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ZOBRAZENÍ A HLAVNÍ SOUČÁSTI STROJE 
(STR. 2)

1. Podlahová hubice  
2. Teleskopická sací  trubice
3. Připojení k hadici pro vysávání
4. Flexibilní hadice pro vysávání
5. Horní otvor  pro připojení hadice ( vysávání suchých 
látek)
6. Držadlo
7. Hlavní spínač vysavače
8. Ovládání intenzity sacího výkonu
9. Přední otvor pro připojení hadice ( vysávání kapalin)
10. Otvor pro připojení  ofuku
11. Tlačítko pro čištění
12. Přepravní madlo
13. Přívodní síťový kabel
14. Boční spony
15. Nádoba  vysavače na nečistoty
16. Štěrbinová hubice
17. Prachový kartáč 
18. Zásuvka 230 V pro připojení nářadí
19. Zátka

Příkon 
vysavače 1600 připojeného 
zařízení  2200 W

Objem  nádoby na nečistoty 30 Lt

Sací výkon ( podtlak)  18 kPa

Průměr teleskopické trubice  Ø32 mm

Třída ochrany IPx4

Hmotnost 6 Kg

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím stroje si důkladně pročtěte 
všechny pokyny uvedené v návodu k 
obsluze, bezpečnostní varování, instrukce, 
ilustrace a technické specifikace dané pro 

toto elektromechanické nářadí, ujistěte se, že jim 
rozumíte a uschovejte je pro budoucí potřebu. 
Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít 
za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo 
vážné poranění.

1.- V zájmu omezení nebezpečí vzniku požáru, zranění 
či úrazu elektrickým proudem nenechávejte zapojené 
zařízení bez dozoru, pokud jej nepoužíváte.  Odpojte 
vždy vysavač od zdroje napájení, pokud jej nepoužíváte 
nebo pokud se chystáte provádět jakoukoliv manipulaci, 
údržbu nebo čištění.  

2.- Pro zamezení rizika úrazu elektrickým proudem 
nevystavujte přístroj dešti nebo jej neponořujte do vody. 
Nečistěte přístroj pomocí hadice nebo přímým proudem 
vody. Skladujte vysavač vždy ve vnitřním suchém a 
čistém prostředí.

3.- Zařízení nesmí být používáno na hraní (jako hračka). 
Věnujte zvláštní pozornost a obezřetnost, pokud se 
nablízku vysavače vyskytují děti nebo zvířata. Děti si 
nesmí s přístrojem v žádném případě hrát a mohou jej 
používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

4.- Zařízení používejte výhradně ke stanovenému použití 
v souladu s tímto návodem a bezpečnostními předpisy. 
Používejte pouze příslušenství, které doporučuje výrobce

5.- Před zapojením vysavače vždy proveďte kontrolu, 
že přístroj nebo jeho součásti nejsou poškozeny. Nikdy 
nepoužívejte zařízení v případě, pokud jsou kabel, vidlice 
kabelu nebo zabudovaná zástrčka poškozeny. Pokud 
vysavač nefunguje správně nebo dobře, upadl z výšky 
na zem, byl vystaven ve venkovním prostředí dešti, 
vlhku nebo ponořen do vody, odvezte jej ke kontrole do 
autorizovaného servisního střediska. 

6.- Nikdy netahejte, nepřesunujte nebo nepřenášejte 
vysavač za kabel, kabel nepoužívejte místo přepravního 
madla, nezavírejte dveře, pokud po podlaze prochází 
kabel z jedné místnosti do druhé a netahejte kabel kolem 
ostrých hran a rohů. Zamezte kontaktu kabelu s horkými 
plochami..

7.- Nevytrháváte kabel ze zásuvky při odpojování ze 
zdroje napájení, kabel odpojte vždy tahem za vidlici.

8.- Nedotýkejte se zástrčky, ovládacích prvků nebo 
zařízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.

9.- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou ucpané větrací 
otvory, tyto otvory udržujte vždy v čistém průchozím 
stavu a volně přístupné, tak aby nic nebránilo průtoku 
vzduchu. 

10.-Vyvarujte se toho, že při práci je vysavač umístěn v 
blízkosti smyslových orgánů, jako např. sluchu, zraku, 
úst apod. Používejte při práci vždy adekvátní ochranné 
osobní pomůcky.  Nepřibližujte se k větracím a sacím 
otvorům a rovněž pohyblivým částem přístroje vlasy, 
volným oděvem, prsty nebo jinou částí těla.

11.-Před vytažením vidlice ze zdroje napájení vypněte 
zařízení pomocí spínače a počkejte, dokud se stroj 
nezastaví.

12.-Obzvláště opatrní buďte při práci nebo manipulaci se 
zařízením na schodech.

13.-Nepoužívejte zařízení pro vysávání hořlavých či 
výbušných kapalin, nepracujte na místech, v jejichž 
blízkosti se tyto kapaliny vyskytují nebo mohou 
vyskytovat.

14.-Před zapojením stroje vždy proveďte kontrolu, že 
přístroj nebo jeho součásti nejsou poškozeny. Přívodní 
kabel stroje pravidelně kontrolujte. Vidlice pohyblivého 
přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové 
zásuvce. Zkontrolujte, zda hodnoty napětí a frekvence 
uvedené na typovém štítku stroje odpovídají hodnotám 
zdroje napájení. Pro napájení doporučujeme používat 
uzemněný zdroj s ochranou proti přepětí a ve vlhkém 
prostředí používejte výhradně pro napájení proudový 
chránič (PRDC). Dále v tomto návodu jsou uvedeny 
pravidla pro uzemnění vysavače.

15.-Nevysávejte hořící nebo doutnající substance, 
jako například cigarety, zápalky, horký popel apod.  
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Nepožívejte přístroj pro vysávání hořlavého nebo 
výbušného prachu (jako např. hořčíku, hliníku apod.)

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU!

16.- Nepoužívejte vysavač k vysávání žíravin, louhů, 
ředitel, rozpouštědel a všech tekutin, které způsobují 
leptání nebo korozi.

17.- Zamezte kontaktu kabelu s ostrými hranami a rohy a 
dále kontaktu s horkými plochami. 

18.- Přívodní kabel a zásuvku pravidelně kontrolujte. 
Nikdy nepoužívejte zařízení v případě, pokud jsou kabel, 
vidlice kabelu nebo zástrčka poškozeny. Pokud zjistíte 
jakékoliv poškození, odvezte jej ke kontrole, opravě či 
případné výměně do autorizovaného servisního střediska

19.-Používejte pouze příslušenství, schválené a 
doporučené výrobcem.  Používejte při práci ochranné 
osobní prostředky jako např. ochrannou masku, helmu, 
pomůcky pro ochranu zraku a sluchu.

  Používejte masku, helmy a brýle.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Zařízení je napájeno pomocí standardního 
kabelu a musí být řádně uzemněno. V 
případě špatného fungování nebo poruchy 
vysavače uzemnění zajišťuje průchod proud 
s nejmenším odporem a tím snižuje riziko 
zasažení proudem obsluhy.

Přívodní napájecí kabel má vodivé spojení na zem 
a zemnící kolík. Vidlice musí být připojena do řádně 
uzemněné elektrické zásuvky, která musí odpovídat 
všem standardním požadavkům na rozvod elektrické 
energie a místním a národním zákonným normám a 
bezpečnostním předpisům. Před zapojením přístroje do 
sítě a zahájením práce výrobce doporučuje pro jistotu 
raději opakovaně zkontrolovat, zda je přístroj řádně 
uzemněn.

Chybné nebo nedostatečné uzemnění vysavače může 
způsobit reálné nebezpečí zásahu elektrickým proudem. 
Zkontrolujte společně s pomocí  kvalifikovaného 
elektrikáře, zda jsou na vašem pracovišti elektrická 
vedení a všechny zásuvky řádně instalovány. V žádném 
případě neupravujte sami zástrčku na kabelu a zásuvku 
na přístroji a ponechte ji tak, jak byly dodány výrobcem. 
V případě, že dodaná zástrčka nelze zapojit do zásuvky, 
požádejte kvalifikovaného elektrikáře o výměnu.

Při práci ve stavebnictví jako např. řezání, broušení, 
leštění povrchů, vrtání atd., vzniká prach, který obsahuje 
chemické substance, jež mohou způsobit rakovinu, 
dýchací potíže, problémy resp. potíže pro budoucí 
novorozeně těhotné matky a řadu dalších opakovaných 
zdravotních problémů a potíží.

Příklady některých nebezpečných látek:

Křemičité krystalky obsažené v cihlách, betonu, 
cementu a dalších stavebních materiálech, olovo ze 
základních barev a nátěrů, arsen a chrom používaný při 
povrchových úpravách stavebního dřeva apod.  Riziko 
vystavění těmto škodlivým nebezpečným látkám závisí 
na četnosti a délce prováděných úkonů a prací s těmito 
materiály.

Rizika vystavení škodlivým chemickým látkám lze snížit 
v případě přijetí a dodržování dodatečných pravidel jako 
např.:

Ujistěte se, že prostředí, v němž pracujete, je dobře 
odvětrané, používejte vždy osobní ochranné prostředky 
jako např. dýchací roušku, nebo prachovou masku 
vhodnou pro práci s mikroskopickými substancemi.

AUTORIZOVANÉ POUŽITÍ

Vysavač je vhodný pro vysávání suchých, nehořlavých 
prachových substancí a kapalin. Je určen rovněž pro 
připojení k elektrickému nářadí, které vyžaduje odsávání 
prachu jako např. brusky, leštičky, pily, frézky, frézky 
do zdi atd.  Nesmí se vysávat žádné zdraví škodlivé 
prachové látky, horké materiály (doutnající cigarety, 
horký popel atd.), hořlavé, výbušné, agresivní kapaliny 
(např. benzín, ředidla a rozpouštědla nerozpustná vodou, 
aceton, kyseliny, louhy atd.), jiné těkavé a jedovaté 
látky (např. toner z fotokopírek nebo prach vtažený do 
zařízení vírem z klimatizace, neboť ten může způsobit 
výbušné výpary nebo nebezpečnou směs) hořlavé a 
výbušně prachy (např. hořčíkový a hliníkový prach atd.), 
bláto, atd. 
Agresivní kapaliny a jejich výpary mohou způsobit korozi 
a narušení vnitřních komponentů vysavače. Jakékoliv 
použití nad tento vymezený rámec je považováno 
za použití neodpovídající určení, a konečný uživatel 
je zodpovědný za veškeré případné škody nebo 
nehody, havárie, úrazy, poranění apod. způsobené 
neautorizovaným použitím. Výrobce za škody vyplývající 
z takového způsobu použití neručí. Ke správnému 
používání patří také dodržovaní výrobcem předepsaných 
podmínek provozu, ošetřovaní a údržby.

PŘÍPRAVA  A POKYNY PŘED SPUŠTĚNÍM

Zapojení ke zdroji napájení.

Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí 
musí odpovídat síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda 
hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém 
štítku stroje odpovídají hodnotám zdroje napájení.  Při 
připojení kabelu do sítě se vždy ujistěte, že tlačítko 
spínače vysavače je v poloze vypnuto. Pro napájení 
doporučujeme používat uzemněný zdroj s ochranou proti 
přepětí a ve vlhkém prostředí používejte výhradně pro 
napájení proudový chránič ( PRDC).



ČESKY

7

7

Pro napájení doporučujeme výhradně 
používat zdroj napájení s uzemněním. Vždy 
zkontrolujte, zda je zdroj napájení řádně 
uzemněn – prověřte a ujistěte se, zda je 

přívodní napájecí kabel náležitě ukostřen a že je 
přívodní napájecí kabel zapojen do řádně uzemněné 
elektrické zásuvky. NIKDY nepoužívejte připojené 
elektrické nářadí, pokud není řádně uzemněno. V 
opačném případě se vystavujte vážnému riziku 
poranění osob a akumulaci statické elektřiny, která 
by mohla poškodit nebo zničit elektronické 
komponenty vysavače.

MONTÁŽ

Postupujte podle zobrazení na straně 2 až 3

PROVOZ VYSAVAČE

Možnosti použití  :
1. Vysávání suchých látek  (Obr. A)
Připojte flexibilní hadici pro vysávání 4 do horního otvoru 
pro připojení hadice 5. Zátku 19 vložte do předního 
otvoru pro připojení hadice 9 a otočte s ní doprava.
2. Vysávání kapalin (Obr. B)
Připojte flexibilní hadici pro vysávání 4 do předního 
otvoru pro připojení hadice 9. Zátku 19 vložte do horního 
otvoru pro připojení hadice 5 a otočte s ní doprava.
3. Funkce ofuku  (Obr. C)
Připojte flexibilní hadici pro vysávání 4 do otvoru pro 
připojení  ofuku 10. Zátku 19 vložte do předního otvoru 
pro připojení hadice 9 a otočte s ní doprava.
 
Zapnutí a vypnutí ( Obr 1.)
Připojte vidlici kabelu 13 k ukostřenému zdroji napájení  
(ukostřené zásuvce). Pro zapnutí nebo vypnutí vysavače 
použijte tlačítko hlavního spínače 7. Viz Obr.1 
 
Ovládání intenzity sacího výkonu (Obr.17) 
Pro nastavení a regulaci intenzity sacího výkonu 
používejte ovladač 8.
 
Zásuvka  pro připojení nářadí. Obr. 18 a 19
Vysavač je vybaven zásuvkou pro automatický provoz 
s připojeným nářadím. Motor vysavače se spustí se 
zapnutím připojeného elektrického nářadí do zásuvky 
18. Pro zapnutí této funkce přepněte spínač vysavače 8 
do polohy se dvěma vodorovnými liniemi (=). Elektrické 
nářadí s výstupem pro odsávání připojte dle Obr. 18. 
do horního otvoru pro připojení hadice 5.  Nářadí bez 
přímého výstupu pro odvádění prachu připojte dle Obr. 
19.

VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA NEČISTOTY

Postupujte podle obrázku č. 22. V případě, že jste 
vysavač používali pro vysávání kapalin, nádobu nakloňte 
tak, aby se kapalina vylila z nádoby sama (pomocí 
zemské přitažlivosti).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
 
Nasazení a skladování příslušenství Obr. 5, 6 a 7

Kolečka umožňující pohyb vysavače po povrchu nasaďte 
dle Obr. 5 na dno nádoby vysavače.
Pokud vysavač právě nepoužívaíte  lze přívodní kabel 
navinout  na dva háčky k tomu určené – viz Obr. 6.
Příslušenství k vysávaní lze uložit na integrované  držáky 
či místa – viz Obr. 7.

Čištění vysavače pomocí inverzního cyklu, obr. 9
Během každé provozní hodiny, nebo pokud byste 
zaznamenali pokles sacího výkonu, stiskněte 4-5 x 
tlačítko pro čištění 11. Dojde tím k obnovení sacího 
výkonu.
 
Filtrační a sběrný sáček, Obr. 10 a 11.
Pro výměnu filtračního a sběrného sáčku otevřete horní 
víko a vložte nový sáček do správné polohy.

Filtro HEPA, a Fig. 12, 13 e 14.
K zajištění přístupu k filtrační patroně otevřete nejprve 
boční spony 14, sejměte vrchní část vysavače a 
pootočte s ním o půl kruhu, tak abyste měli přístup ke 
komponentům – viz Obr. 12. Opatrně vyjměte filtrační 
patronu ze svého usazení – viz Obr. 13 a umyjte ji 
pomocí vlažné vody a mýdla. Před tím, než ji vrátíte zpět 
do vysavače, ji nechte vždy kompletně oschnout- viz 
Obr. 14.

Čištění spojovací  trubky sání, Obr. 15
Abyste k těmto trubkám  měli přístup, otevřete nejprve 
boční spony 14, sejměte vrchní část vysavače a 
pootočte s ním o půl kruhu, tak abyste měli přístup ke 
komponentům – viz Obr. 12. Ručně sejměte tyto trubky a 
vyčistěte je přímým průtokem vody  z kohoutku – viz Obr. 
15.
 
Naplnění nádoby vysavače na vodu Obr. 16
K zajištění přístupu do nádoby otevřete nejprve boční 
spony 14 a sejměte vrchní část vysavače.
 
Vyprázdnění filtračního a sběrného sáčku , Obr. 22 a 
23
Pokud se filtrační a sběrný sáček naplní, otevřete 
horní víko, vyjměte za otvor sáček z přístroje. Sáček 
vyprázdněte tak, že otevřete jeho spodní část. 
Poté sáček znovu zavřete a vložte do vysavače pro 
opakované použití.

Vyprázdnění vysáté vody, Obr. 24
Připravte vysavač pro odtok vody. Otevřete nejprve boční 
spony 14, sejměte vrchní část vysavače a pootočte s ním 
o půl kruhu, tak abyste mohli vylít vodu.  Čistou vodou 
vymyjte nádobu na vodu.

Vysávaní suchých látek

Vysavač je vhodný pro vysávání suchých, 
nehořlavých prachových substancí. Nikdy 
jej nepoužívejte na vysávání toxických, 
zdraví škodlivých látek jako např. azbestu 
nebo kovového toxického prachu.  
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V případě pochybností vždy prostudujte pečlivě 
technickou dokumentaci a složení materiálu, který 
se má vysávat. Filtry vysavače nejsou sto zadržet 
všechny substance a mohou je propustit do okolního 
prostředí.

Před tím, než začnete vysávat suché substance, ujistěte 
se, že vysavač je správně nastaven pro vysávání na 
sucho. 

V přístroji musí být vždy instalovány obě hlavní filtrační 
vložky (kazety). V opačném případě by mohlo dojít k 
poškození motoru.  Rovněž musí být vždy nasazena 
filtrační patrona. 

Poznámka: Výrobce doporučuje před tím, než začnete 
vysávat suché substance, abyste se ujistili, že vysavač 
je správně nastaven pro režim vysávání na sucho. Pokud 
vysáváte v režimu na sucho, nesmí být v nádobě na 
nečistoty žádné kapaliny a filtry nesmí být mokré. Mohlo 
by dojít ke smíchání prachu a kapaliny a následnému 
sražení či krystalizaci a vážnému poškození vnitřních 
komponentů zařízení.
Při přechodu z vysávání kapalin na režim vysávání 
na sucho dbejte, aby nádoba na nečistoty a filtry byly 
vždy suché a čisté. Pokud byste tento pracovní režim 
takto měnili často, výrobce doporučuje pořídit si před 
zahájením práce hned dvě kompletní sady filtrů.

Vysávaní kapalin

Nikdy nevysávejte hořlavé, výbušné kapaliny nebo 
kapaliny způsobující korozi.

Pozor : V žádném případě nezačínejte s 
vysáváním kapalin, pokud jsou v nádobě na 
nečistoty zbytky suchých substancí nebo 
prach.  Mohlo by dojít nebezpečnému 
smíchání, sražení popřípadě krystalizaci 
kapaliny a prachu a k poškození vnitřních 

komponentů zařízení. Před zahájením práce vždy 
vyčistěte nádobu na nečistoty. 

RECYKLACE

Výrobce doporučuje, aby nářadí, příslušenství a obaly 
byly s ohledem na životní prostředí v souladu s předpisy 
dané země tříděny a odevzdány k ekologické likvidaci.

Nevhazujte elektronářadí do domovního 
odpadu!

Pouze pro členské země EU:

V souladu s Evropskou Směrnicí 2012/19/
EC o odpadech z elektrických a 
elektronických zařízení a jejím prosazení 
v národních zákonech musí být 
neupotřebitelné rozebrané elektronářadí 
shromážděno k opětovnému zhodnocení 
nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny textu vyhrazeny.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY EU

Prohlašujeme v plné své zodpovědnosti, že výrobek 
je v souladu s následujícími normami a normativními 
dokumenty:  
EN 60335-2-69 a v souladu s požadavky směrnic  
2006/42/CE, 2014/30/EU,  2011/65/EU

Ramiro de la Fuente
Generální ředitel

Leden 2018
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