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Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať 
základné bezpečnostné opatrenia. 
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie 
uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti. 
Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, 
senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok 
patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať 
len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich 
bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe 
zariadenia a možných nebezpečenstvách. 
Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti. 
Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu 
spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje 
správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď 
prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu. 
Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, 
opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. 
Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa. 
Adaptér neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. 
Spotrebič vypnite a zástrčku vytiahnite ručne. 
Adaptér nepoužívajte na nabíjanie jednorazových batérií ani 
akéhokoľvek iného spotrebiča. 
Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený. 
Pri nasádzaní príslušenstva s rotujúcimi časťami postupujte 
opatrne, keďže by mohlo dôjsť k zachyteniu. 
Pred výmenou alebo nasadením príslušenstva a pred čistením 
alebo používateľskou údržbou spotrebič vypnite, odpojte ho zo 
siete a nechajte ho úplne vychladnúť. 
Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča. 
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Spotrebič používajte len s napájacou jednotkou, ktorá je súčasťou balenia. 
Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého 
časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.  
Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa 
používať na komerčné účely.
Bezpečnosť batérie
Napájacie svorky sa nesmú skratovať. 
V prípade úniku kvapaliny z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo 
k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu 
postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte 
lekársku pomoc.  
Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. 
Po dlhšom čase skladovania môže byť potrebné akumulátor 
niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahol maximálny výkon. 
Keď sa akumulátor nepoužíva, nenechávajte ho nabíjať počas 
dlhšieho obdobia. 
Nepoužívajte inú nabíjačku, ako tú, ktorá je výslovne určená na 
použitie s výrobkom. 
Nepoužívajte články alebo batérie, ktoré nie sú určené na 
použitie s výrobkom. 
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. 
Akumulátor nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte. 
Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle. 
Akumulátor nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohol explodovať.  
Akumulátor nevystavujte mechanickým otrasom. 
Vybitý akumulátor zlikvidujte v miestnej recyklačnej stanici. 
Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady. 
Tento spotrebič je vybavený neodnímateľným 11,1 V 2 200 mAh 
lítiovo-iónovým akumulátorom. 
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Starostlivosť a údržba
Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte vysávač z 
elektrickej siete. 
Vonkajší povrch vysávača utrite mäkkou vlhkou handričkou a 
nechajte ho dôkladne vyschnúť. 
Na čistenie žiadnej časti vysávača nepoužívajte agresívne 
čistiace prostriedky. 
Vyvarujte sa ponoreniu vysávača do vody alebo inej kvapaliny.  
Udržujte filter HEPA čistý po každom odobraní nádoby na prach.
Správne a nesprávne postupy
ČO ROBIŤ: 
Skontrolujte, či filter HEPA nie je upchatý. 
Dbajte na to, aby sa nádoba na prach a filter HEPA pravidelne čistili. 
Zachová sa tak sací výkon a predĺži sa životnosť vysávača.
VYVARUJTE SA: 
Vysávač nepoužívajte bez filtra HEPA alebo nádoby na prach. 
Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavej kvapaliny, zápaliek, 
cigaretových ohorkov, horúceho popola alebo akýchkoľvek 
horúcich, horiacich alebo dymiacich predmetov. 
Vysávač nepoužívajte na vysávanie vody ani akejkoľvek inej 
kvapaliny, pretože tým vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
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Opis častí

1. Hlavná jednotka ručného 
 akumulátorového vysávača 
2. Tlačidlo zapínania 
3. Nabíjacia základňa 
4. Nabíjací port 
5. Filter HEPA 
6. Kužeľ na filter 
7. Nástavec na štrbiny 

8. Štetinový nástavec 
9. Nádoba na prach 
10.  Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach 
11.  Sacia tryska 
12.  Prívod vzduchu 
13.  Svetelný indikátor

1.

2.

3.

10.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

12.11.

13.
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Návod na použitie
Pred prvým použitím 
Pred prvým použitím vysávač očistite mäkkou vlhkou handričkou a dôkladne osušte. 
Vyvarujte sa ponoreniu vysávača do vody alebo inej kvapaliny.

Nabíjanie ručného akumulátorového vysávača
Pred prvým použitím sa musí vysávač nabíjať približne 4–5 hodín. Ďalšie časy nabíjania 
sa budú líšiť v závislosti od používania. Ak sa batéria vysávača počas používania úplne 
vybije, úplné nabitie môže trvať až 4–5 hodín. 
1. KROK: Skontrolujte, či je vysávač vypnutý. 
2. KROK: Nabíjacia stanica je dodávaná nezmontovaná. Spojte dve časti dokopy a 
zarovnajte nabíjací port na jednej časti s koncom sieťového adaptéra na druhej časti. 
Zatlačte, kým s kliknutím nezapadnú na miesto. Zaistite vysávač do pozície v nabíjacej stanici. 
3. KROK: Zapojte sieťový adaptér do elektrickej siete. Svetelný indikátor bude počas 
nabíjania svietiť načerveno. Po úplnom nabití batérie bude indikátor svietiť namodro.

POZNÁMKA: Počas nabíjania sa môže hlavná jednotka 
vysávača zohriať. Vždy sa uistite, že je sieťový adaptér, po 
úplnom nabití batérie, odpojený z elektrickej siete. 
VAROVANIE: Nepoužívajte iný sieťový adaptér ako ten, ktorý 
je súčasťou balenia. Použitím inej alternatívy zvýšite riziko 
poškodenia spotrebiča alebo zranenia používateľa.

Používanie ručného akumulátorového vysávača
Nástavec na štrbiny je ideálny na čistenie radiátorov, rohov, výklenkov a iných ťažko 
dostupných miest. Štetinový nástavec je vhodný na odstránenie prachu a špiny z poličiek, 
skríň a parapetov.  
1. KROK: Skontrolujte, či je vysávač vypnutý a vyberte ho z nabíjacej základne. 
2. KROK: V prípade potreby nasaďte vybraný nadstavec tak, že ho pevne vsuniete do 
prívodu vzduchu.  
3. KROK: Vysávač zapnite stlačením vypínača. 

POZNÁMKA: Svetelný indikátor zabliká, keď sa vybíja batéria 
a je potrebné ju nabiť.  
VAROVANIE: Vysávač nepoužívajte bez nasadeného filtra 
HEPA, kužeľa na filter a nádoby na prach.  
Čistite filter HEPA pravidelne, aby sa zachoval sací výkon.



Vyprázdňovanie nádoby na prach  
Aby ste dosiahli optimálny výkon musíte nádobu na prach pravidelne vyprázdňovať. Ak 
je výkon satia znížený, vyprázdnite nádobu na prach. 
1. KROK: Držte vysávač s nádobou na prach otočenou smerom hore. Stlačte tlačidlo na 
uvoľnenie nádoby na prach a opatrne odstráňte kryt nádoby na prach z nádoby na prach. 
2. KROK: Nádobu na prach vyprázdňujte pomaly a opatrne, aby ste obmedzili 
množstvo prachu uvoľnené do vzduchu. V prípade potreby vyčistite jednotlivé časti 
navlhčenou mäkkou utierkou a nechajte ich dôkladne vyschnúť. 
3. KROK: Pripojte znova saciu trysku tak, že ju zarovnáte s vysávačom a zatlačíte ju na 
miesto, kým nebudete počuť kliknutie.

POZNÁMKA: Odporúčame nádobu na prach vyprázdniť vonku. 
Čistenie filtra HEPA a kužeľa na filter
K filtru HEPA sa dostanete iba vtedy, keď je odstránená nádoba na prach.  
1. KROK: Po vyprázdnení nádoby na prach podľa pokynov v časti „Vyprázdňovanie 
nádoby na prach“ vyberte nádobu na prach z hlavnej jednotky tak, že ju budete otáčať v 
smere hodinových ručičiek, kým sa šípky nezarovnajú do polohy „odomknutia“.  
2. KROK: Vytiahnite filter HEPA a kužeľ na filter z nádoby na prach. 
3. KROK: Filter HEPA vytraste, kým z neho neodstránite väčšinu prachu, a potom filter 
a kužeľ na filter opláchnite v čistej teplej vode. Nechajte ich vyschnúť na vzduchu. 
4. KROK: Keď sú oba úplne vysušené, vložte filter HEPA naspäť do kužeľa na filter 
a vložte do nádoby na prach. 
5. KROK: Vložte nádobu na prach do hlavnej jednotky , šípku zarovnajte do polohy 
odomknutia a otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým sa šípky nezarovnajú do 
polohy „zamknutia“ .

POZNÁMKA: Filter HEPA a kužeľ na filter by sa mali poriadne 
vyčistiť aspoň raz za tri týždne. 
Filter HEPA nečistite čistiacim prostriedkom a na jeho vysušenie 
nepoužívajte externé tepelné zdroje, ako je radiátor. 
VAROVANIE: Vysávač znovu nezmontujte ani nepoužívajte, 
kým filter HEPA a kužeľ na filter nie je úplne suchý, pretože by to 
mohlo viesť k poškodeniu.
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Skladovanie
Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť vysávač vychladnutý, čistý a suchý. 
Sieťový adaptér skladujte samostatne, pričom skontrolujte, či nie je kábel v mieste 
pripojenia k adaptéru zohnutý, lebo by ho to mohlo poškodiť.

Problém Možná príčina Riešenie
Vysávač sa nenabíja. Sieťový adaptér nie je 

pevne zapojený.

Vysávač nie je úplne zasunutý 
do nabíjacej stanice.

Zaistite vysávač do nabíjacej 
stanice, a potom ho zapojte do 
elektrickej siete. 

Skontrolujte, či je vysávač pevne 
zaistený v nabíjacej stanici.

Sací výkon je slabý. Prívod vzduchu alebo 
nadstavec je upchatý.

Nádoba na prach je 
takmer plná.

Filter HEPA je upchatý.

Batéria sa vybíja.

Odpojte nadstavec a odstráňte 
akúkoľvek prekážku.

Nádobu na prach vyprázdnite 
podľa pokynov v časti 
„Vyprázdňovanie nádoby 
na prach“.

Vyčistite filter podľa pokynov 
v časti „Čistenie filtra HEPA 
a kužeľa na filter“.

Nabíjajte vysávač podľa pokynov 
v časti „Nabíjanie ručného 
akumulátorového vysávača“. 

Vysávač 
prestal fungovať.

Batéria sa vybila. Nabíjajte vysávač podľa pokynov 
v časti „Nabíjanie ručného 
akumulátorového vysávača“.



9

Technické údaje
Kód výrobku: PF01096 
Batéria: 11,1 V  2 200 mAh, lítiovo-iónový akumulátor (súčasťou balenia) 
Vstupný výkon adaptéra: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A 
Výkon adaptéra: 14 V  0,5 A 7,0 W 
Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 82,03 % 
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 73,50 % 
Spotreba energie bez zaťaženia: 0,1 W 
Objem 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.
Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie 
služieb zákazníkom na customercare@upgs.com

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od 
ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka
Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka 
závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, 
spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú 
záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané 
v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho 
použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené 
časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi 
ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na 
poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na 
spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám 
odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, 
neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení 
Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, 
ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je 
používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických 

a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť 
potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti 
nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené 
nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú 
používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu.  
Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na 
starosti používateľ. Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, 
získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu. 



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

Germany. 51149 Köln.

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.upgs.com/petra

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD031122/MD000000/V1

3-ROČNÁ ZÁRUKA
*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, 

prejdite na stránku guarantee.upgs.com/petra 
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.




