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O‰etfiování / údrÏba
Pfied ãi‰tûním nebo v˘mûnou filtru nebo ãi‰tûním pfiístroje vÏdy odpojte napájecí kabel ze zásuvky!

• K ãi‰tûní filtrÛ nikdy nepouÏívejte ãisticí pfiípravky a vodu. Ty by filtry mohly nevratn˘m zpÛsobem po‰kodit. 

• Upozornûní! Filtry se nesmí vkládat ve vlhkém stavu do ãistící jednotky. Hrozí jejich ucpání a znehodnocení.

• V pfiípadû potfieby vysavaã otfiete vlhk˘m hadfiíkem.

• V pfiípadû potfieby odstraÀte vlasy nebo jemné chuchvalce z podlahové hubice. LoÏiska kol pfiístroje nikdy nemaÏte 
tukem ani olejem. V opaãném pfiípadû by zde docházelo k zachycování prachu a neãistot.

• Pro maximální Ïivotnost a v˘kon ãistícího a úklidového systému TURBO BOMBER II doporuãujeme vysypávat
prachov˘ ko‰ a pravidelnû ãistit filtry po kaÏdém pouÏívání. V pfiípadû velkého úklidu doporuãujeme filtry 
vyklepávat a ãistit vícekrát bûhem pouÏívání.

Ukládání
Pfiístroj ukládejte na suchém místû s pokojovou teplotou.

OdstraÀování závad

Likvidace
Obalov˘ materiál je recyklovateln˘. Obal zlikvidujte zpÛsobem ‰etrn˘m k Ïivotnímu prostfiedí
a pfiedejte jej pfiíslu‰né sluÏbû pro sbûr recyklovatelného materiálu.

Pokud se rozhodnete v˘robku se zbavit, zlikvidujte jej zpÛsobem ‰etrn˘m k Ïivotnímu prostfiedí.
Tento pfiístroj nepatfií do domovního odpadu. Zlikvidujte jej v recyklaãním stfiedisku pro staré elek-
trické a elektronické pfiístroje.

JestliÏe bude chtít získat více informací, prosíme, kontaktujte pfiíslu‰n˘ správní orgán v místû
va‰eho bydli‰tû.  
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Problém

Sací v˘kon je pfiíli‰
nízk˘.

Pokud pouÏíváte podlahovou hubici:
hadice moÏná není uloÏena správnû 
v konzole, takÏe okruh sání není 
uzavfien.

Do‰lo k uváznutí nûjakého pfiedmûtu 
v sací hadici.

VloÏte hadici co nejdále do konzoly.

Zkontrolujte v‰echny nástavce, otvory,
hadici a filtr. Pfiedmût odstraÀte.

Pfiístroj nefunguje.

Filtr není správnû vloÏen nebo je
zneãi‰tûn˘.

Zástrãka není (správnû) pfiipojena
k zásuvce.

Nedo‰lo k zapnutí pfiístroje.

Proveìte vyãi‰tûní filtrÛ nebo jejich
v˘mûnu.

Zkontrolujte, zda je kabel napájení
pfiipojen. Zkontrolujte zásuvku 
a v pfiípadû potfieby také pojistku.

Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy I.

MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

NOVINKA
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Technické údaje
Napûtí: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
V˘kon: 2000 W max

Dovozce
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VáÏen˘ zákazníku,

Jsme potû‰eni tím, Ïe jste se rozhodl pro ná‰ v˘robek. Pfiejeme Vám spoustu potû‰ení s Va‰ím nov˘m zafiízením.

Prosíme, pfied prvním pouÏitím pfiístroje si peãlivû pfieãtûte návod k pouÏívání a uloÏte jej na bezpeãném 
místû. Tento návod by mûl b˘t pfiiloÏen k v˘robku v pfiípadû jeho pfiedání dal‰ím majitelÛm. V pfiípadû, 
Ïe nebudou dodrÏovány údaje uvedené v tomto návodu, v˘robce a dovozce nepfiebírají Ïádnou 
zodpovûdnost!

V˘znam symbolÛ v tomto návodu k pouÏívání

Ve‰kerá upozornûní t˘kající se bezpeãnosti jsou oznaãena tímto symbolem. Prosíme, upozornûní 
t˘kající se bezpeãnosti si peãlivû pfieãtûte a dodrÏujte je, abyste se vyhnuli zranûní osob a ‰kodám 
na majetku.

Tipy a doporuãení jsou oznaãeny tímto symbolem.

Bezpeãnostní pokyny
Správné pouÏívání
• V˘robek je urãen pro následující zpÛsoby pouÏívání: Vysávání

• V˘robek je urãen pro soukromé pouÏití, nikoliv pro komerãní vyuÏívání. V˘robek pouÏívejte v˘hradnû 
podle popisu uvedeného v tomto návodu. Jak˘koliv jin˘ zpÛsob pouÏívání je povaÏován za nepatfiiãn˘.

Poznámky t˘kající se ochrany zdraví
• Tento spotfiebiã není urãen pro pouÏívání osobami (vãetnû dûtí), jimÏ fyzická, smyslová nebo mentální

neschopnost ãi nedostatek zku‰eností a znalostí zabraÀuje v bezpeãném pouÏívání spotfiebiãe, 
pokud na nû nebude dohlíÏeno nebo pokud nebyly instruovány ohlednû pouÏití spotfiebiãe osobou 
zodpovûdnou za jejich bezpeãnost. 

• Na dûti by se mûlo dohlíÏet, aby se zajistilo, Ïe si nebudou se spotfiebiãem hrát. 

• Pfiístroj udrÏujte mimo dosah dûtí a nikdy je neponechávejte s pfiístrojem samotné. 
Dûti ãasto nepoznají nebezpeãí manipulace s elektrick˘mi pfiístroji nebo je podceÀují.

• Tento pfiístroj uloÏte mimo dosah dûtí!

• Pfiístroj nepouÏívejte, pokud se v jeho blízkosti zdrÏují dûti.

• Dbejte na to, aby kabel nepfiedstavoval nebezpeãí zakopnutí.

• Pfii vysávání si v Ïádném pfiípadû nezapomeÀte obout uzavfienou obuv!

• UdrÏujte sací otvory (napfiíklad hadice, hubice pro vysávání podlahy atd.) mimo vá‰ obliãej a tûlo!

• Nikdy se nepokou‰ejte o vysávání zvífiat, osob ani rostlin tímto pfiístrojem!

• Na pfiístroj si nesedejte ani na nûj nestoupejte. Mohl by se pfievrátit nebo pfiekulit.

Nebezpeãí poÏáru a riziko v˘buchu
• Nevysávejte hofiící ani doutnající pfiedmûty jako napfiíklad nedopalky cigaret, hork˘ popel nebo zápalky.

Mohly by zpÛsobit vznícení filtru.

• Také nevysávejte Ïádné zápalné ani vysoce hofilavé kapaliny jako napfiíklad benzín.

• Vysávejte pouze suché povrchy. Pfiístroj není vhodn˘ pro vysávání kapalin! JestliÏe napfiíklad bylo 
provedeno mokré ãi‰tûní podlah pokryt˘ch kobercem, nejprve vyãkejte, dokud koberec nevyschne!

• Do otvorÛ pfiístroje nevkládejte Ïádné pfiedmûty. Pokud jsou otvory pfiístroje zablokovány, nikdy s ním 
nepracujte.
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5. Dvojit˘ cyklonov˘ odsavaã prachu je vybaven uvnitfi 
zásobníku na prach filtrem, takÏe Ïádné dal‰í ãi‰tûní 
kromû normálního ãi‰tûní zásobníku zde není nutné.

6. Spodní ãást zásobníku opût uzavfiete.
7. Pfii vkládání zásobníku na prach zpût jej jednodu‰e 

zatlaãte do spodní konzoly.
8. Potom zásobník zatlaãte i v horní ãásti.

âi‰tûní filtru HEPA a uhlíkového filtru

Filtr HEPA je tfieba ãistit alespoÀ jednou mûsíãnû. 
Pfii ãi‰tûní filtru HEPA postupujte následovnû.

1. Vyprázdnûte zásobník na prach (viz kapitola 
"VyprazdÀování zásobníku na prach").

2. Otevfiete kryt filtru na pfiístroji. Zde jsou umístûny 
oba v˘‰e uvedené filtry.

3. Filtry dobfie vyklepte a zbavte ve‰ker˘ch neãistot.
4. Filtry po jejich vyãi‰tûní vloÏte zpût do pfiístroje 

a uzavfiete vloÏku filtru.
5. Upozornûní! Filtry se nesmí vkládat ve vlhkém 

stavu do ãistící jednotky. Hrozí jejich ucpání 
a znehodnocení.

âi‰tûní mfiíÏky ve vysavaãi

1. Vyprázdnûte zásobník na prach (viz kapitola 
"VyprazdÀování zásobníku na prach").

2. Vyndejte zásobník na prach a otoãte jej. MfiíÏka 
zásobníku na prach je umístûna na zadní ãásti.

3. Filtry dobfie vyklepte a zbavte ve‰ker˘ch neãistot.
4. Filtry po jejich vyãi‰tûní vloÏte zpût do pfiístroje 

a uzavfiete mfiíÏku.

V˘mûna filtru motoru

Obãas zkontrolujte filtr motoru, zda není zneãi‰tûn. V pfiípadû potfieby vyklepejte neãistoty
z filtru ven. 
1. Vyndejte zásobník na prach z pfiístroje.
2. Vyndejte filtr z pfiípravku.
3. VloÏte nov˘ filtr do pfiípravku a vraÈte zásobník na prach do jeho pfiedcházející polohy.

V˘mûna filtru v˘fuku

1. Vytlaãte mfiíÏku dolÛ ve smûru ‰ipky a vyndejte ji.
2. Vyjmûte filtr ven z jeho prostoru.
3. Vyndejte filtr ven z jeho plastové konzoly 

a vyklepejte z nûho neãistoty. 
NepouÏívejte Ïádné ãisticí pfiípravky, 
ty by mohly filtr po‰kodit!

4. Potom filtr vraÈte zpût do jeho pÛvodní 
polohy opaãn˘m postupem.

Kryt
filtrÛ

Uhlíkov˘
filtr

Filtr
HEPA

Kryt filtru
HEPA

MfiíÏka/filtr

Kryt filtru
Filtr

Konzola
filtru

MfiíÏka
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• Do otvorÛ pfiístroje nevkládejte Ïádné pfiedmûty. Pokud jsou otvory pfiístroje zablokovány, nikdy s ním 
nepracujte.

• Dbejte na to, abyste nezamotali kabel ani nerozdrtili jeho koncovku a abyste ho nepouÏívali v blízkosti 
hork˘ch povrchÛ jako napfiíklad pecí nebo radiátorÛ. 

• Pfied vysáváním z podlahy odstraÀte velké, ostré a ‰piãaté pfiedmûty. Mohly by po‰kodit filtr. 

• Pfiístroj se smí pouÏívat pouze s vloÏen˘mi filtry. Po‰kozené filtry je tfieba ihned vymûnit. Prosíme, 
v tomto pfiípadû se obraÈte na na‰e centrum sluÏeb pro zákazníky.

• Vysavaã neumisÈujte do blízkosti zdrojÛ tepla jako napfiíklad pecí nebo radiátorÛ. Také jej nevystavujte 
intenzivnímu sluneãnímu svitu.

• Nevysávejte Ïádné jemné materiály jako napfiíklad kamenn˘ prach, cement, prach z vrtání atd. Mohly 
by zablokovat nebo po‰kodit filtr.

• Nepokou‰ejte se o mazání kol mazacím pfiípravkem nebo olejem. V opaãném pfiípadû se bude na 
kolech snadnûji usazovat prach nebo neãistoty.

Nebezpeãí zásahu elektrick˘m proudem
• V˘robek není vhodn˘ pro pouÏívání ve venkovním prostfiedí.

• V˘robek a zapojovací vedení uchovávejte mimo dosah vlhkosti.

• Nedot˘kejte se kabelu pro napájení ze sítû mokr˘ma rukama!

• Pfiístroj pfiipojujte pouze do elektrické zásuvky, která je fiádnû nainstalována a splÀuje technické 
specifikace pfiístroje.

• Pfied kaÏd˘m pouÏívání zkontrolujte, zda pfiístroj není po‰kozen.

• Pokud pfiístroj vykazuje viditelná po‰kození, nesmí se pouÏívat.

• Pfiístroj nerozebírejte. Opravy nechávejte provádût kvalifikovanou dílnou nebo sluÏbou pro zákazníky.

• Pfied opu‰tûním místnosti v kaÏdém pfiípadû nezapomeÀte pfiístroj vypnout a odpojit zástrãku pro 
pfiipojení k síti ze zásuvky. Pokud se pfiístroj pouÏívá, nesmí se ponechávat bez dozoru.

• JestliÏe nemáte v plánu pfiístroj po del‰í dobu pouÏívat, pfied boufikou a pfied jeho ãi‰tûním vytáhnûte 
zástrãku ze zásuvky.

• JestliÏe odpojujete zástrãku pro pfiipojení k síti ze zásuvky, nikdy netahejte za kabel, ale namísto toho 
za zástrãku. Po‰kozen˘ pfiipojovací kabel nechávejte opravovat v˘hradnû v˘robcem, sluÏbou pro 
zákazníky nebo kvalifikovan˘m odborníkem.

• PouÏívejte pouze pfiíslu‰enství (napfiíklad filtry atd.), které je doporuãeno v˘robcem.

• NeplÀte zásobník na prach kapalinami.     

Podmínky prostfiedí
• Nevystavujte pfiístroj extrémním povûtrnostním podmínkám (dé‰È, sníh, sluneãní svit, vítr).

Po‰kození pfiístroje
• V pfiípadû, Ïe pfiístroj bude mít závadu, nepokou‰ejte se o jeho opravu sami. V pfiípadû po‰kození se 

obraÈte na oddûlení sluÏeb pro zákazníky (viz kapitola "SluÏby pro zákazníky").

• V pfiípadû po‰kození v˘robku je tfieba jej nechat prohlédnout oddûlením sluÏeb pro zákazníky 
(viz kapitola "SluÏby pro zákazníky").

O‰etfiování a údrÏba
• Pro ãi‰tûní pfiístroje nepouÏívejte Ïádné korozivní ani abrazivní ãisticí pfiípravky. Mohly by pfiístroj 

po‰kodit.

• V pfiípadû potfieby pfiístroj oãistûte mûkk˘m a such˘m hadrem.

• Pravidelnû ãistûte filtry.

CZ

Spou‰tûní
Pfied pouÏíváním pfiístroje zkontrolujte, zda
• je úplnû a správnû sestaven.
• zda je v pevné, vyrovnané a bezpeãné poloze na základnû.

Nastavení a provoz
Skládání pfiístroje

1. PfiidrÏte pojistku rukojeti podle obrázku a vytlaãte rukojeÈ co nejvíce nahoru.
2. Uvolnûte pojistku rukojeti. RukojeÈ bude nyní zaji‰tûna na svém místû.
3. OdviÀte kabel z konzoly anebo otoãte konzolu kabelu tak, aby smûfiovala 

na opaãnou stranu, abyste kabel pozdûji mohli odvinovat.
4. Pfiipojte zástrãku pro pfiipojení k síti do zásuvky.

Pfiipojování vysávacích hadic

Pfied spu‰tûním odstraÀte pojistné prvky pro pfiepravu (pásky), kter˘mi jsou vysávací
hadice (20) zaji‰tûny.
Potom obû hadice vyndejte a pfiipojte je ke dvûma otvorÛm na kartáãovací hlavû.

Vysávání

Nevysávejte Ïádné ‰piãaté pfiedmûty ani jemn˘ prach jako napfiíklad sádru, cement, kamenn˘ prach nebo podobné
materiály!
• Nevysávejte Ïádné kapaliny jako napfiíklad vodu ani hofilavé tekutiny jako napfiíklad benzín. V pfiípadû vysávání 

tûchto látek existuje nebezpeãí zkratu a poÏáru!
• Nevysávejte Ïádn˘ hork˘ popel ani hofiící cigarety nebo zápalky. Nebezpeãí poÏáru!

1. Vyndejte poÏadovanou hubici podle potfieby z konzoly a nasaìte ji na hadici vysavaãe. To není nutné, pokud 
hodláte vysávat pouze s podlahovou hubicí. Ta je jiÏ bezpeãnû nasazena.

2. Pokud budete pouÏívat podlahovou hubici, nastavte pfiepínaã v˘‰ky vlasu podle podlahy, kterou chcete vysávat, 
viz kapitola "Funkce hubic".

3. Jemnû se‰lápnûte páãku, abyste pfiístroj uvolnili ze svislé polohy a pomocí rukojeti vysavaã sklopte do poÏado-
vané polohy. Vysavaã zÛstane pojízdn˘.

4. Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy I.
5. Pohybujte pfiístrojem s podlahovou hubicí nebo s jinou nasazenou hubicí pfies ãi‰tûnou plochu.

Po vysávání

1. Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy 0.
2. Nastavte vysavaã do svislé polohy tak, aby v této poloze do‰lo k jeho zaji‰tûní.
3. Vytáhnûte zástrãku pfiívodu napájení ze zásuvky.
4. NaviÀte kabel na konzoly. V pfiípadû potfieby budete muset otoãit horní konzolu nahoru a spodní konzolu dolÛ, 

abyste mohli kabel navinout.
5. Pokud jste pouÏívali jednu z hubic, které lze nasazovat, sundejte ji a uloÏte ji zpût do pfiíslu‰né konzoly.
6. PfiidrÏte pojistku rukojeti a sklopte rukojeÈ dolÛ. Nyní mÛÏete pfiístroj uloÏit zpÛsobem ‰etfiícím místo.

VyprazdÀování zásobníku na prach

Zásobník na prach vyprázdnûte vÏdy nejpozdûji pfii dosaÏení znaãky "Max" na nádobû.

1. Vypnûte vysavaã a odpojte kabel napájení ze zásuvky.
2. Stisknûte pojistné tlaãítko nad zásobníkem na prach a vyndejte zásobník na prach z konzoly na rukojeti.
3. PfiidrÏte zásobník na prach nad otevfienou popelnicí.
4. Stisknûte tlaãítko pro vyprazdÀování zásobníku na prach. Spodní ãást zásobníku na prach se otevfie 

a vysáté neãistoty se vysypou ven.

Úklidov˘ a ãistící systém TURBO BOMBER II
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Záruãní politika
Na Ïádné poruchy spojené s nesprávn˘m zacházením, po‰kozením, kalcifikací nebo pokusy o opravy provádûné
tfietími stranami se záruka nevztahuje. To platí také pro normální opotfiebování jednotliv˘ch dílÛ.

Obsah dodávky a pfiehled ãástí v˘robku

1. RukojeÈ
2. Hlavní vypínaã
3. Demontovatelná turbo hubice (malá)
4. Základní tûleso
5. Teleskopická tyã
6. Flexibilní tryska
7. Pfiepínaã v˘‰ky vlasu
8. PrÛhled pro hubici na vysávání podlahy
9. Hubice na vysávání podlahy
10. Zásobník na prach/dvojit˘ cyklonov˘ odsavaã

11. Pojistka víka zásobníku na prach
12. Pojistka rukojeti
13. DrÏák kabelu
14. Víko zásobníku na prach
15. Páãka pro uvolnûní svislé polohy
16. Hubice s kartáãem
17. Hubice na ãalounûní
18. Pfiipojovací kabel
19. RukojeÈ pro otevírání zásobníku na prach

CZ
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Funkce hubic

Hubice na vysávání podlahy

Hubice na vysávání podlahy je bezpeãnû nasazena na pfiístroji. Pomocí této
hubice mÛÏete provádût ãi‰tûní plovoucích a rovn˘ch podlah. Hubici na vysává-
ní podlahy mÛÏete nastavovat podle podlahy, kterou chcete ãistit, pomocí pfiepí-
naãe v˘‰ky vlasu.
• Nastavte pfiepínaã do polohy pro koberec s dlouh˘m vlasem (pln˘ krouÏek).
• Pfiepínaã nastavte do polohy pro koberce s krátk˘m vlasem (prázdn˘ krouÏek) 

nebo hladké podlahy jako napfiíklad dlaÏdice, laminát, parkety, PVC. Pfiepínaã 
mÛÏete nastavovat také bûhem provozu.

Hubice pro obtíÏnû pfiístupná místa

Pomocí této hubice mÛÏete ãistit obtíÏnû dosaÏitelné prostory jako napfiíklad rohy, v˘klenky nebo látkové záhyby.
Hubice pro obtíÏnû pfiístupná místa je uloÏena v konzole na boku vysavaãe. JestliÏe chcete tuto trysku pouÏívat, vyn-
dejte ji z konzoly a upevnûte ji na hadici vysavaãe. Pokud ji jiÏ nehodláte pouÏívat, za Ïádn˘ch okolností nezapo-
meÀte vysavaã vypnout a potom hubici sundejte. Umístûte ji zpût do konzoly.

Turbo hubice

Pomocí turbo hubice mÛÏete pohodlnû odstraÀovat zvífiecí chlupy a podobnû. Hubice
je uloÏena na vrchní ãásti vysavaãe. JestliÏe ji chcete pouÏívat, jednodu‰e ji vytlaãte
zezadu ven z konzoly a nasaìte ji na hadici vysavaãe. Pokud ji jiÏ nadále nebudete chtít
pouÏívat, uloÏte ji opaãn˘m postupem.

Hubice s kartáãem

Hubice s kartáãem je optimálním zpÛsobem vhodná pro odstraÀování prachu napfiíklad
z knih nebo rámÛ obrazÛ. Hubice je uloÏena v konzole na boku vysavaãe. JestliÏe ji
chcete pouÏívat, vyndejte ji z konzoly a nasaìte ji na hadici vysavaãe. Pfii jejím sundá-
vání postupujte ji opaãn˘m postupem.

Hubice na ãalounûní

Tuto hubici pouÏívejte pro vysávání ãalounûného nábytku nebo matrací. Vyndejte ji
z konzoly a nasaìte ji na hadici vysavaãe.

• Pfied nasazováním nebo v˘mûnou hubice musí b˘t pfiístroj za kaÏd˘ch okolností vypnut˘.

Pfied prvním pouÏíváním
Vyndejte pfiístroj z obalu a zkontrolujte, zda Ïádná z ãástí nechybí.

Vybalování pfiístroje

• Nebezpeãí udu‰ení obalovou fólií a sáãky! Obalov˘ materiál uchovávejte mimo 
dosah dûtí.

• Vybalte v˘robek i pfiíslu‰enství. Zkontrolujte úplnost obsahu s rozsahem dodávky (viz kapitola obsah 
dodávky) a zda bûhem dopravy nedo‰lo k po‰kození.

• Pokud zjistíte, Ïe bûhem pfiepravy do‰lo k po‰kození, prosíme, ihned kontaktujte oddûlení sluÏeb pro 
zákazníky (viz kapitola "SluÏby pro zákazníky").
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