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Před použitím vysavače si přečtěte tento návod k obsluze.
Obsahuje hodně užitečných funkcí a proto doporučujeme důkladně přečíst tento návod, abyste je 
mohli plně využít.

NEŽ ZAČNETE
Tento spotřebič musíte používat v souladu s těmito pokyny a pouze v domácnosti k vysávání SUCHÉ 
nečistoty a prachu z koberců, podlah a látek.
Tento vysavač je určený pro použití v domácnosti a nikoliv k vysávání stavebního prachu, včetně 
hoblin nebo pilin a podobných materiálů, cementu, písku, skelných vláken apod. Vysávání těchto 
materiálů může být pro váš vysavač nebezpečné a ztratíte tím právo na záruční opravu.

Dodržujte bezpečnostní upozornění.

PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TYTO POKYNY.
Zajistí to plné využití vašeho nového vysavače. Uschovejte si tyto pokyny na bezpečném místě.

DŮLEŽITÉ
Před čištěním, pokud jej nepoužíváte nebo před jakoukoliv údržbou spotřebič vypněte a odpojte od 
elektrické sítě. Vysavač musíte připojit pouze k elektrické zásuvce se stejnými parametry, jako na 
výrobním štítku. Tento vysavač používejte pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. 
Nikdy jej nepoužívejte bez filtrů.
NEVYSÁVEJTE tvrdé ani ostré předměty, zápalky, nedopalky, žhavý popel apod.
NEVYSÁVEJTE hořlavé tekutiny jako jsou čisticí látky, benzín apod., ani jej nepoužívejte v přítomnosti 
takovýchto výparů.
NEPOUŽÍVEJTE vysavač venku ani na mokrém povrchu ani k vysávání vody.
NEPROJÍŽDĚJTE aktivním kartáčem vysavače přes kabel.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Zvyšte pozornost při použití spotřebiče v blízkosti dětí.
* Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými 
nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučeny o 
správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, zda je vhodného typu a při použití jej zcela 
roztáhněte. V opačném případě se může spotřebič přehřívat a poškodit.



ZÁVADY
Pokud váš vysavač nefunguje správně, přečtěte si část o odstranění možných problémů.
Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik, nebo podobně 
kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

PO POUŽITÍ
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Před nasazením nebo sejmutím příslušenství vždy 
spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Po vybalení spotřebiče nevyhazujte obalový materiál do běžného komunálního odpadu. Odneste jej 
na příslušné sběrné místo k recyklaci.

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Motor se nespustí nebo se 
zastaví.

Bez napájení. Zkontrolujte kabel, zástrčku 
a zásuvku. Pokud stále 
nefunguje, kontaktujte servisní 
středisko.

Sací výkon se značně sníží. Jsou znečištěné filtry, sací 
hadice nebo trubka je 
zablokovaná.

Vyčistěte nebo vyměňte filtry, 
odstraňte cizí předměty z 
hadice nebo trubky.

Z důvodu neustálého vylepšování našich výrobků se může někdy aktuální spotřebič mírně odlišovat 
od uvedeného v tomto návodu.



OVLADAČ 
NASTAVENÍ VÝKONU

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ

TLAČÍTKO NAVÍJENÍ 
KABELU

KONTROLKA 
NAPLNĚNÍ SÁČKU

TLAČÍTKO 
OTEVŘENÍ 
KRYTU



SESTAVENÍ VYSAVAČE
Před sestavením musíte vysavač vypnout a odpojit od elektrické sítě.

1. Připojte hadici k vysavači, dokud nezacvakne 
na místě.

3. Druhý konec teleskopické trubky připojte k 
madlu.

5. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapněte 
vysavač.

2. Připojte trubku k podlahovému nástavci.

4. Nikdy nevytahujte kabel za žlutou značku.

6. Otáčením ovladače výkonu nastavte 
požadovaný sací výkon vysavače.



VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH
Vysavač používejte vždy s nasazeným sáčkem na prach.

1. Když je kontrolka červená nebo se sníží 
výkon, vyměňte sáček.

3. Vyčistěte sáček, pokud je plný.

2. Otevřete přední kryt. Potáhněte držák sáčku 
nahoru a sáček vyjměte.

4. Založte držák sáčku na místo a zavřete kryt, 
dokud nezacvakne na místě.

VÝMĚNA A ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Filtry je nutné čistit nejméně dvakrát ročně, nebo pokud jsou značně znečištěné.
Spotřebič vždy používejte s nasazenými filtry. Snížený výkon nebo poškození motoru může být 
důsledkem nesprávné obsluhy.
Pokud nasadíte sáček na prach nesprávně, kryt sáčku se nemusí uzavřít. Netlačte na kryt nadměrnou 
silou. Sáček instalujte správně, zatlačte držák sáčku na místo a pak zavřete kryt.
Před čištěním filtrů odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Filtry nečistěte v pračce.
K sušení filtru nepoužívejte fén.



VÝMĚNA NEBO ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

VÝMĚNA NEBO ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

1. Vytáhněte sáček a držák filtru a vyjměte filtr.

1. Otevřete zadní kryt zatlačením na pojistku.

3. Nasaďte filtr do spotřebiče.

2. Filtr opláchněte pod tekoucí vodou a před 
opětovnou instalací jej nechte důkladně 
vyschnout.

2. Sundejte kryt a vyjměte výstupní filtr. Vložte 
nový filtr do spotřebiče.
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Záruční list 

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:  ..........................................................................................................................................

Příjmení/jméno: ...................................................................................................................................

Stát/PSČ/obec/ulice: ...........................................................................................................................

Telefonní číslo: ....................................................................................................................................

Číslo/označení (zbožní) položky: ........................................................................................................

Datum/místo prodeje: ..........................................................................................................................

Popis závady: ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Datum/podpis: .....................................................................................................................................

Záruka se nevztahuje.

 Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

 Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit  pouze  po 
předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a 
čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve 
výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo 
úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen 
výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní  záruka  je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - 
fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka 
se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice. 

Záruka se nevztahuje 
-  jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části  
-  na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
-  je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby. 
-  nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
-  na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, 

žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní  cenu.
-  pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní 

náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. 
-  zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
-  závada byla způsobena vnějšími  a živelními podmínkami (např. poruchami  v elektrické síti nebo bytové instalaci)
-  záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování  vady ze strany spotřebitele  bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být 
zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku. 

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef  
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou 
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.
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