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VYSAVAČ UV ANTIBAKTERIÁLNÍ
návod k použití

Děkujeme za nákup tohoto výrobku. Před zahájením provozu si pečlivě přečtěte všechny 
instrukce a dbejte na jejich dodržování.

Sterilizace UV lampou je jednou z nejúčinnějších metod sterilizace vzduchu, tekutin a povrchu před-
mětů. UV lampa vyzařuje intenzivní UV  záření, které je absorbováno nukleovými kyselinami (DNA, 
RNA) a jinými biologicky důležitými molekulami. V důsledku poškození genetického materiálu 
a dalších struktur dojde k usmrcení mikroorganismů, jako jsou bakterie, různé řasy, kvasinky, trepky, 
plísně, protozoa a viry. UV záření se mnoho let používá v lékařství, potravinářství, v úpravnách pitné 
vod a díky UV vysavači ho můžete využívat i ve Vaší domácnosti. Nemusíte již kupovat mnoho dra-
hých chemických prostředků pro sterilizaci různých povrchů. UV vysavačem šetrně vydesinfikujete 
většinu povrchů a tím nejen ušetříte za chemické prostředky, ale navíc výrazně prodlužíte životnost 
desinfikovaných povrchů (nedochází k jejich mechanickému namáhání ani působení chemických 
látek s vodou).

Varování a bezpečnostní pokyny
Tento výrobek je vhodný pro ničení bakterií, odstranění prachu, roztočů a plísní. 
Doporučujeme používat ho na čištění sedaček, křesel, postelí a matrací, není vhodný 
pro průmyslové použití. 
Tento výrobek není vhodný pro použití osobami, včetně dětí, se sníženými tělesnými, smyslo-
vými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem vědomostí nebo zkušenos-
tí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Výrobek nenechávejte bez dozoru v dosahu dětí.
Výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není vhodný pro komerční použití.
Dodržujte bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla jako je sporák nebo plotýnky, vyhnete se tak 
poškození výrobku.
Kabel, zástrčku ani tělo přístroje neponořujte do vody ani do jakékoliv jiné kapaliny.
Vlasy, volné oblečení, prsty a ostatní části těla držte mimo dosah pohyblivých částí a otvorů 
výrobku. Přístroje se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. 
Přístroj nevypojujte ze zásuvky taháním za kabel, ale za zástrčku, mohlo by dojít k jeho poško-
zení. Přístroj nepoužívejte, pokud jsou zástrčka nebo kabel poškozeny, pokud přístroj nepracu-
je správně nebo pokud byl přístroj jakkoliv poškozen.
Servis výrobku smí provádět pouze kvalifikované servisní středisko.
Vysavač nepoužívejte bez filtru. Ujistěte se, že o kabel nemůže nikdo zakopnout.

Varování
Vyhněte se přímému vystavení UV paprskům. Ultrafialové paprsky škodí zraku a kůži! Může 
dojít až k zánětu očí a kůže. Při dlouhodobém přímém vystavení UV záření může dojít až k po-
škození zraku. 
Nikdy nedávejte ruku přímo pod vysavač, je-li v provozu. Nedívejte se přímo do UV lampy. 
Nepokoušejte se vysávat zvířata, lidi nebo rostliny. 
Nevysávejte žádné hořlavé nebo žhnoucí předměty jako např. cigarety, popel nebo zápalky. 
Nevysávejte hořlavé kapaliny nebo kapaliny, které se snadno vznítí jako např. benzín, líh, 
ředidlo.
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Nepokoušejte se vysát kamenný prach, cement nebo štěrk. Mohlo by dojít k ucpání nebo 
poškození filtru. Před vysáváním z vysávané plochy odstraňte velké a ostré předměty. Mohlo 
by dojít k poškození filtru. Do otvorů na vysavači nevkládejte žádné předměty. Vysavač ne-
spouštějte, jsou-li otvory ucpané. Vysavač lze použít pouze s filtrem. Pokud je filtr poškozený, 
okamžitě ho vyměňte. Nezakrývejte výfuk. Nenechávejte vysavač zapnutý bez dozoru. 
Vysavač není vhodný pro vysávání kapalin. Pokud potřebujete vysát našampónovaný koberec, 
počkejte, až uschne. Pokud vysavač někomu půjčíte, vždy mu poskytněte i návod k použití.
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobená neuposlechnutím 
pokynů uvedených v návodu k použití.

Popis částí
1. nádobka na nečistoty
2. vypínač
3. rukojeť
4. kabel
5. UV průhledové okénko
6. filtr výfuku

Varování
Doporučujeme vysavač po každé půl hodině 
provozu vypnout na 20 minut.
Když je vysavač v provozu, neotáčejte ho vzhůru 
nohama a nedotýkejte se bezpečnostních koleček.
Tip: Funkční účinnost UV lampy je cca 300 hodin, po této době může lampa ještě svítit, ale její 
účinnost se začne výrazně snižovat. Po této době doporučujeme lampu vyměnit.

Provoz
Odmotejte celý kabel z vysavače. Kabel zapojte do zásuvky. Po použití vysavač vypněte 
a kabel smotejte. Vysavač umístěte na plochu, kterou chcete vysávat. Vysavač zapněte. Vysavač 
je vybaven důmyslnými bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy a proto se musí celá 
spodní část vysavače dotýkat povrchu. UV světlo je teprve pak zapnuté a obě okénka jsou 
modrá. Pro dosažení optimálního výsledku pohybujte vysavačem pomalu dopředu a dozadu 
(čím pomalejší je pohyb, tím vyšší účinnosti se dosáhne)

Čištění/výměna filtru
Vypněte vysavač a odpojte ze zásuvky. Vyjměte nádobku 
na nečistoty. Nádobku na nečistoty pravidelně čistěte po každém 
vysávání, v případě nutnosti i pod tekoucí vodou. Z nádobky nej-
prve vytáhněte HEPA filtr a vyčistěte nádobku pod tekoucí vodou. 
Než filtr umístíte zpět, nechte nádobku pořádně uschnout nebo 
ji vytřete suchým hadrem. Filtr vložte zpět do nádobky a pak do 
vysavače. Ujistěte se, že je nádobka správně vložená. Filtr výfuku 
čistěte pravidelně – doporučujeme po každém použití. Jednodu-
še sejměte kryt a vyčistěte filtr. Po údržbě nasaďte kryt s filtrem 
zpět na vysavač. Varování: Před vložením filtru a nádobky na ne-
čistoty zpět do vysavače se ujistěte, že obě součástky jsou suché. 
Tip: Pro lepší účinnost doporučujeme pravidelnou výměnu filtrů.
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Čištění/výměna UV lampy
Prach a nečistoty na povrchu UV lampy negativně ovlivňují intenzitu a účinnost UV záření.
UV lampa by měla být pravidelně čištěna po každém vysávání.
Před čištěním vysavač vypojte ze zásuvky a nechte vychladnout. Povolte šrouby na UV lampě 
a sejměte kryt.
Suchým jemným hadrem pečlivě vyčistěte lampu. Nikdy nepoužívejte mokrý hadr. 
Lampy se nedotýkejte prsty, mohlo by dojít k ovlivnění její funkčnosti. Po očištění vraťte 
a zašroubujte kryt UV lampy zpět.

Péče a údržba
Před uskladněním vysavač vypněte, vypojte ze zásuvky, vyčistěte a nechte vychladnout.
Pro čištění těla přístroje nepoužívejte žádné čistící písky ani houby. 
Tělo vyčistěte suchým jemným hadrem. 
Vysavač uskladněte na suchém místě.
Na vysavač nedávejte žádné těžké předměty. 
„Vyvarujte se při manipulaci s vysavačem prudkých 
nárazů. Mohlo by dojít k poškození UV lampy“

Technická data
Model: SVC-202
Zdroj: 400 W
Napětí: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Typ UV lampy (8W): UV8 – S221 W12
Bezpečnostní třída:  II.

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 ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližší-
ho sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.

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 návo-
du 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 pod-

léhajících 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.

Použití 
vysávací 
hadice
Viz foto.
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-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-
ného 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. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


