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VYSAVAČ DO AUTA
návod k použití

Před použitím výrobku si přečtěte tento ná-
vod k použití a dodržujte pokyny v něm uve-
dené. Při provozu vysavače vždy dodržujte 
všeobecné bezpečnostní instrukce, zabráníte 
tak vzniku ohně, zranění a úrazu elektrickým 
proudem. 
Před každým použitím vysavač prohlédněte.
Vysavač nepoužívejte, pokud naleznete po-
škozené součástky. Pokud vysavač přišel do 
kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami, 
vypněte ho a nepoužívejte, dokud ho nezkon-
troluje kvalifikovaný servisní technik. 

Popis výrobku
Vysavač je vyroben pro účely vysávaní prachu 
a nečistot v interiéru osobních automobilů, 
doma, na lodi apod. Lze využít i s různými dru-
hy příslušenství dodávané společně s vysava-
čem..

Specifikace
Rozměry: 120x375x150 mm
Požadavky na zdroj: 12-14V max. 7,5A
Délka kabelu: 3m

Nástavec pro úzké štěrbiny: Nástavec na-
saďte na trysku a jednoduše s ním dosáhnete 
na těžko dostupná místa.
Kartáč: Toto příslušenství slouží pro kartáčo-
vání a sbírání nečistot z koberců, sedaček, sto-
lů apod. 

Nastavitelná hadice, konektor a krátký ná-
stavec: Konektor vložte mezi trysku a hadici 
a potom nasaďte na druhý konec hadice ná-
stavec. 
Rotující kartáč: Toto příslušenství slouží pro 
kartáčování a sbírání nečistot a prachu díky 
systému rotujících štětin.

Bezpečnost
Používejte pouze příslušenství, které je posky-
továno výrobcem.
Výrobek nijak nemodifikujte.

Před použitím
Před každým použitím výrobek prohlédněte. 
Vysavač nepoužívejte, pokud naleznete po-
škozené součástky. 
Ujistěte se, že filtr je na svém místě v nádo-
bě na nečistoty a že nádoba na nečistoty je 
správně připevněná k tělu vysavače.
Ujistěte se, že filtr je čistý. 
Použití rotujícího kartáče: před nasazením 
kartáče se ujistěte, že je vysavač vypnutý.

Varování
Vysavač neprovozujte, je-li poškozen nebo 
jeho přívodní kabel.
Držte mimo dosah dětí.
Nevysávejte nic hořícího, např. cigarety nebo 
popel.
Nevysávejte hořlavé nebo výbušné látky. 
Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, vy-
hnete se tak poškození filtru nebo vysavače.
Při provozu neblokujte výstup vzduchu.
Vysavač nepoužívejte, pokud je filtr mokrý 
nebo pokud není nainstalován filtr nebo ná-
doba na nečistoty. 
Nepoužívejte na mokré povrchy.
Nenechávejte vysavač zapnutý, pokud ho ne-
používáte.
Pokud vysavač nepoužíváte, vypněte ho a vy-
pojte ze zásuvky. 
Neuposlechnutí těchto pokynů může způso-
bit poškození majetku nebo zranění osob.
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Použití rotujícího kartáče
Nasaďte kartáč na trysku (obr.A), posuňte vy-
pínač dopředu, poté posuňte knoflík na adap-
téru rotujícího kartáče do polohy I a kartáč se 
začne otáčet.
Po skončení vysávání vypněte vysavač, potom 
vypněte adaptér a odstraňte kartáč.

Varování
Nevysávejte žádné mokré látky ani tekutiny. 
Nikdy neponořujte vysavač do vody.
Při provozu se nedotýkejte rotujícího kartáče 
ani mu jinak nebraňte v pohybu. Dostatečně 
zasuňte zástrčku 12V do autozásuvky, aby ne-
došlo vlivem přechodového odporu a násled-
ného zahřívání k poškození konektorů.

Péče a údržba
Správná údržba prodlouží životnost vysavače 
a příslušenství. V nádobě na nečistoty a fil-
tru se může vytvořit plíseň nebo rez, pokud 
je správně nečistíte. Vyprázdnění nádoby na ne-
čistoty. Jednou rukou držte nádobu, druhou ru-
kou chytněte rukojeť, stiskněte páčku nádobky 
a části oddělte. 
Nádobu vyprázdněte a obě části spojte.

Varování
Nikdy nečistěte vysavač jeho ponořením 
do vody. Před použitím vysavače se ujistěte, 
že filtr je suchý. Filtr by měl být pravidelně vy-
měňován.Výměna pojistky (15A, velikost 6x29 
mm) Vyšroubujte kovový konec zástrčky na 
12V. Jemně vyjměte pojistku a vyměňte ji.
Smontujte zpět zástrčku 12V.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronic-
kých 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 cen-
né přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být dů-
sledky nesprávné likvidace odpadů. Další po-
drobnosti 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 ja-
koukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedený-
mi v přiloženém návodu k použití. Na rekla-
maci 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 vý-

robku 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, ne-
vhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu 
výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, 
přetížením, použitím nesprávných dílů, ne-
vhodného příslušenství či nevhodných ná-
strojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně 
zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody vý-
hradně majitel.Dodavatel si vyhrazuje právo 
na případné změny v návodu k použití a neru-
čí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skuteč-
nosti v závislosti na modelu.
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SKVYSÁVA  DO AUTA
návod na používanie

Pred použitím výrobku si prečítajte tento ná-
vod na použitie a dodržujte pokyny v ňom 
uvedené. Pri prevádzke vysávača vždy dodr-
žiavajte všeobecné bezpečnostné inštrukcie, 
zabránite tak vzniku ohňa, zranenia a úrazu 
elektrickým prúdom.
Pred každým použitím vysávač prezrite.
Vysávač nepoužívajte, pokiaľ nájdete poško-
dené súčiastky. Pokiaľ vysávač prišiel do kon-
taktu s vodou alebo inými tekutinami, vypnite 
ho a nepoužívajte, kým ho neskontroluje kva-
lifikovaný servisný technik. 

Popis výrobku
Vysávač je vyrobený pre účely vysávania pra-
chu a nečistôt v interiéri osobných automo-
bilov, doma, na lodi a pod. Dá sa využiť aj s 
rôznymi druhmi príslušenstva dodávanými 
spolu s vysávačom ..

Špecifikácia
Rozmery: 120x375x150 mm
Požadiavky na zdroj: 12-14V max. 7,5A
Dĺžka kábla: 3m

Nadstavec pre úzke štrbiny: Nadstavec na-
saďte na trysku a jednoducho s ním dosiahne-
te na ťažko dostupné miesta.
Kefa: Toto príslušenstvo slúži pre kefovanie a 
zbieranie nečistôt z kobercov, sedačiek, stolov 
a pod. 

Nastaviteľná hadica, konektor a krátky 
nadstavec: Konektor vložte medzi trysku a 
hadicu a potom nasaďte na druhý koniec ha-
dice nástavec. 
Rotujúca kefa: Toto príslušenstvo slúži pre 
kefovanie a zbieranie nečistôt a prachu vďaka 
systému rotujúcich štetín.

Bezpečnosť
Používajte len príslušenstvo, ktoré je poskyto-
vané výrobcom.
Výrobok nijako nemodifikujte.

Pred použitím
Pred každým použitím výrobok prezrite. Vysá-
vač nepoužívajte, pokiaľ nájdete poškodené 
súčiastky.
Uistite sa, že filter je na svojom mieste v ná-
dobe na nečistoty a že nádoba na nečistoty je 
správne pripevnená k telu vysávača.
Uistite sa, že filter je čistý.
Použitie rotujúceho kefy: pred nasadením 
kefy sa uistite, že je vysávač vypnutý.

Varovanie
Vysávač neprevádzkujte, ak je poškodený ale-
bo jeho prívodný kábel.
Držte mimo dosahu detí.
Nevysávajte nič horiace, napr. cigarety, popol.
Nevysávajte horľavé alebo výbušné látky.
Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, vy-
hnete sa tak poškodeniu filtra alebo vysávača.
Pri prevádzke neblokujte výstup vzduchu.
Vysávač nepoužívajte, ak je filter mokrý alebo 
ak nie je nainštalovaný filter alebo nádoba na 
nečistoty.
Nepoužívajte na mokré povrchy.
Nenechávajte vysávač zapnutý, ak ho nepou-
žívate.
Pokiaľ vysávač nepoužívate, vypnite ho a od-
pojte zo zásuvky.
Neuposlúchnutie týchto pokynov môže spô-
sobiť poškodenie majetku alebo zranenie 
osôb.

vypínač

rukoväť

výstup vzduchu

zástrčka 12V

hadica

konektor
nadstavec na úzke 

štrbiny (dlhý)

nadstavec na úzke 
štrbiny (krátky)

krátky nadstavec

tryska

páčka pre uvoľnenie

nádoba na nečistoty

rotujúca kefa



SK -2-

Použitie rotujúcej kefy
Nasaďte kefu na trysku (obr.), posuňte vypínač 
dopredu, potom posuňte gombík na adaptéri 
rotujúcej kefy do polohy I a kefa sa začne otáčať.
Po skončení vysávania vypnite vysávač, po-
tom vypnite adaptér a odstráňte kefu.

Varovanie
Nevysávajte žiadne mokré látky ani tekutiny. 
Nikdy neponárajte vysávač do vody.
Pri prevádzke sa nedotýkajte rotujúceho kefy 
ani mu inak nebráňte v pohybe.

Starostlivosť a údržba
Správna údržba predĺži životnosť vysávača a 
príslušenstva. V nádobe na nečistoty a filtra sa 
môže vytvoriť pleseň alebo hrdza, ak
je správne nečistíte.

Vyprázdnenie nádoby na nečistoty
Jednou rukou držte nádobu, druhou rukou 
chyťte rukoväť, stlačte páčku nádobky
a časti oddeľte.
Nádobu vyprázdnite a obidve časti spojte.

Varovanie
Nikdy nečistite vysávač jeho ponorením
do vody. Pred použitím vysávača sa uistite, že 
filter je suchý. Filter by mal byť pravidelne vy-
mieňaný.
Výmena poistky (15A, veľkosť 6x29 mm)
Vyskrutkujte kovový koniec zástrčky na 12V.
Jemne vytiahnite poistku a vymeňte ju.
Zmontujte späť zástrčku 12V.

Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektro-
nických zariadení
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v 
okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, 
prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za 
účelom správnej likvidácie výrobku ho odo-

vzdajte na určených zberných miestach, kde 
budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cen-
né prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na ži-
votné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli 
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. 
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestne-
ho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu 
môžu byť v súlade s národnými predpismi 
udelené pokuty.
Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odo-
vzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte ak-
úkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddele-
nie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi 
uvedenými v priloženom návode na použitie. 
Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výro-
bok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi 
uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje
-  na prirodzené opotrebovanie funkčných čas-

tí prístroja v dôsledku používania
-  na servisné zásahy súvisiace so štandardnou 

údržbou výrobku (napr. čistení, výmena dielov 
podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)

-  na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi 
(napr. klimatickými podmienkami, prašnos-
ťou, nevhodným používaním a pod)

-  na mechanické poškodenie v dôsledku pádu 
prístroja, nárazu, úderu a pod

-  na škody vzniknuté neodborným zaobchá-
dzaním, preťažením, použitím nesprávnych 
dielov, nevhodného príslušenstva alebo ná-
strojov a pod

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli 
správne zabezpečené proti mechanickému 
poškodeniu pri preprave nesie riziko prípad-
nej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné 
zmeny v návode na používanie a neručí za 
možné tlačové chyby.
Vyobrazenie a opis sa môžu líšiť od skutočnos-
ti v závislosti od modelu.
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HUAUTÓ PORSZÍVÓ
Használati útmutató

Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen 
a teljes útmutatót. Használat közben min-
dig tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, 
elkerülve ezzel az esetleges tűz-, baleset- és 
áramütésveszélyes helyzetek kialakulását. 
Minden használat előtt ellenőrizze a terméket.
Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérü-
lés érte. Ha a porszívó nedvességgel, folyadékkal 
került kapcsolatba, kapcsolja ki, és a szükséges 
javításokat szakszervizzel végeztesse. 

Termékismertető
A termék beltéri porszívózásra kifejlesztett 
gépjárművekben, lakásban, hajón stb. A kész-
let tartozékaival bármilyen felületen hatéko-
nyan felporszívózhatja a port és piszkot.

Jellemzők
Mérete: 120x375x150 mm
Áramforrás: 12-14V max. 7,5A
Kábel hossza: 3m
Lapos szívófej: Helyezze fel a szívófejre a la-
pos toldófejet, így a nehezen elérhető réseket 
is tisztán tarthatja.

Kefe: Ezzel a tartozékkal egyszerűen tisztán 
tarthatja a szőnyegeket, ülőgarnitúrákat stb. 
Porszívócső, csatlakoztató és rövid 
toldófej: A csatlakoztatót illessze a porszívó-
fej és a cső közé, majd a cső másik végére he-
lyezze fel a kiválasztott szívófejet. 

Forgó kefe: A gyorsan forgó kefének köszön-
hetően hatékonyan gyűjti össze a szennyező-
déseket és port.

Biztonság
Kizárólag a készlet részét képező tartozékokat 
használja a porszívóhoz.
Ne végezzen átalakításokat a gépen.

Üzembe helyezés előtt
Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. 
Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérü-
lés érte. 
Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e 
behelyezve a szeméttartályba, és a tartály 
megfelelően rögzítve van-e a porszívótesthez.
Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e. 
Forgó kefe használat: a kefe rögzítése előtt 
kapcsolja ki a porszívót.

Figyelmeztetés
Ne használja a porszívót, ha bármilyen meghi-
básodást észlel vagy a kábel megsérült.
Tartsa távol a gyermekektől.
Ne szívjon fel a porszívóval forró dolgokat, ci-
garettacsikkeket, hamut stb.
Ne szívjon fel gyúlékony és robbanékony 
anyagokat. Ne szívjon fel kemény és éles tár-
gyakat, amelyek kárt tehetnek a szűrőben 
vagy a gép belsejében.
Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
Ne használja a porszívót szűrő és szemétgyűj-
tő tartály nélkül, vagy ha nedves a szűrő. 
Ne porszívózzon nedves felületeken.
Ne hagyja bekapcsolva a porszívót, ha már 
nem használja. Ha már nem használja a 
poszívót, kapcsolja ki és húzza ki az aljzatból. 
Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása anya-
gi károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet.

Forgó kefe használata
Illessze fel a porszívó végére a kefét (A ábra), 
tolja előre a kapcsolót, állítsa a forgó kefe 
adapterének kapcsolóját I állásba, ezzel a kefe 
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12V csatla-
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forogni kezd.
A porszívózás végén kapcsolja ki a porszívót,  
majd az adaptert és vegye le a kefét.

Figyelmeztetés
Ne szívjon fel nedves anyagokat, folyadéko-
kat. Soha ne merítse vízbe a porszívót.

Működtetés közben ne nyúljon a forgó kefé-
hez és ne akadályozza a forgását.

Tisztítás és karbantartás
A megfelelő karbantartással biztosíthatja a 
termék és tartozékai maximális élettartamát. 
A szemétgyűjtő tartályban és a szűrőben pe-
nész vagy rozsda rakódhat le, ha nincs megfe-
lelően tisztítva. 
A szemétgyűjtő tartály kiűrítése
Egyik kezével fogja meg a tartályt, másik kéz-
zel fogja meg a fogantyút, nyomja meg a tar-
tály kioldó gombját és válassza szét a két részt. 
Ürítse ki, majd szerelje vissza a tartályt.

Figyelmeztetés
Soha ne merítse vízbe a porszívót tisztítás 
közben. Használatba vétel előtt mindig ellen-
őrizze, hogy a szűrő száraz legyen. Cserélje 
rendszeresen a szűrőt.
Biztosítékcsere (15A, mérete 6x29 mm)
Csavarja le a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém 
végét. Óvatosan vegye ki a biztosítékot és he-
lyezze be az újat. Csavarja vissza a a 12 V-os 
csatlakoztató aljzat fém végét.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus be-
rendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a tel-
jes megrongálódás után, amikor a javítása 
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja 

a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje 
szét alapanyagai szerint és a környezetvédel-
mi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a ter-
mészeti értékek és az emberi egészség megőr-
zéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás 
súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő 
helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A 
helytelen megsemmisítés és szemetelés a 
nemzetközi előírások alapján súlyos bünteté-
seket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában 
bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgála-
tunkat. Használat közben mindig tartsa be a 
használati útmutatóban leírtakat. A használa-
ti útmutatóval eltérő, helytelen használat és 
mindennemű sajátkezű javítás esetén a ga-
rancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező ter-

mészetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következté-

ben fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, 
tárolás stb.)

•  külső körülmények okozta meghibásodások-
ra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, 
nem rendeltetésszerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset követ-
keztében keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem 
megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 
használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek eseté-
ben a nem megfelelően bebiztosított szállítási
körülmények során fellépő meghibásodáso-
kért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmu-
tató megváltoztatására a műszaki lehetősé-
gek és a termék továbbfejlesztése céljából, és 
nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az 
ábrákon szereplő modell különbözhet a való-
di terméktől.


