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Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj 
v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, 
ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, 
pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od 
výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo 
odoslanie do servisného strediska).

SVC 221VT / SVC 231GR

Ručný vysávač
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1) Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr 
ako nájdete všetky súčasti výrobku.

2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo 
mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie 
je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť.

3) Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto výrobkom alebo preň nie je určené.
4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – 

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte 
odbornej fi rme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty 
záručných plnení.

5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti.
7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov 

alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo 

vonku!
9) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
10) Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku 

zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
11) Neklaďte sieťový kábel adaptéra v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový 

kábel adaptéra neklaďte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa 
oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel adaptéra nedotýkal horúceho povrchu.

12) Ak je sieťový kábel adaptéra poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne 
kvalifi kovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným 
sieťovým káblom adaptéra alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.

13) Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací prívod.
14) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. 

Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
15) Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
16) Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
17) Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte 

mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
18) Ak je výrobok v prevádzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo výstup vzduchu, inak môže dôjsť 

k narušeniu cirkulácie vzduchu a tým k poškodeniu motora prehriatím.
19) Vysávanie nižšie uvedených predmetov môže spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie 

osoby:
• akékoľvek ostré predmety (napr. sklo, črepy, ihly, špendlíky a pod.)
• horiace cigarety a tlejúce látky, zápalky, akékoľvek horľavé alebo prchavé tekutiny (napr. 

benzín, riedidlá a pod.)
• múka, cement, omietka (resp. vysávanie otvorov v stenách pri vŕtaní).

20) Násilné ťahanie za sieťový kábel môže spôsobiť jeho poškodenie.
21) Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko upchať nádobu na prach. 

Pokiaľ sa výrobok akýmkoľvek spôsobom upchá, okamžite ho vypnite odpojením od sieťovej 
zásuvky a jeho nádobu na prach vyčistite.

22) Nikdy nepoužívajte vysávač bez nasadeného fi ltra alebo nádoby na prach.
23) Nasávací otvor neprikladajte k očiam ani ušiam.
24) Pri vysávaní niektorých druhov povrchov môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nie je 

pre užívateľa nebezpečný.
25) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva 

(poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

Ručný vysávač
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POPIS PRÍSTROJA

A

1 Nasávací otvor
2 Prachová nádoba
3 Sieťový adaptér
4 Nabíjací stojanček
5 Napájací konektor
6 Držiak príslušenstva
7 Prachový fi lter
8 Poistka prachovej nádoby

9 Tlačidlo poistky prachovej nádoby
0 Prepínač ON/OFF
qa Signalizácia nabíjania
qs Držadlo
qd Držiak príslušenstva
qf Kefová hubice
qg Nadstavec na vysávanie 

mokrých nečistôt / vody
qh Štrbinová hubice

Ručný vysávač
SVC 221VT / SVC 231GR
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ODPORÚČANIA PRE NABÍJANIE

Pred prvým použitím by ste mali nechať prístroj nabíjať počas 12 hodín, po dlhšom čase nepoužívania sa 
môžu batérie samovoľne vybíjať, pred každým použitím prístroj dobite.
Přístroj dobíjejte jeho usazením do nabíjecího stojánku a zapojením napájecího adaptéru do el. sítě.

Upozornenie:
LED kontrolka nezhasne i keď je prístroj plne nabitý.

OBSLUHA

• Posuňte hlavný vypínač do polohy „1".
• Nadstavce z príslušenstva môžete použiť na vysávanie zle dostupných miest alebo mokrých nečistôt 

a vody.

VYSÁVANIE MOKRÝCH NEČISTÔT A VODY

Tento vysávač môžete použiť tiež na vysávanie mokrých nečistôt a vody. V takom prípade dôrazne 
dbajte na to, aby uhol vysávania bol približne 45° tak, aby nedošlo k nasatiu vody cez fi lter.

Pri vysávaní vody je nevyhnutné dodržať maximálnu povolenú hladinu (ako je vyznačené ryskou na 
zbernej nádobe).

Upozornenie:
Pri vylievaní vody zo zbernej nádoby držte vysávač pokiaľ možno stále nasávacou hubicou 
smerom dole, inak by mohlo dôjsť k prieniku vody do motora a jeho nenávratnému poškodeniu.

ODSTRÁNENIE PRACHU, ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia. Stlačte tlačidlo poistky prachovej 
nádoby na jej uvoľnenie. Prachovú nádobu oddeľte od tela prístroja a vyberte z nej fi lter. Odstráňte všetky 
nečistoty z krytu.

Vyčistenie fi ltra: odstráňte prach a nečistoty z fi ltra alebo ním zatraste nad košom, tak aby nečistoty 
nepadali cez okraj.
Pokiaľ je to nutné, fi lter umyte, môžete použiť slabý roztok mydla a vlažnej vody. Filter nechajte usušiť.

Upozornenie:
Pred vložením do prístroja musí byť fi lter úplne suchý.

Filter odporúčame čistiť po každom použití. 
Na čistenie prístroja nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá, na 
čistenie odporúčame použiť handričku zvlhčenú v slabom roztoku neutrálneho saponátu.
Pred uložením prístroj dôkladne vyčistite a potom uložte na suché miesto.

Ručný vysávač
SVC 221VT / SVC 231GR
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Problém Možný dôvod Možné riešenie

Prístroj nefunguje prístroj nebol pred použitím 
dobitý 

pripojte prístroj k zdroju el. 
napätia (dobite batérie)

dobíjacie batérie sú nesprávne 
inštalované 

obráťte sa na servisné stredisko

prístroj potrebuje nastavenie obráťte sa na servisné stredisko

Prístroj nevysáva, alebo 
jeho výkon je príliš nízky

kryt fi ltra na nečistoty je plný zbavte kryt fi ltra, fi lter nečistôt

 pripojte prístroj k zdroju el. 
napätia (dobite batérie)

Nečistoty unikajú 
z prístroja 

Kryt na nečistoty je plný zbavte kryt fi ltra, fi lter nečistôt

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. 
Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

Ručný vysávač
SVC 221VT / SVC 231GR
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TECHNICKÉ ÚDAJE

AC 100–240 V ~ 50/60 Hz ........................................................................................................DC 9 V / 550 mA
Trieda ..............................................................................................................................................................II
Hlučnosť  ............................................................................................................................................ 74 dB(A)
Dobíjacie batérie  ............................................................................................... NiMH (6x 1200 mAh, 7,2 V)
Odporúčaný čas dobíjania pred prvým použitím  .......................................................................... min. 12 h
Približný čas potrebný na nabitie na plnú kapacitu ................................................................................. 4 h
Čas vysávania  ................................................................................................................................. cca 14 min

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 74 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického 
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Ručný vysávač
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Ručný vysávač
SVC 221VT / SVC 231GR

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od 
svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.


