VAX MACH FLOOR – návod na vysavač

Bezpečnostní opatření
Tento vysavač je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro komerční nebo průmyslové
využití.







Vysavač nezůstává vzpřímený.
Produkt je pouze k vnitřnímu užití, nevyužívejte na venkovní plochy.
Při použití udržujte prsty, vlasy a volné oblečení mimo dosah pohyblivých a otevřených částí
produktu.
Produkt může být použit dětmi staršími od 8 let a osobami mentálně a fyzicky zdatnými.
Udržujte produkt mimo dosah dětí, produkt není hračkou. Děti by neměli bez dozoru
dospělého používat a udržovat produkt.
Pouze výrobcem doporučená nabíječka, nástroje, příslušenství může být použito s tímto
produktem.

Ponechte si návod pro další užití.
Bezpečnostní informace












Nenabíjet přístroj ve venkovních prostorech.
Nepoužívejte vysavač, pokud došlo k jeho upuštění na zem, poničení, ponechání venkovním
vlivům nebo pádu do vody. Obraťte se na servisní středisko pro případnou reklamaci, opravu
či konzultaci.
Nejezděte vysavačem přes přívodní kabel. Nepoužívat přístroj pokud je přívodní kabel nebo
zástrčka poškozena.
Nepoužívejte vysavač s mokrýma rukama.
Nevhazujte do ohně a nevystavujte přístroj vysokým teplotám, neboť obsahuje NiCd baterii,
která může začít hořet.
Nenoste a netahejte vysavač za přívodní kabel. Nepoužívejte přívodní kabel jako rukojeť
vysavače. Vyhněte se ostrým předmětům a rohům.
Nevytahujte vysavač ze zásuvky pomocí přívodního kabelu.
Pokud se vysavač ucpe, nepoužívejte ostrých předmětu k jeho opravě.
Nepoužívejte vysavač s jiným jako předepsaným elektrickým napětím, mohl by dojít k jeho
poškození nebo poranění uživatele. Správné elektrické napětí je uvedeno dále.
Nevysávejte horké uhlí, cigaretové nedopalky, zápalky nebo hořící předměty. Taktéž
nevysávejte škodlivé nebo toxické látky (chlór, chemická bělidla, amoniak, čističe odpadů
apod.)

Použití








Vždy je ujistěte, že filtr nebo nádoba na nečistoty jsou správně nasazeny.
Před údržbou vysavač vždy vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
Před zasunutím/vysunutím do zásuvky vždy vypněte všechny kontrolky.
Buďte obzvlášť opatrní při použití na schodech.
Vždy chraňte přívodní kabel před teplými povrchy nebo otevřeným ohněm.
Vysavač vždy noste za rukojeť.
Produkt vždy ukládejte na chladné a suché místo.

Péče o pevné povrchy
Parní mop je navrhnutý na efektivní a účinné čištění pevných povrchů.
Udržováním vašich pevných povrchů zajistíte jejich dlouhodobý vzhled a čistotu. Vybrali jste si
vysavač na pevné povrchy Dust and Vac, který vám pomůže s péči o ně.

Údržba vysavače
Tato příručka obsahuje instrukce na údržbu vašeho nového stroje.

Servisní středisko
Tel.: +420 272 952 991
Email: elco@grbox.cz
Otevírací doba:
Pondělí: 10:00-16:00
Úterý: 9:00-18:00
Středa: 9:00-16:00
Čtvrtek: 10:00-16:00
Pátek: ZAVŘENO

Popis

Technické specifikace
Napětí

100 – 240V

Napětí baterie

10,8V

Váha

1,7kg

Doba nabíjení

12h

Filtry

2ks

Údaje podléhají technickým změnám bez oznámení.
Před použitím přístroje si přečtěte bezpečnostní informace!
Sestavení vysavače
PONÁMKA: Vysavač není samovolně stojící zařízení.

Co dělat v případě vyskytnutí problému
V doručené zásilce něco chybí?
Zkontrolujte si obsah balení, že obsahuje veškeré příslušenství včetně vysavače.
Vysavač nelze zapnout
Zabezpečte, že rukojeť vysavače pevně sedí a zatlačte ji pevně do vysavače.
Baterie možná není plně dobyta. V případě, že vysavač používáte prvně, je potřebné ho dobíjet
nejméně 24h v kuse. Světlo nabíjení se vypne v případě, že vysavač je plně nabyt.
Špatný výkon sání vysavače
Vyprázdněte špinavou nádobu na nečistoty, vyčistěte filtr e před dalším použitím ho nechte nejméně
24h vyschnout.
Nádoba na nečistoty přesně nesedí. V tomto případě nejdříve nasaďte spodek nádoby a následně
docvakněte vrch nádoby.
Slabé sání může být způsobeno nedostatečným nabytím baterie a proto je potřeba baterii plně nabýt.
Vyčistěte všechny nečistoty, jenž by mohly způsobit ucpání vysavače.
Unikání prachu
Nádoba na nečistoty může být plná a je potřeba ji vyprázdnit.
Je potřeba vyčistit filtr a je potřeba ho nechat schnout po dobu nejméně 24h před použitím..
Vyčistěte všechny nečistoty, jenž by mohly způsobit ucpání vysavače.

EHS Prohlášení o shodě
Výrobce/EHS dovozce: ax Limited tímto na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že produktová řada VCC8 je vyrobeny ve shodě s následujícím směrnicemi:
Bezpečnost: Směrnice 2006/95/EC o nízkém napětí
EMC: 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě

Nepotřebné elektrické spotřebiče nelikvidujte společně s domácím odpadem. Recyklujte všude tam,
kde existují příslušné sběrny. O možnostech recyklace se informujte u výrobce nebo na místě
zastupitelstva.

