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Důležité bezpečnostní informace
Tento jednoduchý návod si pročtěte od začátku do konce a před každým použitím VAXu do něj znovu
nahlédněte. Tento jednoduchý návod mějte vždy při ruce a u svého VAXu, abyste do něj mohli kdykoliv
nahlédnout. Jestliže svůj VAX prodáte nebo převedete na nového uživatele, předejte mu i tuto příručku,
aby se i nový majitel mohl seznámit se strojem a s těmito informacemi. Před používáním VAXu se s mimi
laskavě seznamte.

Varování
•
•
•
•

Důležitá upozornění
• Před použitím se ujistěte, zda je síťová šňůra celá odtočená a natažená.
• Při zapnutí a provozu VAXu se ujistěte, zda je síťová sňůra v dostatečné vzdálenosti od otáčejících se
kartáčů (pokud jsou součástí vybavení).
• Zajistěte, aby síťová šnůra byla v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, oleje, ostrých okrajů a drsných povrchů a zabraňte jejímu poškození jakýmkoliv jiným způsobem.
• Buďte velice opatrní při čištění koberců položených na schodech. Zajistěte, aby ve chvíli,kdy se dostanete
pod schody, byl VAX ve stabilní pozici a aby nedocházelo k přílišnému natahování hadice nebo šňůry.
• Při používání doplňků a hubic se řiďte pokyny v tomto návodu k obsluze.
• Před prováněním jakékoliv údržby popsané v tomto návodu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• V pravidelných intervalech uvedených v tomto návodu vyměňujte sáčky na prach a čistěte a nebo
vyměňte ﬁltry.
• Skladujte VAX na suchém místě.
• Nechte VAX opravovat pouze prověřeným opravářem VAX, a to pouze s použitím řádných náhradních
součástí VAX.
• Při odstraňování prachu a nečistot z VAXu buďte opatrní, abyste se nezranili.

•
•
•
•
•

Nikdy nenechávejte děti pracovat nebo hrát si s VAXem.
Nepřemisťujte VAX tahem za síťovou sňůru.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za síťovou šňůru.
Nepoužívejte VAX na vysávání horkých předmětů, nebezpečných tekutin ani dalších materiálů, které by
ho mohly poškodit.
Nikdy nenechávejte VAX v provozu bez dozoru.
Pokud VAX přestane fungovat, nikdy se ho nesnažte opravit sami,opravy prováděné nepověřenou nebo
nezkušenou osobou mohou způsobit zranění této osoby nebo poškození VAXu.
Nikdy neměňte speciﬁkaci asi se žádným způsobem nepokoušejte upravovat Váš VAX.
Nikdy nenechte navinutou síťovou šňůru dopadnout celou váhou na podlahu, protože to může způsobit
tvorbu kliček nebo uzlů uvnitř šňůry, což zkrátí jejich životnost.
Nikdy nepoužívejte VAX v přítomnosti hořlavýcg plynů.

Prodlužovací kabel
Používáte-li prodlužovací kabel, přesvědčte se, že jeho izolace jev dobrém stavu a že není poškozená.
Přesvědčte se o tom, že zástrčka i zásuvka jsou na prodlužovacím kabelu správně namontovány a v případě pochybností je nechte zkontrolovat kvaliﬁkovaným elektrikářem. Prodlužovací kabel používejte vždy
dle instrukcí výrobce. Společnost si v zájmu vylepšování výrobku vyhrazuje právo zavést bez předchozího
upozornění modiﬁkace či změny.

Výbava vysavače
Masivní Hepaﬁltr
(nebo kuželový
mikroﬁltr)

2

Střední ﬁltr

Čisticí
roztok

Vaxovací nádoba

Motorová hlava

Papírový
sáček

Látkový
sáček

SMS
Hepa sáček

Spodní nádoba

Nástavec
na čalounění

Štěrbinový
nástavec

Prachový
nástavec

Hadice
Modrý
motorový ﬁltr

Černý
výfukový ﬁltr
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Malá vaxovací hubice
na čalounění

Dávkovací hadička

Automop na mytí
a vysušování pevných
podlah

Velká vaxovací hubice
na koberce
Nerezový teleskop

Kombinovaná
hubice na vysávání
podlah a koberců

Turbo brush
rotační kartáč

Vysávání
Naplnění papírového
sáčku cca do 1/3
objemu.
Naplnění látkového
sáčku cca 2/3 objemu.

4

Naplnění SMS Hepa
sáčku cca do
3/3 objemu.

1

2

Zasuňte a roztáhněte sáček, nandejte střední
a motorový díl s ﬁltrem a zaaretujte klipsy.

Nezapomínejte pravidelně vyměňovat
sáčky a ﬁltry při jejich zanesení klesá
výkon vysavače až na 30 %.

3
Nástavce na vysávání a teleskopický prodlužovací
nástavec.

4
Zmáčkněte červený vypínač a zapněte vysavač.

5
Regulátorem nastavte
požadovaný výkon.

Čištění koberců, čalounění a podlah

5
1
Vyndejte sáček a střední ﬁltr a nandejte vaxovací nádobu s vodou
(4 litry). Teplota vody cca 40 °C

2
Nalijte čisticí roztok.

3
Vyndejte hadičku z držáku
a ponořte ji do vody.

4
Zasuňte hadici do vysavače.

5
Připevněte pomocí klipsů dávkovací hadičku,
zasuňte ji do motorového dílu, na druhém konci
do požadovaného nástavce a nandejte nástavec
nerezový teleskop či rukojeť.

Malá vaxovací
hubice na čištění
čalounění a ﬂeků
na kobercích.

Automop na
mytí a vysoušení podlah

6
6
Zasuňte bajonetový konektor do
zdířky a zaaretujte pootočením.

7

8
Před použitím vaxovací hubice sejměte černý kryt s červeným páskem ze spodu hubice, ktery slouží jen při použití
hubice na suché vysávání. Zasuňte konektor na hadičce do hubice

Čištění koberců pěnovým vírem
5-6

7
Vypněte vysavač (obr. 1) (obr. 2).
Na hlavici je uzavírací páčka přívodu tekutiny označena šipkami (obr. 3). (Doporučujeme tuto páčku nepoužívat a vypínat přívod tekutiny při dosušování vypnutím čerpadla. Prodloužíte tak životnost čerpadla.) Nastavte
regulátor výkonu na požadovaný tah dle zašpinění a typu koberce a čistěte dle obrázku. Po cca po 10 metrech
čtverečných vypněte čerpadlo vypínačem a čištěné místo znovu přejeďte hlavicí. Urychlíte tím schnutí koberce.
Tento proces se opakujte na celé čištěné ploše. Při dosušování koberců se doporučuje plný výkon vysavače.
Zapněte motor (obr. 1) a zapněte zeleným
vypínačem čerpadlo (obr. 2).

1

2

3

Po vyprázdnění vaxovací nádoby
(v hlavici přestane pěnit tekutina),
vyprázdněte spodní nádobu a celý
proces opakujte.

4

5

Změna zvuku vysavače signalizuje
naplnění spodní nádoby a nutnost
jejího vyprázdnění.

Čištění čalounění
Hlavicí na čištění čalounění postupujte stejně jako v bodech 1 až 5 na straně 7.

5-6

8
Na hlavici je černá šoupací
objímka s kterou je možno zastavit přívod čistící tekutiny.

Změna zvuku vysavače signalizuje
naplnění spodní nádoby a nutnost
jejího vyprázdnění.

1

2

3

4

5

Čištění podlah
Hlavicí na čištění podlah postupujte stejně jako v bodech 1 až 5 na straně 7.

5-6
Hlavice je opatřena vypinačem
přívodu čistící tekutiny

9

Změna zvuku vysavače signalizuje
naplnění spodní nádoby a nutnost
jejího vyprázdnění.

1

2

3

4

5

Čištění přístroje
Po skončení práce ponořte hlavici do nádoby s čistou vodou a celý systém propláchněte vysáním tekutiny.

10

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní
nádoby a nutnost jejího vyprázdnění.

1

2

Vysávání rozlité vody
Pokud při vysávání změní přístroj zvuk, došlo k přeplnění spodní nádoby a ventil uzavřel přívod sání. Vylijte spodní nádobu.

11

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby
a nunost jejího vyprázdnění.

1

2

3

4

5

6

Čištění ucpaných odpadů

12

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby a nunost
jejího vyprázdnění.

1

2

3

4

5

Výměna hlavního ﬁltru
Pokud používáte kuželový mikroﬁltr postupujte podle obrázků. Jeho výměna se prování při jeho zešednutí
(zpravidla po třech až pěti sáčcích). Pokud používáte masivní Hepaﬁltr postupujte dle předchozích obrázků
(ﬁltr se uchycuje stejně jako kuželový ﬁltr). Jeho výměna se provádí dle zátěže: v domácnosti 12–18 měsíců,
v komerčních prostorách 6 měsíců.
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1

2

3

4

5

Čištění modrého motorového ﬁltru

14

1

2

3

4

Čištění černého výfukového ﬁltru

15

1

2

3

4

5

Vysypávání látkového sáčku

16

1

2

3

4

5

Odstraňování závad
Pokud Vás VAX dobře nesaje:
• Zkontrolujte, zda není plný.
• Zkontrolujte, zda není zablokován a hadice
• Vyčistěte / vyměňte ﬁltry. Viz str. 13,14 a 15.

Pokud Váš VAX dobře nečistí:
• Zkontrolujte, zda nádoba na špinavou vodu není plná. Pokud je, vyprázdněte ji. Viz str. 9, obr. číslo 4.
• Zkontrolujte, zda je trubice na čisticí roztok na dně vodného / čistícího roztoku. Viz str. 6 obr. číslo 3.
• Zajistěte, aby trubková přípojka na konci základny byla řádně připojena. Viz str. 5, obr. číslo 2.

Rady
• Váš VAX je velmi výkonný. Proto se Vám může zdát, že se při prvním použití sáček na prach naplní velmi
rychle.
• Vždy zkontrolujte trvanlivost barev na skrytém místě pomocí nezředěného přípravku na čištění koberců.
• Při čištění koberců s dlouhým vlasem posunujte mycí hubici ve směru vlasu.
• Začněte pracovat v nejvzdálenějším rohu místnosti a přesunujte se směrem zpět ke dveřím.
• Při čištění velmi špinavých koberců je možná budete muset v určitém časovém rozmezí čistit několikrát, aby se špína vytáhla na povrch.
• Kovové neb o dřevěné nohy nábytku mohou na vlhkém koberci udělat skvrny. Proto než nábytek umístíte zpět, počkejte až koberec uschne, nebo pokryjte nohy nábytku hliníkovou folií.
• Než koberec dostatečně uschne, nepouštějte na něj děti ani zvířata.
• Abyste udrželi bezproblémový chod pumpy přístroje, doporučujeme přístroj po praní propláchnout
čistou vodou (pouze vodou bez čisticího prostředku).
• Občas (jednou měsíčně) zapněte pumpu alespoň na 5 sekund. Udržuje se tím bezproblémový chod
přístroje pro další praní koberců.

Součásti a doplňky VAXu
Silový kartáč

Telefoní Helpline: 266 713 078; Po – Pá od 10.00 do 16.00

Kartáčová lista uvnitř silového kartáče velice rychle rotuje a tím vytahuje prach z vlasu koberce. Automatické seřízení umožňuje pohon kartáčové lišty vzduchem takovým způsobem, že je zajištěno efektivní
čištění všech typů koberců.

Prostředek na čištění koberců, čalounění a podlahových krytin
Je formulován speciálně na použití s Vaším VAXem. Barvu chránící formule bude udržovat právě barvy
koberce a zároveň rychle a účinně vytáhne špínu zanesenou hluboko do koberce. Systém zabraňující
znovupošpinění zajistí, že koberce zůstanou déle čisté a ponechá unikátn í čerstvou vůni. Čistič VAX Carpet Cleaner je k dispozici v lahvích 0,75 l. Prostředek Hardﬂoor dokonale vyčistí i drobné póry a zanechá
podlahu hygienicky čistou a ošetřenou mikroﬁlmem. Pozor! Před použitím jakéhokoli čistícího připravku
ověřte jeho bezpečnost použití na malém kousku čištěné plochy.

Kuželový ﬁltr

Modrý ﬁltr

Černý ﬁltr

Papírové sáčky

Látkový sáček

VŠECHNY PROSTŘEDKY NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ BYLY NEZÁVISLE VYZKOUŠENY
A SCHVÁLENY JAKO BEZPEČNÉ PRO POUŽITÍ NA KOBERCE Z VLNY, KOBERCE
V VELKÝM OBSAHEM VLNY A KOBERCE Z UMĚLÝCH VLÁKEM.

