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Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte 

tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

Bezpečnostní pokyny

Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto bezpečnostních předpisů.
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuv-
ka je uzemněná.
Nedávejte kabel, zástrčku nebo jinou část přístroje do vody ani jiné tekutiny. Nevystavujte 
elektrické spoje vodě. Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky 
nebo zapnete přístroj.
UPOZORNĚNÍ: pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě ho odpojte. Nedotýkejte se 
vody!
Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná poškození. Pokud je kabel 
poškozen, musí být opraven u oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo 
jakýmkoli nebezpečím.
Nepřesouvejte přístroj pomocí kabelu ani za přívodový kabel netahejte. Nepoužívejte kabel 
jako rukojeť. Neohýbejte kabel kolem rohů ani kolem hran ostrých předmětů. Nepřesouvejte 
přístroj přes přívodový kabel. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od teplých povrchů.
UPOZORĚNÍ: držte zástrčku, když používáte svinování kabelu. Nenechejte kabel poskakovat, 
když používáte svinování kabelu.
Upozornění: přístroj nepoužívejte, pokud kabel, zásuvka nebo plášť je poškozený, nefunguje 
správně, nebo spadnul.
Přístroj není konstruován, aby fungoval prostřednictvím externího časovače ani s přidaným 
systémem dálkového ovládání.
Vypněte a odpojte od elektrického proudu, pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním. Pro 
odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není vhodný pro komerční nebo průmy-
slové účely. Nepoužívejte venku.
Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorách, kde by se mohly vyskytnout výbušné nebo 
hořlavé páry.
Udržujte vysavač v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
Dávejte zvláštní pozor při vysávání schodů.
Nepoužívejte přístroj k vysávání tekutin ani horkých nebo hořlavých předmětů. Nepoužívejte 
k vysávání ostrých předmětů, náplně do toneru nebo sádry.
Nepokoušejte se překročit kapacitu nádoby na sběr nečistot. Přestaňte vysavač používat, 
když je nádoba plná a vyprázdněte ji.
Nevkládejte předměty do otvorů v přístroji. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou jeho otvory 
zablokované. Nebraňte vzduchu, aby volně proudil přístrojem. Udržujte všechny otvory bez 
prachu, chmýří, vlasů nebo dalších substancí, které by mohly omezit tok vzduchu.
UPOZORNĚNÍ: pokud vstupní otvory, flexibilní trubice nebo teleskopická trubice jsou zablo-
kované, vypněte přístroj a odstraňte překážku, která je blokuje před tím, než budete přístroj 
znovu používat.
Nepoužívejte přístroj, pokud příslušenství nebo jakákoli část není správně připojená.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, protože by mohlo 
způsobit zranění nebo škodu.
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Mějte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla daleko od otvorů a pohyblivých částí pří-
stroje.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento přístroj může být používán dětmi od 8mi 
let, pokud jsou pod neustálým dozorem.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním, fyzickým nebo senzorickým ome-
zením, nebo osobami, kterým chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo 
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí nebezpečím, které z tohoto pou-
žívání plynou.
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na pří-
stroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
Udržujte přístroj a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8mi let.
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru. Přístroj odpojte oz zdroje elektrické 
energie, jakmile ukončíte používání anebo pokud odejdete z místnosti.
Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami. Kontaktujte oficiální Asistenční technický 
servis Cecotec.
Abyste zajistili správné fungování přístroje, čistěte a udržujte přístroj v souladu s tímto ná-
vodem na použití. Vypněte a vypojte přístroj ze sítě před jeho údržbou.
Čištění a údržbu by neměly dělat děti.
Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a bezpečném místě, pokud ho nebu-
dete nějakou dobu používat.
Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody ani zranění způsobené nesprávným používá-
ním přístroje nebo nedodržováním tohoto návodu.

1. Části a složení

1.Výstupní filtr

2.Filtr Dual Cyclone (mřížkový a houbový filtr)

3.Madlo na převoz

4.Tlačítko zapnutí/vypnutí

5.Tlačítko na svinutí kabelu

6.Kontrola síly

7.Tlačítko uvolnění nádoby na nečistoty

8.Základna vysávání

9.Teleskopická tyč

10.Flexibilní trubice

11.Kartáč na parkety

12.Air brush
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2. Před použitím

1.Odstraňte všechny obaly.
2.Prohlédněte všechny části přístroje a ujistěte se, 
že nejsou poškozeny. Před použitím rozmotejte a 
zkontrolujte celý kabel. Přístroj nepoužívejte, pokud 
přístroj nefunguje správně, nebo pokud je přívodový 
kabel poškozen, anebo vykazují viditelné poškození 
V případě pochybností nebo pro případné opravy, vrácení přístroje nebo další informace 
kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec.
3.Ujistěte se, že jste přečetli a rozumíte všem instrukcím a upozorněním v tomto manuálu. 
Věnujte pozornost bezpečnostním instrukcím v předcházejících částech.
4.Připojte flexibilní trubici do vstupního kanálu vzduchu. Zatlačte, až trubice zapadne s 
cvaknutím.
5.Vložte konec trubice flexibilní hadice do teleskopické tyče.
6.Roztáhněte teleskopickou tyč posunutím plastového tlačítka a zatažením za spodní konec 
trubice. Nastavte délku trubice podle vašich potřeb.
7.Vložte teleskopickou tyč do základny vysávání. Přístroj odpojte od zdroje elektrické energie 
před tím, než budete manipulovat s příslušenstvím.

3. Fungování

1.Jakmile máte všechny části na svém místě, rozviňte potřebné množství 
kabelu a zapojte přístroj do sítě elektrické energie. Žlutá značka na 
kabelu ukazuje ideální délku rozvinutí. Nerozvinujte kabel dále, než je 
umístěná červená značka.
2.Stiskněte tlačítko On/Off pro zapnutí vysavače.
3.Můžete upravit sílu sání kolečkem, které ho kontroluje. Je umístěno na horní 
straně přístroje.
4.Jakmile dokončíte vysávání, odpojte přístroj a stiskněte tlačítko svinutí kabelu, abyste 
namotali kabel. Použijte jednu ruku pro stisknutí tlačítka a druhou pro navedení kabelu do 
správné pozice.
Poznámka: Mějte na paměti, že přístroj je vybaven bezpečnostním systémem, který zabrání 
tomu, aby přístroj fungoval při vysokém tlaku. Pokud by podtlak byl příliš velký, systém 
zapnutí automaticky sníží tlak, aby zabránil možnému poškození motoru.
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4. Čištění a údržba

1.Stiskněte tlačítko vyjmutí nádoby na 
nečistoty a vyjměte ji z hlavního těla 
vysavače.
2.Stiskněte tlačítko umístěné na spodní 
straně nádoby, abyste otevřeli víko a 
vyprázdněte její obsah.
3.Vyčistěte venkovní stranu přístroje pouze jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní 
čistící prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu produktu.
4.Používejte madlo vysavače, abyste s ním pohybovali.
Vyčištění filtrů
a. Filtr Dual Cyclone
1.Stiskněte tlačítko vyjmutí nádoby na nečistoty a vyjměte 
ji z hlavního těla vysavače.
2.Podržte hlavní tělo vysavače a otočte víkem v protisměru 
hodinových ručiček, abyste ho otevřeli.
3.Vyjměte systém Dual Cyclone.
4.Pokud houbový filtr má v sobě tolik prachu, že sací výkon 
nedosáhne 100 %, doporučuje se vyčistit ho pod proudem tekoucí vlažné vody a nechat ho 
vyschnout alespoň 24 hodin, než ho vrátíte dovnitř vysavače.
5.Opatrně vyčistěte mřížkový filtr suchým hadříkem, 
abyste odstranili nečistoty, které na něm ulpěly.

b. Vysoce účinný výstupní filtr
1.Otočte víkem výstupního filtru v protisměru 
hodinových ručiček (a otočte jím ve směru 
hodinových ručiček, abyste ho zavřeli).
2.Opatrně vyčistěte filtr suchým hadříkem, abyste 
odstranili nečistoty, které na něm ulpěly.
3.Pokud houbový filtr má v sobě tolik prachu, že sací 
výkon nedosáhne 100 %, doporučuje se vyčistit ho pod proudem tekoucí vlažné vody a nechat 
ho vyschnout alespoň 24 hodin, než ho vrátíte dovnitř vysavače.

Poznámka: všechny filtry je nutné často důkladně prohlížet, abyste odhalili možná poškození. 
Nejlépe po každém použití. Filtry je nutné měnit okamžitě, jak na nich objevíte nějaký typ 
poškození.
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5. Technické specifikace

Napětí: 220-240 V, 50-60 Hz
Výkon: 700 W 
Hlučnost: < 78 dB
Akční rádius: 8-9 m
Kapacita: 3,5 l
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 3A
Hmotnost: 4,5 kg
Rozměry: 41x27x31 cm

6. Recyklace elektrospotřebičů

 Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat 
spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí 
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití 
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní 
prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším 
elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou 
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním 
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.
Záruka nezahrnuje:
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl 
náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli 
vinu připsatelnou spotřebiteli.
Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným 
oficiálním servisem Cecotec.
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné 
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele 
není záruční servis odpovědný za opravu.
Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s 
oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.




