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NÁVOD K POUŽITÍ 

Čistič oken Professor AS2

 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny 
pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně si tento návod přečtěte 

a ponechejte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, 
odevzdejte spolu s ním i tento návod. 

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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Důležitá bezpečnostní upozornění

• Před uvedením výrobku do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Pokud zde nenajdete odpovědi na 
všechny své otázky, pak se obraťte na prodejce, servis nebo výrobce/dovozce.  Za škody způsobené použitím v 
rozporu s tímto návodem k obsluze nenese výrobce/dovozce odpovědnost.

• Čistič oken Professor AS2 je určený pouze pro soukromé účely k čištění vlhkých a hladkých ploch, jakými jsou okna, 
zrcadla nebo dlaždice. Nesmí se jím vysávat prach, žíravé kapaliny.

• Čisti oken včetně adaptéru je určen pouze k provozu v domácnostech, ve vnitřním prostředí. Nepoužívejte venku!
• Čistič nepoužívejte na drsných površích, aby nedošlo k poškození gumové stěrky.
• Čistič oken Professor AS2 se nehodí k vysávání většího množství kapalin z vodorovných ploch, max. 25ml.
• Čistič používejte pouze spolu s obvyklými prostředky na čištění oken, bez lihu a nepěnivými.
• Do větracích otvorů nevkládejte žádné předměty.
• Spotřebič používejte a/nebo skladujte pouze ve vertikální poloze. Nikdy nepřesahujte max. náklon 45°.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, 
pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. 

• Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
• Před čištěním údržbou, montáží/demontáží vždy vysavač nejprve vypněte 

tlačítkem a poté vytáhněte/odpojte ze zásuvky.
• Používejte pouze adaptér, příslušenství a náhradní díly schválené a dodané výrobcem nebo autorizovaným servisem.
• Do nabíjecí zdířky nezasunujte vodivé předměty jako např. šroubovák apod. Do nabíjecí zdířky připojujte pouze 

adaptér dodávaný spolu se spotřebičem.
• Nedotýkejte se elektricky živých částí, nepoužívejte spotřebič venku nebo ve vlhkém prostředí. Hrozí nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem.
• Spotřebič, resp. akumulátor, se smí nabíjet pouze přiloženým originálním nabíjecím adaptérem.
• Spotřebič a adaptér chraňte před vlhkem, vodou a jinými kapalinami. Nikdy je neponořujte do vody! 
• Nestavte spotřebič do blízkosti tepelných zdrojů, nevystavujte jej extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, 

horku ani ohni. 
• Nevystavujte spotřebič atmosférickým vlivům (déšť, slunce, led apod.) .
• Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku adaptéru odpovídá napětí ve Vaší el. síti. Z hlediska bezpečnosti smí být 

adaptér zapojen pouze do zásuvky, která odpovídá platným předpisům a technickým normám. Nedoporučujeme 
používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují plat-
ným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.

• Jakékoliv neoprávněné zásahy do spotřebiče nebo jeho modifikace jsou zakázané. Hrozí nebezpečí úrazu el. 
proudem.

• Nepoužívejte spotřebič/adaptér, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl 
na zem a poškodil se. V takových případech se obraťte na odborníka. Pravidelně spotřebič a adaptér kontrolujte, 
jestli není poškozený.

• Adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama. Nikdy nevytahujte adaptér ze 
zásuvky taháním za napájecí přívod ale za vidlici. 

• Dbejte na to, aby napájecí přívod adaptéru nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem 
nebo vodou. Nejezděte přes napájecí přívod vysavačem ani hubicemi, ani na něj nestavte žádné předměty.

• Nepoužívejte spotřebič k vysávání lidí nebo zvířat. Nepřibližujte sací koncovky k očím nebo uším.
• Nepoužívejte spotřebič bez nasazené nádržky na vodu!
• Pravidelně kontrolujte průchodnost sacích otvorů – případné předměty blokující průchod vzduchu, odstraňte. 

Nedávejte do otvorů žádné předměty.
• Věnujte pozornost důležitým bezpečnostním pokynů v části Nabíjení/Baterie.
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POPIS VÝROBKU
1) Sací hubice s gumovou stěrkou 17 cm nebo 28 cm
2) Tělo čističe s motorem
3) Nádržka na vodu
4) Tlačítka (po obou stranách) pro uvolnění hubice/stěrky
5) Tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu
6) Spínač/Indikátor provozu/nabíjení
7) Madlo

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: DC 5V, 1A, 12W
Adaptér: AC 100-240V, 0,2A, 50/60H
Baterie: Li-ion, 1700mAh, 3,7V
Doba nabíjení: 3 hodiny
Doba provozu na jedno nabití: max. 30 minut po plném nabití
Objem nádržky: 150 ml
Hlučnost: max. 72 dB(A)*
Sací výkon: 1,1 kpa*
Obsah balení: čistič oken s nádržkou na vodu, sací hubice 17 cm, sací hubice 28 cm, adaptér, návod
Hmotnost: 0,8 kg bez adaptéru*
Rozměry: 14,5 x 11-28 x 31,5 cm*

* tolerance +/-5%

8) Výpustní otvor/Zátka
9) Nabíjecí zdířka
10) Otvor se závitem pro připojení prodlužovací tyče 

(není součástí; obj. kód 76097)
11) Filtr
12) Víko nádržky na vodu
13) Nabíjecí adaptér
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PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, 
zejména plastové sáčky, z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z čističe i příslušenství odstraňte všechny případné 
adhezní fólie, samolepky nebo papír. Přesvědčte se, že je výrobek kompletní, viz Popis výrobku, a neporušený. Pokud 
některý díl chybí nebo je poškozen, spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servis nebo prodejce.
Před prvním použitím je nutné nechat baterii nabíjet po dobu 6-8 hodin, viz Nabíjení/Baterie.

SESTAVENÍ/ROZEBRÁNÍ ČISTIČE

Na tělo čističe nasaďte shora kompletní nádržku na vodu, 
až slyšitelně zaklapne. Pro její odejmutí zmáčkněte 
tlačítko (5) a současně zvedejte nádržku směrem nahoru. 
Samotnou nádržku na vodu můžete pro potřeby čištění 
dále rozebrat, viz Čištění a údržba.

Při nasazování sací hubice/stěrky jednou rukou zmáčkněte 
obě tlačítka (4) a druhou rukou nasaďte hubici na nádržku, 
dokud hubice dobře nezapadne. Poté můžete tlačítka 
uvolnit. Odejmutí sací hubice/stěrky provedete opačným 
způsobem. 

NABÍJENÍ/BATERIE

Před připojením adaptéru se přesvědčte, že je čistič vypnutý. Konektor adaptéru zasuňte do nabíjecí zdířky (9) a 
adaptér připojte do el. zásuvky. 
Spínač/Indikátor nabíjení (6) začne červeně blikat. Baterie je nabitá, když indikátor přestane blikat a bude nepřetržitě 
svítit modře.
Během nabíjení se může spotřebič zahřát!

Před prvním použitím je nutné nechat čistič nabíjet pod dobu 6-8 hodin.
Další nabíjení pak budou trvat cca 3 hodiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ - BATERIE

Nedávejte baterie do blízkosti tepelných zdrojů, nevystavujte jej extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, 
horku ani ohni. Neskladujte baterie na přímém slunečním světle. Nevhazujte bateriové jednotky do ohně. Nebezpečí 
exploze!
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
Nevystavujte baterii mechanickým otřesům. Baterii nepromačkávejte, nepropichujte. Vyjmutí baterie smí provést pouze 
odborný technik.
Pro nabíjení použijte pouze přiložený adaptér.
Po dlouhém skladování/nečinnosti, doporučujeme několikrát baterii nabít a vybít pro získání maximálního výkonu.
V případě úniku baterie, zamezte kontaktu s kůží a očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým 
množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře.
Nevystavujte baterii mechanickým otřesům.
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Nevhazujte vybitou baterii do domovního odpadu, ale zlikvidujte ji vhodný způsobem dle platných předpisů.
Zahřátí baterie při nabíjení je normálním jevem. Po plném nabití postupně ochladnou na pokojovou teplotu.
Baterie nezkratujte.

POUŽITÍ ČISTIČE

Plochu určenou k čištění navlhčete a umyjte obvyklým způsobem vodou a/nebo čisticím prostředkem. 

Čistič zapněte stlačením spínače (6) - indikátor bude svítit modře. Přitiskněte sací hubicí/stěrku k čištěnému povrchu. 
Pomalým, plynulým pohybem od shora dolů odsajte z čištěného povrchu kapalinu. Můžete pokračovat tak dlouho, 
dokud se nádržka na vodu nenaplní a/nebo se nevybije baterie.
Nádržku pravidelně kontrolujte, a jakmile hladina kapaliny dosáhne rysky 150 ml, vyprázdněte ji. Jinak může dojít k 
úniku vody větracími otvory. 
Čistič vypnete stlačením spínače (6) - indikátor zhasne.

Vyprázdnění nádržky – Pokud potřebujete vyprázdnit nádržku v průběhu práce, 
vypněte čistič, odjistěte výpustní otvor  (8) a vylijte jím kapalinu. Dbejte, aby se 
kapalina při vylévání nedostala do větracích otvorů. Poté otvor zajistěte zátkou 
a můžete pokračovat v práci. Po skončení práce je nutné nádržku vylít a vyčistit 
postupem popsaným v Čištění a údržba.

Doporučení: Při sání vyvíjejte na čistič, resp. sací hubici, mírný tlak, aby celá délka stěrky dobře přilehla k 
čištěnému povrchu. Čističem pohybujte pomalu a plynule. Předejte tak šmouhám a odkapávaní. Obtížně 
dostupná místa lze vysávat i šikmo s max. sklonem 45°. 

Tip: Potřebujete-li vyčistit velká, vysoko umístěná nebo obtížně dostupná okna, doporučujeme
dokoupit prodlužovací teleskopickou tyč (obj. kód 76097; rozsah 65 - 114 cm).
Tyč jednoduše zašroubujete do otvoru (10) čističe.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním čistič vypněte a odpojte od adaptéru!

Přístroj vyčistěte a vysušte po každém použití!

Sací hubici se stěrkou odejměte a omyjte pod tekoucí vodou! Před dalším použitím nebo uložením ji nechte pořádně 
oschnout.

Nádržku na kapalinu odejměte z těla čističe. Odšroubujte 
víko s filtrem vespod nádržky (12). Černé kolečko na 
vnější straně víka vytáhněte, čímž stlačíte a vyždímáte 
pěnový filtr. Filtr doporučujeme propláchnout pod čistou 
tekoucí vodou a postup opakovat. Nádržku vypláchněte. 
Oba díly nechte vyschnout a poté víko s filtrem 
našroubujte zpět na spodek nádoby a filtrační systém 
zatlačte zpět do původní polohy.

Pořádně dotáhněte, aby při použití nedocházelo k únikům kapaliny!
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Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit 
některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit 
na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, 
není tato skutečnost důvodem k reklamaci. 

· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maxi-
málně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebi-
telem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanic-
kým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou 
událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo 
oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití 
jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Inter-
servis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 
Servis: Interservis Liberec s r.o.,

28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elek-
tronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte preven-
ci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného 
místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na 
www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace 
elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

 a elektronických zařízení (z domácnosti)
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Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné
pokyny pre uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Pozorne si tento návod prečítajte

a ponechajte si ho pre prípadné neskoršie použitie. Ak výrobok predáte iným osobám,
odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

NÁVOD NA POUŽITIE

Čistič okien Professor AS2
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

• Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Pokiaľ tu nenájdete odpovede 
na všetky svoje otázky, potom sa obráťte na predajcu, servis alebo výrobca / dovozca. Za škody spôsobené použitím 
v rozpore s týmto návodom na obsluhu nenesie výrobca / dovozca zodpovednosť.

• Čistič okien Professor AS2 je určený len pre súkromné účely na čistenie vlhkých a hladkých plôch, akými sú okná, 
zrkadlá alebo dlaždice. Nesmie sa ním vysávať prach, žieravé kvapaliny.

• Čisti okien, vrátane adaptéra, je určený len na prevádzku v domácnostiach, vo vnútornom prostredí. Nepoužívajte vonku!
• Čistič nepoužívajte na drsných povrchoch, aby nedošlo k poškodeniu gumové stierky.
• Čistič okien Professor AS2 sa nehodí na vysávanie väčšieho množstva kvapalín z vodorovných plôch.
• Čistič používajte iba spolu s obvyklými prostriedkami na čistenie okien, bez liehu a nepenivými.
• Do vetracích otvorov nevkladajte žiadne predmety.
• Spotrebič používajte a / alebo skladujte len vo vertikálnej polohe. Nikdy nepresahujte max. náklon 45 °.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby 

so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu 
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a 
pod dozorom.

• Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
• Pred čistením údržbou, montážou / demontážou vždy vysávač vypnite tlačidlom a 

potom vytiahnite / odpojte zo zásuvky.
• Používajte iba adaptér, príslušenstvo a náhradné diely schválené a dodané výrobcom alebo autorizovaným servisom.
• Do nabíjacej zásuvky nezasúvajte vodivé predmety ako napr. Skrutkovač apod. Do nabíjacej zásuvky pripájajte iba 

adaptér dodávaný spolu so spotrebičom.
• Nedotýkajte sa elektricky živých častí, nepoužívajte spotrebič vonku alebo vo vlhkom prostredí. Hrozí 

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
• Spotrebič, resp. akumulátor, sa smie nabíjať len priloženým originálnym nabíjacím adaptérom.
• Spotrebič a adaptér chráňte pred vlhkom, vodou a inými kvapalinami. Nikdy ich neponárajte do vody!
• Nestavajte spotrebič do blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte ho extrémnym teplotám, priamemu slnečnému 

žiareniu, teplu ani ohňu.
• Nevystavujte spotrebič atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, ľad a pod.).
• Skontrolujte, či údaj na typovom štítku adaptéra zodpovedá napätiu vo Vašej el. sieti. Z hľadiska bezpečnosti smie 

byť adaptér zapojený len do zásuvky, ktorá zodpovedá platným predpisom a technickým normám. Neodporúčame 
používanie adaptérov a / alebo predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú 
platným bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovacej šnúre alebo 
adaptéra.

• Akékoľvek neoprávnené zásahy do spotrebiča alebo jeho modifikácie sú zakázané. Hrozí nebezpečenstvo úrazu el. 
prúdom.

• Nepoužívajte spotrebič / adaptér, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a 
poškodil sa. V takýchto prípadoch sa obráťte na odborníka. Pravidelne spotrebič a adaptér kontrolujte, či nie je poškodený.

• Adaptér nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami. Nikdy nevyťahujte adaptér zo 
zásuvky ťahaním za napájací prívod ale za vidlicu.

• Dbajte na to, aby napájací prívod adaptéra neprišiel do styku s ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným 
plameňom alebo vodou. Nejazdite cez napájací prívod vysávačom ani hubicami, ani naň nestavajte žiadne predmety.

• Nepoužívajte spotrebič na vysávanie ľudí alebo zvierat. Nepribližujte sacie koncovky k očiam alebo ušiam.
• Nepoužívajte spotrebič bez nasadenej nádržky na vodu!
• Pravidelne kontrolujte priechodnosť sacích otvorov - prípadné predmety blokujúci priechod vzduchu, odstráňte. 

Nedávajte do otvorov žiadne predmety.
• Venujte pozornosť dôležitým bezpečnostným pokynov v časti Nabíjanie / Batéria.
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POPIS VÝROBKU
1) Sacie hubice s gumovou stierkou 17 cm alebo 28 cm
2) Telo čističe s motorom
3) Nádržka na vodu
4) Tlačidlá (po oboch stranách) pre uvoľnenie hubice / stierky
5) Tlačidlo pre uvoľnenie nádržky na vodu
6) Spínač / Indikátor prevádzky / nabíjania
7) Madlo

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie: DC 5V, 1A, 12W
Adaptér: AC 100-240V, 0,2A, 50 / 60H
Batéria: Li-ion, 1700mAh, 3,7V
Doba nabíjania: 3 hodiny
Doba prevádzky na jedno nabitie: max. 30 minút po plnom nabití
Objem nádržky: 150 ml
Hlučnosť: max. 72 dB (A) *
Sací výkon: 1,1 kPa *
Obsah balenia: čistič okien s nádržkou na vodu, sacia hubica 17 cm, sacia hubica 28 cm, adaptér, návod
Hmotnosť: 0,8 kg bez adaptéra *
Rozmery: 14,5 x 11-28 x 31,5 cm *

* Tolerancia +/- 5%

8) Výpustný otvor / Zátka
9) Nabíjacia zdierka
10) Otvor so závitom pre pripojenie predlžovacie tyče 

(není súčasťou; obj. kód 76097)
11) Filter
12) Veko nádržky na vodu
13) Nabíjací adaptér
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PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Vybaľte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho, najmä 
plastové vrecká, z dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia! Z čističa aj príslušenstvo odstráňte všetky prípadné 
adhézne fólie, samolepky alebo papier. Presvedčte sa, že je výrobok kompletný, pozri Popis výrobku, a neporušený. Ak 
niektorý diel chýba alebo je poškodený, spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na servis alebo predajcu.
Pred prvým použitím je nutné nechať batériu nabíjať po dobu 6-8 hodín, pozri Nabíjanie / Batéria.

ZOSTAVENIE / ROZOBRATIE ČISTIČE

Na telo čističe nasaďte zhora kompletnú nádržku na vodu, 
až počuteľne zaklapne. Pre jej odňatie stlačte tlačidlo (5) a 
súčasne dvíhajte nádržku smerom nahor. 

Samotnú nádržku na vodu môžete pre potreby čistenia 
ďalej rozobrať, pozri Čistenie a údržba.
Pri nasadzovaní sacie hubice / stierky jednou rukou 
stlačte dve tlačidlá (4) a druhou rukou nasaďte hubicu na 
nádržku, kým hubica dobre nezapadne. Potom môžete 
tlačidlá uvoľniť. Odobratí sacie hubice / stierky vykonáte 
opačným spôsobom. 

NABÍJANIE / BATÉRIE

Pred pripojením adaptéra sa presvedčte, že je čistič vypnutý. Konektor adaptéru zasuňte do nabíjacej zdierky (9) a 
adaptér pripojte do el. zásuvky.
Spínač / Indikátor nabíjania (6) začne červeno blikať. Batéria je nabitá, keď indikátor prestane blikať a bude nepretržite 
svietiť na modro.
Počas nabíjania sa môže spotrebič zahriať!

Pred prvým použitím je nutné nechať čistič nabíjať pod dobu 6-8 hodín. Ďalšie nabíjania potom budú trvať cca 
3 hodiny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA – BATÉRIE

Nedávajte batérie do blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte je extrémnym teplotám, priamemu slnečnému 
žiareniu, teplu ani ohňu. Neskladujte batérie na priamom slnečnom svetle. Nevhadzujte batériové jednotky do ohňa. 
Nebezpečenstvo explózie!
Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
Nevystavujte batériu mechanickým otrasom. Nerozmliažďujte, neprepichujte batériu. Vybratie batérie môže vykonať len 
odborný technik.
Pre nabíjanie použite iba priložený adaptér.
Po dlhom skladovaní / nečinnosti, odporúčame niekoľkokrát batériu nabiť a vybiť pre získanie maximálneho výkonu.
V prípade úniku batérie, zamedzte kontaktu s pokožkou a očami. Pokiaľ dôjde ku kontaktu, umyte postihnuté miesto 
veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekára.
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Nevystavujte batériu mechanickým otrasom.
Nevhadzujte vybitú batériu do domového odpadu, ale zlikvidujte ju vhodný spôsobom podľa platných predpisov.
Zahriatie batérie pri nabíjaní je normálnym javom. Po plnom nabití postupne ochladnú na izbovú teplotu. Batérie 
neskratujte.

POUŽITIE ČISTIČE

Plochu určenú na čistenie navlhčite a umyte obvyklým spôsobom vodou a / alebo 
čistiacim prostriedkom.

Čistič zapnite stlačením spínača (6) - indikátor bude svietiť na modro. Pritlačte sacou 
hubicou / stierku k čistenému povrchu. Pomalým, plynulým pohybom od zhora nadol 
odsajte z čisteného povrchu kvapalinu. Môžete pokračovať tak dlho, kým sa nádržka 
na vodu nenaplní a / alebo sa nevybije batéria.
Nádržku pravidelne kontrolujte, a keď hladina kvapaliny dosiahne rysky 150 ml, 
vyprázdnite ju. Inak môže dôjsť k úniku vody vetracími otvormi.
Čistič vypnete stlačením spínača (6) - indikátor zhasne.
Vyprázdnenie nádobky - Ak potrebujete vyprázdniť nádržku v priebehu práce, 
vypnite čistič, odistite výpustný otvor (8) a vylejte ním kvapalinu. Dbajte, aby sa 
kvapalina pri vylievaní nedostala do vetracích otvorov. Potom otvor zaistite zátkou 
a môžete pokračovať v práci. Po skončení práce je nutné nádržku vyliať a vyčistiť 
postupom opísaným v Čistenie a údržba.

Odporúčanie: Pri saní vyvíjajte na čistič, resp. saciu hubicu, mierny tlak, aby celá dĺžka stierky dobre priľahla 
k čistenému povrchu. Čističom pohybujte pomaly a plynulo. Odovzdajte tak šmuhám a odkvapkávanie. Ťažko 
dostupné miesta možno vysávať aj šikmo s max. sklonom 45 °.

Tip: Ak potrebujete vyčistiť veľká, vysoko umiestnená alebo ťažko dostupná okná, odporúčame 
dokúpiť predlžovaciu teleskopickú tyč (obj. kód 76097; rozsah 65 - 114 cm).
Tyč jednoducho zaskrutkujete do otvoru (10) čističe.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením čistič vypnite a odpojte od adaptéra!

Prístroj vyčistite a vysušte po každom použití!

Saciu hubicu so stierkou odoberte a umyte pod tečúcou 
vodou! Pred ďalším použitím alebo uložením ju nechte 
poriadne uschnúť.
Nádržku na kvapalinu odoberte z tela čističa. Odskrutkujte 
veko s filtrom naspodku nádržky. Čierne koliesko na 
vonkajšej strane veka vytiahnite, čím stlačíte a vyžmýkate 
penový filter. Filter odporúčame prepláchnuť pod čistou 
tečúcou vodou a postup opakovať. Nádržku vypláchnite. 
Oba diely nechajte vyschnúť a potom veko filtrom 
naskrutkujte späť na spodok nádoby a filtračný systém 
zatlačte späť do pôvodnej polohy.
Poriadne dotiahnite, aby pri použití nedochádzalo k 
únikom kvapaliny!

Pořádně dotáhněte, aby při použití nedocházelo k únikům kapaliny!
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Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si 
niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľu-
jeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti 

vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. 
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných 

výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre 

poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia 
výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená 
mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na 
obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre 
ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. 
Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 

V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým 
je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácii  je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV - AV Elektronic, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: greschner@tvav.sk, www.tvav.sk

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elek-
tronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie 
výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky ne-
správnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu,  najbližšieho zberného 
miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom zneni. Dialej rovnako 
na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických 

a elektronických zariadení (z domácností)


