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

nabíjacieho adaptéra.
• Pokiaľ je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru.
• Pri vypájaní nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia nikdy

neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, 

používajte ho mimo ich dosah.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti

detí.
• Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
• Nepoužívate nabíjací adaptér s poškodeným prívodným káblom alebo

zástrčkou, nechajte chybu ihneď odstrániť autorizovanému servisnému
stredisku.

• Držte vysávač bokom od zdrojov tepla ako sú radiátory, rúry a podobne,
chráňte ho pred priamym slneč-ným žiarením, vlhkosťou.

• Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
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POĎAKOVANIE 
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrob-
kom po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj 
ostatné osoby, ktoré budú s kanvicou manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

Technické parametre

Napätie akumulátora DC 18 V

Napätie nabíjacieho adaptéra vstup: AC 100–240V ~ 50/60Hz 
výstup: DC 22 V, 800 mA

Príkon 120 W

Hlučnosť < 82 dB (A)

Bateria Li-ion 2000 mAh

Doba prevádzky cca 25 min

Doba úplného nabíjania  cca 3 h

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je < 75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického 
výkonu vzhĺadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku nabíjacieho adaptéra.
• Pokiaľ je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru.
• Pri vypájaní nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale 

uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo ich dosah.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti detí.
• Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
• Nepoužívate nabíjací adaptér s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, nechajte chybu ihneď 

odstrániť autorizovanému servisnému stredisku.
• Držte vysávač bokom od zdrojov tepla ako sú radiátory, rúry a podobne, chráňte ho pred priamym slneč-

ným žiarením, vlhkosťou.
• Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
• Nevkladajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte spotrebič, ak je upchatý akýkoľvek otvor.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
• Ak dôjde k upchatiu sacieho otvoru spotrebiča, vypnite ho a pred ďalším zapnutím odstráňte nečistoty.
• Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite nabí-

jací adaptér zo zásuvky.
• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Nevysávajte nič horiace, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
• Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých miestnostiach, nevysávajte vlhké veci alebo kvapaliny, horľavé kvapali-

ny ako je benzín a nepoužívajte spotrebič v priestoroch, kde sa tieto látky môžu vyskytovať.

Zosilnená izolácia. 
Trieda ochrany III.
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• Nevkladajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte spotrebič, ak je
upchatý akýkoľvek otvor.

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

zapnutím odstráňte nečistoty.
• Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy

vypnite spotrebič a vytiahnite nabí-jací adaptér zo zásuvky.
• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na

komerčné použitie.
• evysávajte nič horiace, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
• Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých miestnostiach, nevysávajte vlhké

veci alebo kvapaliny, horľavé kvapali-ny ako je benzín a nepoužívajte
spotrebič v priestoroch, kde sa tieto látky môžu vyskytovať.

• Nikdy nevysávajte bez filtrov vysávača. Pri každom použití spotrebiča sa
uistite, že sú filtre vysávača správ-ne nasadené.

• Neponárajte prívodný kábel, nabíjací adaptér alebo spotrebič do vody
ani do inej kvapaliny.

• Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel nabíjacieho adaptéru
kvôli poškodeniu. Nezapínajte poškodený spotrebič.

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

predmety, ktoré by mohli poškodiť niektorý filter 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

prevádzky.
• Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
• •Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 

zníženými fyzickými alebo men-tálnymi schopnostmi alebo nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené 

• Používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným
nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie
ako 8 rokov sa musia zdržovať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná 
ako záručná.
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NÁVOD NA OBSLUHU 
ZLOŽENIE VYSÁVAČA

UPOZORNENIE
Vždy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia pred 
skladaním alebo odnímaním príslušenstva!
1. Nasadenie prenosnej časti vysávača 

Nasaďte hubicu prenosnej časti do tyčovej časti vysávača a držadlo prenosnej časti zatlačte, až budete 
počuť cvaknutie – zapadnutie do správnej polohy (Obr. 1). Pre vybratie prenosnej časti stlačte uvoľňova-
cie tlačidlo na tyčovej časti vysávača.

2. Vztýčenie držadla tyčovej časti vysávača 
Vyklopte držadlo tyčovej časti vysávača, až budete počuť cvaknutie - zapadnutie do správnej polohy 
(Obr. 2). 
Pre sklopenie stlačte uvoľňovacie tlačidlo na držadle tyčovej časti vysávača.

3. Pripojenie turbokefy 
Nasaďte turbokefu na spodný koniec tyčovej časti vysávača, až budete počuť cvaknutie – zapadnutie do 
správnej polohy (Obr. 3). 
Pre demontáž turbokefy stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnom konci tyčovej časti vysávača.

Obr. 3

NABÍJANIE AKUMULÁTORA

Pred prvým použitím alebo pokiaľ je akumulátor vysávača úplne vybitý, nechajte vysávač nabíjať približne 4 
hodín.
Pripojte prívodný kábel a zasuňte nabíjací adaptér do zásuvky elektrického napätia.
Ak chcete udržať životnosť akumulátora čo najdlhšie, nabíjajte ho až po úplnom vybití
Životnosť akumulátora je približne 300 nabíjacích cyklov.

Pozn.: Signalizátor nabíjania bliká, pokiaľ je vysávač pripojený do zásuvky elektrického napätia. Signalizátor 
svítí, pokiaľ je vysávač plno nabitý.
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Obr. 1 Obr. 2

• Nikdy nevysávajte bez filtrov vysávača. Pri každom použití spotrebiča sa uistite, že sú filtre vysávača správ-
ne nasadené.

• Neponárajte prívodný kábel, nabíjací adaptér alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
• Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel nabíjacieho adaptéru kvôli poškodeniu. Nezapínajte 

poškodený spotrebič.
• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť.
• Pred vysávaním odstráňte z vysávaného povrchu veľké alebo ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť 

niektorý filter 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 prevádzky.
• Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo men-

tálnymi schopnostmi alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu 
vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie 
ako 8 rokov sa musia zdržovať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu. Deti sa so spotre-
bičom nesmú hrať.

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

POPIS VÝROBKU
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1 Držadlo tyčovej časti
2 Tyčová časť
3 Vypínač na tyčovej časti
4 Prenosná časť s motorom
5 Prachová nádoba s cyklónovou jednotkou
6 Signalizátor nabíjania
7 Vypínač na prenosnej časti
8 Turbokefa
9 Filter s netkanou textíliou
10 Filter s nylonom
11 Motorová časť
12 Akumulátor
13 Tlačidlo pre zvýšenie otáčok

Príslušenstvo
A Nabíjací adaptér s nabíjacou základňou
B Hubica na čalúnenie
C Nabíjací adaptér s nabíjačkou akumulátora
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POUŽITIE VYSÁVAČA
POZNÁMK A
Pred použitím vysávača sa presvedčte, že sú správne umiestnené a upevnené filtre.

TYČOVÝ VYSÁVAČ
1. Vypínačom na držadle tyčovej časti vysávač zapnite.
2. Po použití vypnite vysávač vypínačom na držadle tyčovej časti.
3. Stlačením tlačidla Hi/Lo na prenosnej části možno znižovať a zvyšovať otáčky motora.

RUČNÝ VYSÁVAČ
1. Stlačením kolíčkov na tyčovej časti oddelíte prenosnú časť vysávača (Obr. 1).
2. Dlhým stlačením vypínača ON/OFF na držadle prenosnej časti vysávač zapnite.
3. Po použití stlačte vypínač na držadle prenosnej časti a vysávač sa vypne.
4. Stlačením tlačidla Hi/Lo na prenosnej části možno znižovať a zvyšovať otáčky motora.

Pozn.: Na vysávanie ťažko prístupných miest je možné vysunúť hubicu vysávača (Obr. 4).

KONTROLA PLNOSTI PRACHOVEJ NÁDOBY

Pokiaľ sa zníži sací výkon vysávača alebo je prachová nádoba plná, vyprázdnite ju a vyčistite filtre vysávača.

ÚDRŽBA

Odporúčame preventívne po každom použití vysávača vysypať prachovú nádobu a vyčistiť filtre vysávača.

VYPRÁZDNENIE PRACHOVEJ NÁDOBY
1. Odpojte nabíjací adaptér zo siete elektrického napätia.
2. Oddeľte prenosnú časť od tyčovej časti vysávača.
3. Držte prenosnú časť vysávača prachovou nádobou smerom nadol.
4. Stlačte a držte kolíček prachovej nádoby a súčasne pootočte prachovú nádobu tak, aby sa uvoľnila (Obr. 5).
5. Vyberte oba filtre a vyprázdnite prachovú nádobu vysávača.
6. Opačným postupom nasaďte oba filtre a nasaďte prachovú nádobu späť na prenosnú časť vysávača.

ČISTENIE A VÝMENA FILTROV
Filtre vysávača je možné čistiť mechanickým vyklepaním a očistením mäkkou kefkou. Veľmi znečistené filtre 
je možné po tomto kroku umyť a vyčistiť mäkkou kefkou vo vlažnej vode bez čistiacich prísad.

Dôležité je nechať mokré časti dôkladne vyschnúť. Vlhké filtre by sa vysávaním znehodnotili!  
Na sušenie nepoužívajte fén! 
Pozn.: Mokrým čistením môže dôjsť k väčšiemu opotrebeniu filtrov a tým ku skráteniu ich životnosti.
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Obr. 4 Obr. 5

• Filtre by mali byť čistené alebo vymenené pri viditeľnom znečistení, alebo pri poklese sacieho výkonu vysá-
vača. Kontrolujte ich po každom použití vysávača.

• Aby nedošlo k poškodeniu vysávača, nepoužívajte ho bez správne nasadených filtrov.
• Vhodné typy filtrov môžete zakúpiť u svojho predajcu alebo objednať u výrobcu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Príslušenstvo a vysávač sa môžu čistiť vlhkou handričkou.
Neponárajte prívodný kábel, nabíjací adaptér alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
Na čistenie nepoužívajte agresívne látky, napr. rozpúšťadlá alebo abrazíva!

RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ

Problém Príčina Riešenie

Motor nepracuje. Akumulátor je vybitý. Nabite akumulátor.

Zníženie sacieho výkonu.

Naplnená alebo upchatá 
prachová nádoba.

Vyprázdnite a vyčistite prachovú 
nádobu.

Filter je upchatý. Vyčistite alebo vymeňte filter.

Upchatá hadica alebo turbokefa 
vysávača.

Skontrolujte a uvoľnite priechod 
vzduchu satia a výfuku.

Doba prevádzky pri úplnom 
nabití je menšia ako 2 minúty. Životnosť akumulátora končí. Akumulátor je potrebné vymeniť 

za nový. 

Vysávač sa zahrieva. Zahriatie vysávača počas prevádzky je normálne, nejde o chybu.

PRÍSLUŠENSTVO
K spotrebiču je možné dokúpiť nasledujúce príslušenstvo:
Filter s nylonom obj. kód 42391131 cena podľa platného cenníka
Filter s netkanou textíliou obj. kód 42391132 cena podľa platného cenníka
Akumulátor obj. kód 42391133 cena podľa platného cenníka

SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí 
vykonať odborný servis.

SKSKSK
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
• Škatuľa od spotrebiča sa môže odovzdať do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. 
Je nutné odviezť ho na zberné miesto určené na recykláciu elektrického a elektronického 
zariadenia. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym 
dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobila nevhodná 
likvidácia tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohoto výrobku vám poskytne 
príslušný miestny úrad, služba pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste 
výrobok zakúpili.

Likvidácia akumulátorov a batériových článkov

Ak spotrebič obsahuje akumulátor alebo batériový článok, tieto súčasti obsahujú látky, ktoré pri svojom roz-
pade môžu poškodzovať životné prostredie. Pred likvidáciou spotrebiča alebo výmenou akumulátora, príp. 
batériového článku je potrebné pôvodnú súčasť vybrať a odovzdať ju na vhodnom zbernom mieste.

POZOR!
Akumulátor alebo batériový článok:
• Nikdy nevhadzujte do ohňa!
• Nikdy nerozoberajte!
• Nikdy neskratujte jeho vývody!
Ak by došlo k vytečeniu poškodeného akumulátora alebo batériového článku, uvoľnený roztok má zásaditý 
charakter. Pri zásahu pokožku ihneď omyte vodou a mydlom a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

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

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji.
• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej 

urządzenia.
• Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
• Odłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę 

i pociągnąć za nią.
• Urządzenie należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy 

pozwolić im na posługiwanie się urządzeniem.
• Jeżeli w pobliżu urządzenia, w trakcie jego pracy znajdują się dzieci, należy zachowywać szczególną 

ostrożność.
• Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
• Nie należy używać akcesoriów innych, niż zalecane przez producenta.
• Nie należy używać zasilacza z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy 

bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu ośrodkowi serwisowemu.
• Odkurzacz powinien być trzymany z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki itp. Należy chro-

nić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.
• Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
• Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. W przypadku zatkania któregokolwiek 

otworu odkurzacza, nie należy go używać.
• Odkurzając na schodach, należy zachować zwiększoną ostrożność.
• W przypadku zatkania otworu zasysającego, należy wyłączyć odkurzacz i usunąć zanieczyszczenia, po 

czym można ponownie włączyć urządzenie.
• Podczas montażu wyposażenia, czyszczenia lub w przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i wyjąć 

zasilacz z gniazdka elektrycznego.
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