
Průmyslový vysavač

Gratulujeme k zakoupení vysavače od naší společnosti. Aby Vám vysavač dlouho přinášel radost
a splnil Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté
pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud vysavač někomu půjčíte nebo

darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.
Produkt není určen pro komerční použití.

● Před připojením a použitím zkontrolujte veškeré příslušenství.
● Vždy ho používejte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
● Nepoužívejte vadné kabely, zástrčky nebo jiné díly.
● Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ho nikdy nezapínejte a ihned kontaktujte

obchod. Pokud zapnete vysavač z vadných dílů může následně dojít k
poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.

● Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho poprodejní servis nebo
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

● Tento průmyslový vysavač nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo
výbušné páry, jako je benzín nebo jiná paliva, kapaliny do zapalovačů,čisticí
prostředky, olejové barvy, zemní plyn, vodík nebo výbušné prachové částice.

● Nevysávejte hořící nebo kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo žhavý
popel.

● Nemanipulujte se zástrčkou nebo vysavačem mokrýma rukama.
● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel. Podržte zástrčku a vytáhněte ji.
● Kabel by se neměl používat jako rukojeť.
● Abyste se vyhnuli riziku ohrožení zdraví výpary nebo prachem, nepoužívejte

nevysávejte škodlivé látky.
● Abyste předešli riziku poranění při náhodném zapnutí, odpojte přístroj od napájení.
● Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí.

● Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.



Rukojeť

Úložný prostor pro                                                                          Spínač pro zapnutí a vypnutí
příslušenství

Zajišťovací hák                                                                           Připojení hadice

Kontejner

Odtok vody

Kolečka

Teleskopická tyč

Kovová tyč

Kartáč

Štěrbinová tyč

Mokré a chemické čištění:
Hadice a regulátor vzduchu

Hadice
(popel 40 °C)

Kartušový filtr
(HEPA)



● Přidělejte rukojeť s vysavačem a přišroubujte
ji dvěma šrouby, které najdete v balení.

● Poznámka: Síťový kabel musí být odpojen ze
zásuvky.

I - ZAPNUTÍ
0 - VYPNUTÍ

Zapněte vysavač:
● Stiskněte tlačítko I
● Stiskněte tlačítko II

Vypněte vysavač:
● Stiskněte tlačítko 0



1. Při montáži výrobku nesmí být vysavač připojen k elektrické síti.
2. Uvolněte zajišťovací háčky.
3. Vyjměte hlavu pohonu z kontejneru.
4. Vyjměte obsah z vnitřku nádoby.
5. Namontujte kolečka na dno kontejneru a rukojeť zajistěte šrouby.
6. Pro mokré vysávání vložte dodaný houbový filtr.
7. Vytáhněte dodaný papírový sáček na prach na sací ústí a vysajte do sucha.

Přes filtrační koš přetáhněte dodaný kazetový filtr pro mokré a suché vakuování a pro popel.
Pro mokré čištění přetáhněte přes filtrační koš dodaný houbový filtr.

8.9. Nasaďte hlavu pohonu zpět na nádobu a zajistěte ji dvěma zajišťovacími háčky na boku.
10.  Zasuňte velký konec hadice do vakuového otvoru nádoby a pevně jej zašroubujte.
11.  Vyberte požadované příslušenství a prodlužovací tyče a vložte je do sací trubice.

1. Ujistěte se, že je síťový kabel odpojen ze zásuvky.
2. Uvolněte zajišťovací háčky, přetáhněte dodaný houbový filtr přes filtrační koš pro mokré

vysávání a zajistěte víko pomocí háčků.
3. Do sací hadice nasaďte požadovanou sací hubici.
4. Ujistěte se, že je vypínač v poloze "O", tj. vypnutý, a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.
5. Stisknutím tlačítka "I" zapněte průmyslový vysavač.
6. Po použití nebo po naplnění nádoby vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nádobu vyčistěte.
7. Plný kontejner výrazně snižuje sací výkon vysavače.
8. Za tímto účelem uvolněte oba zámky a vyjměte sací jednotku a filtr.



1. Ujistěte se, že je síťový kabel odpojen ze zásuvky.
2. Uvolněte zajišťovací háčky a přetáhněte dodaný papírový filtr nebo kazetový filtr (Hepa) přes

koš filtru pro suché čištění.
3. Nasaďte hlavu pohonu zpět na nádrž a zajistěte obě západky víka.
4. Zasuňte požadovanou trysku do sací hadice.
5. Ujistěte se, že je vypínač v poloze "O", tj. vypnutý, a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.
6. Stisknutím tlačítka "I" zapněte průmyslový vysavač.
7. Po použití nebo když je nádoba plná, odpojte vysavač od sítě a vyčistěte nádobu.

Pokud vysáváte prach nebo popel, připojte hadici k přípojce pro foukání.
Používejte kazetový filtr (HEPA).
Nevysávejte popel při teplotě nad 40 °C.

1. Ujistěte se, že je síťový kabel odpojen ze zásuvky.
2. Odpojte hadici od spotřebiče otočením jejího většího konce proti směru hodinových ručiček.
3. Uvolněte zámky a vyjměte hlavici pohonu z kontejneru.
4. Vyčistěte nádrž a hadici od nečistot a zbytků.
5. Zkontrolujte, zda hadice, nástavce a napájecí kabel nejsou poškozené.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu
prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento
symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s
domácími odpadky. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné
materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo
chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být
poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím
zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek
předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předá k
recyklaci.


