ROVUS VYSÁVAČ STORM
Model č.: V8278

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 vo vnútornom prostredí.
3. Iskry vo vnútri motora môžu zapáliť horľavé výpary alebo prach. Nevysávajte
ani nepoužívajte vysávač v blízkosti horľavých alebo zápalných tekutín (napr.
benzínu alebo iných palív, kvapalných zapaľovačov, čistiacich prípravkov,
olejových farieb), plynov (napr. zemného plynu, vodíka), výbušného prachu
(uhoľného prachu, magnéziového prachu, prachu z obilia, strelného prachu)
alebo akýchkoľvek zdrojov dymu a ohňa.
4. Nikdy nevysávajte toxické materiály, pretože výpary a prach môžu spôsobiť
ohrozenie zdravia.
5. Nepoužívajte zariadenie na vysávanie omietky, cementu a podobných látok,
ktoré môžu pri kontakte s vodou stvrdnúť a brániť tak normálnemu fungovaniu
spotrebiča.
6. Tento produkt nie je hračka. Keď je používaný deťmi alebo v blízkosti detí a
domácich miláčikov, je potrebný prísny dohľad. Zariadenie nikdy nepoužívajte
na zvieratá.
7. Zapájajte len do zdroja, ktorý zodpovedá technickým špecifikáciám produktu.
8. Poškodený napájací kábel alebo nabíjačka musia byť okamžite vymenené, ale
výlučne odborne spôsobilou a kvalifikovanou osobou.
9. Pokiaľ zariadenie nefunguje, ako by malo, bolo vystavené silnému nárazu,
spadlo Vám, bolo poškodené, ponechané vonku alebo Vám spadlo do vody,
nepoužívajte ho.
10. O žiadnu opravu ani úpravu sa nepokúšajte svojpomocne a zaistite, aby
všetky opravy vykonával výlučne odborne spôsobilý technik.
11. Držte produkt v bezpečnej vzdialenosti od vyhrievaných povrchov.
12. Pri odpájaní zástrčky zo siete ju uchopte za hlavné telo; neťahajte za kábel.
13. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčku ani
samotný spotrebič do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
14. Pravidelne odstraňujte nahromadený prach, vlasy a podobne, pretože výrazne
znižujú saciu silu a/alebo celkový výkon zariadenia.
15. Zariadenie by nikdy nemalo byť zapnuté ani zapojené do elektrickej siete, keď
ho práve nepoužívate.
16. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za
používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.
ČASTI (pozrite: OBRÁZKY, Pic. 1)
1. Rúčka
2. Západka rukoväte
3. Hlavné telo
4. Vypínač
5. Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach
6. Filter
7. Nádoba na prach
8. Tryska
9. Hlavica na podlahu

10. Štrbinová hubica
11. Kefa
PRED POUŽITÍM:
Pred montážou a demontážou príslušenstva vždy najprv vysávač odpojte z elektrickej siete.
1. Zasuňte spodný koniec rukoväte do hlavného tela a zaistite ju zatlačením západky smerom nahor (budete počuť kliknutie).
(pozrite: Pic.2)

Ak chcete vytiahnuť rukoväť z hlavného tela, potiahnite západku smerom von a vytiahnite rukoväť z hlavného tela.
(pozrite: Pic. 2)
2. Zapojte podlahovú hlavicu do hlavného tela tým, že ju vložíte do trysky. Vyberiete ju vytiahnutím z trysky. (pozrite: Pic. 3)
POUŽITIE
Tyčový vysávač
1. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
2. Zapnite ho stlačením vypínača. (pozrite: Pic.4)

Opätovným stlačením vypínača vysávač vypnete.
3. Zariadenie používajte vo vzpriamenej polohe ako tyčový vysávač na vysávanie podlahy a kobercov. (pozrite: Pic.5)
Ručný vysávač
1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené z elektrickej siete.
2. Potiahnite západku rukoväte smerom von a vytiahnite rukoväť z hlavného tela (pozrite: Pic. 2). Vyberte podlahovú hlavicu a
zapojte do trysky štrbinovú hubicu.
3. Zapojte hlavné telo do elektrickej siete a potom vysávač zapnite.
4. Používajte zariadenie ako ručný vysávač na vyčistenie gaučov, schodov a ťažko dostupných miest.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu po každom použití vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite filter.

Pred čistením a vykonávaním akejkoľvek údržby vždy najprv vypnite vysávač a odpojte ho z elektrickej siete.

Vyčistite vonkajšiu časť zariadenia vlhkou handričkou. Pred použitím dôkladne osušte.

Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
Keď máte pocit, že slabne sací výkon, vyprázdnite nádobu na prach. V opačnom prípade sa výrazne zníži efektivita spotrebiča.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite von nádobu na prach. (pozrite: Pic. 7)
Vyberte filter.
Vyprázdnite prach z nádoby. (pozrite: Pic. 8)
Vyčistite prachový filter a nádobu na prach pod tečúcou vodou. Dôkladne osušte.

Nepoužívajte abrazívne ani chemické čistiace prostriedky.
Vložte filter naspäť do nádoby na prach.
NIKDY nepoužívajte vysávač bez správne osadeného prachového filtra.
Pripojte nádobu na prach k hlavnému telu (kliknutie).

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV
Pred odovzdaním vysávača do autorizovaného servisného centra prosím skontrolujte nasledujúce tipy na vyriešenie bežných ťažkostí.
PROBLÉM
Zariadenie nefunguje.

1.
2.

Slabý sací výkon.

Zariadenie sa prehrieva.

Z vysávača vychádza prach

1.

Skontrolujte, či nie je vysávač niekde
upchatý alebo poškodený.
2. Skontrolujte, či nie je plná nádoba
na prach.
3. Skontrolujte, či prachový filter
nepotrebuje vyčistiť.
Skontrolujte, či nie je niekde upchaté.

1.
2.
3.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

MOŽNÁ PRÍČINA
Skontrolujte, či je zástrčka pevne
zapojená do napájacieho zdroja.
Skontrolujte, či je zapnutý vypínač
na zariadení.

Pozrite sa, či nie je plná nádoba na
prach.
Uistite sa, že je nádoba na prach
správne osadená do hlavného tela.
Skontrolujte, či je v nádobe
prachový filter.

1.

2.
1.
2.

3.

MOŽNÉ RIEŠENIE
Zapojte zástrčku do napájacej
zásuvky a uistite sa, že je zapnutý
prívod elektriny.
Potom zapnite vysávač stlačením
vypínača.
Okamžite odstráňte prekážku.
Vypnite zariadenie a odpojte ho z
elektrickej siete. Vyprázdnite nádobu
na prach.
Vyčistite prachový filter.

Vypnite a odpojte vysávač zo siete.
Vyberte prachový filter a skontrolujte, či sa
v otvore pre prívod vzduchu nenachádzajú
nejaké častice. Ak áno, vyčistite ich.
1. Vyprázdnite a vyčistite nádobu na
prach.
2. Správne osaďte nádobu na prach do
hlavného tela.
3. Nainštalujte do nádoby prachový
filter.












Produkt musí byť počas prepravy a pri skladovaní v suchu a nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
Názov produktu: ROVUS VYSÁVAČ STORM
Model č.: V8278/ ID: 110012918
Napätie: 230V ~ 50Hz
Výkon: 600 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 číslo šarže nájdete na produkte.
Rovus je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International SA.

Symboly: CE, WEE, EAC

