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Vysavač listí
Návod k použití

Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže

ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Specifi kace
Jmenovité napětí 230-240 V~/50 Hz
Max. rychlost sání 250 km/h
Maximální výstup vzduchu 10,7 m3/min
Kapacita sběrného vaku 40 ℓ
Hmotnost 5,3 kg

Údaje týkající se hluku a vibrace
Vážená hladina akustického tlaku 75 dB (A)
Vážená hladina akustického výkonu 99 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu 100 dB (A)
Typická vážená vibrace  2,86 m/s2

Hladina intenzity hluku může přesahovat 85dB, a proto je nutné nosit ochranu sluchu.
Vysvětlení symbolů
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Tento výrobek má dvojitou 
elektrickou izolaci.

Před spuštěním nebo zaháje-
ním údržby si pečlivě přečtěte 
návod.

Výrobek vyhovuje všem příslušným 
evropským normám.

Tento symbol označuje nebezpečí 
osobního zranění, smrti nebo 
poškození výrobku v důsledku 
nedodržení předpisů.

Vypnutí: Před čištěním nebo údrž-
bou vyndejte zástrčku ze zásuvky. 

Výrobek nepoužívejte v dešti ani 
ho nenechávejte venku, když prší. 

Noste ochranu očí.

Dbejte na dodržení bezpečné 
vzdálenosti přihlížejících.

Noste ochranu sluchu.

Bezpečnostní instrukce
Varování: Pečlivě si přečtěte následující instrukce, neučiníte-li tak, můžete si způsobit vážné  zranění. Při používání 
elektrického náčiní dodržujte všeobecné bezpečnostní instrukce, včetně těch  následujících, snížíte tak riziko nebezpečí 
zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny a uchovejte je pro pozdější 
nahlédnutí. 

•  Pracovní plochu udržujte čistou. Nepořádek může zapříčinit nehodu.

•  Přístroj nepoužívejte v hořlavém prostředí, vyhněte se přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu. Elektrické 
nářadí vytváří jiskry, které mohou zapříčinit vznícení prachu nebo výparů.

•  Při používání přístroje dbejte na to, aby děti a ostatní přihlížející dodržovali bezpečnou vzdálenost. Při práci se 
nenechte vyrušovat. 

•  Zástrčka musí pasovat do zásuvky. Nikdy zástrčku nijak nepozměňujte. Nepozměněné zástrčky snižují nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem.

•  Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzěmněnými povrchy (ledničky, radiátory, …). Je-li Vaše tělo uzemněno, zvyšuje 
se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

•  Elektrické náčiní nevystavujte dešti ani mokru. Voda v elektrickém náčiní zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem a nevratnému poškození výrobku.

•  Vyvarujte se poškození kabelu. Přístroj netahejte za kabel a kabel nevytrhávejte ze zásuvky. Kabel nevystavujte 
teplu. Kabel nikdy nepokládejte na ostré hrany. Poškození kabelu zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

•  Při provozu venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použitím správného kabelu se 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

•  Zůstaňte bdělí. Vždy přemýšlejte nad tím, co děláte. S přístrojem nemanipulujte, jste-li unavení, pod vlivem drog, 
alkoholu nebo léků. Nepozornost při provozu může zapříčinit vážná zranění.

•  Používejte ochranné pomůcky. Vždy noste ochranu očí. Použití ochranných pomůcek jako je např. maska proti 
prachu, boty s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo ochrana sluchu atp.

•  Nepřeceňujte se. Při používání stůjte vždy na obou nohách a držte rovnováhu. Jedině tak zajistíte lepší kontrolu 

Pozor na odlétající a vymrštěné 
předměty.
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nad přístrojem v neočekávaných situacích.

•  Buďte vhodně oblečeni. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Vlasy, oblečení a rukavice udržujte v bezpečné 
vzdálenosti od pohybujících se součástí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohybu-
jících se částí.

•  Na přístroj nepůsobte příliš velkou silou. Přístroj bude vykonávat svou práci lépe a bezpečněji, budete-li na něj 
působit adekvátní silou.

•  Přístroj nepoužívejte, nejde-li vypnout nebo zapnout. Jakýkoliv přístroj, který nejde ovládat vypínačem, je nebez-
pečný a musí být opraven.

•  Před opravou, údržbou a uskladněním je nezbytné přístroj vypojit ze zásuvky. Toto opatření zabrání náhodnému 
zapnutí přístroje.

•  Přístroj držte mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s návodem k použití. Elektrické náčiní se v rukou 
nesprávných osob stává nebezpečným.

•  Přístroj a příslušenství používejte v souladu s tímto návodem. Berte v potaz pracovní podmínky a práci, kterou 
chcete vykonávat. Použití tohoto výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen, může vést k nebezpečným 
situacím. 

•  Servis tohoto výrobku musí provádět pouze kvalifi kovaná osoba za pomoci originálních náhradních dílů. To zajistí 
bezpečný provoz.

•  Nefoukejte nečistoty směrem k přihlížejícím lidem nebo jiným pevným objektům. Proud vzduchu může způsobit 
odfouknutí objektů nebo odražení drobných částeček, které mohou způsobit zranění. Nenasávejte pevné před-
měty, mohou poškodit vrtuli. Nenasávejte provazy, struny, dráty atpd, může dojít k zablokování vrtule. Do trubice 
vysavače nikdy nevkládejte žádné předměty.

•  Všechna vyústění vzduchu udržujte čistá, bez prachu, žmolků, vlasů nebo čehokoliv jiného, co může vyústění 
ucpat.

•  Přístroj nepoužívejte na rozprašování chemikálií, hnojiv ani jiných látek, které mohou obsahovat toxické látky. 
Přístroj nepoužívejte ani jako rozprašovač hořlavých kapalin.

•  Dbejte zvýšené opatrnosti při použití na schodech.

•  Přístroj nezapínejte v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru nebo v přítomnosti hořlavých a výbušných 
materiálů (kapalin, plynů,..).

•  Před odstraněním krytu nebo instalací sběrných trubic přístroj vypojte ze zásuvky. Přístroj nezapínejte, pokud 
není kryt a trubice pevně na svém místě.

•  Před vysáváním vždy zkontrolujte pracovní plochu a odstraňte tvrdé a pevné předměty, které mohou způsobit 
poškození přístroje.

•  S přístrojem nemanipulujte, jste-li unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 

•  Trubice musí být při provozu vždy nasazená na tělo přístroje.

•  Při provozu se vyhýbejte pevným objektům, jako jsou např. zdi, velké kameny, automobily a ploty.

•  Vysávání začněte v rozích a pohybujte se směrem ven k rovným plochám, zabráníte tak nahromadění nečistot, 
které Vám mohou vlétnout do obličeje. 

•  Při práci kolem květin dbejte zvýšené opatrnosti, jemné květiny mohou být zničeny proudem vzduchu.

•  Použití: odstranění nečistot nebo zbytků trávy z příjezdové cesty, chodníku, terasy, parku, parkovacích míst apod., 
sesbírání zbytků trávy, stébel slámy a listů na hromadu, odstranění nečistot z rohů a mezi cihlami.

•  Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme použít RCD chránič. Před každým použitím RCD chránič zkontrolujte.

•  Přístroj používejte v rozumnou denní dobu – ne brzo ráno a pozdě v noci, kdy můžete rušit ostatní lidi.

•  Než začnete vysávat, použijte pro uvolnění nečistot hrábě nebo koště.

•  Při práci v prašném prostředí povrch nejprve jemně navlhčete nebo použijte rozprašovač vody.

•  Využívejte plné prodloužení trysky, aby mohl proud vzduchu působit co nejblíže u země.

•  Dávejte pozor na děti, domácí zvířata, otevřená okna apod. a nečistoty odfoukněte vždy bezpečně pryč.

•  Před použitím vždy zkontrolujte dotažení všech šroubů
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Seznámení s výrobkem
1. Kabel

2. Hlavní rukojeť

3. Vypínač

4. Přídavná rukojeť

5. Trubice

6. Tělo motoru

7. Přepínač funkcí

8. Sběrný vak

9. Kolečko

10. Ramenní popruh

11. Regulace otáček

Sestavení
1) Vložte horní díl trubice do těla motoru, utáhněte šrouby a ujistěte se, že trubice je správně nasazena.

 

2) Vložte dolní díl trubice do horního dílu trubice a zatlačteje do sebe. Potom utáhněte šrouby.

  

3) K hornímu dílu trubice připevněte kolečko jako je to zobrazeno na obrázku.

4) K háčku na horním dílu trubice a výstupu na těle motoru připevněte sběrný vak. 

Varování: V rámci bezpečnosti se oba díly trubice nesmí oddělit, poté co již byly sestaveny.
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Provoz
Před zapnutím vysavače se ujistěte, že sběrný vak je řádně připevněn a že ramenní poruh je v provozuschopném 
stavu. 

Zapnutí a vypnutí
•  Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy 1. •  Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy 0.

 

Regulace otáček
•  Otáčejte kolečkem z polohy 1 do polohy 6. Vyšší číslo značí vyšší rychlost.

Režim foukání
Režim foukání se používá na čištění rohů, plotů, zdí, dřevěných ploch nebo ploch pod 
autem. Dbejte zvýšené opatrnosti na to, kam míříte proudem vzduchu. 

•  Otočte přepínačem funkcí do polohy foukání.

•  Zapněte vysavač, nasměrujte proud vzduchu před sebe a pohybujte se pomalu smě-
rem dopředu. 

Režim vysávání
•  Otočte přepínačem funkcí do polohy vysávání.

•  Ujistěte se, že sběrný vak je řádně upevněn a je zapnutý zip.

•  Vysavač držte několik centimerů nad místem, které chcete vysávat. Nyní vysavač 
zapněte.

•  Vysavač držte jako na obrázku, lehce nakloňte trubici a dělejte pohyby, jako když 
zametáte.

•  Nečistoty jsou nasáty do trubice, rozsekány na malé kousky a potom vyhozeny do sběrného vaku.

•  Když je sběrný vak plný, výkon vysavače se sníží. V tomto případě vypněte vysavač a vypojte ho ze zásuvky. 
Počkejte, než se motor zastaví. Otevřete zip ve sběrném vaku, otvor zvětšete a sběrný vak vyprázdněte. V případě, 
že jste sbírali pouze listí nebo jiný přírodní materiál, bude vše rozsekané a připravené na kompost. Vak zavřete 
a pokračujte v práci.

Poznámka: Předtím, než vak znovu použijete, vyčistěte odvodní otvor a odstraňte zbylé nečistoty. 

nastavitelný knofl ík
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Nastavení elektronické regulace otáček.
Tento vysavač je vybaven regulací otáček, která Vám dovolí přizpůsobit rychlost sání pracovním podmínkám. Pro 
zvýšení otáček otočte kolečkem na vyšší číslo.

Údržba
1. Vypínač dejte do polohy 0 a vypojte přístroj ze zásuvky pokaždé před čištěním, údržbou nebo opravou.

2. Přívod vzduchu a všechny otvory udržujte čisté, zabráníte tak přehřátí motoru.

3.  Plastové části vysavače nečistěte čistícími prostředky. Doporučujeme použít jemný mycí prostředek na navlhče-
ném hadru. Vysavač se nesmí dostat do kontaktu s vodou.

4.  Začne-li vysavač abnormálně vibrovat, okamžitě vypněte motor. Abnormální vibrace většinou naznačuje me-
chanický problém a další použití přístroje by mohlo vést ke zranění nebo poškození přístroje.

5. Není třeba žádné mazání, vysavač je vybaven namazanými ložisky, které mají dlouhou životnost.

6.  V případě, že vysavač nefunguje, vypněte ho a vypojte ze zásuvky. Obraťte se na specializované servisní středis-
ko. Nepokoušejte se vysavač sami opravit. 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte 
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.


