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K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpeč-
nostnými prvkami. Napriek tomu si
pozorne prečítajte bezpečnostné 
upozornenia a výrobok používajte iba
podľa opisu v tomto návode, aby nedo-
patrením nedošlo k poraneniam alebo
škodám. 

Uschovajte si tento návod na neskoršie
použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe,
musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v  tomto návode:

Tento symbol varuje pred
nebezpečenstvom poranenia.

Tento symbol varuje pred
nebezpečenstvom poranenia
v dôsledku zásahu 
elektrickým prúdom.

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO
varuje pred možnými ťažkými porane-
niami a ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje
pred poraneniami a závažnými 
vecnými škodami. 

Signálne slovo POZOR varuje pred ľah-
kými poraneniami alebo poškodeniami.

Takto sú označené 
doplňujúce informácie.
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Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Výrobok je určený na vysávanie•
prachu, nečistôt, omrviniek atď.
v suchých interiéroch. 
Nie je navrhnutý na čistenie veľkých
plôch alebo na trvalú prevádzku.
Výrobok je určený na súkromné pou ži -•
tie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a  osoby
s obmedzenou schopnosťou obslu-
hovať prístroje

Tento prístroj smú používať deti od •
8 rokov a osoby s obmedzenými fyzic-
kými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a/alebo znalostí len pod
dozorom alebo po poučení o bezpeč -
nom používaní prístroja, ak pochopili
nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplý-
vajú. 
Čistenie a údržba výrobku nesmie byť
zverená deťom bez dozoru. Deti sa
nesmú hrať s prístrojom.
Zabráňte prístupu detí k obalovému•
materiálu. 
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo
udusenia!  

NEBEZPEČENSTVO zásahu 
elektrickým prúdom

Prístroj a sieťový adaptér neponárajte•
do vody ani iných kvapalín, pretože
inak hrozí nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom. Nechytajte 
sieťový adaptér mokrými rukami.

Používajte priložený sieťový adaptér,•
inak sa výrobok môže poškodiť. 
Prístroj zapojte iba do zásuvky nain-•
štalovanej podľa predpisov, ktorej sie-
ťové napätie sa zhoduje s technickými
údajmi sieťového adaptéra. 
Zásuvka musí byť dobre dostupná, •
aby sa sieťový adaptér dal v prípade
potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný
kábel umiestnite tak, aby ste sa oň
nepotkýnali. 
Ak nebudete akumulátorový vysávač•
používať dlhšiu dobu (napr. počas
dovolenky), vytiahnite sieťový adaptér
zo zásuvky.
Prístroj nepoužívajte pri viditeľných•
poškodeniach na samotnom prístroji,
prípojnom kábli, sieťovom adaptéri
alebo po páde prístroja.
Nerozoberajte prístroj nad rámec•
popisu v tomto návode. Na výrobku
nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy
prístroja, sieťového adaptéra alebo 
prípojného kábla zverte len špecializo-
vanej opravovni, alebo sa obráťte na
predajné miesto.
Pre montáž na stenu sme priložili mon-•
tážny materiál (skrutky a hmoždinky).
Skrutky sú vhodné na bežné, pevné
murivo. Pred montážou na stenu sa
informujte o vhodnom montážnom
materiáli pre vašu stenu. Uistite sa
najprv, že sa na mieste vŕtania nena-
chádzajú žiadne rúry alebo vedenia! 
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VAROVANIE pred nesprávnym
použitím

V žiadnom prípade nevysávajte •
nasledujúce predmety:

     – žeravý popol, cigaretové ohorky,
zápalky atď.: Nebezpečenstvo
požiaru! 

     – tonery do tlačiarní: Nebezpečen-
stvo požiaru resp. výbuchu!

     – žieravé alebo jedovaté látky 
(kyseliny, azbest alebo azbestový
prach atď.): Nebezpečenstvo 
ohrozenia zdravia!

     – kvapaliny (predovšetkým tekuté
čistiace prostriedky na koberce): 
Nebezpečenstvo skratu!

     – špicaté, tvrdé predmety (úlomky
skla, klince atď.): Môžu poškodiť
filter.

     – sadru, cement, prach z vŕtania, 
stavebný odpad, líčidlá atď.: Môžu
upchať filter a poškodiť tak prístroj.

     – káble, vodiče atď.: Môžete poškodiť
ich izoláciu, alebo sa môžu namotať
na kefu a poškodiť tak prístroj.

VAROVANIE pred poraneniami

Nikdy nevysávajte ľudí alebo zvieratá.•
Zásadne nepribližujte vlasy, časti tela
a kusy odevu, ako napr. šnúrky a šály,
k nasávaciemu otvoru. 
Pri chode vysávača sa nikdy nepokú-
šajte o odstránenie upchatia.
Vždy najprv vypnite prístroj predtým,•
ako odoberiete alebo pripojíte saciu
rúru alebo jednu z hubíc .
Počas používania, čistenia a pri •
vyberaní zbernej nádoby nesmie byť
prístroj pripojený sieťovým adaptérom 
k elektrickej sieti. 
Kovové časti prístroja sa počas •
prevádzky zohrejú a sú horúce. 
Nedotýkajte sa ich. 
Buďte mimoriadne obozretní pri •
používaní prístroja na schodoch.
Po použití odložte prístroj, aby •
nepredstavoval riziko potknutia.
Nikdy nerozoberajte teleso prístroja.•
Keď je akumulátor poškodený, odo-
vzdajte celé teleso akumulátora na
odbornú likvidáciu. 
Akumulátorový vysávač sa smie•
používať iba v kompletne zmonto-
vanom stave.
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NEBEZPEČENSTVO požiaru

Prístroj nepoužívajte v blízkosti ľahko•
zápalných látok. Nevysávajte žiadne
predmety s ostrými hranami alebo
ľahko zápalné látky, ako napr. zápalky
alebo popol. Nepoužívajte vysávač na
pozbieranie drobných predmetov.

POZOR – Vecné škody

Neprehrievajte akumulátorový•
vysávač. Po max. 20 minútach ho
vypnite a nechajte ho vychladnúť na
izbovú teplotu. Dbajte na to, aby sa
ventilačné štrbiny prístroja neupchali
prachom a pod.
Ak kefu blokuje nejaký predmet, •
napr. strapce koberca alebo kus látky,
prístroj ihneď vypnite a predmet
odstráňte.
Prístroj nepoužívajte v exteriéroch•
alebo v miestnostiach s vysokou
vlhkosťou vzduchu. Prístroj neskla-
dujte vo vlhkých priestoroch, ako 
sú pivnice alebo garáže. 

Do otvorov prístroja nestrkajte •
žiadne predmety.
Akumulátorový vysávač používajte•
vždy s nasadenými filtrami.
Používajte len originálne súčasti •
príslušenstva.
Na čistenie nepoužívajte abrazívne •
ani žieravé čistiace prostriedky, resp.
tvrdé kefy atď. 
Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom,•
prachom, vlhkosťou, priamym slneč-
ným žiarením a extrémnymi teplotami.
Chráňte predovšetkým akumulátor
pred nadmerným teplom.



7

kryt zbernej nádoby
(na spodnej strane) zberná nádoba

prípojka pre sieťový adaptér 
(na zadnej strane)

odistenie veka zbernej nádoby

Prehľad (obsah balenia)

nástenný držiak sieťový adaptér

montážny materiál 
na upevnenie na stenu

značka MAX

kryt zbernej nádoby

odistenie zbernej nádoby prevádzkové/nabíjacie kontrolky

spínač zap./vyp. 

blok motora
nasávací otvor

odistenie sacej rúry / 
podlahovej hubice / hubice na
čalúnenie / štrbinovej hubice 
a výsuvnej štrbinovej hubice

sacia rúra

hubica na
čalúnenie

výsuvná
štrbinová 
hubica

hubica na podlahy štrbinová hubica

násadec na zasunutie 
hubice na čalúnenie,
štrbinovej hubice 
a výsuvnej štrbinovej
hubice
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Pred prvým použitím odstráňtem

všetok obalový materiál.

Pri dodávke nie je akumulátor úplne
nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity
akumulátora ho pred prvým použitím
úplne nabite.

Zástrčku sieťového adaptéra1.
zasuňte do prípojky vzadu 
na bloku motora. 

Zapojte sieťový adaptér 2.
do zásuvky.

Počas nabíjania blikajú obe kontrolky
hore na držadle bloku motora na 
červeno. Keď kontrolky svietia trvalo
na zeleno, akumulátor je plne nabitý.

Doba nabíjania je maximálne 
cca 4,5 hodiny. 

Prístroj musí byť počas 
nabíjania vypnutý.

Prevádzková doba akumulátorového
vysávača pri plne nabitom akumulá-
tore je cca 35 minút (pri normálnom
sacom výkone), resp. 20 minút (pri
maximálnom sacom výkone. 

Počas nabíjania sa blok•
motora a sieťový adaptér
zohrejú. Je to normálne a nie
je to príznakom poruchy.

Akumulátorový vysávač by sa•
mal pri pravidelnom používaní
nabíjať až vtedy, keď je aku-
mulátor vybitý a akumuláto-
rový vysávač sa automaticky
vypol. 

Nabitie akumulátora
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Montáž akumulátorového vysávača

Pripojenie priamo k bloku motora 

odistenie sacej rúry / podlahovej hu-
bice / hubice na čalúnenie / štrbinovej
hubice a výsuvnej štrbinovej hubice

Hubica na podlahy

Hubica na podlahy je
vhodná pre všetky druhy
podláh.

Štrbinová hubica

Štrbinová hubica je vhodná
na ťažko dostupné miesta
ako rebrá radiátora a pod. 

Hubica na čalúnenie

Hubica na čalúnenie 
je vhodná na čalúnenie, 
citlivé povrchy a  iné.

Výsuvná štrbinová hubica

Výsuvná štrbinová hubica je
vhodná na ťažko dostupné,
citlivé miesta, ako napr.
záhyby v čalúnení a pod. 

Kefku
výsuvnej 
štrbinovej
hubice možno
podľa potreby
vysunúť alebo
zasunúť.

1.

2.
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Pripojenie na blok motora so sacou rúrou ako predĺžením

aleboaleboalebo

odistenie 
sacej rúry / 
podlahovej 
hubice / hubice 
na ča lú ne nie /
štrbinovej hu-
bice a výsuvnej
štrbinovej 
hubice

odistenie sacej 
rúry / podlahovej
hubice / hubice 
na čalúnenie /
štrbinovej hubice 
a výsuvnej 
štrbinovej hubice



Používanie

Zapnutie, resp. vypnutie akumulátorového vysávača

Pre normálny sací výkon

Na zapnutie akumulátorového vysávača 
s normálnym sacím výkonom držte spínač
zap./vyp. cca 1 sekundu stlačený.  

Kontrolky hore na držadle bloku motora
svietia zeleno.

Na vypnutie akumulátorového vysávača 
2x stlačte spínač zap./vyp. .

Pre maximálny sací výkon

1. Na zapnutie akumulátorového vysávača 
s normálnym sacím výkonom držte spínač
zap./vyp. cca 1 sekundu stlačený.  

2. Na zapnutie maximálneho sacieho výkonu
znovu stlačte spínač zap./vyp. .

spínač 
zap./vyp.

m

m

11

Ø 6 mm

1 2

Montáž nástenného držiaka
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Vyprázdnenie zbernej nádoby

Zbernú nádobu je potrebné vyprázniť, keď je plná po značku MAX.

1. Stlačte odistenie sacej rúry resp. 
hubíc (1.) a vytiahnite saciu rúru alebo
príslušnú hubicu z bloku motora (2.). 

2. Podržte zbernú nádobu nad vedrom na
odpad a potlačte odistenie krytu zbernej
nádoby až nadoraz nadol. Kryt sa otvorí
a povysávaný prach vypadne. 

VAROVANIE pred poranením

Počas čistenia a pri vyberaní zbernej nádoby nesmie byť prístroj •
pripojený sieťovým adaptérom k elektrickej sieti. 

POZOR – Vecné škody

Nepoužívajte akumulátorový vysávač bez nasadených filtrov.•

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne •
čistiace prostriedky.

1.

2.

Čistenie prístroja

Kontrolky hore na držadle bloku motora svietia zeleno.

Na vypnutie akumulátorového vysávača znovu stlačte spínač zap./vyp. .m
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3. Následne kryt znovu zatvorte. 
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Čistenie kefového valca hubice na podlahy

1. Hubicu na podlahy vyberte zo sacej rúry,
resp. z bloku motora a položte ju podľa
obrázka. 

2. Stlačte odistenie podľa zobrazenia do
strany. 

3. Kefový valec podvihnite na jednej strane
a vytiahnite ho z držiaka. 

4.Ručne odstráňte znečistenia z kefového
valca. 

5. Násadec kefového valca poutierajte
mierne navlhčenou handričkou 
nepúšťajúcou vlákna. 
Odstráňte aj nečistoty z mäkkých 
štetinových pásikov popri násadci. 

6.Kefu znovu nasaďte do násadca 
kefového valca (1.) a znovu vtlačte 
odistenie až nadoraz (2.). 

1.

2.
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Čistenie filtrov

Ak sa zníži sací výkon akumulátorového vysávača, musia sa vyčistiť filtre 
v zbernej nádobe.

1. Stlačte odistenie zbernej nádoby (1.) 
a vyberte ju z bloku motora (2.). 

2. Kryt zbernej nádoby otočte proti smeru
hodinových ručičiek v smere k na 
odobratie. 

3. Vyberte držiak filtra, čierny filter 
a ochranný filter motora. 

4. Držiak filtra, čierny filter a ochranný filter
motora umyte čistou vodou bez pridania
čistiacich prostriedkov. Pred opätovným
nasadením nechajte diely starostlivo
uschnúť na vzduchu. Diely nesušte na
radiátoroch, resp. iných výhrevných prí-
strojoch a nepoužívajte ani sušič vlasov. 

držiak filtra

čierny filter

ochranný filter motora

1.

2.
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5. Najskôr vložte ochranný filter motora.
Ochranný filter motora sa dá správne
nasadiť len v jednej pozícii. 
Úzke výrezy musia ukazovať dopredu 
k sacej hubici a široké výrezy dozadu
(pozri obrázok). 

6.Vložte čierny filter do držiaka filtra.
7. Nasaďte držiak filtra na ochranný filter

motora. 

8.Na zbernú nádobu nasaďte kryt. 
Značka na kryte musí pritom ukazovať 
k symbolu na zbernej nádobe . 

9. Kryt zbernej nádoby otočte v smere
hodinových ručičiek smerom k . 
Kryt sa musí počuteľne a citeľne zaistiť.

široký široký

úzky úzky

ochranný filter 
motora - 

pohľad zhora
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10. Zbernú nádobu zaháknite podľa 
zobrazenia dolu na bloku motora 
a potom ju zatlačte nahor v smere 
k bloku motora, kým počuteľne a citeľne
nezapadne. 

Čistenie telesa akumulátorového vysávača a hubíc

Na čistenie telesa akumulátorového vysávača použite mierne navlhčenú m

handričku nepúšťajúcu vlákna.

Štrbinovú hubicu čistite len mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcum

vlákna.

Z hubice na čalúnenie prípadne ručne odstráňte nečistoty (žmolky prachu m

a pod.). 
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a  zabudovaný aku-
mulátor boli vyrobené z hodnotných
materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. 
Tým sa znižuje množstvo odpadu
a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separo-
vaného zberu. Využite na to miestne
možnosti na zber papiera, lepenky
a  ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené
týmto symbolom, sa nesmú 
likvidovať spolu s domovým
odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať
staré prístroje oddelene od domového
odpadu. Informácie o zberných dvo-
roch, ktoré odoberajú staré prístroje
bezplatne, vám poskytne obecná alebo
mestská správa.

Batérie a  akumulátory
nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať
vybité batérie a akumulátory
v zbernom dvore vašej obecnej alebo
mestskej správy alebo v  špecializo-
vanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumu-
látor, ktorý je z bezpečnostných dôvo -
dov osadený pevne a nedá sa vybrať
bez zničenia prístroja. Neodborná 
de montáž predstavuje bezpečnostné
riziko. Do zberne, ktorá sa postará
o odbornú likvidáciu prístroja a akumu-
látora, preto odovzdajte nerozobraný
prístroj.
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Technické údaje

Model:                                393 605

Sieťový adaptér

     Model:                           RKGSDC2650500

     Vstup:                            100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

     Výstup:                         26,5 V 500 mA 

     Trieda ochrany:            II  

Akumulátor
     Typ:                               lítiovo-iónový akumulátor
     Model:                           VC812 6SIP
     Napätie, kapacita:        22,2 V , 2200 mAh 
     Prvok batérie:              6 x 3,7 V , 2200 mAh
     Doba nabíjania:            cca 4,5 h
     Menovitá energia:        48,84 Wh

Akumulátorový vysávač
     Sací výkon:                   max. 20,9 W
     Menovité napätie:        22,2 V 
     Sacia sila:                     max. 7,0 kPa
     Doba prevádzky:          cca 20 min. maximálny sací výkon

cca 35 min. normálny sací výkon

Teplota prostredia:           +10 až +40 °C

Made exclusively for:        Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické
zmeny na výrobku.
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Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť • Je akumulátor nabitý?

Nízky sací výkon • Nie je zberná nádoba vysávača plná?

• Nie sú filtre príliš znečistené?

• Je akumulátor dostatočne nabitý?

Únik prachu • Nie je zberná nádoba vysávača plná?

• Je zberná nádoba správne nasadená v prístroji? 

Kefa sa v hubici 
na podlahy neotáča

• Je hubica na podlahy pevne nasadená?

• Nie je kefový valec príliš znečistený?



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie 3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou
najnov ších technologic  kých  postupov
a podrobený prísnej  kontrole  kvality.
Zaručujeme  bezchybnú akosť tohto
výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol
počas záručnej doby  nedostatok,
výrobok reklamujte cez  distribútora,
u ktorého ste ho zakúpili  (filiálka či
internetový obchod). Naši tamojší
 kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú
s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody
 spôsobe né nesprávnym používaním
výrobku, na diely  podliehajúce
 rýchlemu  opotrebeniu ani na  spotreb ný
materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad
o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na
záruku vyplývajúce zo zákona. 

Číslo výrobku: 393 605
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