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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 DC 21,6 V

Príkon 250 W

Hlučnosť ≤ 83 dB

Batéria Li-Ion 2000 mAh

Max. čas používania 30 min

Doba úplného nabíjania 4 hod

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 neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry
a podobne, a chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.

• 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.
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• 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 vlhké

predmety a kvapaliny, ani horľavé kvapaliny ako je 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 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 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 nemôže byť uznaná ako záručná.

POPIS VÝROBKU
1. Vypínač
2. Kontrolka používania/napájania
3. Regulátor rýchlosti
4. Ekologická rukoväť
5. Tlačidlo zámku
6. Cyklónová nádoba
7. Vyprázdňovacie tlačidlo
8. Turbokefa

PRÍSLUŠENSTVO

A  Hubica
B  Štrbinová hubica
C  Násadec na štrbinovú hubicu
D  Malá turbokefa
E  Násadec-koleno

8

7

6

4

1

3

A B C D E

2

5

robotworld.sk



 6  7

SKSK

POKYNY NA OBSLUHU

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA
Pred zostavením spotrebiča a odnímaním príslušenstva najprv vypnite a vytiahnite nabíjací adaptér zo zásuvky 
elektrického napätia!

1. Nasaďte hliníkovú rúrku do hlavného tela vysávača, ozve sa cvaknutie (obr. 1). Ak chcete odpojiť rúrku od hlavnej 
časti vysávača, stlačte tlačidlo na uvoľnenie a ťahom ju odpojte (obr. 2).

2. Turbokefu nasaďte do hliníkovej rúrky, ozve sa cvaknutie (obr. 3). Ak chcete odpojiť turbokefu od hliníkovej rúrky, 
stlačte tlačidlo na uvoľnenie a ťahom ju odpojte (obr. 4).
Turbokefu možno rovnakým spôsobom pripojiť k hlavnému telu vysávača.

obr. 2obr. 1

obr. 3 obr. 4

INŠTALÁCIA BATÉRIE
Batériu vložte do tela vysávača (obr. 5) a nainštalujte ju (obr. 6), aby nedošlo k jej uvoľneniu. Ak sa ozve zvukový signál, 
batéria bola úspešne nainštalovaná. Počas nabíjania kontrolka bliká. Po úplnom nabití trvale svieti. 

Pre predĺženie životnosti batérie nabíjajte až vtedy, keď začne blikať červená kontrolka signalizujúca takmer vybitú 
batériu.

POUŽITIE
Pred použitím vložte batériu a skontrolujte, či je nabitá.

1. Vypínačom na držadle tyčovej časti vysávač zapnite.
2. Regulátorom rýchlosti môžete meniť výkon vysávača.
3. Opätovným stlačením vypínača vysávač vypnete.

PRÍSLUŠENSTVO
Príslušenstvo voľte podľa čistenej plochy.

Hubica - vhodná na bielizeň, tkaniny, pohovky a pod.
Malá turbokefa -  vhodná na bielizeň, tkaniny, pohovky a pod.
Štrbinová hubica - vhodná na rohy stien, čalúnenie automobilov, radiátory a pod.

Násadec na štrbinovú hubicu -  vhodný na bielizeň, tkaniny, pohovky a pod.
Násadec - koleno – vhodný na problematické vysávanie rohov, medzier a pod.

obr. 5 obr. 6
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VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH

Pre vyprázdnenie nádoby na prach stlačte tlačidlo na uvoľnenie (obr. 7). Otvorte nádobu, vysypte prach a zatvorte 
kryt nádoby (obr. 8).

DEMONTÁŽ FILTRA
Otočte nádobu na prach a vytiahnite ju. Rovnakým spôsobom vytiahnite prachový filter (obr. 9).
HEPA filter vytiahnite v smere šípky (obr. 10).

obr. 7 obr. 8

obr. 9 obr. 10

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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