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Návod na použitie 

RUČNÝ VYSÁVAČ 
R-111 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu. 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
Upozornenie: 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru. 

• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 
vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 

• Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. 
• Spotrebič používajte iba v interiéroch ako je napríklad domácnosť, v hoteloch, 

kanceláriách, apod. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Neklaďte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti miest s vysokou teplotou. 
• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodaný výrobcom. 
• Ak sa počas prevádzky objavia neobvyklý hluk, zápach, dym apod., spotrebič 

vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom sa obráťte na servisné 
stredisko. Spotrebič nikdy sami neopravujte. 

• Ak je sieťový kábel, vypínač alebo motor poškodený, opravte ho alebo 
vymeňte iba v autorizovanom servise. Nešliapte na napájací kábel. 
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• Neponárajte spotrebič alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných 
tekutín. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom! 

• Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a 
nadmernej vlhkosti. 

• Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a 
iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla. 

• Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s 
napustenou vodou. 

• Ak je výrobok v prevádzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo výstup 
vzduchu, inak môže dôjsť k narušeniu cirkulácie vzduchu a tým k poškodeniu 
motora prehriatím. 

• Nepoužívajte na vysávanie príliš jemných povrchov alebo na vysávanie 
akýchkoľvek toxických látok. 

• Spotrebič používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých 
látok. 

• Vyčistite nádobu na prach, ak je plná. 
• Vysávanie nižšie uvedených predmetov môže spôsobiť poškodenie 

spotrebiča alebo zranenie osoby: akékoľvek ostré predmety (napr. sklo, 
črepy, ihly, špendlíky apod.), horiace cigarety a doutnavé látky, zápalky, 
akékoľvek horľavé alebo prchavé tekutiny (napr. benzín, riedidlá atp.), múka, 
cement, omietka (resp. vysávanie otvorov v stenách pri vŕtaní). 

• Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko 
upchať nádobu na prach. Ak sa spotrebič akýmkoľvek spôsobom upchá, 
okamžite ho vypnite odpojením od sieťovej zásuvky a jeho nádobu na prach 
vyčistite. 

• Nikdy nepoužívajte vysávač bez nasadeného filtra alebo nádoby na prach. 
• Sacie otvor neprikladajte k očiam ani ušiam. Pri vysávaní niektorých druhov 

povrchov môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nie je pre 
používateľa nebezpečný. 

• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča 
a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie 
spotrebiče atp.). 
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POPIS SPOTREBIČA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Kefová hubica    5. Tlačidlo poistky nádoby na prach 
2. Štrbinová hubica   6. Tlačidlo zapnúť/vypnúť 
3. Nádoba na prach   7. Svetelná indikácia nabíjania 
4. Filter     8. Rukoväť 
 
ODPORÚČANIA PRE NABÍJANIE 

• Pred prvým použitím by ste mali nechať spotrebič nabíjať počas 16 hodín. 
• Po dlhšej dobe nepoužívania sa môžu batérie samovoľne vybíjať. Pred 

každým použitím odporúčame spotrebič znovu dobiť. 
 
POUŽITIE PRÍSTROJA 

• Vysávač je napájaný batériou. 
• Pre nabíjanie vysávača zapojte kábel nabíjačky do zásuvky prístroja, ktorý je 

na spodnej časti rukoväti. 
• Ak je jednotka nabitá, indikátor nabíjania bude svietiť načerveno. Potom je 

spotrebič pripravený na použitie. 
• Z bezpečnostných dôvodov používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom. 
• Vysávač zapnite alebo vypnete pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia. 
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VYSÁVANIE MOKRÝCH NEČISTÔT A VODY 
• Tento vysávač môžete použiť aj na vysávanie mokrých nečistôt a vody. V 

takom prípade dôrazne dbajte na to, aby uhol vysávanie bol približne 45 ° tak, 
aby nedošlo k nasatiu vody cez filter. 

• Pri vysávaní vody je nevyhnutne nutné dodržať maximálnu povolenú hladinu 
(ako je vyznačené ryskou na zbernej nádobe). 

• Upozornenie: pri vylievaní vody zo zbernej nádoby držte vysávač pokiaľ 
možno stále sacou hubicou smerom dole, inak by mohlo dôjsť k prieniku vody 
do motora a jeho nenávratnému poškodeniu. 

 
ODSTRÁNENIE PRACHU, ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA 

• Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia. 
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie krytu filtra. Kryt filtra oddeľte od tela spotrebiča a 
filter vyberte z krytu. Odstráňte všetky nečistoty z krytu. 

• Vyčistenie filtra: odstráňte prach a nečistoty z filtra alebo ním zatraste nad 
košom. Ak je to nutné, filter umyte, môžete použiť slabý roztok saponátu a 
vlažnej vody. Filter nechajte poriadne vyschnúť. 

• Poznámka: uistite sa, že filter bol vložený späť správne do spotrebič 
• Poškodený alebo silne znečistený filter je nutné vymeniť. 
• Filter odporúčame čistiť po každom použití. 
• Pripevnenie krytu: Vložte filter do krytu a kryt nasaďte späť. 
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, 

benzín alebo riedidlá, na čistenie odporúčame použiť handričku zvlhčený v 
slabom roztoku neutrálneho saponátu. Pred uložením spotrebič dôkladne 
vyčistite a potom uložte na suché miesto. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Dobíjanie batérie NiMH AA 7,2 V 1400 nAh 
Menovitý maximálny príkon 45 W 
Hlučnosť 68 dB 
Kapacita nádoby na prach                                         500 ml 
Odporúčaná doba dobíjania pri bežnom používaní                                            12 H 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a 
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. 
 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.  

 


