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Návod k použití 

RUČNÍ VYSAVAČ 
R-111 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu. 

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
Upozornění: 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru. 

• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 
časového spínače nebo dálkového ovládání. 

• Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. 
• Spotřebič používejte pouze v interiérech jako je například domácnost, 

v hotelích, kancelářích apod. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou. 
• Nepoužívejte příslušenství, které není dodáno výrobcem. 
• Pokud se během provozu objeví neobvyklý hluk, zápach, kouř apod., 

spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté se obraťte na 
servisní středisko. Spotřebič nikdy sami neopravujte. 

• Pokud je síťový kabel, vypínač nebo motor poškozený, opravte ho nebo 
vyměňte pouze v autorizovaném servise. Nešlapejte na napájecí kabel. 
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• Neponořujte spotřebič nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných 
tekutin. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! 

• Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a 
nadměrné vlhkosti.   

• Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných 
spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla. 

• Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s 
napuštěnou vodou.  

• Pokud je výrobek v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup 
vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození 
motoru přehřátím.  

• Nepoužívejte na vysávání příliš jemných povrchů nebo na vysávání 
jakýchkoliv toxických látek. 

• Spotřebič používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.   
• Vyčistěte nádobu na prach, pokud je plná. 
• Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození spotřebiče 

nebo zranění osoby: • jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, 
špendlíky atp.), hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé 
nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředidla atp.), mouka, cement, omítka 
(resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání).  

• Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat 
nádobu na prach. Pokud se spotřebič jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej 
vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho nádobu na prach vyčistěte.  

• Nikdy nepoužívejte vysavač bez nasazeného filtru nebo nádoby na prach.  
• Sací otvor nepřikládejte k očím ani uším.  
• Při vysávání některých druhů povrchů může dojít ke vzniku elektrostatického 

náboje, který není pro uživatele nebezpečný. 
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a 

jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení 
spotřebiče atp.).  
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Kartáčová hubice  5. Tlačítko pojistky nádoby na prach 
2. Štěrbinová hubice  6. Tlačítko zapnout/vypnout 
3. Nádoba na prach  7. Světelná indikace nabíjení 
4. Filtr    8. Rukojeť 
 
DOPORUČENÍ PRO NABÍJENÍ  

• Před prvním použitím byste měli nechat spotřebič nabíjet po dobu 16 hodin. 
• Po delší době nepoužívání se mohou baterie samovolně vybíjet. Před každým 

použitím doporučujeme spotřebič znovu dobít.  
 
POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

• Vysavač je napájen baterií. 
• Pro nabíjení vysavače zapojte kabel nabíječky do zásuvky přístroje, který je 

na spodní části rukojeti.  
• Je-li jednotka nabitá, indikátor nabíjení bude svítit červeně. Poté je spotřebič 

připraven k použití. 
• Z bezpečnostních důvodů používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem. 
• Vysavač zapněte nebo vypnete pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí. 
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VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH NEČISTOT A VODY  
• Tento vysavač můžete použít rovněž k vysávání mokrých nečistot a vody. V 

takovém případě důrazně dbejte na to, aby úhel vysávání byl přibližně 45° 
tak, aby nedošlo k nasátí vody přes filtr.  

• Při vysávání vody je nezbytně nutné dodržet maximální povolenou hladinu 
(jak je vyznačeno ryskou na sběrné nádobě).  

• Upozornění: při vylévání vody ze sběrné nádoby držte vysavač pokud možno 
stále sací hubicí směrem dolů, jinak by mohlo dojít k průniku vody do motoru 
a jeho nenávratnému poškození.  

 
ODSTRANĚNÍ PRACHU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE  

• Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od zdroje elektrického napětí. 
Stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu filtru. Kryt filtru oddělte od těla spotřebiče 
a filtr vyjměte z krytu. Odstraňte veškeré nečistoty z krytu.  

• Vyčištění filtru: odstraňte prach a nečistoty z filtru nebo jím zatřeste nad 
košem. Pokud je to nutné, filtr umyjte, můžete použít slabý roztok saponátu a 
vlažné vody. Filtr nechte řádně vyschnout.  

• Poznámka: ujistěte se, že filtr byl vložen zpět správně do spotřebiče. 
Poškozený nebo silně znečištěný filtr je nutno vyměnit. 

• Filtr doporučujeme čistit po každém použití.  
• Připevnění krytu: Vložte filtr do krytu a kryt nasaďte zpět.  
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín 

nebo ředidla, pro čištění doporučujeme použít hadřík zvlhčený ve slabém 
roztoku neutrálního saponátu. Před uložením spotřebič důkladně vyčistěte a 
pak uložte na suché místo.  
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Dobíjení baterie  NiMH AA 7,2 V 1400 nAh 
Jmenovitý maximální příkon  45 W 
Hlučnost 68 dB 
Kapacita nádoby na prach 500 ml 
Doporučená doba dobíjení při běžném používání 12 H 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  
 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.  


