ROVUS VYSÁVAČ VICTOR
MODEL Č.: SC901BA-E12

SK

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu
referenciu.

UPOZORNENIA
1. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať
len v prípade, že bolo umiestnené alebo nainštalované do svojej
zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohy, a že sú pod dozorom
dospelej osoby alebo im bolo používanie zariadenia vysvetlené tak,
aby ho dokázali bezpečne používať a uvedomovali si možné riziká.
Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do siete,
regulovať, čistiť ani vykonávať akúkoľvek údržbu.
2. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
3. Skladujte vysávač na chladnom, suchom mieste vo vnútri.
4. Pred spustením do prevádzky sa uistite, že napätie vo Vašej sieti
zodpovedá napätiu spotrebiča.
5. Nevysávajte a nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých alebo
zápalných materiálov (napr. benzínu a iných palív, náplní do
zapaľovačov, čističov, farieb na olejovej báze), plynov (napr.
zemného plynu, vodíka), výbušného prachu (napr. uhoľného
prachu, horčíkového prachu, prachu z obilia, pušného prachu) a
ani akýchkoľvek zdrojov dymu a ohňa.
6. Nikdy nevysávajte toxické materiály, ako sú výpary a prach, ktoré
môžu ohroziť zdravie.
7. Tento spotrebič by nemal byť používaný na vysávanie tekutín z
nádob, umývadiel, vaní a podobne. Môžete ho použiť na vysatie
menšieho množstva kvapaliny, ale len z podlahy a iných rovných
povrchov.
8. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie omietky, cementu a iných
látok, ktoré môžu v kontakte s vodou stvrdnúť a tým znemožniť
normálne fungovanie prístroja.
9. Tento spotrebič nie je hračka. Keď je vysávač používaný deťmi
alebo v blízkosti detí či domácich miláčikov, je potrebný prísny
dohľad. Nikdy produkt nepoužívajte na vysávanie osôb a zvierat.

10. Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov. Pri vysávaní
na schodoch buďte obzvlášť opatrný. Neprechádzajte vysávačom
cez kábel.
11. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený, ale výlučne
elektrotechnikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa
predišlo riziku.
12. O žiadnu úpravu ani opravu sa nepokúšajte svojpomocne
a zaistite, aby všetky opravy vykonával výlučne odborne spôsobilý
technik.
13. Pred odpojením z elektrickej zásuvky vypnite všetky ovládacie
prvky. Keď je vysávač bez dozoru, nenechávajte ho zapojený do
elektrickej siete. Pred údržbou a keď produkt nepoužívate, odpojte
kábel zo siete. Nedotýkajte sa zástrčky ani vysávača mokrými
rukami.
14. Pri odpájaní spotrebiča zo siete potiahnite priamo za zástrčku;
neťahajte za kábel.
15. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte
zariadenie do vody ani do iných tekutín.
16. Tento spotrebič nikdy nespúšťajte bez vody v nádržke, pretože by
to mohlo viesť k jeho zlyhaniu a/alebo znečisteniu prostredia.
17. Pravidelne odstraňujte nahromadený prach, chlpy, vlasy a pod.,
ktoré spôsobujú upchatie vysávača a výrazne znižujú jeho saciu
silu a/alebo celkový výkon.
18. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované,
zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne
používateľ.
19. Výrobca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo nesprávnym či
nevhodným použitím.
OBRÁZOK 1 – ZOZNAM ČASTÍ
1. Univerzálna kefa na podlahu

13. Napájací kábel
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14. Bočná západka

3. Spodná trubica
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4. Vrchná trubica

16. Základňa

5. Regulácia nasávania

17. Koliesko

6. Rukoväť

18. Kryt výfuku

7. Hadica

19. Výfuková tryska

8. Sací otvor

20. T-kefa

9. Regulácia výkonu

21. Štrbinová hubica

10. Rúčka na prenášanie
11. Vypínač

22. Okrúhla kefa
23. Vodná kefa

12. Výstup výfuku
PRED POUŽITÍM
Poznámka: Pred montážou, výmenou alebo odstraňovaním príslušenstva vždy najprv odpojte zástrčku z elektrickej siete.
Inštalácia koliesok (OBRÁZOK 2)
Vložte kolieska do otvorov v spodnej časti základne a pevne ich zatlačte dovnútra.
Demontáž motorovej jednotky (OBRÁZOK 3)
Uvoľnite bočné západky pohybom nahor a von. Potom vytiahnite hlavu vysávača nahor.
Prístup k HEPA filtru (OBRÁZOK 4)
Odstráňte vodný uzáver otočením proti smeru hodinových ručičiek.
Nainštalujte vodný uzáver tak, že ho správne zarovnáte na hlavnej jednotke a otočíte ho v smere hodinových ručičiek.
Výmena HEPA filtra (OBRÁZOK 5)
Odstráňte HEPA filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Osaďte nový HEPA filter a uzamknite ho otočením v smere
hodinových ručičiek.
*POZNÁMKA: HEPA filter je umývateľný. Môžete ho umyť pod studenou vodou bez čistiacich prostriedkov. Pred použitím ho
dôkladne osušte.
Odpojenie prívodu vzduchu (OBRÁZOK 6)
Odpojte prívodovú trubicu potiahnutím nahor.
Pripevníte ju posunutím nadol, kým sa neuzamkne vo svojej pozícii (kliknutie).
Pripojenie prívodu vzduchu (OBRÁZOK 7)
Pripojte prívodnú trubicu tak, že ju zasuniete do vodidla a zatlačíte nadol.
Pridanie a vysávanie vody (OBRÁZOK 8)
Pre vysávanie naplňte vodu po úroveň MAX. Neprekračujte túto úroveň.
Pri vysávaní vody nepresahujte úroveň MAX.
Pripojenie motorovej jednotky (OBRÁZOK 9)
Umiestnite motorovú jednotku na nádobu a bezpečne zacvaknite obidve západky na svoje miesto.
POUŽITIE
Pripojenie hadice (OBRÁZOK 10)
Vložte hadicu do sacieho otvoru na nádobe a otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým sa neuzamkne vo svojej pozícii.
Pripojenie trubíc (OBRÁZOK 11)
Vložte rukoväť do trubice, ako je zobrazené.
Montáž kefiek (OBRÁZOK 12)
Vložte podlahovú alebo vodnú kefu, ako je zobrazené.
Montáž trysiek (OBRÁZOK 13)
Vložte trysky, ako je zobrazené.
Používanie výfukovej trysky (OBRÁZOK 14)
Odstráňte kryt výfuku otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vložte a zaistite hadicu v smere hodinových ručičiek. Pripojte
výfukovú trysku na rukoväť.
Začatie vysávania (OBRÁZOK 15)
Stlačte tlačidlo vypínača. Otočte regulátor výkonu v smere (vyšší sací výkon) alebo proti smeru (nižší sací výkon) hodinových
ručičiek a nastavte silu satia podľa vysávaného povrchu, použitého nadstavca a Vašich preferencií.
Nastavenie prúdu vzduchu (OBRÁZOK 16)
Otvorte/zatvorte regulačný gombík prietoku vzduchu pre zníženie/zvýšenie jeho prúdenia.
Použitie univerzálnej podlahovej kefy (OBRÁZOK 17)
Zatlačením ľavej/pravej západky nadol si zvolíte, či chcete kefu so štetinami alebo bez nich – na základe povrchu, ktorý idete
vysávať. A – kefa na koberce a B – kefa na podlahy.
ČISTENIE A ÚDRŽBA:
Pre optimalizáciu funkčnosti a životnosti spotrebiča:
po každom použití zariadenie vyčistite

-

po dlhšom používaní vysávača vyčistite HEPA filter
pred uskladnením zariadenia ho dôkladne osušte
spotrebič skladujte na suchom a tmavom mieste

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV
Problém

Možná príčina

Riešenie

Vypínač nie je zapnutý

Uistite sa, že je tlačidlo vypínača zapnuté.

Poškodený napájací
kábel
Štrbinové nadstavce
alebo predlžovacia
hubica môžu byť
upchaté
Voda v zásobníku je
veľmi špinavá
Filter je špinavý

Nepoužívajte poškodený napájací kábel.
Kontaktujte autorizované servisné centrum.
Skontrolujte prípadné blokácie a vyčistite ich.

Vysávač sa prehrieva

Filter je špinavý

Skontrolujte filter a očistite ho od špiny.

Vzduch vychádzajúci z
vysávača zapácha

Filter je špinavý
Filter nie je suchý

Skontrolujte filter a očistite ho od špiny.
Pred vložením filtra naspäť do ručnej jednotky
sa uistite, že je úplne suchý. V prípade potreby
vymeňte vodu za čerstvú.

Vysávač nefunguje

Sací výkon sa znižuje

Pravidelne meňte vodu v zásobníku za čistú a
po každom použití nádržku vyprázdnite.
Kontaktujte distribútora ohľadom možnosti
zakúpenia náhradných dielov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Produkt musí byť počas prepravy a pri skladovaní v suchu a nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
Názov produktu: ROVUS VYSÁVAČ VICTOR
Model č.: SC901BA-E12 / ID: 110012909
Napätie: 220 V – 240 V~
Frekvencia: 50/60 Hz
Výkon: 1200 W
Krajina pôvodu: Čína
Vlastník ochrannej známky/dovozca do EÚ/distribútor: Top Shop International S.A., Via al Mulino 22 6814 Cadempino,
Švajčiarsko
RU dovozca: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651, Москва ул. Перерва д. 11, стр.23
Dátum výroby a sériové číslo nájdete na produkte.
Rovus je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International SA.
CE, WEEE, EAC, TRIEDA OCHRANY II

