzonej w ścianach, które łączą gniazda ssawne z jednostką centralną.  
Jednostka centralna powinna być zainstalowana w pomieszczeniu gospodarczym 
(kotłownia, garaż). Zaleca się podłączenie jednostki centralnej do przewodu 
wydechowego wyprowadzającego powietrze na zewnątrz budynku.
Włączenie/wyłączenie jednostki centralnej odbywa się za pośrednictwem gniazda 
ssawnego. W zależności od stosowanych akcesoriów do odkurzania, uruchomienie 
może następować po podłączeniu węża ssawnego, bądź po przełączeniu włącznika 
znajdującego się na rękojeści.

gniazda ssawne

instalacja z rur pvc

tłumik hałasu

jednostka 
centralna

wyrzutnia  
powietrza
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3.2 Dozwolone oraz niewłaściwe użytkowanie

Jednostka centralna, której dedykowana jest niniejsza instrukcja, została zaprojek-
towana do usuwania kurzu oraz drobnych, suchych ciał stałych. Stanowczo zakazuje 
się używania jej do zasysania tekstyliów, obiektów o dużych rozmiarach oraz płoną-
cych bądź gorących materiałów. Zabrania się używania jednostki centralnej do zasys-
ania pyłów budowlanych takich jak cement gips itp.

Stanowczo zakazuje się usuwania materiałów wybuchowych (proch strzelniczy)  
lub substancji, które usunięte osobno, a następnie zmieszane w zbiorniku mogą  
spowodować niebezpieczne reakcje chemiczne.

Surowo zabronione jest używanie jednostki centralnej w miejscach zagrożonych 
wybuchem lub w miejscach o podwyższonej temperaturze, ciśnieniu bądź wilgotności.

– UWAGA! –
Każde użycie wbrew powyższym instrukcjom jest stanowczo zakazane.

Każda modyfikacja centralnej jednostki ssącej musi zostać  
zatwierdzona przez producenta.

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem jest kwalifikowane  
jako niewłaściwe i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkownika  

oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia jednostki centralnej,  
i nie podlega prawu do roszczeń z tytułu gwarancji producenta  

lub rękojmi sprzedawcy urządzenia.
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3.3 Budowa urządzenia

Włącznik gniazda gospodarczego 

Silnik

Obudowa

Stożek cykloniczny

Dźwiękochłonna pokrywa

Płyta sterującaca

Włącznik główny

Wylot powietrza

Przewód zasilający

Przewód sygnałowy 
  12 V 100 mA

Wlot powietrza 
Wkład filtra

Gniazdo gospodarcze.

Uchwyty i mocowanie
zbiornika na kurz

Zbiornik na kurz
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3.4 Dane techniczne
150, 250, 
350, 450

Wymiary  
w mm

A 230
B 370
C 380
D 185
E 108
F 585
G 915
H 100
X 500

Mini

Wymiary  
w mm

A 210
B 325
C 345
D 168
E 108
F 315
G 650
H 100
X 350

* zalecana liczba gniazd ssawnych (maksymalna liczba gniazd ssawnych)

UWAGA: Nominalny poziom hałasu.  
Wartość może być zależna od środowiska i akustyki pomieszczenia w miejscu instalacji jednostki centralnej.

A

B

H
G

F
E

C

D

X

Model
TECNO

Style Mini
TECNO

Style 150
TECNO

Style 250
TECNO

Style 350
TECNO

Style 450

Numer katalogowy 3107.1TER 3110.1TER 3112.1TER 3113.3TER 3115.3TER

Moc silnika   kW 1,25 1,25 1,35 1,45 1,50

Przepływ powietrza  m3/h 200 200 234 240 180

Podciśnienie  mbar 274 274 272 310 400

Maks. dł. przewodu magistralnego m 32 34 44 55 64

Orientacyjna pow. sprzątania m2 150 150 250 340 450

Zalecana liczba gniazd ssawnych (max *) 4 4 7 11 16

Typ silnika przelotowy by-pass

Powierzchnia filtra cm2 3100 6700

Zasilanie V AC 230

Pobór prądu  A 5,0 5,0 5,6 6,3 6,7

Napięcie instalacji sterującej V DC 12

Pojemność zbiornika na kurz l 15 21 21 21 21

Ciężar kg 8,5 17 17 17 18

Gniazdo gospodarcze Nie Tak Tak Tak Tak

Poziom hałasu  dB (A) 70



11

4 – INSTALACJA

– UWAGA! –
PONIŻSZE CZYNNOŚCI MUSZĄ BYĆ WYKONANE  

PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

4.1 Miejsce zainstalowania

Przed zamontowaniem jednostki centralnej, rurociągi ssawne i wydechowe muszą być 
prawidłowo zainstalowane.  

Wskazówki dotyczące poprawnej instalacji:

Jeśli instalacja odkurzacza centralnego montowana jest w budynku wielopiętrowym, 
jednostka centralna powinna być zlokalizowana na najniższym piętrze budynku.  
W przypadku montażu jednostki centralnej na wyższych kondygnacjach, należy uzgod-
nić dobór wielkości urządzenia z wykwalifikowanym instalatorem lub projektantem. 

Jednostka centralna powinna być zainstalowana w pomieszczeniu gospodarczym 
zapewniającym ochronę przed wpływem: pogody, wilgoci czy zmian temperatury.  
Należy wybrać lokalizację oddaloną od źródeł ciepła. (garaż, kotłownia, etc.)

Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół jednostki centralnej, aby umożliwić bezprob-
lemową obsługę oraz wykonywanie ewentualnych napraw.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej  
prowadzonym przez Santech Sp. z o.o.

4.2 Modyfikacja modelu DX (prawy) na SX (lewy)

Jednostki centralne są przystowane do łatwej zamiany strony przyłączenia do insta-
lacji. Dostarczane są z reguły z wlotem i wylotem powietrza umieszczonym po prawej 
stronie jednostki (model DX). W razie potrzeby, istnieje możliwość modyfikacji modelu 
DX na SX wyposażonego we wlot i wylot po lewej stronie.
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Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby zamienić model DX na SX:

2
Odkręć wkręty  
i zdejmij górną  

pokrywę

3

4
Przełóż górną pokrywę,  
umieść kabel elektryczny  
w specjalnym rowku  
i ponownie ułóż przeciwku- 
rzową gąbkę, aby całkowicie 
zamknąć otwór gniazda sieci 
kablowej.

1
Odkręć wkręty  
i zdejmij tylną  
płytę montażową

Odkręć wkręt znajdujący się pod 
naklejką, zdejmji panel przedni  

i przełóż go na przeciwną stronę

5
Załóż płytę mocującą, 
przyklej etykietkę  
(w zestawie)  
i dokręć wkręty
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4.3 Montaż jednostki centralnej

Aby zapewnić poprawne i pewne zamocowanie jednostki na ścianie, należy użyć 
dedykowanego do tego uchwytu montażowego (dostarczonego z jednostką) oraz 
kołków rozporowych.

Urządzenie powinno zostać zamocowane na odpowiedniej wysokości, zapewniającej 
łatwe odpięcie zbiornika kurzu oraz bezproblemową wymianę filtra. Aby poprawnie 
zamontować jednostkę centralną, należy zastosować się do poniższych instrukcji.

1
Przymierz uchwyt montażowy w wybranym 

do montażu miejscu i odznacz miejsca  
do wywiercenia otworów montażowych.  

(jeśli otwory zostały wywiercone wcześniej,  
przejdź do punktu 3)

3
Przymocuj uchwyt  

do ściany przy użyciu  
kołków rozporowych

2
Wywierć  
otwory  
w ścianie

4
Zawieś  
jednostkę centralną  
na uchwycie
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1

2

3

4

4.4 Podłączenie instalacji ssawnej oraz gniazda serwisowego
(filtracja cyklonowa)

1

4

2

3

Połącz ssawną stronę instalacji  
z króćcem filtracji cyklonowej, jednostki centralnej.

W dolnym otworze zainstaluj gniazdo serwisowe, przykręcając je 
od środka. Pamiętaj, aby umieścić uszczelkę pomiędzy 
urządzeniem a gniazdem.

Połącz wyrzut powietrza jednostki centralnej  
z instalacją wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku.

Zamontuj tłumik hałasu w pobliżu wyrzutu powietrza.
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4.6 Podłączenie jednostki ssącej do instalacji elektrycznej

WAŻNE ! = Przed jakąkolwiek operacją zawsze  
 odłącz jednostkę ssącą od zasilania.

UWAGA! = Przy podłączeniu do instalacji elektrycznej,  
 zachowaj szczególną ostrożność.

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że parametry sieci zasilającej są zgodne 
z parametrami jednostki centralnej, znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
Wytwórca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszczerbek  na  zdrowiu  lub  uszkodzenie 
jakichkolwiek obiektów wynikające z nieprzepisowego podłączenia elektrycznego.
Aby prawidłowo podłączyć jednostkę centralną, zastosuj się do poniższych instrukcji:

1

2

Podłącz instalację sterującą NN z gniazd  
ssawych do przewodu sygnałowego  
jednostki centralnej oznaczonego jako  
 MICRO

Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
do gniazda sieci elektrycznej
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Po skończeniu sprzątania, wyciągnij wąż z gniazda ssawnego, a przed zamknięciem 
pokrywy gniazda, pozwól jednostce centralnej pracować jeszcze przez kilka sekund.

5 – UŻYTKOWANIE JEDNOSTKI CENTRLANEJ
5.1 Uruchamianie

1 Uruchom włącznik  
główny urządzenia.

3
Podłącz wąż do gniazda ssawnego.

W przypadku używania zestawu 
sprzątającego niewyposażonego  
w wyłącznik, odkurzacz rozpocznie 
pracę w momencie podłączenia.

W przypadku używania zestawu 
z wyłącznikiem w uchwycie węża, 
wykorzystaj go do włączenia od-
kurzacza. 

2
Podłącz do węża  

akcesoria do sprzątania 
adekwatne do  

planowanej pracy.
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6.4 Wymiana filtra

2

4

Odepnij zbiornik
na kurz

Zamocuj zbiornik

1

Wymień filtr3

5

Odkręć nakrętkę 
mocującą filtr

Przykręć nakrętkę 
mocującą

6.2 Opróżnianie zbiornika na kurz

1Odepnij  
zbiornik

3
Opróżnij  
zbiornik  
z kurzu

5Zamocuj  
zbiornik

2 Wyciągnij stożek  
cykloniczny

4 Włóż z powrotem  
stożek cykloniczny
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7 – SERWISOWANIE
Warunki serwisowania
Prawidłowo eksploatowana jednostka centralna nie wymaga czynności serwisowych 
innych niż wymienionych w instrukcji. Próby dokonania indywidualnych napraw lub 
czynności niewymienionych w instrukcji, są wzbronione.
Tylko wykwalifikowany personel obsługi technicznej może dokonywać napraw urządzenia.
W przypadku nie zastosowania się do powyższych warunków, gwarancja traci swoją 
ważność, zaś wytwórca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za uszko- 
dzenia bądź uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieprzewidzianych w instrukcji 
prac serwisowych.

8 – DEMONTAŻ
Podstawowe wskazówki
W trakcie demontażu systemu odkurzacza centralnego, należy w odpowiedni sposób 
zagospodarować demontowany materiał, który może zagrozić ludzkiemu zdrowiu lub 
środowisku naturalnemu.

W celu składowania i utylizacji demontowanego materiału należy skontaktować się  
z podmiotem uprawnionym do utylizacji odpadów elektrycznych i sprzętu AGD.
Dysponowanie i recykling zużytych elementów systemu odkurzacza centralnego,  
musi być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

6. 5 Czyszczenie filtra

2
Sprawdź, czy powierzchnia filtrująca  

nie jest uszkodzona.  
Jeśli tak, filtr nie nadaje się do użytku.

1
Filtr może być czyszczony wiele razy.  
Użyj ssawki szczelinowej, aby wyczyścić 
powierzchnię filtrującą wkładu.

– Uwaga! –
NIGDY NIE UŻYWAJ JEDNOSTKI CENTRALNEJ  

BEZ ZAMONTOWANEGO FILTRA. 

FILTR MOŻNA UMYĆ POD STRUMIENIEM  
BIEŻĄCEJ WODY LUB ODKURZYĆ ODKURZACZEM,  
W KTÓRYM ZAMONTOWANY INNY CZYSTY FILTR.
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10 - PODSUMOWANIE
Jednostki centralne Tecno Style  zostały zaprojektowane i wyprodukowane w całości  
w Europie. Producent dołożył wszelkich starań na wszystkich etapach produkcji  
i projektowania produktu, aby spełniał on najwyższe standardy jakościowe.  
Urządzenie, które zostało zamontowane u Państwa przeszło restrykcyjne etapy  
kontroli jakości potwierdzone stosownymi certyfikatami, czego ostatecznym dowo-
dem jest udzielana 5 letnia gwarancja na jakość wykonania oraz użytych podzespołów.

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania odkurzacza centralnego Tecno Style.

Problem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie

Jednostka centralna 
nie włącza się

Przewód zasilający jednostkę 
ssącą niepodłączony do sieci 

elektrycznej

Podłącz przewód zasilający 
jednostkę ssącą do gniazda 

sieci elektrycznej

Niezałączony przełącznik 
główny Włącz włącznik główny

Niepodłączony przewód 
sterujący niskiego napięcia

Podłącz przewód sterujący 
niskiego napięcia

Aktywne działanie 
zabezpieczenia termicznego

Odczekaj kilka minut, 
aby silnik odkurzacza ostygł

Jednostka centralna 
nie włącza się  

przy pracy z jednym  
z gniazd.

Kontakty sygnału niskiego 
napięcia w gnieździe 

odłączone od instalacji 
niskiego napięcia, bądź 

uszkodzone gniazdo ssawne

Spróbuj oczyścić kontakty 
gniazda ssawnego lub 

skontaktuj się z serwisem 
technicznym

Słaba  
siła zasysająca

Używanie kilku gniazd 
ssawnych jednocześnie

Używaj jednego gniazda
ssawnego w jednym czasie

Uszkodzony wąż bądź 
akcesorium sprzątające

Sprawdź czy wąż nie jest 
pęknięty lub przetarty  

oraz czy wszystkie jego 
połączenia są szczelne

Zbiornik kurzu źle 
zamocowany bądź 

uszkodzony

Sprawdź zbiornik  
na wypadek pęknięć  

oraz jego zamocowanie  
do jednostki centralnej

Zapchana instalacja ssawna Skontaktuj się z serwisem 
technicznym

Zapchany wyrzut powietrza Udrożnij wyrzut powietrza

Jednostka centralna 
nie zatrzymuje się 
przy zamkniętych 

wszystkich gniazdach 
ssawnych

Uszkodzone styki  
pojedynczego  

gniazda ssawnego
Wyłącz odkurzacz z sieci  

i skontaktuj się z serwisem 
technicznym

Awaria płyty sterującej.

9 – PROBLEMY TECHNICZNE
Sugerowane rozwiązywanie problemów


