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Návod k použití

Spotřebič je určen pouze pro suché vysávání

Upozornění: Před instalací a použitím si přečtěte tento návod

Důležité pokyny:

• Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda místní napájecí síť odpovídá 

elektrickému výkonu spotřebiče uvedenému na štítku.

• Když spotřebič není v provozu, vytáhněte zástrčku ze sítě.

• Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

• Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel.

• Nenechávejte spotřebič bez dozoru,jestliže je v provozu.

• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými 

zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich 

bezpečnost nebo na ně nejsou poučeny o používání spotřebiče.

• Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou 

hrát.

• Netlačte a nemotejte napájecí kabel pomocí těžkých předmětů.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní 

zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

• Nevysávejte tyto předměty: kapaliny, hořlavé a výbušné nebezpečné látky, žíravé 

látky a hořící popel, zápalky a cigarety

• Nepoužívejte spotřebič k vysávání zdraví škodlivého prachu.

• Udržujte spotřebič v suchém prostředí

• Nedotýkejte se částí pod napětím uvnitř spotřebičec

• Spotřebič opravuje pouze výrobce nebo jeho autorizovaný servis

• Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému použití.

• Věnujte větší pozornost při čištění schodů.

• Používejte pouze příslušenství a náhradní díly dodané výrobcem nebo jeho 

autorizovaným servisním zástupcem.

• Při použití spotřebiče k vysávání krbového popela se nesmí vysávat popel s 

teplotou vyšší než 50°C, nesmí se vysávat popel a jiné předměty, u kterých není 

oheň zcela uhašen.

• Spotřebič nepoužívejte, pokud není nainstalován filtr! Nepoužívejte jiné filtry kromě 

těch (protipožární filtr), které jsou ke spotřebiči připevněny výrobcem.

2



1. Rukojeť

2. vypínač

3. víko

4. přívod vzduchu

5. navíjecí kabel

6. nádrž

7. vysávací hadice

8. hliníková hubice

9. hepa filtr

10.kartáčový nástavec

11.3 x Nastavovací plastová trubice

Poznámka: 

Pokud používáte vysavač jako vysavač na suché nečistoty, použijte prosím vysávací 

hadici, hepa filtr, hliníkovou hubici, kartáčový nástavec a 3ks plastových nastavovacích 

trubek.

Při použití vysavače jako čističe popela potřebujete pouze hepa filtr, vysávací hadici a 

hliníkovou hubici.

Funkce dílů:

• Hliníková hubice: slouží k vysávání popela v krbu (foto A2)

• Vypínač: Zapnutí a vypnutí vysavače

A. Instalace vysavače na suché nečistoty

• Vyjměte spotřebič z krabice

• uvolněte sponu a vyjměte hlavovou část z nádoby, poté zkontrolujte příslušenství a 

zdali je kryt spotřebiče dobře nasazen nebo ne (foto A1)

• Podívejte se, zda je filtr namontován na spodní část hlavy nebo ne

• Nasaďte hlavovou část na nádobu a pomocí spony ji zafixujte
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• Vložte hliníkovou hubici do měkké vysávací trubice a druhý konec měkké trubice 

vložte do otvoru pro vstup vzduchu. (Foto A2)

B. Vysavač na popel

• používejte pouze protipožární filtr

• když je nádoba plná nebo je obtížné vysát více prachu, je třeba filtr vyjmout a 

vyčistit.

• Při vysávání popela z krbu musí být teplota popela nižší než 40°C. (foto A2). 

Nevysávejte popel, který není uhašen!

C. Po použití

• Zmáčkněte tlačítko pro vypnutí vysavače

• Vytáhněte zástrčku z eletrické zásuvky.

• Srolujte napájecí kabel.

• Demontujte měkkou trubici z přístroje

• vyjměte hlavovou část z přístroje

• vyprázdněte nádobu na prach a umyjte ji,

• použijte hadr k vysušení nádoby

• vyjměte filtr, pečlivě jej vyčistěte a omyjte a před instalací na vysavač vysušte na 

vzduchu

D. Údržba

• Nádobu a vnější plášť hlavové části je třeba často čistit

• Znečištěná nádoba by měla být čistě omyta čistou vodou

• Filtr by se měl umýt čistou vodou.

• Pokud spotřebič nefunguje uspokojivě, je to obvykle způsobeno zaseknutím měkké 

trubky nebo spojením trubek nebo příslušenství. V takovém případě vyčistěte 

příslušné díly ( jako na obrázku 3 ).
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Správná likvidace tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným 

domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí 

nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej 

zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li 

vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u 

kterého byl produkt zakoupen. Mohou vzít tento produkt k ekologické recyklaci.

Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou vlastní země bydliště zákazníka, 

minimálně 1 rok (Česká republika: 2 roky), počínaje datem prodeje spotřebiče koncovému 

uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při reklamaci v rámci 

záruky je třeba předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

• Normální opotřebování a mechanické poškození výrobku

• Nesprávné použití, např. přetěžování spotřebiče, používání neschváleného 

příslušenství

• Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy

• Škody způsobené nedodržením návodu k použití, např. připojení k nevhodnému 

síťovému napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci

• Částečně nebo úplně demontované spotřebiče
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