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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 21,6 V

Napätie nabíjacieho adaptéra vstup: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 
výstup: DC 26 V, 650 mA

Príkon

Hlučnosť

Sací výkon 3 kPa / 5 kPa

Doba úplného nabíjania cca 3,5 h

Doba používania cca 40 min. / cca 18 min.

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 nenechávajte pri zdrojoch tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym 

slnečným žiarením, vlhkom.
• Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokrými rukami.
• 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.
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90 W / 200 W

max. 80 dB
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
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• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom a
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• 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.
• 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 nebude uznaná ako záručná.

POPIS VÝROBKU
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1 Rukoväť
2 Nabíjačka
3 Telo spotrebiča
4 Ručný vysávač
5 Štrbinová hubica
6 Sacia hubica
7 Nádržka na vodu
8 Mop
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• 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.
• 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 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 nebude uznaná 
ako záručná.
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NÁVOD NA OBSLUHU
PRED PRVÝM POUŽITÍM

POSTUP PRI NABÍJANÍ
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1. Zasuňte trubicu
s rukoväťou do 
tela spotrebiča.

2. Nasaďte telo vysávača 
do sacej hubice.

3. Vložte do tela vysávača 
ručný vysávač.

1. Vložte ručný vysávač do tela vysávača a spustite nabíjanie.

2. Ručný vysávač možno nabíjať aj samostatne.
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Ak modrá dióda začne pri vysávaní blikať, znamená to, že batéria je vybitá a vysávač treba nabiť.

1. Stlačte tlačidlo na rukoväti vysávača a spotrebič vypnite.

2. Odpojte zástrčku spotrebiča zo zásuvky.

3. Konektor nabíjačky pripojte do otvoru akumulátora v tele vysávača.

4. Modrá dióda bude blikať, čo značí, že spotrebič sa nabíja normálne.

5. Keď modrá dióda prestane blikať a začne nepretržite svietiť, batéria je plne nabitá.

6. Odpojte nabíjačku od akumulátora a uložte ju na bezpečné miesto.

7. Ručný vysávač možno nabiť vo chvíli, keď je nasadený na tele vysávača, aj samostatne.

Pozor:
Do otvoru na nabíjanie na tele spotrebiča nikdy nelejte vodu, mohlo by to poškodiť celý spotrebič.
Spotrebič neskladujte ani nenabíjajte na mieste, kde je teplota nižšia než 0 °C a naopak, vyššia než 40 °C. 
V opačnom prípade by sa prístroj mohol poškodiť.
Počas nabíjania sa teplota spotrebiča môže zvýšiť, to je normálny jav.

POUŽITIE
(pre ručný vysávač)
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Prvým stlačením tlačidla zapnete vysávač na nižšom 
sacom výkone. Druhým stlačením tlačidla spustíte 
vyšší sací výkon. Tretím stlačením tlačidla vysávač 
vypnete.

Stlačením tohto tlačidla 
ručný vysávač uvoľníte
a môžete ho vybrať z tela 
vysávača.

Nasaďte do ručného vysávača štrbinovú hubicu.

1
2

3

4

A môžete začať vysávať.
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POUŽITIE
(pre celý vysávač so zasunutým ručným vysávačom)

Prvým stlačením tlačidla zapnete vysávač na nižšom sacom 
výkone, rozsvieti sa LED dióda na ručnom vysávači. Druhým 
stlačením tlačidla prepnete vysávač na vyšší sací výkon. 
Tretím stlačením tlačidla vysávač vypnete.

Len čo je ručný čistič zasadený do tela hlavného vysávača, 
nemá toto tlačidlo žiadnu funkciu.

POUŽITIE
(funkcie mopu)

Ak toto tlačidlo 
zošliapnete, voda
z nádržky na vodu 
navlhčí mop.

Týmto otvorom 
môžete dopľňať
vodu.

Na saciu hubicu nasaďte 
nádržku na vodu.
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SK POUŽITIE
(vyprázdnenie nádobky na nečistoty)
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Stlačte toto tlačidlo. 2

3 4

Uvoľnite nádobku na nečistoty.

Vyberte filter. Vyprázdnite nádobku na nečistoty.

POUŽITIE
(čistenie)

Vyberte filter aj s držiakom. 2 Filter aj držiak vyčistite, oba možno umyť.

3 Vyberte rotačnú kefu. 4 Vyčistite rotačnú kefu.

Ak sú na kefe vlasy, vyberte z nej stredovú tyčku 
a nožom alebo nožničkami vlasy odstrihnite a tyčku 
vyčistite.

1
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Príčina Riešenie

Čas vysávania sa skracuje. Znížila sa kapacita batérie.
Kontaktujte predajcu a vymeňte 
batériu.

Kontrolná dióda svieti iba 
30 sekúnd.

Energia z batéria je neúčinná. Treba nabiť batériu.

Počas nabíjania bliká 
kontrolná dióda vyššou 
frekvenciou (rýchlejšie).

Porucha nabíjania. Kontaktujte predajcu.

Kontrolná dióda bliká
vyššou frekvenciou (rýchlejšie). Rotačná kefa je zablokovaná.
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VÝMENA BATÉRIE

1. Upevnite trubicu s
rukoväťou s telom
spotrebiča.

2. Vyberte kryt batérie. 3. Vyberte batériu.

Vyčistite rotačnú kefu.

Kontrolná dióda bliká
vyššou frekvenciou (rýchlejšie).

Batéria sa prehrieva (kontrola 
proti prehriatiu).

Prestaňte vysávať a nechajte 
vysávač vychladnúť.

PRÍSLUŠENSTVO

1 Dlhá štrbinová hubica
2 Hubica na čalúnenie
3 Hubica s kefou
4 Krátka štrbinová hubica
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Predtým, než nefunkčný spotrebič zanesiete do autorizovaného servisu, si prečítajte tento návod na 
obsluhu a skontrolujte tieto body:

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Likvidácia akumulátorov a batériových článkov

Ak spotrebič obsahuje akumulátor alebo batériový článok, tak tieto súčasti obsahujú látky, ktoré pri svojom 
rozpade môžu poškodiť životné prostredie. Pred likvidáciou spotrebiča a výmene akumulátora, príp. batériového 
článku, treba pôvodnú súčasť vybrať a odovzdať na príslušné zberné miesto.

POZOR!
Akumulátor a batériový článok:
• Nikdy nevhadzujte do ohňa!
• Nikdy nerozoberajte!
• Nikdy neskratujte ich vývody!

Ak by došlo k vytečeniu poškodeného akumulátora lebo článku batérie, uniknutý roztok má zásaditý charakter. 
Pri kontaminácii pokožky ju ihneď jemne umyte vodou a mydlom a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

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 vyhradzujeme
si na tieto zmeny právo.
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• 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

Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že 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. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na 
príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, 
kde ste výrobok kúpili.
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