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Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně 
přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním lis-
tem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním 
vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj 
předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a 
pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční 
použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte 
jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v 
žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s 
ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte 
vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení 
přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahe-
jte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete 
přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství 
přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.

• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte 
pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za 
kabel). 

• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska 
poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, 
neuvádějte jej do provozu.

• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte 
autorizovaného opraváře.

• Používejte jen originální příslušenství.

Děti a slabé osoby

• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte 
v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, 
kartón, styropor atd.). 

 VÝSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. 
Hrozí nebezpečí udušení!

• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím 
elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj 
používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. 
Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně 
označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby 
nedošlo k nehodám a škodám na přístroji. 

 VÝSTRAHA: 
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na 
možná rizika zranění.

 POZOR: 
Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

q UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.

Pokyny pro použití
S tímto akumulátorovým vysavačem můžete vysávat prach a 
drobky a omezené množství vody.

 POZOR: 
• Vysávejte vodu pouze do značky maxima.
• Nevysávejte horký popel. 

Příslušenství

• Síťový zdroj
• Nabíjecí stanice/Držák na stěnu
• Štěrbinová hubice s kartáčovým nástavcem
• Nástavec pro mokré vysávání

Montáž na stěnu

Nabíjecí stanici můžete namontovat i na stěnu. Pamatujte však 
na to, že se v její blízkosti musí nacházet zásuvka.

• Za tímto účelem změřte vzdálenost mezi zářezy na zadní 
straně a v tomto rozpětí vyvrtejte dva otvory pro hmoždinky.

 POZOR: 
Nejdříve se ujistěte, zda nevrtáte do vedení, které je ve 
stěně zabudované!

Nabíjení baterie

• Pokud byste chtěli přístroj nabít, vsuňte ho do nabíjecí 
stanice.

• Kontakt se uzavře. 
• Vložte síťový adaptér do zásuvky 230 V/50 Hz.
• Kontrolka nabíjení se rozsvítí tehdy, když se vytvoří kontakt 

k síťovému adaptéru.

 VÝSTRAHA: 
Použití akumulátorových článků a baterií
• Síťovým dílem se smějí nabíjet jen akumulátorové 

články. 
• Nikdy nevyměňte akumulátorové články za baterie. 
• Při nabíjení baterií existuje nebezpečí exploze!

q UPOZORNĚNÍ: 
• Kontrolka neupozorňuje na stav nabití baterie.
• Doba nabíjení u 1. dobíjení činí 16 hod. A všechna 

pozdější nabíjení trvají 12 hodin.

• Po dobití opět vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Vysávání

Pomocí spínače 0/1 můžete přístroj zapínat a vypínat.

Čištění
• Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
• Přístroj nesmí být nikdy ponořen do vody!
• K čištění nepoužívejte žádné ostré předměty!
• Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čisticí prostředky!
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Nádoba na prach

• Pro otevření nádoby na prach stiskněte tlačítko před ovlá-
dacím spínačem.

• Filtrační vložku vytáhněte z nádoby na prach.
• Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte fi ltrační vložku.
• Tyto součástky můžete opláchnout pod tekoucí vodou.
• Dříve než přístroj opět sestavíte, nechte tyto součástky 

oschnout.

Kryt

• Pro čištění vnějších částí používejte pouze navlhčený 
hadřík.

Technické údaje
Model:  ............................................................................. AKS 828

Napájecí zdroj: ..........................................................230 V, 50 Hz

Příkon: ..................................................................................... 2 W

Akumulátor: ...................................................3 X 1,2 V, 1400 mAh

Délka provozu: .............................................. maximálně 10 minut

Doba nabíjení: ..................................................................12 hodin

Čistá hmotnost: ....................................................................1,0 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné 
době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl 
zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců 
od data prodeje (pokladní doklad).

Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady 
přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad 
materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho 
uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek 
ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou 
záruku!

Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu 
nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj 
v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu 
obchodníkovi.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléha-
jících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu 
dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a 
je proto nutno je uhradit!

Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou 
osobou.

Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v 
příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Význam symbolu „Popelnice“
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do 
domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a 
odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. 

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku 
nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhod-
nocení starých elektronických a elektrických přístrojů. 

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, 
obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo 
obecního úřadu.

05-AKS 828.indd   23 25.03.2008   9:10:01 Uhr


