HAIR VACUUM - vákuový vysávač
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tento elektrický spotrebič sa musí používať vždy podľa nasledujúcich
bezpečnostných pokynov. Tieto pokyny si uschovajte, pretože táto príručka
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové informácie. Pri používaní
elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné
opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. Pred odpojením vysávača vždy otočte ovládací gombík do polohy OFF.
2. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Neodpájajte sieťovú šnúru,
neodpájajte zástrčku, uchopte zástrčku, nie kábel.
3. Nenechávajte vysávač používať ako hračku. Pri používaní v blízkosti detí je potrebná zvýšená pozornosť.
Nepoužívajte v režime AUTO alebo nenechávajte zariadenie pripojené v blízkosti malých detí.
4. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za kábel. Udržujte kábel mimo ohrievaných povrchov, ostrých hrán
alebo okrajov.
5. Nepoužívajte spotrebič, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
6. So zástrčkou alebo zariadením nemanipulujte mokrými rukami.
7. Nepoužívajte spotrebič na mokrom povrchu.
8. Nevystavujte dažďu.
9. Nepoužívajte spotrebič na likvidáciu vody alebo vlhkých materiálov, ako je bahno, škárovacia dlažba,
výplň omietky alebo tesnenie. Nepoužívajte na zachytenie tekutých alebo mokrých predmetov.
10. Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horľavých kvapalín, ako je benzín. Nepoužívajte v oblastiach, kde
sa tieto kvapaliny môžu nachádzať.
11. Nepoužívajte tento prístroj na vysávanie horiacich alebo fritovacích materiálov, ako sú cigarety, zápalky
alebo horúci popol.
12. Udržujte vlasy, voľné oblečenie a všetky časti tela, najmä prsty, mimo otvorov a pohyblivých častí.
13. Nevkladajte do otvorov spotrebiča žiadne predmety ani nepoužívajte žiadne otvory, ktoré by boli
zablokované alebo zaseknuté.
14. Nepoužívajte tento prístroj na zachytávanie tvrdých alebo ostrých predmetov alebo iných veľkých
predmetov. Pred vysávaním ich vyberajte ručne.
15. Nepracujte bez správne umiestneného zberného koša.
16. Spotrebič používajte iba v súlade s návodom na použitie a starostlivosť.
17. Pred vybratím alebo výmenou zberného koša alebo filtra vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.

18. Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.
19. Ak spotrebič nepracuje tak, ako by mal, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa ho
opravovať, pretože to ruší platnosť záruky.
20. Pri čistení vonkajšej strany spotrebič utrite vlhkou handričkou, aby ste znížili statickú elektrinu na
vonkajšom povrchu.

Tento spotrebič nemôžu používať deti do veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí. Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba, ktorá
je oprávnená a kvalifikovaná, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Dôležité bezpečnostné pokyny
VÝSTRAHA! Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom nepoužívajte na mokrom povrchu.
Nevystavujte dažďu. Skladujte v interiéri.

model

VA001A-BK

menovité napätie

220-240v 50/60 Hz

menovitý výkon

1400w

veľkosť (dĺžka x šírka x výška)

330x210x564(mm)

čistá hmotnosť

okolo 5.1 kg

prevádzkový hluk

≤83db 1.5m

automatický pracovný režim

Indukcia infračerveného žiarenia

sanie (ťahová sila)

≥2.8kg

kapacita nádrže na odpadky

2.7L MAX

veľkosť napájacieho kábla

2.0m

Pred prvým použitím
1. Vysávač vyberte z obalu a postavte ho na podlahu bez koberca.
Odstráňte baliacu pásku z filtra na boku jednotky.
2. Zapojte zariadenie do akejkoľvek štandardnej elektrickej zásuvky 220-240V.
3. Ovládačom otočte do polohy MAN pre manuálnu prevádzku alebo do polohy AUTO pre
automatické použitie. Indikátor napájania Svetlo sa rozsvieti, keď je ovládač v jednej z týchto
pozícií. Váš vysávač je teraz pripravený na použitie.

Prevádzkové upozornenia
Poznámka: Vysávač vlasov nemôže fungovať, keď je ovládací gombík v polohe OFF.
1. Pre manuálne ovládanie otočte ovládací gombík do polohy MAN a do polohy AUTO pre automatické
použitie. Indikátor napájania sa rozsvieti, keď je ovládací gombík v jednej z týchto polôh.
2. V režime MANUAL zameťte nečistoty smerom k vstupu na základni jednotky, stlačte tlačidlo manuálnej
aktivácie a nechajte vysávač vysať nečistoty cez vstup a do zberného koša.
Poznámka:
1. Manuálny režim bude bežať 5 sekúnd. V závislosti od množstva nečistôt môže byť potrebné stlačiť
tlačidlo ručnej aktivácie viac ako jedenkrát.
2. Keď sa otočný ovládač otočí do polohy AUTO (Automaticky), zametajte nečistoty smerom k vstupu na
základni jednotky a senzory detekujú nečistoty a automaticky spúšťajú časovaný cyklus vysávania, ktorý sa
ukončí, akonáhle senzory už nedetekujú nečistoty. HAIR VACUUM vysaje nečistoty cez prívod a do
zberného koša bez toho, aby ste sa museli ohýbať alebo dotýkať nečistoty.
3. Použite tlačidlo MANUAL alebo AUTO.
4. Keď sa nečistoty nahromadia, zberný zásobník sa musí vyprázdniť. Indikátor indikátora zberného koša
vám umožňuje vedieť, kedy je čas vyprázdniť zberný zásobník.

Návod na údržbu
1. Ak chcete vyprázdniť zberný kôš vysávača, otočte ovládací gombík do polohy OFF (vypnuté) a odpojte
zariadenie zo zásuvky.
2. Vytiahnite zbernú nádobu smerom von z prednej časti dutiny zásobníka. Uchopte zbernú nádobu pevne a
vytiahnite ju von z hlavnej jednotky vysávača.
3. Držte zbernú nádobu pevne jednou rukou, druhou rukou uchopte držadlo veka zberného koša a vytiahnite
ho.
4. Otočte zbernú nádobu hore nohami nad odpadkový kôš. Uistite sa, že sú všetky nečistoty vyprázdnené
zvnútra a pod nádobou. Aby ste sa uistili, že sa všetky nečistoty vysypali, jemne poklepte na stranu zberného
koša na okraj nádoby na odpadky. Znova pripojte veko zberného koša k hornej časti zberného koša.
5. Vyčistite senzory, miesto vstupu nečistôt a dutinu zberného koša vlhkou handrou alebo uterákom.

6. Zostavený zberný kôš s viečkom zasuňte tesne naspäť do úložnej dutiny zberného koša na prednej časti
vysávača. 2 drážky v spodnej časti zásobníka sa ľahko prilepia na tyč v držiaku jednotky. Uchopte záchytnú
nádobu zberného koša a uložte zbernú nádobu späť na svoje miesto.
Zdravie TIP
Ak trpíte alergiami alebo astmou, vyprázdnite vysávač vonku. Keď vyprázdňujete nečistoty do koša, jemne
poklepte na zbernú nádobu proti strane plechovky, aby ste odstránili voľné zvyšky.

Čistenie filtra nečistôt
Kvôli zachovaniu optimálneho výkonu treba čistiť filter. Filter nečistôt musí byť čistý a bez nečistôt, ktoré
by mohli brániť prúdeniu vzduchu.
1. Otočte ovládací gombík do polohy OFF (vypnuté) a odpojte zariadenie zo zásuvky.
2. Vytiahnite zbernú nádobu smerom von z prednej časti dutiny zásobníka. Uchopte zbernú nádobu a pevne
ju vytiahnite von z hlavnej jednotky vysávača. Nájdite rukoväť filtra nečistôt.
3. Odstráňte filter nečistôt uchopením držadla filtra nečistôt a otočením proti smeru hodinových ručičiek do
polohy "odomknutie". Vytiahnite filter priamo nahor a von z hornej časti zberného koša (pozri obrázok 3).
Opláchnite pod tečúcou vodou a vyčistite.
4. DÔLEŽITÉ! Pred použitím dôkladne osušte.
5. Zasuňte filter nečistôt späť do hornej časti zberného koša. Otočte zámok do polohy "lock". Vložte zberný
kôš na svoje miesto.

Návod na údržbu
Dôležité! Nikdy nepoužívajte vysávač bez toho, aby bol filter nečistôt správne nasadený.

Čistenie držiaka micro filtrov
1. Držiak výfukového filtra Micro sa posúva nahor a von zo skrine na boku jednotky.
2. Jemne vytiahnite filter z držiaka filtra. (Pozri obrázok 4)
3. Jemne poklepte na Filter proti nádobe na odpadky, aby ste uvoľnili a odstránili prebytočné nečistoty.
(Pozri obrázok 5)
4. Filter čistite jemným mydlom a vodou; pred použitím opláchnite a dôkladne osušte jednotku.

5. Ak je potrebný nový filter, vymeňte ho za štandardné filtračné kazety HEPA HF4. Uistite sa, že dobre
sedí v držiaku filtra.
6. Zasuňte držiak späť do jednotky s filtrom smerom von.
POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BEZ VLOŽENĚHO FILTRA.

Údržba
Čistenie zbernej nádoby
Zberný kôš by sa mal pravidelne umývať.
l. Kôš umyte v teplej vode pomocou jemného mydla. Vyhnite sa drsným alebo abrazívnym čistiacim
prostriedkom alebo hubkám. Dôkladne opláchnite.
NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA NEVKLADAJTE ZBERNÚ NÁDOBU DO UMÝVAČKY.
2. Nechajte uschnúť na vzduchu. Pred opätovným vložením do zberného koša sa uistite, že je zberný
zásobník úplne suchý.
3. Vložte zostavený zberný kôš do zariadenia.
Dôležité poznámky
Vo vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.
Aby ste predišli poškodeniu vnútorných komponentov, je potrebné autorizované servisné stredisko.
Skladovanie
l. Odpojte jednotku a vyčistite zberný kôš a všetky filtre.
2. Vysávač skladujte na čistom a suchom mieste.
3. Nikdy neskladujte zapojený spotrebič, použite priestor na uskladnenie káblov na zadnej strane jednotky.
Ochrana Životného prostredia
Tento výrobok nemôže byť vyhodený ako domáci odpad. Namiesto toho by mal byť odovzdaný príslušnému
zberu pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej recyklácie, pomôžete
predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo byť
spôsobené manipuláciu s týmto výrobkom.

Možné riešenie
l. pripojte zásuvku
2. otočte ovládací gombík do
polohy MAN alebo AUTO
3.pripojte veko zberného koša na
vrch zberného koša
4. skontrolujte poistku alebo istič
5..zavolajte kvalifikovaného
elektrikára vymeniť domovú
poistku alebo resetovať obvod
ističa
nevysáva
l. prívod vzduchu je zablokovaný Najprv otočte ovládačom I do
2.kontajner je plný
polohy OFF
3.smeti môže byť príliš veľké na l. vyčistite priestor prívodu
vstup
nečistôt
2. vyprázdnite zberný kôš
3. vyčistite veľké nečistoty.
senzory sa neaktivujú
l. vysávač nie je v režime AUTO l. otočte otočný regulátor do
polohy AUTO.
slabé sanie
l. filtre môžu byť špinavé
1. otočte ovládací gombík do
polohy OFF
2. v prípade potreby vyčistite
filtre
kontrolka stavu bliká
l. senzory boli vypnuté na 30
1. otočte ovládací gombík do
sekund, ktoré spôsobili napájanie polohy OFF
motor sa vypne.
2. skontrolujte filter nečistôt a
filtračné filtre, aby ste sa uistili,
že sú čisté
indikátor zbernej nádoby svieti
l.zberná nádoba je plná
1. vyprázdnite zberný kôš
2. vyčistite všetky filtre nečistôt
nečistoty na vstupe pred
1. ovládač otočte do polohy
zapnutím jednotky
MANUAL
2. ručne aktivujte jednotku
Abnormálnu situáciu alebo poruchu nie je možné vyriešiť, obráťte sa na zákaznícky servis včas.
Problém
vysávač sa nespustí

Možná príčina
1. nie je dobre zapojený
2. vysávač je v polohe OFF
3.filter je v zlej polohe
4.zlé napájanie v stene alebo
vyhodený istič

Obmedzenie záruky
Jednoročná záruka od dátumu predaja, ak by sa tento výrobok alebo akákoľvek jeho časť ukázala ako
chybná
Táto záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nevhodným používaním, zlou inštaláciu, alebo na akúkoľvek
časť ktorá trpela normálnym opotrebovaním, zmenou, nesprávnou inštaláciou, fyzickým poškodením,
nehodou alebo na chyby spôsobené prepravou.
Nevzťahuje sa ani na poškodenia spôsobené ohňom, záplavami, zemetraseniami a inými prírodnými
príčinami.

