
NÁVOD K POUŽITÍ VYSAVAČE

 Multicyklonový bezsáčkový vysavač Home2 - 1 200 W
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Popis hlavních dílů

A. Podlahová hubice s kartáčem
B. Sací trubice
C. Regulátor sacího výkonu
D. Rukojeť
E. Sací hadice
F. Koncovka hadice
G. Držadlo
H. Tlačítko START/STOP
I. Prachový filtr
J. Multicyklonový plastový filtr
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Stručný úvod

Vysavač Home2 se vyznačuje vynikajícím vzhledem, půvabnou barvou a 
chytře sestavenou vnitřní strukturou. Jedná se o cyklonový vysavač 
s HEPA filtrem, nožním spínačem, tlačítkem pro automatické navinutí 
přívodního kabelu a s dalšími speciálními nástavci. Jeho sací výkon se dá 
regulovat a vyznačuje se nízkou hlučností a vysokou účinností. Pořízením 
tohoto vysavače bude Váš život příjemnější.

Z bezpečnostních důvodů dodržujte následující pokyny

1. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky zatažením za napájecí kabel.

2. Chraňte napájecí kabel, nejezděte po něm vysavačem ani hubicemi, 
aby nedošlo k jeho poškození.

3. Nevysávejte zápalky, nedopalky cigaret ani rozžhavený popel.

4. Nevysávejte vodu ani jinou kapalinu.
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5. Nevysávejte ostré ani těžké předměty.

6. Neumisťujte jej do blízkosti zdroje tepla.

Návod k použití

1. Příprava

(I) Zasuňte koncovku hadice do otvoru na sání vzduchu ve směru 
hodinových ručiček o 90⁰, dokud nezaklapne.

(II) Po ukončení práce s vysavačem otočte koncovku hadice proti směru
hodinových ručiček o 90⁰ a vytáhněte ji.
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(III) Nasaďte prodlužovací trubku na rukojeť, a poté trubku na 
podlahovou hubici s kartáčem, jak je znázorněno na obrázku.

2. Použití

Vytáhněte napájecí kabel na vhodnou délku a zasuňte zástrčku do 
zásuvky. Stisknutím spínače spustíte vysavač. Regulátor sacího výkonu 
najdete na rukojeti.
* Upozornění: Neprodlužujte napájecí kabel za ČERVENOU ( RED ) značku.

3. Použití příslušenství

(I) Vysunuté štětiny kartáče slouží k vysávání tvrdých (hladkých) 
podlah.

(II) Zasunuté štětiny kartáče slouží k vysávání koberců.
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(III) Zúžená hubice se používá k vysávání rohů, okrajů, zásuvek, závěsů,
lamp, oděvů apod.

4. Po použití

(I) Stisknutím vypínače zastavíte vysavač a zmáčknutím tlačítka pro 
automatické navíjení kabelu navinete plynule kabel zpět.
* Upozornění: Pokud se napájecí kabel zasekne a nejde navinout, trochu 
kabel vytáhněte a stiskněte tlačítko navíjení znovu.

(II) Po použití jej můžete umístit tak, jak je znázorněno na obrázku.
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5. Výměna prachového filtru

(I) Když prach v prachovém filtru dosáhne úrovně FULL, znamená to, 
že je filtr plný a je třeba jej vyprázdnit nebo umýt multicyklónový 
plastový filtr.
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(II) Otevřete prachovku tak, jak je znázorněno na obrázku.

6. Údržba

(I) Multicyklónový filtr by měl být často čištěn, aby se zabránilo vzniku 
bariéry - ucpání.
(II) Když je multicyklónový filtr plný prachu, měl by být vyčištěn před 
dalším použitím.

* Upozornění: Filtr neperte v pračce ani jej nesušte elektronickým 
ohřívačem, po vysušení filtru na vzduchu jej znovu zafixujte.

8



(III) Nečistěte vnější plášť vysavače kapalinou podobnou benzínu. Otřete
jej vodou a mýdlovým roztokem.

* Upozornění: 
1 ) Nečistěte vysavač nevyždímaným hadrem. Nedovolte, aby voda 
vtekla do vysavače.
2 ) Používejte vysavač tak, jak je popsáno v návodu. Používejte pouze 
výrobcem doporučené příslušenství.
3 ) Tento spotřebič je určen pro běžné domácí použití.
4 ) Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej bez dozoru používaly malé 
děti nebo nemohoucí osoby.

Pokud je napájecí kabel vysavače poškozen, musí být výrobcem, 
servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou 
vyměněn, aby se předešlo nebezpečí.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba 
odpovědná za jejich bezpečnost nebo na ně nemá pokyny ohledně 
spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem dospělé odpovědné osoby, aby bylo 
zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
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