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Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace
týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.
¡ Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj

spotřebič bezpečně a efektivně používat.
¡ Tento návod je určen pro uživatele spotřebiče.
¡ Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
¡ Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější

použití nebo pro následujícího majitele.
¡ Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při

přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné použití spotřebiče dodržujte pokyny
týkající se použití v souladu s určením.
Spotřebič používejte pouze:
¡ podle tohoto návodu k použití.
¡ s originálními díly a příslušenstvím. V případě poškození při

použití cizích produktů zanikají nároky ze záruky.
¡ k čištění povrchů.
¡ pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech

domova při prostorové teplotě.
¡ do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:
¡ k vysávání osob nebo zvířat.
¡ k nasávání zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami,

horkých nebo žhavých látek.
¡ k nasávání vlhkých nebo tekutých látek.
¡ k nasávání snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
¡ k nasávání popela, sazí z kachlových kamen a centrálního

topení.
¡ k nasávání prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
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Zabránění věcným škodám

Abyste zabránili věcným škodám na vašem spotřebiči,
příslušenství nebo jiných předmětech, dodržujte tyto pokyny.

POZOR!
¡ Kapalina unikající z poškozené baterie může způsobit věcné

škody.
▶ Potřísněné předměty zkontrolujte a vyčistěte.
▶ Poškozené předměty vyměňte.

¡ Opotřebované spodní části hubic nebo spodní části hubic
s ostrými hranami mohou způsobit poškození choulostivých
tvrdých podlah, např. parket nebo linolea.
▶ Pravidelně kontrolujte, zda nejsou spodní části hubic

opotřebované.
▶ Opotřebované hubice vyměňte.

¡ Při vysávání bez nasazeného kartáčového válce se může
poškodit rotující hnací osa.
▶ Hubici nikdy nepoužívejte bez nasazeného kartáčového

válce.
¡ Nečistoty v motoru mohou motor poškodit.
▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez filtrační jednotky.
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Ochrana životního
prostředí a úspora
Chraňte životní prostředí: svůj
spotřebič používejte s účinným
využitím zdrojů a recyklovatelné
materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu
Obalový materiál je ekologický a lze
ho recyklovat.
▶ Jednotlivé složky likvidujte

rozdělené podle druhů.
Informace o aktuálních
možnostech likvidace obdržíte
u specializovaného prodejce nebo
na obecním nebo městském
úřadu.

Vybalení a kontrola
Zde se dozvíte, na co musíte dbát při
vybalování.

Vybalení spotřebiče
a součástí
1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Všechny ostatní součásti

a průvodní podklady vyjměte
z obalu a připravte si je.

3. Odstraňte obalový materiál.
4. Odstraňte nálepky a fólie.

Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny díly
na poškození vzniklá při přepravě a
jejich kompletnost.
Upozornění: V závislosti na vybavení
se spotřebič dodává s dalším
příslušenstvím.
→ Obr. 1

A Základní stanice1

B Elektrická minihubice1

C 2 v 1 kartáč na nábytek a hubice na
čalounění1

D Náhradní kartáč pro elektrický kartáč1

E Náhradní kartáč pro elektrickou
minihubici1

F Adaptér pro XXL hubici na čalounění1

G Hubice na matrace1

H XXL hubice na čalounění1

I Štěrbinová hubice1

J Baterie1

K Rychlonabíječka1

L Nabíjecí kabel1

1 V závislosti na vybavení spotřebiče

Seznámení
Seznamte se se součástmi vašeho
spotřebiče.

Spotřebič
Zde naleznete přehled součástí
vašeho spotřebiče.
→ Obr. 2

1 Nádoba na prach

2 Filtr na vlákna

3 Lamelový filtr

4 Vypínač turbo

5 Vypínač

6 Ukazatel stavu

7 Uvolňovací tlačítko nádoby na prach

8 Sací trubka
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9 Podlahová hubice s elektrickým
kartáčem

Ovládací prvky
Zde najdete přehled ovládacích
prvků spotřebiče.

¡ Zapnutí spotřebiče. → Strana 128
¡ Vypnutí spotřebiče. → Strana 128
Použití režimu turbo. → Strana 128

Ukazatel stavu
Ukazatel stavu vám signalizuje různé
provozní stavy.

Aktuální stav Ukazatel stavu
Normální režim Ukazatel svítí bíle.
Režim turbo Ukazatel bliká pomalu bíle.
Nabití baterie
nižší než 20 %

Ukazatel bliká rychle
červeně.

Baterie je vybitá Ukazatel zhasne.
Průběh nabíjení Ukazatel bliká pomalu bíle.
Baterie je úplně
nabitá

Ukazatel svítí bíle a zhasne
po cca 2 minutách.

Ochrana před
příliš vysokou/
nízkou teplotou

Ukazatel svítí červeně
a zhasne po cca
10 sekundách.

Příslušenství
Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Zde
získáte přehled o příslušenství vašeho spotřebiče a jeho použití.

Příslušenství Číslo příslušenství Použití
XXL hubice na čalounění BBZ130SA Čištění čalouněného nábytku.
XXL štěrbinová hubice BBZ131SA Čištění mezer, rohů, úzkých

a špatně přístupných míst.
Hubice na matrace BBZ133SA Čištění matrací.
Výměnná baterie1 BHZUB1830 Elektrické napájení spotřebiče.
Výměnná baterie1 BHZUB183CN Elektrické napájení spotřebiče.
Rychlonabíječka1 BHZUC18N Nabíjení výměnných baterií 18 V

Power for ALL.
Rychlonabíječka1 BHZUC18NCN Nabíjení výměnných baterií 18 V

Power for ALL.
Rychlonabíječka1 BHZUC18NGB Nabíjení výměnných baterií 18 V

Power for ALL.
Sada příslušenství BHZUKIT
1 V závislosti na variantě pro příslušnou zemi

Před prvním použitím
Připravte spotřebič pro použití.
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Doba provozu 18 V 2,5 Ah 18 V 3,0 Ah
Režim 1 až min 30 35
Režim 2 až min 25 30
Režim 3 až min 8 10

Pokyny
¡ Stejně jako všechny lithium-iontové

baterie se i baterie série Power for
ALL 18 V časem opotřebují, takže
kapacita baterie a doba provozu
může klesat. Je to přirozený
proces stárnutí, a nikoli vada
materiálu, výrobní vada nebo jiná
vada výrobku.

¡ Přirozené opotřebení můžete
zpomalit pomocí následujících
opatření:
– Baterii nabíjejte pouze při

teplotě prostředí od 0 °C do
45 °C.

– Baterii skladujte pouze při
teplotách od –20 °C do 50 °C.

– Baterii neskladujte delší dobu
plně nabitou ani zcela vybitou.

Montáž spotřebiče
1. Nasaďte sací trubku na hrdlo

spotřebiče a zacvakněte ji.
→ Obr. 9

2. Nasaďte sací trubku na
podlahovou hubici a zacvakněte ji.

Demontáž spotřebiče
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko

a vytáhněte sací trubku
z podlahové hubice.
→ Obr. 10

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko
a vytáhněte sací trubku z hrdla
spotřebiče.

Zapnutí spotřebiče
▶ Stiskněte .

→ Obr. 11
a Ukazatel stavu svítí bíle.

Vypnutí spotřebiče
▶ Stiskněte .
a Ukazatel stavu zhasne.

Použití režimu turbo
Předpoklad: Spotřebič je zapnutý. 
→ "Zapnutí spotřebiče", Strana 128
▶ Stiskněte .

→ Obr. 12
a Ukazatel stavu bliká rychle bíle.

Vysávání s přídavným
příslušenstvím
1. Požadované příslušenství nasaďte

na sací trubku nebo hrdlo
spotřebiče.
→ Obr. 13

2. Po použití nasaďte příslušenství do
základní stanice1.
→ Obr. 14

Čistění a ošetřování
Aby váš spotřebič zůstal dlouho
funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Čisticí prostředky
Používejte pouze vhodné čisticí
prostředky.

1 V závislosti na vybavení spotřebiče
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POZOR!
Při použití nevhodných čisticích
prostředků nebo nesprávným
čištěním se může spotřebič poškodit.
▶ Nepoužívejte agresivní nebo

abrazivní čisticí prostředky.
▶ Nepoužívejte čisticí prostředky

s vysokým obsahem alkoholu.
▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo

houbičky.
▶ Houbové utěrky před použitím

důkladně propláchněte.

Čistění spotřebiče
Předpoklad: Spotřebič je vypnutý. 
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 128
1. Odpojte spotřebič od nabíjecího

kabelu1.
2. Spotřebič a příslušenství vyčistěte

měkkým hadrem a běžným
čisticím prostředkem na plasty.

Vyprázdnění nádoby na prach
Nádobu na prach vyprázdněte
nejpozději, když je naplněná po
značku . Pro dosažení dobrého
výsledku vysávání vyprazdňujte
nádobu na prach po každém
vysávání.
Předpoklad: Spotřebič je vypnutý. 
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 128
1. Zkontrolujte naplnění nádoby na

prach.
→ Obr. 15

2. Zkontrolujte stupeň znečištění
filtrační jednotky a v případě
potřeby ji vyčistěte. 
→ "Čištění filtrační jednotky",
Strana 129

3. Pro vyjmutí nádoby na prach
stiskněte uvolňovací tlačítko.
→ Obr. 16

4. Vyjměte z nádoby na prach filtrační
jednotku.
→ Obr. 17

5. Vyprázdněte nádobu na prach.
6. Pokud se pod vysouvacím otvorem

nacházejí nečistoty, odstraňte je.
7. Nasaďte filtrační jednotku do

nádoby na prach a zkontrolujte,
zda je správně usazená.
→ Obr. 18

8. Nasaďte nádobu na prach.
a Nádoba na prach slyšitelně

zacvakne.

Čištění filtrační jednotky
Když vyprazdňujete nádobu na
prach, vyčistěte zároveň filtry.
Dosáhnete tak dobrého výsledku
vysávání.

POZOR!
Proniklá vlhkost může filtry poškodit.
▶ Dbejte na to, aby se filtry nikdy

nedostaly do kontaktu
s kapalinami.

Předpoklad: Spotřebič je vypnutý. 
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 128
1. Vyjměte nádobu na prach.

→ Obr. 16
2. Vyjměte z nádoby na prach filtrační

jednotku.
→ Obr. 19

3. Pro odjištění lamelového filtru
otočte filtrační jednotku ve směru
.

→ Obr. 20
4. Vyjměte lamelový filtr.
5. Lamelový filtr vyklepejte nad

popelnicí.
→ Obr. 21

6. Filtr na vlákna lehce vysypte nad
popelnicí a lehce vyklepejte.
→ Obr. 22

1 V závislosti na vybavení spotřebiče
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7. Filtr na vlákna vyčistěte suchým
hadrem.

8. Nasaďte lamelový filtr do filtru na
vlákna.
→ Obr. 23

9. Zajistěte lamelový filtr ve směru .
10.Nasaďte filtrační jednotku do

nádoby na prach.
→ Obr. 18

11.Nasaďte nádobu na prach.
a Nádoba na prach slyšitelně

zacvakne.

Čištění hubic
Předpoklad: Spotřebič je vypnutý. 
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 128
1. Sejměte hubici ze spotřebiče.
2. Odjistěte kartáčový válec.

→ Obr. 24
3. Sejměte kartáčový válec do strany

z hubice.
4. Nitě a vlasy přestřihněte nůžkami

a odstraňte je.
→ Obr. 25

5. Nasaďte kartáčový válec ze strany
podél vodicí tyče do hubice.
→ Obr. 26

6. Zajistěte kartáčový válec.
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Porucha Příčina Odstranění poruchy
Klesá sací výkon. 2. Zkontrolujte, zda není vzduchový

kanál od hubice ke spotřebiči
ucpaný.

3. Vyprázdněte nádobu na prach. 
→ "Vyprázdnění nádoby na prach",
Strana 129

4. Vyčistěte filtrační jednotku. 
→ "Čištění filtrační jednotky",
Strana 129

5. Jakmile spotřebič vychladne, znovu
ho zapněte.
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Přeprava, uskladnění a
likvidace
Likvidace starého spotřebiče
Díky ekologické likvidaci je možné
opětovné použití cenných surovin.
▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v
souladu s evropskou směrnicí
2012/19/EU o nakládání s
použitými elektrickými a
elektronickými zařízeními
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato směrnice stanoví jednotný
evropský (EU) rámec pro zpětný
odběr a recyklování použitých
zařízení.

Likvidace baterií
Baterie se musí odevzdávat
k ekologické recyklaci. Baterie
nevyhazujte do domovního odpadu.
▶ Baterie ekologicky zlikvidujte.

Jen pro země EU:

Podle evropské směrnice
2006/66/ES se musí vadné
nebo opotřebené akumulátory/
baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické
likvidaci.

Zasílání baterií
Na obsažené lithium-iontové baterie
se vztahují požadavky zákona
o nebezpečných nákladech. Baterie
můžete automobilem dopravovat bez
dalších podmínek. Při zasílání
prostřednictvím třetí osoby, např.
letecky nebo spedicí, platí zvláštní

požadavky na obal a označení. Při
přípravě zásilky je nutné konzultovat
s technikem na nebezpečné náklady.
1. Zasílejte jen nepoškozené baterie.
2. Otevřené kontakty zalepte.
3. Baterii zabalte tak, aby se

nepohybovala.
4. Dodržujte národní předpisy země

příjemce.

Zákaznický servis
Pokud máte dotazy, nemůžete-li
poruchu odstranit sami nebo musí
být spotřebič opraven, kontaktujte
náš zákaznický servis.
Velké množství problémů můžete
sami odstranit díky informacím o
odstraňování poruch uvedených v
tomto návodu nebo na naší webové
stránce. Pokud tomu tak není,
kontaktujte náš zákaznický servis.
Vždy najdeme vhodné řešení.
V případě poškození v záruce a po
uplynutí záruky výrobce zajistíme
opravu vašeho spotřebiče
originálními náhradními díly
zaškolenými techniky zákaznické
služby.
Originální náhradní díly relevantní pro
funkčnost podle příslušného nařízení
ekodesign obdržíte u našeho
zákaznického servisu po dobu min.
7 let od uvedení vašeho spotřebiče
na trh v Evropském hospodářském
prostoru.
Upozornění: Využití zákaznického
servisu je v rámci záručních
podmínek výrobce bezplatné.
Podrobné informace o záruční době
a záručních podmínkách ve vaší zemi
obdržíte u našeho zákaznického
servisu, svého prodejce nebo na
našich internetových stránkách.
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Při kontaktování zákaznického
servisu potřebujete číslo výrobku (E-
č.) a výrobní číslo (FD) vašeho
spotřebiče.
Kontaktní údaje zákaznického servisu
viz seznam servisních služeb na
konci návodu nebo naše webová
stránka.

Označení produktu (E-č.) a
výrobní číslo (FD)
Číslo výrobku (E-č.) a výrobní číslo
(FD) je uvedeno na typovém štítku
spotřebiče.
Pro rychlé nalezení údajů vašeho
spotřebiče a telefonního čísla
zákaznického servisu si můžete údaje
poznačit.

Záruční podmínky
Na váš spotřebič máte nárok na
záruku podle níže uvedených
podmínek.
Pro tento přístroj platí záruční
podmínky, které byly vydány naší
kompetentní pobočkou v zemi, ve
která byl přístroj zakoupen. Záruční
podmínky si můžete kdykoliv vyžádat
prostřednictvím svého odborného
prodejce, u kterého jste zakoupili
přístroj, nebo přímo v naší pobočce v
příslušné zemi.
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