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Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny
Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat 
základní bezpečnostní opatření. 
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, 
že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti. 
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem 
nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného 
používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená. 
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. 
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou 
starší 8 let a pod dohledem. 
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují 
správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned 
přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění. 
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat 
uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění. 
Neodpojujte adaptér ze zdroje napájení taháním za napájecí 
kabel. Vypněte jej a ručně vypojte zástrčku. 
Nepoužívejte adaptér k nabíjení baterií na jedno použití ani 
k nabíjení jiných spotřebičů. 
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen. 
Při instalaci příslušenství s rotujícími díly buďte opatrní, jelikož by 
mohlo dojít k zachycení. 
Před výměnou nebo instalací příslušenství a před čištěním či 
údržbou spotřebič vypněte, odpojte jej ze zdroje napájení 
a nechte jej zcela vychladnout. 
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel. 
Spotřebič používejte pouze s dodávanou napájecí jednotkou. 
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Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače 
nebo samostatného dálkového ovládání.  
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být 
používán pro komerční účely.
Bezpečnost baterie
Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu. 
V případě netěsnosti bateriového bloku zabraňte kontaktu kapaliny 
s kůží a očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo 
velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.  
Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší 
době skladování může být nutné bateriový blok několikrát nabít 
a vybít, abyste dosáhli maximálního výkonu. 
Nenechávejte bateriový blok nadměrně dlouho nabíjet, když 
spotřebič nepoužíváte. 
Nepoužívejte jinou nabíječku, než která je určena pro použití 
s tímto výrobkem. 
Nepoužívejte články či baterie, které nejsou určeny k použití 
s tímto výrobkem. 
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. 
Bateriový blok nerozmačkávejte, nepropichujte, nerozebírejte ani 
jinak nepoškozujte. 
Uchovávejte při teplotě do 60 °C. 
Neskladujte na přímém slunci. 
Nevystavujte bateriový blok teplu ani ohni, protože může explodovat.  
Nevystavujte bateriový blok mechanickým nárazům. 
Vybitý bateriový blok zlikvidujte prostřednictvím místní recyklační 
stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady. 
Tento spotřebič je vybaven 11,1V dobíjecí baterií Li-ion 
s kapacitou 2 200 mAh, kterou nelze vyjmout. 
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Péče a údržba
Před čištěním či údržbou vysavač vždy odpojte od zdroje napájení. 
Otřete vnější povrch vysavače měkkým, vlhkým hadříkem a nechte 
jej důkladně oschnout. 
K čištění žádné části vysavače nepoužívejte tekuté ani abrazivní 
čisticí prostředky. 
Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.  
Po každé demontáži nádoby na prach vyčistěte filtr HEPA 
a udržujte jej v čistotě.
Co dělat a nedělat
Co dělat: 
Kontrolujte, zda filtr HEPA není ucpaný. 
Nádobu na prach a filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachoval 
sací výkon a prodloužila se životnost vysavače.
ČEHO SE VYVAROVAT: 
Nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru HEPA nebo 
nádoby na prach. 
Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin, zápalek, 
cigaretových nedopalků, horkého popela nebo jakýchkoli 
horkých, hořících nebo kouřících předmětů. 
Nepoužívejte vysavač k vysávání vody nebo jiné kapaliny, jelikož 
by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
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Popis částí

1. Hlavní jednotka bezdrátového 
 ručního vysavače 
2. Tlačítko napájení 
3. Nabíjecí základna 
4. Nabíjecí port. 
5. Filtr HEPA 
6. Kužel filtru 
7. Štěrbinová hubice 

8. Kartáčová hubice 
9. Nádoba na prach 
10. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach 
11. Sací tryska 
12. Vstupní otvor vzduchu 
13. Kontrolka

1.

2.

3.

10.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

12.11.

13.
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Návod k použití
Před prvním použitím 
Před prvním použitím otřete vysavač měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ho osušte. 
Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Nabíjení bezdrátového ručního vysavače
Před prvním použitím je nutné vysavač nabíjet po dobu asi 4–5 hodin. Následně se 
doba nabíjení bude lišit v závislosti na využití. Pokud se baterie během používání zcela 
vybije, může úplné nabití trvat až 4–5 hodin. 
KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý. 
KROK 2: Nabíjecí základna se demontuje. Namontujte obě části dohromady 
a vyrovnejte nabíjecí port na jednom kusu s koncem síťového napájecího adaptéru 
na druhém. Zatlačte na sebe, dokud nezaklapnou na místo. Zajistěte vysavač na místě 
v nabíjecí základně. 
KROK 3: Zapojte síťový adaptér do elektrické sítě. Během nabíjení bude kontrolka svítit 
červeně. Jakmile bude baterie plně nabitá, kontrolka se rozsvítí modře.

POZNÁMKA: Během nabíjení se hlavní jednotka vysavače 
může zahřát. Po úplném nabití baterie vždy zajistěte, aby byl 
síťový adaptér odpojen od zdroje napájení. 
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiný síťový adaptér než ten, který byl 
dodán se spotřebičem. Použitím jiného adaptéru se zvýší riziko 
poškození spotřebiče nebo zranění uživatele.

Použití bezdrátového ručního vysavače
Štěrbinová hubice je ideální na čištění radiátorů, rohů, výklenků a dalších těžko přístupných 
míst. Kartáč je užitečný pro odstraňování prachu a nečistot z polic, skříní a parapetů.  
KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý, a sundejte jej z nabíjecí základny. 
KROK 2: V případě potřeby upevněte vybrané příslušenství tak, že jej pevně zasunete 
do vstupního otvoru vzduchu.  
KROK 3: Stisknutím tlačítka napájení vysavač zapněte. 

POZNÁMKA: Kontrolka bude blikat, pokud je baterie téměř 
vybitá a je potřeba ji nabít.  
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač bez správně 
nainstalovaného filtru HEPA, kuželu filtru a nádoby na prach.  
Filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachovala schopnost sání.



Vyprázdnění nádoby na prach  
Aby byl zajištěn optimální výkon, je nutné nádobu na prach pravidelně vyprazdňovat. 
Pokud dojde ke snížení sacího výkonu, vyprázdněte nádobu na prach. 
KROK 1: Vysavač držte tak, aby nádoba na prach směřovala nahoru. Stiskněte 
tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a opatrně sejměte kryt nádoby na prach z nádoby 
na prach. 
KROK 2: Nádobu na prach vysypávejte pomalu a opatrně tak, abyste omezili vyletování 
prachu do vzduchu. V případě potřeby jednotlivé díly očistěte měkkým, vlhkým 
hadříkem a důkladně osušte. 
KROK 3: Namontujte zpět sací trysku tím, že ji vyrovnáte s hlavní jednotkou vysavače 
a zatlačíte na místo, dokud nezaklapne.

POZNÁMKA: Doporučuje se vyprazdňovat nádobu 
na prach venku. 

Čištění filtru HEPA a kužele filtru
Filtr HEPA je přístupný pouze po odejmutí nádoby na prach.  
KROK 1: Po vyprázdnění nádoby na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby 
na prach“ vyjměte nádobu na prach z hlavní jednotky otáčením ve směru hodinových 
ručiček, dokud šipky nebudou zarovnány do polohy „odemknuto“.  
KROK 2: Vyjměte filtr HEPA a kužel filtru vytažením z nádoby na prach. 
KROK 3: Filtrem HEPA třepejte, dokud z něj neodstraníte většinu prachu. Poté filtr 
a kužel filtru opláchněte čistou, teplou vodou a nechte přirozeně vyschnout. 
KROK 4: Jakmile jsou obě části zcela suché, vložte filtr HEPA zpět do kužele filtru 
a vložte jej do nádoby na prach. 
KROK 5: Vložte nádobu na prach do hlavní jednotky, vyrovnejte šipku na symbol 
odemknutí a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se šipky nevyrovnají do 
uzamčené polohy.

POZNÁMKA: Filtr HEPA a kužel filtru je třeba alespoň jednou 
za tři týdny důkladně vyčistit. 
Filtr HEPA nečistěte pomocí čisticích prostředků ani k jeho 
vysušení nepoužívejte externí zdroje tepla, jako jsou teplomety. 
VAROVÁNÍ: Vysavač znovu nesestavujte ani nepoužívejte, 
dokud nebude filtr HEPA zcela suchý, jinak by tím mohlo dojít 
k poškození spotřebiče.
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Uskladnění
Před uskladněním na chladném a suchém místě musí být vysavač vychladlý, vyčištěný 
a osušený. 
Napájecí adaptér skladujte samostatně. Zkontrolujte přitom, zda nemá ohnuté 
konektory, protože to by mohlo způsobit poškození kabelů.

Problém Možná příčina Řešení
Vysavač se nenabíjí. Síťový adaptér není řádně připojen.

Vysavač není zcela zasunut do 
nabíjecí základny.

Zajistěte vysavač v nabíjecí 
základně a poté ji zapněte do 
elektrické sítě. 

Zkontrolujte, zda je vysavač zcela 
zajištěn v nabíjecí základně.

Vysavač špatně saje. Je ucpaný přívod vzduchu 
nebo příslušenství.

Nádoba na prach je téměř plná.

Je ucpaný filtr HEPA.

Vybila se baterie.

Odpojte příslušenství 
a odstraňte ucpání.

Vyprázdněte nádobu na 
prach podle pokynů v části 
„Vyprázdnění nádoby na prach“.

Vyčistěte filtr podle pokynů 
v části „Čištění filtru HEPA 
a kužele filtru“.

Nabijte vysavač podle pokynů 
v části „Nabíjení bezdrátového 
ručního vysavače“. 

Vysavač 
přestal fungovat.

Je vybitá baterie. Nabijte vysavač podle pokynů 
v části „Nabíjení bezdrátového 
ručního vysavače“.
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Specifikace
Kód produktu: PF01096 
Baterie: 11,1 V  11,1 V DC, 2 200 mAh, Li-ion (součást balení) 
Vstup adaptéru: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A 
Výstup adaptéru: 14 V  0,5 A 7,0 W 
Průměrná aktivní účinnost: 82,03 % 
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 73,50 % 
Spotřeba energie bez zatížení: 0,1 W 
Kapacita nádoby na prach: 100 ml 
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Poznámky:
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UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 
Germany. 51149 Köln.
Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení 
zákaznických služeb na adrese customercare@upgs.com.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, 
u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka
Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž 
doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu 
o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode 
dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny 
pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání 
výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou 
shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, 
nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se 
nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, 
jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času 
aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani 
jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení 
Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm 
obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto 
toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií 

a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně 
přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, 
které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických 
zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby 
zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci.  
Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických 
zařízení. Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím 
kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce. 



Výrobce: 
UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 

Germany. 51149 Köln.
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3 ROKY ZÁRUKA
*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, 

přejděte na guarantee.upgs.com/petra 
a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.




