
Uživatelský Manuál
Tyčový vysavač 6v1 INSE

Varování

Před použitím si přečtěte všechny pokyny, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým 
proudem či předešli jiným zraněním.

1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Dodržujte všechny instrukce 
v tomto návodu.

2 Neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny.
3 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby nebo byly poučeny o
používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomy souvisejícího 
nebezpečí.

4 Udržujte všechny části dál od horkého povrchu. Skladujte uvnitř na chladném a 
suchém místě.

5 Nejezděte žádnými částmi tohoto spotřebiče přes napájecí kabely.
6 Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem. Zástrčkou nebo pokud je 

tento spotřebič nefunkční z důvodu pádu/nárazu.
7 Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, toto zařízení nerozebírejte ani se 

nepokoušejte jej opravit. Pokud je zařízení rozbité kontaktujte prodejce, nebo 
požádejte o výměnu.

8 Je nutný pečlivý dohled na děti nebo domácí zvířata používající jakoukoli část 
spotřebiče.

9 Udržujte oblečení, prsty, vlasy nebo jakékoli jiné části lidského těla mimo veškeré 
otvory nebo příslušenství spotřebiče během používání.

10 Tento spotřebič nepoužívejte k vysávání nedopalků, hořlavých kapalin, jako je 
benzín, nebo v oblastech, kde se tyto předměty mohou vyskytovat.

11 Nevysávejte nic, co hoří, nebo doutná, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
12 Nepoužívejte bez nasazeného houbového vstupního filtru.
13 Při vytahování zástrčky z elektrické zásuvky uchopte zástrčku, nikoli kabel.
14 Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky, když je bez dozoru.
15 Pokud je sací otvor ucpaný, vypněte spotřebič a odstraňte předmět, který blokuje 

sání, dříve, než jej znovu použijete.
16 Než začnete vysávat, ujistěte se, že jste odstranili velké nebo ostré předměty 

z povrchu, které by mohly poškodit vstupní houbový filtr.
17 Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
18 Používejte pouze příslušenství, které je doporučeno výrobcem.
19 Netahejte za napájecí kabel, neohýbejte ho o rohy a ostré hrany nábytku 

v domácnosti, nepoužívejte ho jako rukojeť, nepřejíždějte po něm spotřebičem nebo 
přes něj nezavírejte dveře.

20 Před odpojením z elektrické zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.
21 Nemanipulujte se zástrčkou nebo vysavačem mokrýma rukama a nepracujte s jimi 

bez obuvi.
22 Do otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič 

s ucpanými otvory, udržujte jej bez prachu, vláken, vlasů a čehokoli jiného, co by 
mohlo snížit proudění vzduchu.

23 Udržujte svůj pracovní prostor dobře osvětlený. Při úklidu na schodech dbejte 
zvýšené opatrnosti.

24 Použití nesprávného napětí může způsobit poškození motoru a možné zranění 
uživatele. Správná velikost napětí je uvedena na typovém štítku.

25 Tento spotřebič je opatřen dvojitou izolací. Neopravujte ho, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem. Chcete-li získat originální náhradní díly, kontaktujte prodejce.
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Specifikace produktu

- Výkon: 600 W
- Nádoba na prach: 0,8 litrů
- Hlučnost: 70 dB
- Napětí: 120 V
- Napájecí kabel: 6 metrů
- Hmotnost hlavního těla: 1,5 kg

Komponenty produktu

1 Otočná čistící hlava
2 Výsuvná trubka
3 Dlouhý nástavec se štěrbinou
4 Kartáč 2 v 1
5 Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
6 Vypínač
7 Napájecí kabel
8 Tlačítko pro uvolnění prachu

Obsah balení

Název položky Množství Název položky Množství
Hlavní tělo 
(obsahuje nádobu
na prach 
s filtrační vložkou,
motor a rukojeť 
s napájecím 
kabelem)

1 Výsuvná trubka 1

Čistič hlavy 1 Dlouhý nástavec 
se štěrbinou

1

Kartáč 2 v 1 1 Poprodejní 
servisní karta

1

Uživatelský 
manuál

1 - -

Instrukce k provozu
Sestavení hlavního těla:
- Nainstalujte nádobu na prach tak, že její sponu zasunete do otvoru v rukojeti, poté
uslyšíte cvaknutí, tím je zajištěná na místě.
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- Zasuňte výsuvnou trubici do sacího otvoru nádoby na prach.

- Upravte délku výsuvné trubky stisknutím pojistného tlačítka směrem dolů a vytažením 
spodní části trubky na požadovanou délku.

Používání příslušenství:

Čistící hlava

- Nasaďte čistící hlavu otvorem do výsuvné trubice.
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- Přepínání mezi dvěma režimy pomocí tlačítka:

 a) Tlačítko A – štětiny kartáče jsou vytažené     
 b) Tlačítko B – štětiny kartáče jsou zatažené

A. Bezkartáčový režim – určený pro vysávání koberců (s nízkým a středním vlasem)     
B. Kartáčový režim – určený pro vysávání tvrdého povrchu (dřevěné, mramorové a 
dlaždicové podlahy)

*Poznámka: Díky silnému sání a vysokému výkonu všech síťových vysavačů by malý nebo 
tenký koberec vysavač snadno nasál a hůře se čistil.

Dlouhý nástavec se štěrbinou

- Doporučujeme jej používat na úzké prostory, jako jsou mezery, štěrbiny nebo rohy, díky 
němu bude vaše úklidová práce rychlejší a jednodušší.

Kartáč 2 v 1
- Tento kartáč doporučujeme používat na klávesnice, závěsy, jídelní stoly, poličky atd.
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Jak používat vysavač
1 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

*Tip: Ujistěte se, že napájení je pod správným napětím
2 Zapněte spotřebič stisknutím hlavního vypínače.
3 Začněte vysávat, udržujte kartáč na čistící hlavě v kontaktu s podlahou.

*Tip: U zařízení s vysokým výkonem je teplota motoru během používání vyšší než teplota
ostatních částí, což je normální. Náš produkt má ochranu proti přehřátí, takže se 
nemusíte ničeho bát.

4 Vypněte spotřebič opětovným stisknutím hlavního vypínače.
*Poznámka: Před montáží nebo demontáží příslušenství vždy vytáhněte 
zástrčku z elektrické zásuvky.

Údržba spotřebiče

Vyčistěte nádobu na prach

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a sejměte ji z rukojeti.

- Otevřete kryt tlačítka a vytlačte veškerý obsah (prach, nečistoty) stisknutím tlačítka pro 
uvolnění prachu do popelnice. Pokud je potřeba další čištění, omyjte spotřebič pouze vodou
a nechte jej před dalším použitím zcela uschnout na vzduchu.

Vyčistěte vstupní houbový filtr

1 Oddělte nádobu na prach od rukojeti.
2 Otočte víkem nádoby na prach proti směru hodinových ručiček a otevřete ji.
3 Vyjměte houbový vstupní filtr z horní části nádoby na prach.
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4 Důkladně opláchněte čistou studenou vodou. Nepoužívejte mýdlo ani jiné čistící 
prostředky.

5 Před vložením filtru zpět do nádoby na prach nechte filtr důkladně uschnout na 
vzduchu.

6 Chcete-li kryt nádoby znovu nasadit, zarovnejte jej a otočte směrem dolů, dokud 
nezapadne na místo.

*Poznámka: K sušení filtru nepoužívejte radiátory ani jiná tepelná zařízení, jako je fén. 
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k deformaci nebo jinému poškození filtru.

Zkontrolujte ucpání otvorů

1 Vyjměte trubici z ručního vysavače a zkontrolujte sací otvor od nádoby na prachy, 
nádobu na prach a všechny filtry.

2 Vyjměte podlahovou hubici z trubice a zkontrolujte, zda není ucpaná.

3 Projeďte nůžkami podél drážky v podlahové hubici, popř. odstraňte všechny 
předměty (provázky, vlákna koberce, vlasy nebo jiné nečistoty), které by mohly 
zabránit řádnému používání.
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Průvodce řešením problémů

1 Otázka: Vysavač se sám od sebe při používání vypne, co s tím?
Odpověď: Vysavač je vybaven ochranným termostatem motoru, takže se vypne, pokud 
dochází k jeho přehřátí.
Postup řešení problému: 
1) Zkontrolujte, zda není ucpaná trubice nebo jiné příslušenství.
2) Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry.
3) Nechte spotřebič vychladnout a poté znovu zapojte a zapněte.

2 Otázka: Zařízení nefunguje, co s tím?
Odpověď: V elektrické zásuvce nebo napájecím transformátoru není napětí.
Postup řešení problému: Zkontrolujte pojistky a jističe.

3 Otázka: Z vnitřní trubky vypadává prach, co s tím?
Odpověď: Buď může být nádoba na prach plná nebo může být ucpaná trubice nebo jiné 
části vysavače.
Postup řešení problému: Vyprázdněte nádobu na prach a zkontrolujte, zda nejsou ucpaná
ostatní příslušenství vysavače. 

4 Otázka: Vysavač nezachytává nečistoty ani nesaje, co s tím?
Odpověď: Vstupní houbový filtr nebo nádoba na prach může být naplněna prachem, 
nebo jiné části vysavače mohou být ucpány.
Postup řešení problému: Vyjměte houbový filtr, vyčistěte jej nebo vyměňte. Vyprázdněte 
nádobu na prach, ujistěte se, že víko je dobře utěsněné. Odstraňte všechny položky 
v hubici, které se mohou namotat kolem kartáče.

5 Otázka: Z výstupu vzduchu vypadává prach, co s tím?
Odpověď: Chybí vstupní houbový filtr, nebo je špatně nainstalován.

Postup řešení problému: Nainstalujte houbový filtr na místo podle příslušných pokynů, 
nebo vyměňte starý za nový.
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