


AKO PRÍSTROJ VACDOM MAXI POUŽÍVAŤ: NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PREČÍTAJTE SI „DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY“ V TOMTO 
NÁVODU NA POUŽITIE VÁŠHO VACDOM MAXI.

AKO PRÍSTROJ PRENÁŠAŤ
• Prístroj prenášajte pomocou rukoväte č. 2 na tele prístroja.
• Pri prenášaní prístroja nestláčajte tlačidlo na uvoľnenie záchytnej prachovej nádoby č.1 a s prístrojom netraste.

Používanie
• Napájaciu šnúru pred použitím prístroja vždy úplne natiahnite až po červenú pásku.
• Zástrčku prístroja zapojte do sieťovej zásuvky.
• Na zapnutie a vypnutie prístroja slúži vypínač, ktorého umiestnenie vidíte na obrázku č. 15
• Po použití: napájaciu šnúru vytiahnite zo zásuvky a opatrne ju zasuňte, potom prístroj uschovajte.
• Prepnite prístroj do polohy „OFF“, odpojte ho a uistite sa, že je v vzpriamenej polohe predtým, než budete meniť či používať nástavce.

ÚDRŽBA PRÍSTROJA VACDOM MAXI
• Nerobte žiadnu údržbu ani opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode na použitie zariadenia VACDOM MAXI alebo ktoré Vám neboli 
doporučené zákazníckou linkou spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
• Používajte len súčiastky doporučené spoločnosťou Vaše DEDRA, s.r.o. Ak použijete iné súčiastky, môže to viesť k strate záruky.
• Prístroj skladujte v miestnosti. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sú teploty nižšie ako 0 °C. Dbajte na to, aby mal prístroj 
pred použitím izbovú teplotu.
• Prístroj čistite len suchou látkou. Na žiadnu časť prístroja neaplikujte žiadne mazivá, čistidlá, leštidlá ani osviežovače vzduchu.
• Ak používate prístroj v garáži, po vysávaní vždy otrite spodnú dosku a kolieska suchou látkou, aby ste z nich odstránili piesok, špinu a kamienky, 
ktoré by mohli poškodiť jemnú podlahu.

VYSÁVANIE
• Prístroj nepoužívajte bez nasadenej nádobky na prach.
• Nepoužívajte k vysávaniu sutiny, popola alebo omietky. Tento prístroj je určený len na vysávanie nečistôt, vlasov a alergénov v domácnosti. Tento 
prístroj nie je určený na vysávanie nasledujúcich materiálov:
- odpad vzniknutý pri práci v domácej dielni, stavebných prácach a podobne,
- väčšie predmety alebo väčšie množstvo prachu a nečistôt, ako sú sadze a piliny.
Tieto materiály môžu poškodiť prístroj a môžu viesť k strate záruky.
• Jemný prach, napríklad zo sadry alebo múky sa môže vysávať len vtedy, keď ho je veľmi malé množstvo.
• Prístroj nepoužívajte na vysávanie ostrých, tvrdých predmetov, malých hračiek, špendlíkov, kancelárskych sponiek atď. Mohli by zariadenie 
poškodiť.
• Pri vysávaní môžu určité koberce vytvárať v priehľadnej nádobe na prach alebo v sacej trubici slabé elektrostatické výboje. Také výboje sú neškod-
né a nesúvisia s elektrickými obvodmi zariadenia. Pre minimalizáciu účinkov týchto javov nedávajte do priehľadnej nádoby na prach ruky ani žiadne 
predmety, bez toho, aby ste nádobu vopred vyprázdnili a vypláchli studenou vodou (viď „Čistenie nádobky na prach“).
• Pri vysávaní schodov neumiesťujte zariadenie na schody nad Vami.
• Zariadenie nepoužívajte na kreslách, stoloch atď.
• Pred vysávaním vysoko leštených podláh, napríklad drevených podláh či linolea, najskôr skontrolujte spodnú časť prístroja a kefy, a uistite sa, 
že na nej nie sú žiadne cudzie telesá, ktoré by mohli spôsobiť poškrabanie podlahy.
• Pri vysávaní na hubicu netlačte, pretože tým môžete podlahu alebo hubicu poškodiť.
• Na jemných podlahách dávajte pozor, aby čistiaca hlavica nepracovala dlhšiu dobu na jednom mieste.
• Na navoskovaných podlahách môže pohyb čistiacej hlavice zapôsobiť nerovnomerný lesk. Ak k tomu dôjde, otrite dané miesto mokrou látkou, 
vyleštite ho voskom a počkajte, kým nevyschne.
Ak potrebujete znížiť účinnosť satia (napríklad pri vysávaní rohožiek), posuňte uvoľňovací kohútik na rukoväti, a znížte tak ťah vzduchu.

Čistenie nádobky na prach
• Vytiahnite záchytnú nádobu na prach a nádobu vyčistite (podľa pokynov uvedených nižšie).
• Priehľadnú nádobu na prach vymývajte len studenou vodou.
• Pri čistení priehľadnej nádoby na prach nepoužívajte žiadne čistidlá, leštidlá ani osviežovače vzduchu.
• Priehľadnú nádobu na prach nedávajte do umývačky riadu.
• Priehľadnú nádobu na prach neponárajte celú do vody ani do nej nič nenalievajte.
• Než priehľadnú nádobu na prach znovu nainštalujete, počkajte, kým úplne nevyschne.
• Ak chcete vykonať výmenu, najskôr zatvorte dno priehľadnej nádoby na prach tak, aby zacvaklo na miesto a bolo zaistené.
• Nasaďte priehľadnú nádobu na prach. 

Rýchly štart:
1. Zostavte dohromady trysku, trubicu a hadicu.
2. Vytiahnite napájací kábel do plnej dĺžky a zapojte do elektrickej siete.
3. Zapnite stisnutím tlačidla (15) ON / OFF 
4. Zasuňte hadicu vysávača vložením konca hadice do vysávača (12). Na opätovné rozpojenie stisnite horné tlačidlo a vytiahnite.
5. Pripevnite saciu trubicu ku koncu rukoväte hadice. Na rukoväti hadice je k dispozícii regulátor prietoku vzduchu (7), ktorý umožňuje reguláciu 
nasávania vzduchu.
6. Pripojte nasávaciu hubicu. (9) alebo 
7. Pripojte multifunkčný nástavec (10). 

Automatické navíjanie prívodného káblu
Po ukončení práce s vysávačom, odpojte prívodný kábel zo zásuvky. Stisnite tlačidlo na samonavíjanie prívodného kábla (16). 
UPOZORNENIE: V prípade samonavíjania doporučujeme podržať voľný koniec so zástrčkou v ruke. Zabránite tým prípadnému zraneniu a škodám.

Vysypanie nádobky na prach
Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku pri vysávaní doporučujeme pravidelné vyprázdňovanie záchytnej nádoby. 
Docielite tým zvýšenie prietoku vzduchu aj nasávania.
• Nádobu vysypte, akonáhle prach dosiahne značky MAX – nádobu nenechávajte preplniť.
• Pred vysypaním priehľadnej nádoby na prach prístroj vypnite („OFF“).
• Ak chcete vytiahnuť záchytnú nádobu na prach a vyčistiť ju, stisnite uvoľňovacie tlačidlo (1). obr.B
• Pre uvoľnenie nečistôt stisnite tlačidlo na nádobe. Ob. C
• Aby ste čo najviac zabránili úniku prachu a alergénov, nasaďte na priehľadnú nádobou na prach igelitové vrecko, 
dobre ho utesnite a až potom vysypte nečistoty.
• Potom priehľadnú nádobu na prach z vrecka opatrne vytiahnite.
• Vrecko utesnite a vyhoďte.
• Zavrite dno priehľadnej nádoby na prach tak, aby zacvaklo na miesto a bolo zaistené. obr. D
• Umiestnite priehľadnú nádobu na prach na miesto.
• Zatlačte držadlo dolu tak, aby zacvaklo na miesto v hornej časti priehľadnej nádoby na prach. Skontrolujte, či je zaistené. 

Čistenie filtru a krytu filtra 
Dôležité: Čistite VACDOM MAXI len na pevnej podložke/podlahe. 
Stisnite horné tlačidlo (1). Dôjde k uvoľneniu záchytnej nádoby. Záchytnú nádobu vytiahnete tak, ako je znázornené na obr. B

Čistenie filtra 
1. Vytiahnite filter z hornej časti nádoby na prach tým, že otočíte horným krytom nádoby na prach proti smeru hodinových ručičiek. (D). 
Ťahom vytiahnete filter z nádoby (E). 
2. Pootočte filtrom na prach v smere šípky (OPEN) na hornej strane filtru tak, aby došlo k oddeleniu filtra. Odstráňte kryt filtra. 
3. K úplnému vyčisteniu filtru použite jemnú kefku. Hubovitý filter vyperte vo vlažnej vode (nepoužívajte žiadne pracie ani čistiace prostriedky). 
Hubovitú vložku opätovne nasaďte až po dokonalom vysušení. 

Čistenie krytu filtra 
1. Odstráňte kryt filtru. 
3. Opláchnite kryt filtru vo vlažnej vode a dôkladne vysušte.
 
Opätovné nasadenie krytu filtru
1. Vráťte hubovitú vložku do krytu filtru (18) a uzavrite otočením krytu filtru v smere šípky (LOCK)
2.Filter vložte do záchytnej nádoby na prach tak, aby plastové výstupky na hornej strane nádoby zapadli do výrezov v krytu filtra (H). 
3 Nasaďte držiak záchytnej nádoby (2) na záchytnú prachovú nádobu a pootočte v smere hodinových ručičiek tak, aby došlo k uzamknutiu nádoby. 
Sledujte symboly zámku na nádobe a šípky na krytu filtru.
DÔLEŽITÉ: K čisteniu filtru nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok. Pred ďalším použitím musí byť filter dokonale suchý. 
DÔLEŽITÉ: V prípade, že nebude filter nasadený správnym spôsobom, nebude možné nasadiť záchytnú nádobu na prach.

Uskladnenie: 
Po dokončení vysávania možno uložiť trubku umiestnením do otvoru v zadnej časti vysávača, viď obr. G

1) Horné tlačidlo uvolnenia záchytnej nádoby. 2) Držiak záchytnej 
nádoby na nečistoty. 3) Veko záchytnej nádoby na nečistoty. 
4) Záchytná nádoba na prach. 5) Hadica. 6) Držiak hadice. 
7) Regulátor prietoku vzduchu. 8) Plastová (kovová teleskopická 
trubica). 9) Podlahová kefa. 10) Multifunkčný vysávací nástavec. 
11) Spodná časť hadice. 12) Spojenie hadice. 13) Stredná časť 
plášťa vysávača. 14) Opláštenie vysávača. 15) ON/OFF- hlavný 
vypínač. 16) Tlačidlo navinutia prívodu. 17) Výstup vzduchu. 
18) Kryt filtru. 19) Hubovitý filter. 20) Filter. 21) Spodné tlačidlo 
krytu. 22) Spodný kryt.


