


JAK PŘÍSTROJ VACDOM MAXI POUŽÍVAT
NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ V TOMTO NÁVODU NA POUŽITÍ VAŠEHO VACDOM MAXI.

JAK PŘÍSTROJ PŘENÁŠET
• Přístroj přenášejte pomocí rukojeti č. 2 na těle přístroje.
• Při přenášení přístroje nemačkejte tlačítko pro uvolnění záchytné prachové nádoby č.1 a s přístrojem netřepejte.

Používání
• Napájecí šňůru před použitím přístroje vždy zcela natáhněte až po červenou pásku.
• Zástrčku přístroje zapojte do síťové zásuvky.
• K zapnutí a vypnutí přístroje slouží vypínač, jehož umístění vidíte na obrázku č. 15
• Po použití: napájecí šňůru vytáhněte ze zásuvky a opatrně ji zasuňte, poté přístroj ukliďte.
• Přepněte přístroj do polohy „OFF“, odpojte ho a ujistěte se, že je ve vzpřímené poloze předtím, než budete měnit či používat nástavce.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE VACDOM MAXI
• Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k použití zařízení VACDOM MAXI nebo které vám nebyly 
doporučeny zákaznickou linkou společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
• Používejte pouze součástky doporučené společností Vaše DEDRA, s.r.o. Pokud použijete jiné součástky, může to vést ke ztrátě záruky.
• Přístroj skladujte v místnosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na místech, kde jsou teploty nižší než 0 °C. Dbejte na to, aby měl přístroj před 
použitím pokojovou teplotu.
• Přístroj čistěte pouze suchou látkou. Na žádnou část přístroje neaplikujte žádná maziva, čistidla, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
• Pokud používáte přístroj v garáži, po vysávání vždy otřete spodní desku a kolečka suchou látkou, abyste z nich odstranili písek, špínu a kamínky, 
které by mohly poškodit jemnou podlahu.

VYSÁVÁNÍ
• Přístroj nepoužívejte bez nasazené nádobky na prach.
• Nepoužívejte k vysávání suti, popela nebo omítky. Tento přístroj je určen pouze k vysávání nečistot, vlasů a alergenů v domácnosti. Tento přístroj 
není určen k vysávání následujících materiálů:  
- odpad vzniklý při práci v domácí dílně, stavebních pracích a podobně
- větší předměty nebo větší množství prachu a nečistot, jako jsou saze a piliny.
Tyto materiály mohou poškodit přístroj a mohou vést ke ztrátě záruky.
• Jemný prach, například ze sádry nebo mouky, by se měl vysávat pouze tehdy, když ho je velmi malé množství.
• Přístroj nepoužívejte k vysávání ostrých, tvrdých předmětů, malých hraček, špendlíků, kancelářských sponek atd. Mohly by zařízení poškodit.
• Při vysávání mohou určité koberce vytvářet v průhledné nádobě na prach nebo v sací trubici slabé elektrostatické výboje. Takové výboje jsou 
neškodné a nesouvisejí s elektrickými obvody zařízení. Pro minimalizaci účinků těchto jevů nedávejte do průhledné nádoby na prach ruce ani žádné 
předměty, aniž byste nádobu předem vyprázdnili a vypláchli studenou vodou (viz „Čištění nádobky na prach“).
• Při vysávání schodů neumísťujte zařízení na schody nad vámi.
• Zařízení nepoužívejte na křeslech, stolech atd.
• Před vysáváním vysoce leštěných podlah, například dřevěných podlah či linolea, nejdříve zkontrolujte spodní část přístroje a kartáče, a ujistěte se, 
že na ní nejsou
žádná cizí tělesa, která by mohla způsobit poškrábání podlahy.
• Při vysávání na hubici netlačte, protože tím můžete podlahu nebo hubici poškodit.
• Na jemných podlahách dávejte pozor, aby čisticí hlavice nepracovala delší dobu na jednom místě.
• Na navoskovaných podlahách může pohyb čisticí hlavice způsobit nerovnoměrný lesk. Pokud k tomu dojte, otřete dané místo mokrou látkou, vy-
leštěte ho voskem a počkejte, dokud nevyschne.
Pokud potřebujete snížit účinnost sání (například při vysávání rohožek), posuňte uvolňovací kohoutek na rukojeti, a snižte tak tah vzduchu.

Čištění nádobky na prach
• Vyjměte záchytnou nádobu na prach a nádobu vyčistěte (podle pokynů uvedených výše).
• Průhlednou nádobu na prach vymývejte pouze studenou vodou.
• Při čištění průhledné nádoby na prach nepoužívejte žádná čistidla, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
• Průhlednou nádobu na prach nedávejte do myčky na nádobí.
• Průhlednou nádobu na prach neponořujte celou do vody ani do ní nic nelijte.
• Než průhlednou nádobu na prach znovu nainstalujete, počkejte, dokud zcela nevyschne.
• Chcete-li provést výměnu, nejdříve zavřete dno průhledné nádoby na prach tak, aby zacvaklo na místo a bylo zajištěno.
• Nasaďte průhlednou nádobu na prach. 

Rychlý start:
1. Sestavte dohromady trysku, trubici a hadici.
2. Vytáhněte napájecí kabel do plné délky a zapojte do elektrické sítě.
3. Zapněte stisknutím tlačítka (15) ON / OFF 
4. Zasuňte hadici vysavače vložením konce hadice do vysavače (12). Pro opětovné rozpojení zmáčkněte horní tlačítko a vytáhněte.
5. Připevněte sací trubku ke konci rukojeti hadice. Na rukojeti hadice je k dispozici regulátor průtoku vzduchu (7), který umožňuje regulaci 
sání vzduchu.
6. Připojte nasávací hubici. (9) nebo 
7. Připojte multifunkční nástavec (10). 

Automatické navíjení přívodního kabelu
Po ukončení práce s vysavačem, odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Stiskněte tlačítko pro samo navíjení přívodního kabelu (16). 
UPOZORNĚNÍ: V případě samo navíjení doporučujeme podržet volná konec ze zástrčkou v ruce. Zabráníte tím případnému zranění a škodám.

Vysypání nádobky na prach
Pro dosažení co nejlepšího výsledku při vysávání doporučujeme pravidelné vyprazdňování záchytné nádoby. Docílíte tím zvýšení průtoku 
vzduchu i sání.
• Nádobu vysypte, jakmile prach dosáhne značky MAX – nádobu nenechte přeplnit.
• Před vysypáním průhledné nádoby na prach přístroj vypněte („OFF“).
• Chcete-li vyjmout záchytnou nádobu na prach a vyčistit ji, stiskněte uvolňovací tlačítko (1). obr.B
• Pro uvolnění nečistot stiskněte tlačítko na nádobě. Ob. C
• Abyste co nejvíce zabránili úniku prachu a alergenů, nasaďte na průhlednou nádobou na prach igelitový sáček, dobře jej utěsněte 
a teprve poté vysypte nečistoty.
• Potom průhlednou nádobu na prach ze sáčku opatrně vyjměte.
• Sáček utěsněte a vyhoďte.
• Zavřete dno průhledné nádoby na prach tak, aby zacvaklo na místo a bylo zajištěno. obr. D
• Umístěte průhlednou nádobu na prach na místo.
• Zatlačte držadlo dolů tak, aby zacvaklo na místo v horní části průhledné nádoby na prach. Zkontrolujte, zda je zajištěné. 

Čištění filtru a krytu filtru 
Důležité: Čistěte VACDOM MAXI pouze na pevné podložce/podlaze. 
Stiskněte horní tlačítko (1). Dojde k uvolnění záchytné nádoby. Záchytnou nádobu vytáhněte tak, jak je znázorněno na obr. B

Čištění filtru 
1. Vyjměte filtr z horní části nádoby na prach tím, že otočíte horním krytem nádobou na prach proti směru hodinových ručiček. (D). 
Tahem vytáhněte filtr z nádoby (E). 
2. Pootočte filtrem na prach ve směru šipky (OPEN) na horní straně filtru tak, aby došlo k oddělení filtru. Sejměte kryt filtru. 
3. K úplnému vyčištění filtru použijte jemný kartáček. Houbovitý filtr vyperte ve vlažné vodě (nepoužívejte žádné prací ani čisticí prostředky). 
Houbovitou vložku opětovně nasaďte až po dokonalém vysušení. 

Čištění krytu filtru 
1. Odstraňte kryt filtru. 
3. Opláchněte kryt filtru ve vlažné vodě a důkladně vysušte.
 
Opětovné nasazení krytu filtru
1. Vraťte houbovitou vložku do krytu filtru (18) a uzavřete otočením krytu filtru ve směru šipky (LOCK)
2.Filtr vložte do záchytné nádoby na prach tak, aby plastové výstupky na horní straně nádoby zapadly do výřezů v krytu filtru (obr H). 
3 Nasaďte držák záchytné nádoby (2) na záchytnou prachovou nádobu a pootočte ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo k uzamčení nádoby. 
Sledujte symboly zámku na nádobě a šipky na krytu filtru.
DŮLEŽITÉ: K čištění filtru nepoužívejte žádný čisticí prostředek. Před dalším použitím musí být filtr dokonale suchý. 
DŮLEŽITÉ: V případě, že nebude filtr nasazen správným způsobem, nebude možné nasadit záchytnou nádobu na prach.

Uskladnění: 
Po dokončení vysávání lze uložit trubku umístěním do otvoru v zadní části vysavače, viz obr. G

1) Horní tlačítko uvolnění záchytné nádoby. 2) Držák záchytné 
nádoby na nečistoty. 3) Víko záchytné nádoby na nečistoty. 
4) Záchytná nádoba na prach. 5) Hadice. 6) Držák hadice. 
7) Regulátor průtoku vzduchu. 8) Plastová (kovová teleskopická 
hubice). 9) Podlahový kartáč. 10) Multifunkční vysávací nástavec. 
11) Spodní část hadice. 12) Spojení hadice. 13) Střední část 
pláště vysavače. 14) Opláštění vysavače. 15) ON/OFF - hlavní 
vypínač. 16) Tlačítko navinutí přívodu. 17) Výstup vzduchu. 
18) Kryt filtru. 19) Houbovitý filtr. 20) Filtr. 21) Spodní tlačítko 
krytu. 22) Spodní kryt.


