
Vakuový vysavač vlasů pro kadeřníky Sibel Hairbuster
Model: 0170099

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
Během používání  tohoto  elektrospotřebiče  vždy  dodržujte  následující  bezpečnostní  zásady.  Tuto  uživatelskou  příručku  si  uschovejte,  protože  obsahuje  důležité
bezpečnostní a provozní informace. Během provozu elektrospotřebiče musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně těchto:
PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:
1. Před vytáhnutím vidlice napájecího kabelu vysavače nastavte vždy ovládací kolečko do polohy OFF (vypnuté).
2. Před čištěním a údržbou vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky. Vidlici ze zásuvky nikdy nevytahujte za kabel; vytahujte ji uchopením za tělo vidlice. 
3. Vysavač nesmíte používat jako hračku. Toto zařízení nesmí být používané osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi a
osobami, které nemají příslušné vědomosti, leda by k používání spotřebiče docházelo pod dozorem a za instruktáže osob zodpovědných za bezpečí uvedených osob. V
blízkosti malých dětí nepoužívejte režim AUTO a neuchovávejte vysavač s kabelem připojený do elektrické zásuvky. Děti bez dohledu nesmí vykonávat čištění nebo
údržbu spotřebiče.
4. Vysavač netahejte ani nepřenášejte za napájecí kabel. Nespouštějte vysavač, který stojí na napájecím kabelu, nepřirážejte kabel dveřmi ani ho netahejte podél
ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel používejte v dostatečné vzdálenosti od horkých ploch.
5. Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho vidlice poškozené, spotřebič nepoužívejte. Stejně postupujte, pokud vysavač nefunguje správně. V takovém případě musíte
vysavač předat autorizovanému servisu na opravu.
6. Nedotýkejte se vidlice napájecího kabelu ani samotného vysavače mokrýma rukama.
7. Nepoužívejte vysavač na mokrém povrchu.
8. Nevystavujte ho působení deště.
9. Nepoužívejte vysavač na vysávání vody nebo vlhkých materiálů, např. bahna, stěrky nebo tmelu. Nepoužívejte na vysávání kapalin ani mokrých předmětů.
10. Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých nebo zápalných kapalin, např. benzínu. Nepoužívejte v prostorech, kde jsou tyto kapaliny přítomné.
11. Nepoužívejte vysavač k vysávání hořících nebo tlejících materiálů, např. cigaret, zápalek nebo žhavého popela.
12. Vlasy, volné oblečení, všechny části těla a zejména prsty držte ve vzdálenosti od otvorů a pohyblivých součástí.
13. Do otvoru vysavače nevkládejte žádné předměty, ani ho nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané nebo neprůchodné.
14. Nepoužívejte vysavač ke sběru tvrdých nebo ostrých předmětů nebo jiného odpadu větších rozměrů. Před vysáváním ho musíte uklidit ručně.
15. Nepoužívejte bez nádoby na smetí, která je řádně vložená do vysavače.
16. Spotřebič může byť používaný výhradně na účel, na který byl navržený. Jiný způsob použití bude považovaný za nesprávný. Výrobce nenese zodpovědnost za
případné škody vyplývající z nesprávného nebo chybného použití.
17. Před výměnou nádoby na smetí nebo filtru musíte vysavač vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
18. Vytáhněte vidlici napájecího kabelu před každým čištěním nebo údržbou. 
19. Pokud spotřebič nepracuje tak, jak by měl, kontaktujte dodavatele. Nepokoušejte se sami o opravu, protože to bude mít za následek ztrátu záruky.
20. Na čištění spotřebiče používejte vlhký hadřík, abyste snížili elektrostatický náboj na jeho povrchu.

Tento symbol znamená, že tento výrobek není možné na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby sa zabránilo negativním
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným nesprávným zacházením s odpady, výrobek je potřeba zpracovat zodpovědným způsobem tak, aby se
zabezpečilo opětovné využití druhotných surovin. Abyste mohli vrátit použitý spotřebič, využijte systém zvláštních sběren nebo kontaktujte prodejnu, ve které

jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdat na recyklaci bezpečnou pro životní prostředí.
Likvidace v zemích mimo EU
Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.
TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

VÝSTRAHA
Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

POPIS VYSAVAČE SIBEL CLEANBUSTER

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Vytáhněte vysavač z obalu a postavte rovně na podlahu bez koberce. Odstraňte těsnící pásku z výstupního mikrofiltru na boku vysavače.
2. Vložte vidlici napájecího kabelu do standardní elektrické zásuvky 220-240 V.
Otočením ovládacího kolečka do polohy MAN zvolíte ruční obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatický provoz. Pokud bude ovládací kolečko v jedné z
těchto poloh, bude svítit kontrolka stavu POWER (napájení). Nyní je vysavač připravený k provozu.

PROVOZNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ: Vysavač nebude fungovat, pokud bude ovládací kolečko nastavené v poloze OFF (vypnuté).
1. Otočením ovládacího kolečka do polohy MAN zvolíte ruční obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatický provoz. Pokud bude ovládací kolečko v jedné z
těchto poloh, bude svítit kontrolka stavu POWER (napájení).
2. Během režimu MANUAL musíte zamést smetí k nasávacímu otvoru u základny vysavače a stisknout tlačítko pro ruční spuštění; vysavač nasaje smetí přes nasávací
otvor do nádoby na smetí.
UPOZORNĚNÍ:
1. Režim MANUAL bude fungovat po dobu 5 sekund. V závislosti na množství smetí může byť potřebné, abyste tlačítko ručního spuštění stiskli víckrát.
2. Pokud bude ovládací kolečko nastavené do polohy AUTO, musíte zamést smetí k nasávacímu otvoru u základny spotřebiče, a jakmile senzory zaznamenají smetí,
automaticky spustí synchronizovaný cyklus vysávání, který skončí, až čidla přestanou detekovat smetí. Vysavač sám nasaje smetí přes nasávací otvor do nádoby na
smetí a uživatel se nemusí ohýbat ani dotýkat nečistot.
3. Pokud chcete spustit vysávání, ať už v režimu MANUAL nebo AUTO, musíte stisknout tlačítko pro ruční spuštění.
4. Když se nádoba na smetí naplní, musíte ji vyprázdnit. Signalizační kontrolka nádoby na smetí vás upozorní, když bude nádobu potřeba vyprázdnit.



POKYNY PRO ÚDRŽBU
1. Pokud je potřeba vyprázdnit nádobu na smetí vysavače, musíte nastavit ovládací kolečko do pozice OFF a vyjmout ze zásuvky vidlici napájecího kabelu.
2. Z přední strany vysavače vyklopte nádobu na smetí. Nádobu na smetí silně uchopte, nadzvedněte ji a vytáhněte z těla vysavače.
3. Jednou rukou držte silně nádobu na smetí a druhou rukou uchopte madlo víka nádoby a vytáhněte ho přímo a směrem ven.
4. Nádobu na smetí vysypte otočením dnem vzhůru nad odpadkovým košem nebo popelnicí. Ujistěte se, že jste vysypali všechny nečistoty a smetí ze dna nádoby.
Abyste pečlivě vysypali všechno smetí, musíte jemně poklepat bokem nádoby na smetí o hranu koše nebo popelnice. Nasaďte zpět víko na nádobu na smetí.
5. Vlhkým hadříkem očistěte čidla, oblast nasávání a komoru na nádobu na smetí.
6. Smontovanou nádobu na smetí s víkem, které je řádně připevněné na svém místě, vložte dnem vpřed do prostoru na nádobu na přední straně vysavače. Dvě drážky
ve dně nádoby lehce zapadnou do tyče v přední části vysavače. Uchopte držadlo nádoby na smetí a zajistěte nádobu na svém místě.

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ
Uživatel, který trpí alergií nebo astmatem, by měl vynášet nádobu na smetí ven tak, aby ji vyprázdnil na čerstvém vzduchu. Po vysypaní nečistot do odpadkového koše
nebo popelnice musíte jemně poklepat nádobou o hranu koše nebo popelnice tak, abyste vysypali zbytky smetí.

ČIŠTĚNÍ FILTRU NA NEČISTOTY
Pro zajištění optimálního výkonu je potřeba pravidelně čistit filtr na nečistoty, a to jakmile sání přestane být dostatečně silné. Filtr na nečistoty musí být čistý a nesmí
obsahovat prvky, které mohou bránit v proudění vzduchu.
1. Otočte ovládací kolečko do polohy OFF a vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Z přední strany vysavače vyklopte nádobu na smetí. Nádobu na smetí silně uchopte, nadzvedněte ji a vytáhněte z těla vysavače. Najděte držák filtru na nečistoty.
3. Filtr na nečistoty vytáhnete tak, že uchopíte madlo filtru a otočíte jím proti směru hodinových ručiček do polohy "unlock" (odemknuté). Filtr vytáhněte přímo a vyjměte
shora nádoby na smetí. Filter vyčistěte propláchnutím pod tekoucí vodou.
4. DŮLEŽITÉ! Před použitím důkladně usušte.
5. Filtr na nečistoty zasuňte zpěť do nádoby na smetí (shora). Otočte ve směru hodinových ručiček do polohy "lock" (zamknuté). Nádobu na smetí vložte na její místo.

DŮLEŽITÉ! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VYSAVAČ BEZ FILTRU NA NEČISTOTY. FILTR MUSÍ BYŤ ŘÁDNĚ VLOŽENÝ NA SVÉ MÍSTO.

ČIŠTĚNÍ RÁMEČKU VÝSTUPNÍHO MIKROFILTRU
1. Rámeček výstupního mikrofiltru je možné přesunout nahoru a vysunout z korpusu na boku vysavače.
2. Opatrně vytáhněte filtr z rámečku.
3. Poklepejte jemně filtrem o odpadkový koš, abyste uvolnili a odstranili nečistoty a prach.
4. Pokud chcete filtr vyčistit, musíte ho umýt vodou s mýdlem; před opakovaným použitím ho musíte důkladně propláchnout a vysušit.
5. Pokud potřebujete nový filtr, musíte ho vyměnit za standardní filtrační vložku HEPA HF4. Ujistěte se, že dobře zapadá do rámečku filtru.
6. Rámeček zasuňte zpět do zařízení s filtrem nasměrovaným ven.

DŮLEŽITÉ! NEPOUŽÍVEJTE VYSAVAČ BEZ VÝSTUPNÍHO MIKROFILTRU A RÁMEČKU. MIKROFILTR S     RÁMEČKEM MUSÍ BÝT VLOŽENY NA SVÉ MÍSTO.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA SMETÍ
Jednou za čas je potřeba nádobu na smetí umýt.
1. Nádobu umyjte mýdlem pod teplou vodou. Nepoužívejte drsné nebo brusné čisticí prostředky nebo houby. Nádobu důkladně vypláchněte.
ABY SE PŘEDEŠLO POŠKOZENÍ, NEVKLÁDEJTE NÁDOBU NA SMETÍ DO MYČKY NA NÁDOBÍ.
2. Nechte ji vyschnout na vzduchu. Předtím, než vložíte nádobu na smetí zpět do vysavače, ujistěte se, že je úplně suchá.
3. Smontovanou nádobu na smetí vložte podle návodu uvedeného v Pokyny pro údržbu.

Důležité poznámky
Kromě činností, které zahrnují čištění filtru na nečistoty a výměny rámečku výstupního mikrofiltru a které jsou popsané v této příručce, uživatel nevykonává žádne jiné
činnosti souvisící se servisem tohoto automatického vysavače. Vevnitř vysavače se nenacházejí žádne součástky, které by vyžadovaly údržbu a servis uživatele. Servis
vysavače může vykonávat pouze autorizované servisní středisko. Tím chceme zabezpečit, aby nedocházelo k poškození vnitřních součástek.

SKLADOVÁNÍ
1. Před uložením vysavače do skladu musíte vytáhnout vidlici napájecího kabelu a vyčistit nádobu na smetí a všechny filtry.
2. Vysavač skladujte v interiéru, na čistém a suchém místě.
3. Vysavač nikdy neskladujte s vidlicí napájecího kabelu zapojenou do elektrické zásuvky. Síťový kabel nikdy neomotávejte okolo vysavače, používejte schránku na
kabel v zadní části vysavače. Nevystavujte kabel žádnému mechanickému napětí v místě, kde vstupuje do vysavače, může dojít k jeho odření a přetrhnutí.

VAROVÁNÍ! ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPOUŽÍVEJTE VENKU ANI NA MOKRÉM POVRCHU.

ZJIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Problém Možná příčina Řešení problému

Vysavač nelze spustit.

1. Vidlice napájecího kabelu není řádně zapojená do 
zásuvky.
2. Ovládací kolečko je nastavené v poloze OFF.
3. Filtr na nečistoty není na svém místě.
4. V síťové zásuvce není napětí.
5. Přepálená pojistka nebo vyhozený jistič v budově.

1. Zasuňte správně vidlici přívodního kabelu.
2. Otočte ovládací kolečko do polohy MAN nebo AUTO.
3. Nasaďte víko na nádobu na smetí.
4. Zkontrolujte pojistku nebo jistič v budově. Pro výměnu pojistky 
nebo nahození jističe v budově přivolejte kvalifikovaného 
elektrikáře.

Nevysává smetí.
1. Nasávací otvor je ucpaný.
2. Nádoba je plná.
3. Smetí je větší než nasávací otvor.

Nejprv otočte ovládací kolečko do polohy OFF.
1. Vyčistěte nasávací otvor.
2. Vyprázdněte nádobu na smetí.
3. Odstraňte velké smetí.

Nefungují čidla. 1. Vysavač není v režimu AUTO. 1. Otočte ovládací kolečko do polohy AUTO.

Sání je příliš slabé. 1. Filtry mohou být znečištěné.
1. Otočte ovládací kolečko do polohy OFF.
2. V případe potřeby vyčistěte filtr nebo výstupní mikrofiltr od 
nečistot.

Indikátor stavu bliká.
1. Snímače byly vypnutá na 30 sekund, což 
způsobilo vypnutí napájení motoru.

1. Otočte ovládací kolečko do polohy OFF.
2. Zkontrolujte filtr na nečistoty a výstupní mikrofiltr, abyste se 
ujistili, že jsou čisté.

Svítí signalizační kontrolky nádoby na 
smetí.

1. Nádoba na smetí je plná.
1. Vyprázdněte nádobu na smetí.
2. Vyčistěte všechny filtry od nečistot.

Smetí před nasávacím otvorem před 
zapnutím napájení vysavače.

1. Otočte ovládací kolečko do polohy MANUAL.
2. Spusťte vysavač ručně.
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Vákuový vysávač vlasov pre kaderníkov Sibel Hairbuster
Model: 0170099

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
Počas používania tohto elektrospotrebiče vždy dodržujte  nasledujúce bezpečnostné zásady.  Túto  používateľskú príručku si  uschovajte, pretože obsahuje  dôležité
bezpečnostné a prevádzkové informácie. Počas prevádzky elektrospotrebiče musíte vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane týchto:
PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
VAROVANIE: Aby predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:
1. Pred vytiahnutím vidlice napájacieho kábla vysávače nastavte vždy ovládacie koliesko do polohy OFF (vypnuté).
2. Pred čistením a údržbou vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky. Vidlicu zo zásuvky nikdy nevyťahujte za kábel; vytahujte ju uchopením za telo vidlice.  
3. Vysávač nesmiete používať ako hračku. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí)  s obmedzenými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými
schopnosťami a osobami, ktoré nemajú príslušné vedomosti, ibaže by k používaniu spotrebiča dochádzalo pod dozorom a za inštruktáže osob zodpovedajúcich za
bezpečia uvedených osôb. V blízkosti malých detí nepoužívajte režim AUTO a neuchovávajte vysávač s káblom pripojený do elektrickej zásuvky. Deti bez dohľadu
nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča.
4. Vysávač neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel. Nespúšťajte vysávač, ktorý stojí na napájacom kábli, nepřirážejte kábel dverami ani ho neťahajte pozdĺž
ostrých hrán alebo rohov. Napájací kábel používajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch.
5. Ak sú napájací kábel alebo jeho vidlica poškodené, spotrebič nepoužívajte. Rovnako postupujte, ak vysávač nefunguje správne. V takom prípade musíte vysávač
predať autorizovanému servisu na opravu.
6. Nedotýkajte sa vidlice napájacieho kábla ani samotného vysávača mokrými rukami.
7. Nepoužívajte vysávač na mokrom povrchu.
8. Nevystavujte ho pôsobeniu dažďa.
9. Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody alebo vlhkých materiálov, napr. bahna, stierky alebo tmelu. Nepoužívajte na vysávanie kvapalín ani mokrých predmetov.
10. Nepoužívajte vysávač k upratovaniu horľavých alebo zápalných kvapalín, napr. benzínu. Nepoužívajte v priestoroch, kde sú tieto kvapaliny prítomné.
11. Nepoužívajte vysávač k upratovaniu horiacich alebo tlejúcich materiálov, napr. cigariet, zápaliek alebo žeravého popola.
12. Vlasy, voľné oblečenie, všetky časti tela a najmä prsty držte vo vzdialenosti od otvorov a pohyblivých súčastí.
13. Do otvoru vysávača nevkladajte žiadne predmety ani ho nepoužívajte, ak sú niektoré otvory upchané alebo nepriechodné.
14. Nepoužívajte vysávač k zberu tvrdých alebo ostrých predmetov alebo iného odpadu väčších rozmerov. Pred vysávaním ho musíte upratať ručne.
15. Nepoužívajte bez nádoby na smeti, ktorá je riadne vložená do vysávača.
16. Spotrebič môže byť používaný výhradne na účel, na ktorý bol navrhnutý. Iný spôsob použitia bude považovaný za nesprávny. Výrobca nenesie zodpovednosť za
prípadné škody vyplývajúce z nesprávneho alebo chybného použitia.
17. Pred výmenou nádoby na smeti alebo filtra musíte vysávač vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
18. Vyberte vidlicu napájacieho kábla pred každým čistením alebo údržbou. 
19. Ak spotrebič nepracuje tak, ako by mal, kontaktujte dodávateľa. Nepokúšajte sa o svojvoľnú opravu, pretože to bude mať za následok stratu záruky.
20. Na čistenie spotrebiča vysávače používajte vlhkú handričku, aby ste znížili elektrostatický náboj na jeho povrchu.

Tento symbol znamená, že tento výrobok nemožno na území Európskej únie vyhodiť spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vyvolaným nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom
tak,  aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín.  Aby ste  mohli  vrátiť  použitý spotrebič, využite systém zvláštnych zberní  alebo kontaktujte

predajňu, v ktorej ste spotrebič zakúpili. Predajňa môže výrobok odobrať a odovzdať na recykláciu bezpečné pre životné prostredie.
Likvidácia v krajinách mimo EÚ
Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu.
TENTO NÁVOD STAROSTLIVO USCHOVAJTE.

VÝSTRAHA
Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

POPIS VYSÁVAČA SIBEL HAIRBUSTER

PŘED PRVÝM POUŽITÍM
1. Vyberte vysávač z obalu a postavte rovno na podlahu bez koberca. Odstráňte tesniacu pásku z výstupného mikrofiltra na boku vysávača.
2. Vložte vidlicu napájacieho kábla do štandardnej elektrickej zásuvky 220-240 V.
Otočením ovládacieho kolieska do polohy MAN zvolíte ručnú obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatickú prevádzku. Pokiaľ bude ovládacie koliesko v jednej
z týchto polôh, bude svietiť kontrolka stavu POWER (napájanie). Teraz je vysávač pripravený na prevádzku.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY
UPOZORNENIE: Vysávač nebude fungovať, ak bude ovládacie koliesko nastavené v polohe OFF (vypnuté).
1. Otočením ovládacieho kolieska do polohy MAN zvolíte ručnú obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatickú prevádzku. Pokiaľ bude ovládacie koliesko v
jednej z týchto polôh, bude svietiť kontrolka stavu POWER (napájanie).
2. Počas režimu MANUAL musíte zamiesť smeti k nasávaciemu otvoru pri základni vysávača a stlačiť tlačidlo pre ručné spúšťanie; vysávač nasaje smeti cez nasávací
otvor do nádoby na smeti.
UPOZORNENIE:
1. Režim MANUAL bude fungovať po dobu 5 sekúnd. V závislosti na množstve smeti môže byť potrebné, aby ste tlačidlo ručného spustenia stlačili viackrát.
2. Pokiaľ bude ovládacie koliesko nastavené do polohy AUTO, musíte zamiesť smeti k nasávaciemu otvoru pri základni spotrebiča, a akonáhle senzory zaznamenajú
smeti, automaticky spustí synchronizovaný cyklus vysávania, ktorý skončí, až čidlá prestanú detekovať smeti. Vysávač sám nasaje smeti cez nasávací otvor do nádoby
na smeti a používateľ sa nemusí zohýbať ani dotýkať nečistôt.
3. Ak chcete spustiť vysávanie, či už v režime MANUAL alebo AUTO, musíte stlačiť tlačidlo pre ručné spustenie.
4. Keď sa nádoba na smeti naplní, musíte ju vyprázdniť. Signalizačné kontrolka nádoby na smeti vás upozorní, keď bude nádobu potreba vyprázdniť.



POKYNY PRE ÚDRŽBU
1. Ak je potrebné vyprázdniť nádobu na smeti vysávača, musíte nastaviť ovládacie koliesko dopozice OFF a vyňať zo zásuvky vidlicu napájacieho kábla.
2. Z prednej strany vysávača vyklopte nádobu na smeti. Nádobu na smeti silno uchopte, nadvihnite ju a vytiahnite z tela vysávača.
3. Jednou rukou držte silne nádobu na smeti a druhou rukou uchopte madlo veka nádoby a vytiahnite ho priamo a smerom von.
4. Nádobu na smeti vysypte otočením dnom hore nad odpadkovým košom alebo smetiakom. Uistite sa, že ste vysypali všetky nečistoty a smeti z a spod nádoby. Aby ste
starostlivo vysypali všetko smeti, musíte jemne poklepať bokom nádoby na smetní o hranu koša alebo popolnice. Nasaďte späť veko na nádobu na smeti.
5. Vlhkou handrou alebo uterákom očistite čidla, oblasť nasávanie a komoru na nádobu na smeti.
6. Zmontovanú nádobu na smeti s vekom, ktoré je riadne pripevnené na svojom mieste, vložte dopredu dňom do priestoru na nádobu na prednej strane vysávača. Dve
drážky v dne nádoby ľahko zapadnú do tyče v prednej časti vysávača. Uchopte držadlo nádoby na smeti a zaistite nádobu na jej mieste.

ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE
Užívateľ, ktorý trpí alergiou alebo astmou, by mal vynášať nádobu na smeti von tak, aby ju vyprázdnil na čerstvom vzduchu. Po vysypaní nečistôt do odpadkového koša
alebo popolnice musíte jemne poklepať nádobou o hranu koša alebo popolnice tak, aby ste vysypali zbytky smeti.

ČISTENIE FILTRA NA NEČISTOTY
Pre zaistenie optimálneho výkonu je potrebné pravidelne čistiť filter na nečistoty, a to akonáhle sanie prestane byť dostatočné silné. Filter na nečistoty musí byť čistý a
nesmie obsahovať prvky, ktoré môžu brániť v prúdenie vzduchu.
1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF a vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky.
2. Z prednej strany vysávača vyklopte nádobu na smeti. Nádobu na smeti silno uchopte, nadvihnite ju a vytiahnite z tela vysávača. Nájdite držiak filtra na nečistoty.
3. Filter na nečistoty vytiahnete tak, že uchopíte madlo filtra a otočíte ním proti smeru hodinových ručičiek do polohy "unlock" (odomknuté). Filter vytiahnite priamo a
vyberte zhora nádoby na smeti. Filter vyčistite prepláchnutím pod tečúcou vodou.
4. DÔLEŽITÉ! Pred použitím dôkladne usušte.
5. Filter na nečistoty zasuňte späť do nádoby na smeti (zhora). Otočte v smere hodinových ručičiek do polohy "lock" (zamknuté). Nádobu na smeti vložte na jej miesto.

DÔLEŽITÉ! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE VYSÁVAČ BEZ FILTRA NA NEČISTOTY. FILTER MUSÍ BYŤ RIADNE VLOŽENÝ NA SVOJE MIESTO.

ČISTENIE RÁMČEKA VÝSTUPNÉHO MIKROFILTRA
1. Rámček výstupného mikrofiltra možno presunúť hore a vysunúť z korpusu na boku vysávača.
2. Opatrne vytiahnite filter z rámčeku.
3. Dvakrát kliknite jemne filtrom o odpadkový kôš, aby ste uvoľnili a odstránili nečistoty a prach.
4. Ak chcete filter vyčistiť, musíte ho umyť vodou s mydlom; pred opakovaným použitím ho musíte dôkladne prepláchnuť a vysušiť.
5. Ak potrebujete nový filter, musíte ho vymeniť za štandardnú filtračnú vložku HEPA HF4. Uistite sa, že dobre zapadá do rámčeka filtra.
6. Rámček zasuňte späť do zariadenia s filtrom nasmerovaným von.

DÔLEŽITÉ! NEPOUŽÍVAJTE VYSÁVAČ BEZ VÝSTUPNÉHO MIKROFILTRA A RÁMČEKA. MIKROFILTER S     RÁMEČKOM MUSÍ BYŤ VLOŽENY NA MIESTO.

ČISTENIE NÁDOBY NA SMETI
Raz za čas je potrebné nádobu na smeti umyť.
1. Nádobu umyte mydlom pod teplou vodou. Nepoužívajte drsné alebo brúsne čistiace prostriedky alebo špongie. Nádobu dôkladne vypláchnite.
ABY SA PREDIŠLO POŠKODENIU, NEVKLADAJTE NÁDOBU NA SMETI DO UMÝVAČKY RIADU.
2. Ponechajte ju vyschnúť na vzduchu. Predtým, než vložíte nádobu na smeti späť do vysávača, uistite sa, že je úplne suchá.
3. Zmontovanú nádobu na smeti vložte podľa návodu uvedeného v Pokyny pre údržbu.

Dôležité poznámky
Okrem činností, ktoré zahŕňajú čistenie filtra na nečistoty a výmeny rámčeka výstupného mikrofiltra a ktoré sú popísané v tejto príručke, užívateľ nevykonáva žiadne iné
činnosti súvisiace so servisom tohto automatického vysávača. Vo vnútri vysávača sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by vyžadovali údržbu a servis užívateľa.
Servis vysávača môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Tým chceme zabezpečiť, aby nedochádzalo k poškodeniu vnútorných súčiastok.

SKLADOVANIE
1. Pred uložením vysávača do skladu musíte vytiahnuť vidlicu napájacieho kábla a vyčistiť nádobu na smeti a všetky filtre.
2. Vysávač skladujte v interiéri, na čistom a suchom mieste.
3. Vysávač nikdy neskladujte s vidlicou napájacieho kábla zapojenú do elektrickej zásuvky. Sieťový kábel nikdy neomotávajte okolo vysávača, používajte schránku na
kábel v zadnej časti vysávača. Nevystavujte kábel žiadnemu mechanickému napätia v mieste, kde vstupuje do vysávača, môže dôjsť k jeho predratiu a pretrhnutiu.

VAROVANIE! ABY STE PREDIŠLI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE VONKU ANI NA MOKROM POVRCHU.

ZISTENIE A ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Problém Možná príčina Riešenie problému

Vysávač nemožno spustiť.

1. Vidlica napájacieho kábla nie je riadne zapojená 
do zásuvky.
2. Ovládacie koliesko je nastavené v polohe OFF.
3. Filter na nečistoty nie je na svojom mieste.
4. V sieťovej zásuvke nie je napätie.
5. Prepálená poistka alebo vyhodený istič v budove.

1. Zasuňte správne vidlicu prívodného kábla.
2. Otočte ovládacie koliesko do polohy MAN alebo AUTO.
3. Nasaďte veko na nádobu na smeti.
4. Skontrolujte poistku alebo istič v budove. Pre výmenu poistky 
alebo nahodenie ističa v budove privolajte kvalifikovaného, 
autorizovaného elektrikára.

Nevysáva smeti.
1. Nasávacie otvor je upchatý.
2. Nádoba je plná.
3. Smeti je väčší ako nasávací otvor.

Najprv otočte ovládacie koliesko do polohy OFF.
1. Vyčistite nasávací otvor.
2. Vyprázdnite nádobu na smeti.
3. Odstráňte veľké smeti.

Nefungujú čidlá. 1. Vysávač nie je v režime AUTO. 1. Otočte ovládacie koliesko do polohy AUTO.
Sanie je příliš slabé. 1. Filtre môžu byť znečistené. 1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF.

2. V prípade potreby vyčistite filter alebo výstupný mikrofilter od 
nečistôt.

Indikátor stavu bliká.
1. Snímače boly vypnuté na 30 sekúnd, čo spôsobilo 
vypnutie napájania motora.

1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF.
2. Skontrolujte filter na nečistoty a výstupný mikrofilter, aby ste sa 
uistili, že sú čisté.

Svieti signalizačné kontrolky nádoby 
na smeti.

1. Nádoba na smeti je plná.
1. Vyprázdnite nádobu na smeti.
2. Vyčistite všetky filtre od nečistôt.

Smeti pred nasávacím otvorom pred 
zapnutím napájania vysávača.

1. Otočte ovládacie koliesko do polohy MANUAL.
2. Spustite vysávač ručne.
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