
NÁVOD K OBSLUZE  ODSÁVAČKY PRACHU DELUXE 

 
Před prvním použitím jednotky si pozorně přečtěte návod k obsluze! Návod k obsluze uschovejte na 

bezpečném místě! Toto zařízení může používat kvalifikovaný personál i soukromé osoby po přečtení tohoto 

návodu k obsluze. 

Před instalací. zkontrolujte prosím úplnost dodávky a správné síťové napětí Zkontrolujte, zda síťové napětí 

požadované pro zařízení (to najdete na vytištěném typovém štítku nebo štítku s typovým štítkem na zadní straně 

zařízení) odpovídá místnímu napájení 

Zástrčka je určena jako odpojovací zařízení. Ujistěte se, že je síťová zástrčka zapojena do snadno dostupné 

zásuvky. 

My. prodávající nemůže nést žádnou odpovědnost za zranění nebo škody na osobách nebo majetku způsobené 

nedodržením těchto pokynů 

INFORMACE O VYBAVENÍ 1 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Jednotka má nastavitelný nepřetržitý provoz se sacím kanálem. Pro zajištění hygienické práce se doporučuje 
po použití jednotku dezinfikovat. Jednotku doporučujeme dezinfikovat pouze dezinfekcí utíráním. Informace 
o vhodných dezinfekčních prostředcích získáte u svého specializovaného prodejce. 

TECHNICKÁ DATA 

Typ: BQ-858.i 

Připojení: 110-240V-, SO/60Hz Jmenovitý výkon.  
Hlasitost: cca. 50 dB  

Rychlost ventilátoru: max. 4600 ot./min 

Rozměry: dxšxv - ca. 22,3 × 9 × 28,5 cm 

Délka kabelu: 140 cm 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

i. Před použitím odstraňte případnou ochrannou fólii. 

2. Zkontrolujte, zda jsou kryt filtru (A) a kazeta prachového filtru (C) správně usazeny. 

3. Připojte napájecí zdroj (D) ke konektoru zařízení (E) a elektrické zásuvce. 

4. Pro zapnutí jednotky otáčejte hlavním vypínačem (B) ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadované rychlosti ventilátoru. 

5. Chcete-li jednotku vypnout, otočte hlavním vypínačem (B) proti směru hodinových ručiček do původní polohy. 

VYŘAZENÍ Z PROVOZU 

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojte jej od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky. 

V PŘÍPADĚ NEFUNKCE 

1. Zkontrolujte, zda je napájení správné. 

2. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka na napájecí jednotce (D). 

3. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač (B) otočen ve směru hodinových ručiček. 

4. Zkontrolujte, zda není ucpaný ventilátor a/nebo kazeta prachového filtru (C). 

Pokud se tím problém nevyřeší, kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko. 

NÁVOD K PÉČI 

i. Udržujte vnitřek jednotky pokud možno bez zbytků gelu, laku nebo akrylu. 

2. Odstraňte nečistoty z vnějšku jednotky vhodným čisticím prostředkem, utěrku navlhčete jen mírně a zabraňte navlhnutí jednotky uvnitř. 

3. používejte pouze schválené prachové sáčky. 

4. Dodržujte bezpečnostní opatření předepsaná výrobcem. 

5. Nevystavujte zařízení silným nárazům, mohlo by dojít k poškození zařízení. Pokud vám zařízení upadlo, zkontrolujte, zda je stále funkční. 

Pokud je zařízení poškozeno, kontaktujte výrobce. 

 

PŘED INSTALACE 



(J) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání dodržujte - 

1. J Před výměnou prachového sáčku musí být síťová zástrčka vytažena ze zásuvky 2. Nikdy nesahejte do 

otevřené sací šachty, když je ventilátor v chodu, je tam nebezpečí zranění. 

3, Přijměte veškerá možná opatření, abyste zabránili pádu nebo jinému poškození jednotky. 

4. Pokud se objeví nějaké problémy s jednotkou, vraťte ji ihned k opravě. 

5. Zařízení nemažte ani nemyjte. 

6. Pouze pro domácí použití. 

7. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je nutný svědomitý dohled 

LIKVIDACE 

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly e.tv»lze recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

POUZE PRO ZEMĚ EU: 

Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu“, V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a její implementaci do národního práva. elektrické nářadí, které již není 

použitelné, musí být shromažďováno odděleně a recyklováno ekologicky šetrným způsobem 

V rámci el.) tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem Staré přístroje obsahují 
cenné recyklovatelné materiály, které je třeba recyklovat, aby nekontrolovanou likvidací odpadu nepoškozovaly životní 
prostředí nebo lidské zdraví. Proto prosím zlikvidujte staré zařízení prostřednictvím příslušných sběrných systémů 

ZÁKONNÁ ZÁRUKA 

Toto zařízení bylo vyrobeno s veškerou náležitou péčí a důkladně testováno. Prodejce poskytuje zákonnou záruku 2 roky od data dodání 

dle následujících podmínek. V zásadě. neneseme žádnou odpovědnost za vady související se stářím a opotřebitelné díly v závislosti na 

typické životnosti výrobku 

Zákonná záruka začíná doručením zboží. Záruční nároky je třeba uplatnit do 2 let. Reklamace vzniklé po uplynutí zákonné záruky nelze 

považovat za takto vedenou zákonnou záruční reklamaci, pokud je zákazníkovi dodáno vadné (např. výrobní vady, poškození při 

přepravě), špatné zboží nebo příliš málo zboží. V takovém případě záruky je kupující povinen dát k nahlédnutí prodávajícímu zakoupenou 

věc. 

Spotřebitel si může vybrat mezi odstraněním vady, např. opravou (tzv. rectificaoon) nebo dodáním bezvadného zboží (výměna soGIIed). 

To je však možné pouze v případě, že tato volba nezpůsobí neúměrné náklady. 

Pokud náprava (např. oprava) nebo náhradní dodávka není možná nebo selže, má zákazník následující práva: Odstoupení od kupní 
smlouvy, snížení kupní ceny, náhradu škody nebo náhradu nákladů. 

Vratné náklady: 

V případě zákonné záruční reklamace musí prodávající nést veškeré náklady na následné plnění, např. náklady na opravu, instalaci a 

odstranění, náklady na dopravu (směrem ven a zpět), mzdové náklady, náklady na materiál, cestovní náklady, poštovné, telefonní náklady 

a náklady na skladování. Pokud kupující oznámí vadu, ačkoliv se o žádnou vadu nejedná, může být odpovědný za škodu. 

Pokud dojde po prohlídce závady k vrácení. náklady na to nese kupující, pokud nelze potvrdit žádnou vadu matenai. Přesto je prodejce 

povinen zboží vrátit. 

Pro bezproblémové vyřízení reklamace jsou nezbytné následující informace: 

I. Původní faktura / účtenka 

2. Písemný popis závady a fotografie zjištěné závady. 

 

 


