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VAROVÁNÍ: Tato čistící jednotka obsahuje nepřetržitě rotující kartáč, který při kontaktu s linem, 

parketami nebo jinými pevnými podlahami, může potencionálně způsobit škody podlahových krytin. 

 

POZNÁMKA: Při používání na linu a jiných pevných povrchů je nutné zvýšit polohou kartáče. 

Výrobce není zodpovědný za případné škody na takovém povrchu, pokud zákazník nedbal těchto 

upozornění. 

 

 

 
 

 

 

1    Držadlo                                                                      14    Držák hadice 

2    Prodlužovací trubka                                                   15    Uvolňovač kabelu                                            

3    Kartáč Turbo Tool                                                     16    Štěrbinová hubice 

4    Rukojeť na přenášení                                                 17    Držák kabelu 

5    Filtr                                                                            18     Pedál na uvolnění rukojeti 

6    HEPA Filtr                                                                 19    Snímací uzávěr 

7    Knoflík na uvolnění nádoby                                      20    Uvolňovač prodlužovací trubky 

8    Vypínač                                                                      21    Hadice 

9    Nádoba na nečistoty                                                   22    Prachový kartáč 

10  Centrální prachová komora                                        23    Přívodní kabel 

11  Uvolňovací knoflík                                                     24    Spodní hadice 

12  Knoflík na nastavení výšky                                        25     Kolečka                                                 

13  Nárazník                                                      
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1.BEZPEČNNOSTNÍ INFORMACE 

 

Pouze pro domácí užití 

Při používání této čistící jednotky by měla být brána v potaz následující bezpečnostní opatření: 

 

1. Používejte čistící jednotku pouze ve vnitřních prostorách na suchý povrch. 

2. Vypněte všechny kontrolky čistící jednotky před tím, než ji připojíte nebo odpojíte ze 

zásuvky. 

3. Vždy odpojte čistící jednotku ze zásuvky před tím, než připojíte nebo odpojíte hadici, nebo 

jiné příslušenství. 

4. Je třeba zvýšená opatrnost  pokud je čistící jednotka používána dětmi nebo v jejich blízkosti. 

Nedovolte dětem, aby čistící jednotku používaly jako hračku. 

5. Používejte jen tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Využívejte jen výrobcem doporučené 

doplňky. 

6. Nepoužívejte čistící jednotku, pokud Vám upadla, je poškozená, zůstala delší dobu venku 

nebo upadla do vody. Nepoužívejte s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou. Pokud je šňůra 

poškozená vraťte čistící jednotku autorizovanému prodejci, nebo kvalifikované osobě. 

7. Nikdy čistící jednotku netahejte za šňůru. Šňůru nepoužívejte jako držadlo, nepřivírejte ji ve 

dveřích, netahejte ji přes ostré hrany nebo rohy. 

8. Nepřipojujte a nedržte čistící jednotku mokrýma rukama. Používejte jen uvnitř na suché 

povrchy. 

9. Nevkládejte žádné objekty do otvorů. Nepoužívejte se zacpanými otvory a nezamezujte 

volnému proudění vzduch. 

10. Udržujte volné oblečeni, vlasy a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a 

pohybujících se částí čistící jednotky. 

11. Nevysávejte žhavé uhlíky, cigaretové nedopalky nebo jakékoli jiné žhavé předměty. 

12. Nevysávejte žádné hořlavé předměty (zápalné tekutiny, benzin, petrolej). Nepoužívejte 

v blízkosti výbušných kapalin nebo plynů. 

13. Nevysávejte toxický nebo škodlivý materiál (chlorové bělidlo, čpavek) 

14. Nevysávejte těžké nebo ostré předměty (sklo, nehty, šrouby, mince, atd.) 

15. Nepoužívejte bez správně umístěných filtrů. 

16. Na schodech používejte vysavač se zvýšenou pozorností. 

17. Skladujte čistící jednotku uvnitř na chladném suchém místě. 

18. Vypněte on/off tlačítko, před tím, než přístroj vytáhnete ze zásuvky. 

19. Používejte jen CE schválené 13ti ampérové prodlužovací kabely. Při použití neschválených 

kabelů je možné přehřátí. 

 

VAROVÁNÍ: Vždy odpojte čistící jednotku ze zásuvky před montáží, otvíráním nebo 

vyprazdňováním nádobky na nečistoty, nebo při odpojováni a připojování příslušenství. 

 

UPOZORNĚNÍ: Čistící jednotka je velmi silná. Vždy se ujistěte že tlačítko on/off je v pozici off, před 

tím, než přístroj připojíte do zásuvky. Při zapínání držte čistící jednotku ve vzpřímené poloze. 

 

DŮLEŽITÉ: Pokud je hadice nebo prodlužovací šňůra zablokovaná, vypněte přístroj a odstraňte 

překážky. Pak přístroj znovu zapněte. 

 

DŮLEŽITÉ: Čistící filtry přímo zvyšují výkonnost čistící jednotky. Ujistěte se, že všechny čistící 

filtry jsou správně umístěny, pokaždé, než zapnete přístroj. 

 

PROSÍM UCHEVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO DALŠÍ POUŽITÍ 

 

TERMOSTAT MOTORU 

Motor je vybaven termo pojistkou. Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k přehřátí, přístroj se 

automaticky vypne. V této situaci vytáhnětě přístroj z elektřiny a tlačítko on/off dejte do pozice off. 
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Vyjměte a vyprázdněte nádobku na nečistoty. Vyjmětě filtry. Nechte přístroj vychladnout po dobu 

nejméně jedné (1) hodiny. Pro restartování jednotky, připojte do zásuvky a znovu zapněte. 

 

 

2. MONTÁŽ PŘÍSTROJE 

 

Montáž držadla (fig. 3/1) 

Zasuňte držadlo skrz horní část zadního panelu  dokud nezapadne na místo.                                                                                                         

 
 

Úložiště nástrojů 

Připevnění nástrojů: (a) Zasuňte prachový kartáč do otvoru na zadní 

 straně čistící jednotky štětinami směrem ven. (b) Zasuňte štěrbinovou hubici  

na kulaté místo na zadní straně čistící jednotky. (fig. 3/2) (c) Připojte kartáč 

 Turbo Tool na přední stranu čistící jednotky. 

 

 
 

3. POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

 

 Uvolňovač šňůry (fig. 4/1) 

Otočte „Rychlým uvolňovačem šňůry“ pro  snadnější manipulaci. 
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Seřizovač výšky na koberec  

Pro správné vyčištění povrchu koberce otočte tímto knoflíkem. 

DŮLEŽITÉ! Pro správné seřízení držte čistící jednotku ve vzpřímené poloze. 

 
VAROVÁNÍ: Tato čistící jednotka obsahuje nepřetržitě rotující kartáč, který při kontaktu s linem, 

parketami nebo jinými pevnými podlahami, může potencionálně způsobit škody podlahových krytin. 

 
POZNÁMKA: Při používání na linu a jiných pevných povrchů se doporučuje zvýšit polohou 

kartáčové mříže. Výrobce není zodpovědný za případné škody na takovém povrchu, pokud zákazník 

nedbal těchto upozornění. 

 

Zapínání on/off 

Připojte šňůru do zásuvky. Zapněte přístroj stlačením tlačítka on/off, který je umístěný na 

straně jednotky. 

 
 

Pedál na uvolnění rukojeti 

Pro uvolnění rukojeti sešlápněte pedál umístěný na spodní levé straně čistící jednotky. 

 
 

UPOZORNĚNÍ: Kartáč rotuje i když odpojíte hadici a vždy když je čistící jednotka zapnuta. 

Udržujte volné oblečení, vlasy a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od kotouče, dokud je 

přístroj zapnutý. Při čištění nad povrchem musí být čistící jednotka ve vzpřímené poloze, aby 

bylo možné kartáčový kotouč zdvihnout. 
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4. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 

 

Posuňte rukojeť a nastavte ji na požadovanou pozici pro (a) skladování vzpřímeně (b) použití 

čistící jednotky a (c) vyšlápněte pedál pro uvolňování rukojeti pro čištění pod nábytkem. 

POZNÁMKA: Kartáč může zapříčinit, že se okraj koberce zamotá do čistící jednotky 

 
Čištění nad podlahou 

Čistící jednotka musí být ve své vzpřímené poloze. Zapněte seřizovač výšky na koberec.  

 
Stiskněte uvolňovač prodlužovací trubky a vytáhněte prodlužovací trubku. 

Zatáhněte za konec spodní hadice a odejměte hadici. 

 
Pro výměnu prachového kartáče na nástroje pro čalounění jednoduše odejměte ze čtverce 

kroužek ukrývající štětiny. Poté můžete stejným způsobem vrátit prachový kartáč zpět. 

 

Prodlužovací trubka 

Odejměte víčko pro připojení hadice k prodlužovací trubce. Vyberte jakýkoli praktický 

doplněk pro využití samotné prodlužovaní trubky.  

 
 

Jednoduše je zasuňte na konec prodlužovací trubky. Pro odejmutí jím zatočte a jemně 

vysuňte. Kartáč Turbo Tool je ideální pro vysávání zvířecích chlupů z koberců, schodů i 

čalounění. Kartáč Turbo Tool je nejefektivnější při čištění opačnými tahy proti povrchu. 
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Rukojeť 

Používejte rukojeť, která je umístěna na víčku nádobky na nečistoty, pro přemisťování čistící 

jednotky z pokoje do pokoje.  

 

 

 

 

 

 

5. NÁDOBKA NA NEČISTOTY A FILTR 

ODEJMUTÍ A PŘEMÍSTĚNÍ 

 

VAROVÁNÍ: Pro snížená rizika zranění vysuňte přístroj ze zásuvky. 

 

Zmáčkněte tlačítko uvolňovače nádobky na nečistoty a nádobu vyjměte z čistící jednotky. 

 
Držte nádobku uvnitř odpadkového koše a stiskněte tlačítko uvolňovače zásobníku pro 

vyprázdnění. Vyklepejte nádobku na nečistotu pro odstranění přebytečného prachu. 

Odejmutí pěnového filtru 

Pěnový filtr tahem odejměte za poutko umístěné na jeho povrchu. 

 
Čištení pěnového filtru 

Vyjměte pěnový filtr pryč z plastového rámu a přebytečnou špínu a prach vyklepejte do 

odpadkového koše. 

Mytí pěnového filtru. Držte pěnový filtr pod tekoucí vodou, vyždímejte přebytečnou vodu a 

nechte filtr schnout nejméně 24 hodin. Poté ho můžete umístit zpět do přístroje. 

 
Znovuumístění pěnového filtru 

Jednoduše vložte pěnový filtr do plastového rámu a zaklapnětě na příslušné místo do přístroje. 

POZNÁMKY: plastový rám na filtr je třeba také čistit studenou vodou a před umístěním do 

přístroje je nutné ho řádně usušit. 
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Přemístění výstupního filtru 

Zatáhněte za poutko umístěné na straně víka výstupního filtru a odejměte ho. 

 
Zatáhněte za poutko umístěné na straně výstupního filtru a vyjměte filtr pryč z podstavce 

v čistící jednotce. 

 

Čištění výstupního filtru 

Pro vyčištění od prachu a nečistot vyklepejte výstupní filtr uvnitř odpadkového koše. 

 

Jednou za 9 – 12 měsíců umyjte výstupní filtr pod tekoucí vodou a nechte nejméně 24 hodin 

vyschnout, před tím, než ho vrátíte zpět do čistící jednotky. 

 
 

 

Znovuumístění výstupního filtru 

 

Vraťte výstupní filtr do podstavce v čistící jednotce a zaklapněte. 

 

Pro zabezpečení vraťte zpět  víko výstupního filtru.  
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Návrat nádobky na nečistoty 

Vraťte nádobu zpět do čistící jednotky tak, aby  spodní strana nádobky zapadla správně do 

daných otvorů. 

 
 

 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

Pokaždé, když vyprazdňujete nádobku na nečistoty, měl by být zkontrolován a pokud je to 

nutné tak i očištěn i pěnový filtr (po používáni bude filtr bez barvy, což nemá na jeho 

funkčnost žádný vliv). Filtr nekartáčujte. Instrukce k čištění velmi záleží na míře znečištění 

přístroje. Čistící jednotka by měla být udržována v čistotě. 

 

 

 

6.ŘEMEN A KARTÁČ : VYJMUTÍ A PŘEMÍSTĚNÍ 

 

Požadovaný nástroj: šroubovák  

 

VAROVÁNÍ: pro snížení rizika zranění vyjměte přístroj ze zásuvky. 

 

Vyjmutí řemínku 

Položte čistící jednotku vodorovně na zem. Základna by měla ležet rovně a hlavou vzhůru. 

Pro odstranění chrániče použijte šroubovák  a vyšroubujte tři (3) šrouby. Jejich umístění je 

vyznačené šipkami. 

 
Otočte čistící jednotku zpět tak, aby ležela vodorovně spodní stranou k zemi. Otevřete chránič 

základny. 
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Zdvihněte kartáč a odstraňte starý řemen. 

  
Přemístění řemene nebo kartáče 

Stáhněte řemen z hřídele motoru. 

 

Natáhněte nový řemen na kartáč do míst, kde nejsou štětiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S novým řemenem umístěte kartáč zpět do základny a ujistěte se, že kartáč i víka jsou 

orientovány správně. Otočte kartáčem manuálně, abyste si byli jistí, že je umístěn správně.  

Znovu připojte chránič základny tak, aby zapadl do čtyř hlavních otvorů.  Pro zabezpečení 

zašroubujte zpět všechny tři (3) šrouby.  

  
 

7. ŽÁROVKA: VYJMUTÍ A VÝMĚNA 

VYŽADOVANÉ NÁSTROJE: plochý šroubovák 

 

VAROVÁNÍ: Vyjměte přístroj ze zásuvky, vyvarujete se tak elektrickému šoku. 

 

Jemně odšroubujte čočku plochým šroubovákem. Vyjměte čočku. 

 
 

Vytáhněte žárovku. Nesnažte se jí vykroutit! Pro umístění zpět ji jemně zatlačte na místo. 

 

Vraťte čočku tak, aby zapadla na své místo. 
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8.ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA 

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika zranění, vyjměte přístroj ze zásuvky. 

 

Odstranění nečistot z prodlužovací trubky 

 

Odstranění nečistot z chrániče základny 

Zkontrolujte, jestli je nádobka na nečistoty plná, pokud je třeba vyprázdněte ji. 

Zapojte čistící jednotku do zásuvky a zkontrolujte jestli konec hadice saje. Pokud tomu tak 

není, následujte tyto kroky: 

 

Rozbalte hadici. Vyčistěte hadici smetáčkem s násadou. Zkontrolujte dvířka na zadní straně 

čistící jednotky (vedle zakončení hadice). Odšroubujte sedm (7) šroubů a podívejte se po 

závadě.(fig. 8/1)  

 

 

Vyjměte nádobu na nečistoty (str.7) a zkontrolujte jeho vstup na čistící jednotce. (fig.8/1) 

 

Otevřete chránič základny odšroubováním tří (3) šroubů  podívejte se po závadě (str.10 

výměna řemenu a kartáče). 

 
Odstranění nečistot z kartáče Turbo Tool 

Otočte zamykacím kroužkem o 180 stupňů  a vytočte kartáč Turbo Tool. 

 
Odejměte spodní kryt. 

 
Umístěte kryt zpět, tak aby zapadl 

 

K zabezpečení otočte zpět zamykacím kroužkem. 
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9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

VAROVÁNÍ: Pro vyvarování jakéhokoli úrazu osob, vypojte přístroj ze zásuvky. 

 

PROBLEM: Čistící jednotka neběží. 

PŘÍČINA: Přístroj není správně zapojený v zásuvce 

ŘEŠENÍ: Připojte přístroj správně do zásuvky. 

 

PŘÍČINA: V zásuvce není elektrický proud 

ŘEŠENÍ: Zkontrolujte pojistky nebo jističe 

 

PŘÍČINA: Tlačítko on/off není zapnuté 

ŘEŠENÍ: Zapněte tlačítko on/off do polohy on. 

 

PŘÍČINA: Termostat motoru je spuštěný. 

ŘEŠENÍ: Vvypněte termostat motoru a vypojte čistící jednotku ze zásuvky. 

 

PŘÍČINA: Spálené pojistky/vyhozené jističe. 

ŘEŠENÍ:  Nahoďtě jističe nebo vyměňte pojistky. 

 

PROBLEM: Čistící jednotka nevysává. 

PŘÍČINA: Nádoba na nečistoty je plná nebo ucpaná. 

ŘEŠENÍ: Vyčistěte nádobu na nečistoty. 

 

PŘÍČINA: Ucpaná hubice 

ŘEŠENÍ: Odstraňte překážku. 

 

PŘÍČINA: Zablokovaný vstup na špínu 

ŘEŠENÍ: Odejměte kryt a odstraňte překážku 

 

PŘÍČINA: Zablokovaná hadice. 

ŘEŠENÍ: Odstraňte překážku. 

 

PŘÍČINA: Hadice není dobře zasunutá. 

ŘEŠENÍ: Zasuňte hadici řádně. 

 

PŘÍČINA: Špinavý filtr nebo jeho kontejner. 

ŘEŠENÍ: Vyčistěte filtr nebo jeho kontejner. 

 

 

10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

NAPĚTÍ:  220 – 240 V 50 Hz 

VÝKON: 1200 W 

KAPACITA: 1,5 l 

FILTRY: pěnový filtr, plisovaný HEPA filtr 

VÁHA: 8.5 kg 

 

Podléhá technickým změnám bez předešlého upozornění. 


