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Uživatelská příručka 
 
 
 
 
 
Důležité bezpečnostní instrukce 

• Pokud došlo k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její neprodlené výměně v 
autorizovaném servisním středisku nebo u výrobce nebo u kvalifikované osoby, aby nedošlo 
k úrazu elektrickým proudem. 

• Nevysávejte detergenty, benzín, skleněné střepy, jehly, popel z cigaret, vodu, zápalky, atd. 
• Nevystavujte vysavač vysokým teplotám. 
• Nevysávejte výpary nebo tekutiny. Nikdy nesmíte ponořit vysavač do vody. 
• Po ukončení vysávání nebo před čištěním spotřebiče vždy vysavač odpojte od elektrické 

sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 
• Nevkládejte do otvorů v těle vysavače žádné předměty. Vysavač nezapínejte, pokud je 

některý z otvorů zakryt. Udržujte vysavač v čistotě. 
• Nezapínejte vysavač bez vloženého filtru nebo nádoby na zachytávání prachu a nečistot. 
• Nevysávejte mouku, cement a nebo jiné velmi jemné částečky, protože by mohlo dojít k 

ucpání filtru a následnému přetížení vysavače. 
• Čistěte spotřebič vždy pouze měkkou suchou utěrkou. Nikdy jej neponořujte do vody. 

Nečistěte jej rozpouštědly. 
 
 
 
 
 



Sestavení vysavače 
Zasuňte do vysavače hadici, zpevněným koncem do vstupního sacího otvoru. Držte pojistku 
stisknutou, dokud koncovka nezapadne na své místo. 
Pro odpojení sací hadice stiskněte pojistku na jejím konci a vyjměte ji ze sacího otvoru vysavače. 
Teleskopické trubice upevněte do zahnuté rukojeti sací hadice. 
Na konec teleskopické trubice pevně nasaďte podlahový kartáčový díl. 
 
 
Používání vysavače 
Na navíjecím kabelu naleznete žlutou značku indikující optimální odvinutí kabelu. Červená značka 
pak indikuje maximální možné odvinutí kabelu. Za červenou značku nikdy nesmíte kabel odvinout. 
Pro opětovné navinutí kabelu zpět do vysavače stiskněte jednou rukou navíjecí pedál zatímco 
druhou rukou usměrňujte kabel. Před navíjením musí být kabel odpojen od elektrické sítě. 
Vysavač zapnete stiskem vypínače. Intenzitu sání můžete elektronicky regulovat přímo na těle 
vysavače. Intenzita sání může být dále regulována pomocí posuvníku na rukojeti sací hadice. Pokud 
potřebujete vysávání přerušit, můžete jednoduše zavěsit sací trubice hákem na tělo vysavače. 
 
Upozornění: 

Pokud je sací trubice zavěšena na tělo vysavače, spotřebičem nehýbejte aby nedošlo k ulomení. 

 
 
Čistící nástroje 
Štěrbinový nádstavec 
Tento nádstavec slouží pro vysávání rohů místností, koutů, spár, nábytku, klávesnic, parapetů oken 
a dalších míst, kam by byl přístup klasickým kartáčovým nádstavcem komplikovaný nebo 
nemožný. 
 
Nástrčný kartáč 
Pootočte štěrbinový nádstavec o120°. V této podobě se nádstavec používá pro vysávání měkkých 
povrchů, jako jsou gauče, válendy, tapiserie, textilní tapety, křesla a další. 
 
Podlahový kartáč 
Hlavní nádstavec pro vysávání podlahových ploch. Pro tvrdé povrchy, jako jsou linolea, parkety a 
další pomocí tlačítka vysuňte kartáčky, aby nedošlo k poškození ploch. Pro vysávání koberců 
kartáčky zasuňte. Pokud dojde k nasátí předmětu, který se zablokuje v sací hadici, vložte ji do 
sacího otvoru vysavače opačně, tedy zahnutou rukojetí, a vyzkoušejte, zda se tímto způsobem 
nepodaří zaklíněný předmět uvolnit.  
 
 
Po ukončení vysávání postupujte následovně: 

• Vypněte vysavač. 
• Odpojte elektrický kabel ze zásuvky. 
• Pomocí navíjecího pedálu naviňte kabel na buben ve vnitřní části vysavače. 
• Zahákněte sací hadici na příslušné místo vysavače. 

 
 
Čištění a údržba 
Výměna prachového filtru 

1. Odpojte od vysavače hadici, stiskněte pojistku víka a odklopte kryt sacího prostoru. 
2. Vyjměte z vysavače plný prachový sáček. 
3. Vložte do vysavače nový prachový sáček stejného typu. 
4. Zavřete víko krytu sacího prostoru a ujistěte se, že zacvaklo do správné pozice. 



Výměna filtru motoru 
1. Odpojte od vysavače hadici, stiskněte pojistku víka a odklopte kryt sacího prostoru. 
2. Vyjměte z vysavače prachový sáček. 
3. Sejměte mřížku přidržující filtr na sacím otvoru motoru. 
4. Vložte nový filtr a mřížku opět připevněte. 
5. Vložte zpět do vysavače prachový sáček. 
6. Zavřete víko krytu sacího prostoru a ujistěte se, že zacvaklo do správné pozice. 

 
Výměna výstupního filtru 

1. Sejměte z vysavače tahem krycí mřížku. 
2. Vyndejte výstupní filtr. 
3. Opláchněte filtr pod vodou a důkladně vysušte. 
4. Teprve po úplném vyschnutí můžete filtr umístit zpět. 

 
Upozornění: 

Nikdy do spotřebiče nevkládejte vlhký filtr. Vystavujete se tak nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem! 

 
 
Řešení problémů 
Motor vysavače se nerozběhne 

• Zkontrolujte pevné zasunutí zástrčky přívodního elektrického kabelu do zásuvky. 
• Zásuvka je poškozena. 
• Vysavač není zapnut vypínačem. 

 
Sací výkon je nízký 

• Sací trubice nebo hadice jsou ucpané. 
• Je třeba vyčistit prachový filtr. 
• Filtr pro zachytávání prachu je špatně usazen. 
• Motorový filtr je ucpaný, vyčistěte jej nebo vyměňte. 

 
Nelze úplně navinout elektrickou přívodní šňůru 

• Došlo ke křivému navinutí kabelu. Vysuňte jej a znovu naviňte. 
 
Nelze rozvinout elektrickou přívodní šňůru 

• Došlo ke křivému navinutí kabelu a jeho zaseknutí. Stiskněte navíjecí pedál a opatrným 
pohybem vpřed a vzad se pokuste kabel uvolnit. Nepoužívejte sílu. Pokud neuspějete, 
kontaktujte servisní středisko. 

 

Upozornění: 

Došlo-li k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její okamžité výměně v autorizovaném 

servisním středisku, u výrobce nebo kvalifikované osoby aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 

 
Technické údaje 
Napájecí proud/frekvence sítě  230 V/50 Hz 
Maximální příkon    1400 W 
Nominální příkon    1200 W 
Sací tlak     > 22 kPa 
Hlučnost     < 73 dB 
Pracovní dosah    4,5 m 
Spotřeba     1400 W 
Hmotnost     5,25 kg 
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Informace pro zákazníka 
 
Záruční doba 
Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad 
a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto 
záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce 
bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční. 
 
Záruční podmínky 
Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení 
(účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a 
jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k 
použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 
Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, 
akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze 
považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník 
nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady). 
 
Zánik nároku na záruku 
Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:  
došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, 
nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, pou-
žíváním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním 
nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního 
dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než 
určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním 
dodaným příslušenstvím. 
 
 

 
 


