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Poďakovanie

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom 
spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, 
ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre

Napätie akumulátora DC 18 V

Napätie nabíjacieho adaptéra
Vstup AC 100-240 V~ 50/60 Hz

Výstup DC 22,2 V, 500 mA

Príkon 85 W

Hlučnosť ≤ 82 dB (A)

Batéria Li-ion 2000 mAh

Doba používania cca 40 min.

Doba úplného nabíjania 4-5 h

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku

nabíjacieho adaptéra.
• Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý.
• Pri odpájaní nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia nikdy

neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte nabíjací adaptér a ťahom ho
odpojte.

• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom 
a používajte ho iba mimo ich dosahu.

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
• Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
• Nepoužívajte nabíjací adaptér, ak má poškodený prívodný kábel alebo ak

je poškodená zástrčka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému
servisu.

• Spotrebič držte mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a  podobne.
Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkom.

• Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokrými rukami.
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• Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič, ak je
upchatý nejaký jeho otvor.

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
• Ak dôjde k upchatiu sacieho otvoru spotrebiča, spotrebič vypnite a pred

ďalším zapnutím odstráňte nečistoty .
• Pri nasadzovaní príslušenstva, pri čistení alebo v  prípade poruchy

spotrebič vypnite a nabíjací adaptér vytiahnite zo zásuvky elektrického
napätia.

• Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na
komerčné použitie.

• Nevysávajte nič horiace, ako sú cigarety, zápalky a horúci popol.
• Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých miestnostiach, nevysávajte horľavé

kvapaliny (typu benzín) a nepoužívajte spotrebič v priestoroch, kde sa
tieto látky môžu vyskytovať.

• Nikdy nevysávajte bez filtrov vysávača. Pri každom použití spotrebiča sa
ubezpečte, že filtre vysávača sú správne nasadené.

• Prívodný kábel, napájací adaptér ani spotrebič neponárajte do
vody ani do inej kvapaliny.

• Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel nabíjacieho adaptéra,
či nie sú poškodené. Poškodený spotrebič nezapínajte.

• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť.
• Pred vysávaním odstráňte z vysávaného povrchu veľké a ostré predmety,

ktoré by mohli poškodiť niektorý z filtrov vysávača.
• Nepoužívajte spotrebič so znečistenými filtrami.
• Nevhadzujte akumulátor spotrebiča do ohňa a nevystavujte ho teplotám

nad 40 °C.
• Nedotýkajte sa poháňaných pohyblivých častí spotrebiča počas jeho

používania.
• Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
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• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so
zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému
nebezpečenstvu. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak
nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku
sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so
spotrebičom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu,  prípadná oprava nemôže byť uznaná ako záručná.
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POPIS VÝROBKU

Tyčový vysávač

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Prepínač rýchlostí
3. Tlačidlo na sklopenie rukoväte
4. Indikátor nabíjania/stavu batérie
5. Cyklónová nádoba
6. Tlačidlo na uvoľnenie cyklónovej nádoby 
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7. Tlačidlo na uvoľnenie turbokefy
8. Turbokefa
9. Výstup vzduchu
10. Nabíjací podstavec
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ZOSTAVENIE SPOTREBIČA

Sklopná rukoväť

Aby sa rukoväť dala sklopiť, stlačte tlačidlo na sklopenie rukoväte (3). Ak rukoväť zdvihnete do zvislej polohy, 
automaticky zapadne do správnej polohy.

Vypnuté

Stlačte

Montáž nabíjacieho podstavca

Zostava nabíjacieho podstavce sa musí umiestniť na rovnú plochu. Zvislú časť podstavca tlačte do vodorovnej, dokým 
nezapadne do správnej polohy - ozve sa cvaknutie. Pri demontáži nabíjacieho podstavca stlačte uvoľňovacie tlačidlo 
na spodnej strane podstavca a ťahom odpojte.
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Montáž turbokefy

Telo vysávača zatlačte do turbokefy. Pri usadení do správnej polohy sa ozve cvaknutie. Pri demontáži turbokefy stlačte 
tlačidlo na uvoľnenie turbokefy (7) a ťahom odpojte.

POUŽITIE

Používanie tyčového vysávača

1. Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie (1) zapnite spotrebič.
2. Prepínačom rýchlostí (2) možno počas vysávania meniť výkon vysávača. Pri vysokej rýchlosti bude sací výkon

spotrebiča na maxime, zatiaľ čo pri nízkej rýchlosti bude nižšia hladina hluku a dlhšia prevádzková doba.
3. Ak spotrebič stojí na zemi vo vzpriamenej polohe,  tyčový vysávač vždy vypnite, lebo štetiny by mohli poškodiť

podlahu alebo koberec.
4. Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie (1) vypnite spotrebič.

Nabíjanie spotrebiča

1. Ubezpečte sa, že vysávač je vypnutý.
2. Ubezpečte sa, že nabíjací podstavec je umiestnený na rovnom povrchu.
3. Tyčový vysávač nasaďte do nabíjacieho podstavca.
4. Konektor nabíjacieho adaptéra pripojte k nabíjaciemu podstavcu a adaptér zapojte do elektrickej siete.
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Indikátor batérie

Pozn.: Indikátor batérie má 3 políčka označujúce aktuálny stav batérie

1. Pri plne nabitej batérii svietia zeleno 3 políčka. Postupne pri činnosti a vybíjaní vysávača sa znižujú na 2 a 1.
2. Pri takmer vybitej batérii bliká zeleno 1 políčko. 
3. Pri nabíjaní vysávača políčka indikátora blikajú červeno, postupne od 1 až po 3 políčok. Pri plnom nabití vysávača 

sa rozsvietia všetky 3 políčka zeleno, ktoré svietia niekoľko minút. Potom sa vypnú.

Pozn.: Aj keď je tyčový vysávač zapnutý, ak ho umiestnite do nabíjacieho podstavca, automaticky sa vypne. Počas 
nabíjania tyčového vysávača na nabíjacom podstavci má vysávač prúdový ochranný prvok. Aj po stlačení tlačidla 
zapnutia spotrebič zostane vypnutý.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Vyprázdnenie nádoby na nečistoty

Nečistoty treba vyprázdniť po každom použití alebo vtedy, keď množstvo nečistôt presiahne označenie maximálneho 
množstva nečistôt. Pred čistením spotrebič vždy vypnite.

• Stlačte uvoľňovacie tlačidlo cyklónovej nádoby (6), uvoľnite nádobu na nečistoty.
• Vytiahnite filtre cyklónovej nádoby a vysypte nečistoty.
• Opačným spôsobom skompletizujte cyklónovú nádobu a nasaďte ju do tela vysávača.

Filtre umyte vo vode. Pred opätovným nasadením ich nechajte vyschnúť. 
POZNÁMKA: Vysávač nečistite riedidlom ani chemickými roztokmi, došlo by k poškodeniu spotrebiča

Údržba kefy

• Zámok na spodku turbokefy otočte do polohy „odomknuté“ (označené otvoreným zámkom)
• Vyberte zámok kefy.
• Vyberte kefu z turbokefy.
• Z kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty.
• Kefu vložte späť do turbokefy.
• Zámok vložte späť a otočte do polohy „zamknuté“ (označené zavretým zámkom).
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Príčina Riešenie

Tyčový vysávač nejde zapnúť Vybitá batéria Nabite vysávač

Slabý sací výkon

Prekročené maximálne množstvo 
nečistôt v cyklónovej nádobe alebo 

silne znečistené filtre

Vysypte nečistoty z cyklónovej 
nádoby a umyte filtre

Zablokovaná turbokefa Vyberte kefu a odstráňte nečistoty

Cyklónová nádoba nie je správne 
nasadená

Cyklónovú nádobu nasaďte 
správne

Dokúpiteľné príslušenstvo

Adaptér obj. kód 42392379 cena podľa platného cenníka
HEPA filter obj. kód 42392382 cena podľa platného cenníka
Penový filter obj. kód 42392383 cena podľa platného cenníka
Kefa obj. kód 42392384 cena podľa platného cenníka
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SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí prístroja, môže vykonať len 
kvalifikovaný odborník alebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
• Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti:

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických 
zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do 
domáceho odpadu Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. 
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na 
likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

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

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si 
vyhradzujeme právo.
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