
HAIR VACUUM - vakuový vysavač 
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Důležité bezpečnostní pokyny

Tento elektrický spotřebič se musí používat vždy podle následujících bezpečnostních pokynu. Tyto 
pokyny si uschovejte, protože tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní informace. 
Při používání elektrického spotřebiče by měly vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, 
včetně následujících:

1. Před odpojením vysavače vždy otočte ovládací knoflík do polohy OFF.

2. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte 
síťovou šňůru, neodpojujte zástrčku, uchopte zástrčku, ne kabel.

3. Nenechávejte vysavač používat jako hračku. Při používání v blízkosti dětí je nutná zvýšená 
pozornost. Nepoužívejte v režimu AUTO nebo nenechávejte zařízení připojené v blízkosti malých 
dětí.

4. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za kabel. Udržujte kabel mimo ohřívaných povrchů, 
ostrých hran nebo okrajů.

5. Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena.

6. Se zástrčkou nebo zařízením nemanipulujte mokrýma rukama.

7. Nepoužívejte spotřebič na mokrém povrchu.

8. Nevystavujte dešti.

9. Nepoužívejte spotřebič k likvidaci vody nebo vlhkých materiálů, jako je bahno, spárovací 
dlažba, výplň omítky nebo těsnění. Nepoužívejte k zachycení tekutých nebo mokrých předmětů.

10. Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých kapalin, jako je benzín. Nepoužívejte v oblastech, 
kde se tyto kapaliny mohou nacházet.

11. Nepoužívejte tento přístroj k vysávání hořících nebo fritovacích materiálů, jako jsou cigarety, 
zápalky nebo horký popel.

12. Udržujte vlasy, volné oblečení a všechny části těla, zejména prsty, mimo otvorů a pohyblivých 
částí.

13. Nevkládejte do otvorů spotřebiče žádné předměty ani nepoužívejte žádné otvory, které by byly 
zablokovány nebo zaseknuté.

14. Nepoužívejte tento přístroj na zachycování tvrdých nebo ostrých předmětů nebo jiných 
velkých předmětů. Před vysáváním jejich vybírejte ručně.

15. Nepracujte bez správně umístěného sběrného koše. 16. Spotřebič používejte pouze v souladu 
s návodem k použití a péči.

17. Před vyjmutím nebo výměnou sběrného koše nebo filtru vypněte spotřebič a vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky.

18. Před čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od elektrické sítě.

19. Pokud spotřebič nepracuje tak, jak by měl, obraťte se na autorizované servisní středisko. 
Nepokoušejte se ho opravovat, protože to ruší platnost záruky.




20. Při čištění vnější strany spotřebič otřete vlhkým hadříkem, abyste snížili statickou elektřinu na 
vnějším povrchu.

Tento spotřebič nemohou používat děti do věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba, 
která je oprávněná a kvalifikovaná, aby se předešlo nebezpečí.

Důležité bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte na mokrém povrchu. 
Nevystavujte dešti. Skladujte v interiéru.


 


Jmenovité napětí 220-240v 50/60 Hz
Jmenovitý výkon 1400w

čistá hmotnost okolo 5.1 kg

sání ≥2.8kg
kapacita nádrže na odpadky 2.7L MAX
délka napájecího kabelu 2.0m

model 
�

�
automatický pracovný režim

�
hluk

�
Indukce infračerveného záření

VA001A-BK 

�

�
≤83db 1.5m

velikost (délka x šířka x 
výška) 
�

330x210x564(mm) 

�



� 

Před prvním použitím

Vysavač vyjměte z obalu a postavte jej na podlahu bez koberce. Odstraňte balicí pásku z filtru na 
boku jednotky.

Zapojte zařízení do jakékoli standardní elektrické zásuvky 220-240V.

Ovladačem otočte do polohy MAN pro manuální provoz nebo do polohy AUTO pro automatické 
použití. Indikátor napájení Světlo se rozsvítí, když je ovladač v jedné z těchto pozic. Váš vysavač 
je nyní připraven k použití. provozní upozornění

Poznámka: Vysavač vlasů nemůže fungovat, když je ovládací knoflík v poloze OFF.

1. Pro manuální ovládání otočte ovládací knoflík do polohy MAN a do polohy AUTO pro 
automatické použití. Indikátor napájení se rozsvítí, když je ovládací knoflík v jedné z těchto poloh.

2. V režimu MANUAL zameťte nečistoty směrem ke vstupu na základně jednotky, stiskněte 
tlačítko manuální aktivace a nechte vysavač vysát nečistoty přes vstup a do sběrného koše.

Poznámka:

1. Manuální režim bude běžet 5 sekund. V závislosti na množství nečistot může být nutné 
stisknout tlačítko ruční aktivace více než jednou.

2. Když se otočný ovladač otočí do polohy AUTO (Automaticky), zametejte nečistoty směrem ke 
vstupu na základně jednotky a senzory detekují nečistoty a automaticky spouštějí časovaný 
cyklus vysávání, který se ukončí, jakmile senzory už nedetekují nečistoty. HAIR VACUUM vysaje 
nečistoty přes přívod a do sběrného koše, aniž byste se museli ohýbat nebo dotýkat nečistoty.

3. Pomocí tlačítka MANUAL nebo AUTO.

4. Když se nečistoty nahromadí, sběrný zásobník se musí vyprázdnit. Indikátor indikátoru 
sběrného koše umožňuje vědět, kdy je čas vyprázdnit sběrný zásobník.


Návod na údržbu

1. Chcete-li vyprázdnit sběrný koš vysavače, otočte ovládací knoflík do polohy OFF (vypnuto) a 
odpojte ze zásuvky.

2. Vytáhněte sběrnou nádobu směrem ven z přední části dutiny zásobníku. Uchopte sběrnou 
nádobu pevně a vytáhněte ji ven z hlavní jednotky vysavače.

3. Držte sběrnou nádobu pevně jednou rukou, druhou rukou uchopte držadlo víka sběrného koše 
a vytáhněte ho.

4. Otočte sběrnou nádobu vzhůru nohama nad odpadkový koš. Ujistěte se, že jsou všechny 
nečistoty vyprázdněny zevnitř a pod nádobou. Abyste se ujistili, že se všechny nečistoty vysypaly, 
jemně poklepejte na stranu sběrného koše na okraj nádoby na odpadky. Znovu připojte víko 
sběrného koše k horní části sběrného koše.

5. Vyčistěte senzory, místo vstupu nečistot a dutinu sběrného koše vlhkým hadrem nebo 
ručníkem.
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6. Sestavený sběrný koš s víčkem zasuňte těsně zpět do úložné dutiny sběrného koše na přední 
části vysavače. 2 drážky ve spodní části zásobníku se snadno přilepí na tyč v držáku jednotky. 
Uchopte záchytnou nádobu sběrného koše a uložte sběrnou nádobu zpět na své místo.

zdraví TIP

Pokud trpíte alergiemi nebo astmatem, vyprázdněte vysavač venku. Když vyprazdňujete nečistoty 
do koše, jemně poklepejte na sběrnou nádobu proti straně plechovky, abyste odstranili volné 
zbytky.

Čištění filtru nečistot

Kvůli zachování optimálního výkonu třeba čistit filtr. Filtr nečistot musí být čistý a bez nečistot, 
které by mohly bránit proudění vzduchu.

1. Otočte ovládací knoflík do polohy OFF (vypnuto) a odpojte ze zásuvky.

2. Vytáhněte sběrnou nádobu směrem ven z přední části dutiny zásobníku. Uchopte sběrnou 
nádobu a pevně ji vytáhněte ven z hlavní jednotky vysavače. Najděte rukojeť filtru nečistot.

3. Odstraňte filtr nečistot uchopením držadla filtru nečistot a otočením proti směru hodinových 
ručiček do polohy "odemknutí". Vytáhněte filtr přímo nahoru a ven z horní části sběrného koše (viz 
obrázek 3). Opláchněte pod tekoucí vodou a vyčistěte.

4. DŮLEŽITÉ! Před použitím důkladně osušte.

5. Zasuňte filtr nečistot zpět do horní části sběrného koše. Otočte zámek do polohy "lock". Vložte 
sběrný koš na své místo.

Návod na údržbuDôležité! Nikdy nepoužívejte vysavač, aniž byl filtr nečistot správně nasazen.

Čištění držáku micro filtrů

1. Držák výfukového filtru Micro se posouvá nahoru a ven ze skříně na boku jednotky. 2. Jemně 
vytáhněte filtr z držáku filtru. (Viz obrázek 4)

3. Jemně poklepejte na Filtr proti nádobě na odpadky, abyste uvolnili a odstranili přebytečné 
nečistoty. (Viz obrázek 5)

4. Filtr čistěte jemným mýdlem a vodou; před použitím opláchněte a důkladně osušte 

jednotku. � 




5. Pokud je potřeba nový filtr, vyměňte ho za standardní filtrační kazety HEPA HF4. Ujistěte se, že 
dobře sedí v držáku filtru.

6. Zasuňte držák zpět do jednotky s filtrem směrem ven.

POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ vloženými FILTRU. údržba

Čištění sběrné nádoby

Sběrný koš by měl být pravidelně mýt.

l. Koš omyjte v teplé vodě pomocí jemného mýdla. Vyhněte se drsným nebo abrazivním čisticím 
prostředkem nebo houbičkám. Důkladně opláchněte.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ NEVKLÁDEJTE sběrné nádoby DO MYČKY.

2. Nechte uschnout na vzduchu. Před opětovným vložením do sběrného koše se ujistěte, že je 
sběrný zásobník zcela suchý.

3. Vložte sestaven sběrný koš do zařízení.

důležité poznámky

Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl opravit uživatel. Aby nedošlo k poškození 
vnitřních komponent, je třeba autorizované servisní středisko. Skladovaniel. Odpojte jednotku a 
vyčistěte sběrný koš a všechny filtry. 2. Vysavač skladujte na čistém a suchém místě. 3. Nikdy 
neskladujte zapojen spotřebič, použijte prostor na uskladnění kabelů na zadní straně jednotky. 
Ochrana Životního prostředí

Tento výrobek nemůže být vyhozen jako domácí odpad. Místo toho by měl být předán 
příslušnému sběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné 
recyklace, pomůžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, 
které by jinak mohlo být způsobeno manipulaci s tímto výrobkem.

omezení záruky

Jednoletá záruka od data prodeje, pokud by se tento výrobek nebo jakákoli jeho část ukázala jako 
chybná

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, špatnou instalaci nebo na 
jakoukoliv část která trpěla normálním opotřebením, změnou, nesprávnou instalací, fyzickým 
poškozením, nehodou nebo na vady způsobené přepravou.

Nevztahuje se ani na poškození způsobené ohněm, záplavami, zemětřeseními a jinými přírodními 
příčinami.


