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Nejprve si přečtěte tento návod k použití!
Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt značky Beko. Doufáme, že s tímto 
spotřebičem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, 
dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím spotřebiče pečlivě 
přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty, a uchovejte je pro 
budoucí použití. Pokud spotřebič předáte další osobě, rovněž jí předejte návod 
k použití. Dodržujte pokyny a věnujte pozornost všem informacím a varováním 
uvedeným v návodu k použití.

Nezapomeňte, že se tento návod může vztahovat i k několika jiným modelům. 
Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně popsány.

Význam symbolů
V různých částech tohoto návodu k použití jsou použity následující symboly:

C Důležité informace a užitečné tipy 
k použití.

A
VAROVÁNÍ: Upozornění na 
nebezpečné situace týkající se 
ohrožení života a majetku.

Třída ochrany před zásahem 
elektrickým proudem.

Tento spotřebič byl vyroben v ekologicky šetrných a moderních zařízeních bez negativního 
dopadu na životní prostředí.

Neobsahuje PCB.
Země původu: ČLR
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1 Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a 
životního prostředí

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní 
pokyny, které pomohou s 
ochranou před zraněním osob 
nebo poškozením majetku.
Nedodržení těchto pokynů zruší 
platnost záruky.

1.1 Obecné bezpečnostní 
pokyny
•	 Tento	spotřebič	splňuje	

požadavky mezinárodních 
bezpečnostních norem.

•	 Tento	spotřebič	mohou	používat	
děti, které jsou starší 8 let a 
lidé, jejichž schopnosti fyzické, 
duševní nebo schopnosti 
vnímání jsou oslabeny nebo kteří 
jsou nezkušení, nebo neznalí 
používání spotřebiče, pokud na 
ně bude dohlíženo nebo budou 
informováni a pochopí bezpečné 
používání spotřebiče a hrozící 
nebezpečí.

 Děti si nesmí se spotřebičem 
hrát. Čištění a údržba nesmí být 
prováděny dětmi, pokud na ně 
nedohlíží starší osoby.

•	 Nikdy	nepoužívejte	spotřebič,	
pokud je poškozen napájecí 
kabel nebo spotřebič. Obraťte se 
na autorizovaný servis.

•	 Vaše	napájení	musí	odpovídat	
informacím uvedeným na štítku 
spotřebiče.

•	 Zdroj	napájení,	přes	který	
spotřebič použijete, musí být 
chráněn alespoň pojistkou o 
hodnotě 16 A.

•	 Pro	práci	se	spotřebičem	
nepoužívejte prodlužovací kabel.

•	 Zabraňte	poškození	napájecího	
kabelu, zabraňte jeho zmáčknutí, 
ohnutí nebo odírání o ostré 
hrany.

•	 Nedotýkejte	se	spotřebiče	nebo	
zástrčky, je-li zapojená a máte 
mokré ruce.

•	 Netahejte	za	napájecí	kabel,	když	
spotřebič odpojujete od sítě.

•	 Nevysávejte	hořlavé	materiály.	
Když vysáváte cigaretový popel, 
zkontrolujte, zda je již vychladlý.

•	 Nevysávejte	vodu	ani	jiné	
kapaliny.

•	 Chraňte	spotřebič	před	deštěm,	
vlhkostí a zdroji tepla.

•	 Spotřebič	nikdy	nepoužívejte	na	
nebo v blízkosti hořlavých nebo 
vznětlivých materiálů.

•	 Před	čištěním	a	provedením	
údržby spotřebič odpojte.

•	 Spotřebič	nebo	jeho	napájecí		
kabel při čištění nikdy 
neponořujte do vody.

•	 Nepokoušejte	se	spotřebič	
demontovat.

•	 Použijte	pouze	originální	díly	
nebo díly doporučené výrobcem.
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1 Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a 
životního prostředí

•	 Nevysávejte	částice	jako	např.	
cement nebo sádru, abyste 
zabránili ucpání filtru a poškození 
motoru.

•	 Spotřebič	používejte	pouze	s	
dodávaným adaptérem.

•	 Spotřebič	nepoužívejte	bez	filtrů;	
jinak hrozí jeho poškození.

•	 Pokud	skladujete	obalové	
materiály, skladujte je mimo 
dosah dětí.

1.2 Dodržování směrnice WEEE 
o likvidaci odpadů
Tento produkt splňuje směrnici EU 
WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese 
symbol pro třídění, platný pro elektrický a 
elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce 
kvalitních součástí a materiálů, které 
lze znovu použít a které jsou vhodné 
pro recyklaci. Produkt na konci 

životnosti nevyhazujte do běžného 
domácího odpadu. Odvezte ho do 
sběrného místa pro recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení.
Informace o těchto sběrných místech 
získáte na místních úřadech.

1.3 Dodržování směrnice RoHS
Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici 
EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné 
škodlivé ani zakázané materiály, které jsou 
směrnicí zakázané.

1.4 Odpadní baterie
Zajistěte, aby byly vybité baterie 
zlikvidovány v souladu s místními 
zákony a předpisy. Tento symbol na 
baterii a obalu znamená, že baterie 

dodávaná spolu s výrobkem nesmí být 
považována za domovní odpad. Tento 
symbol může být někde použit v kombinaci 
s chemickým symbolem. V případě, že 
baterie obsahují více než 0,0005 % rtuti 
nebo více než 0,004 % olova, pak jsou 
symboly Hg pro rtuť a Pb pro olovo 
umístěny pod chemickým symbolem. 
Řádnou likvidací baterií přispějete k 
prevenci případných škod na životním 
prostředí a lidském zdraví, které by nastaly v 
případě, že by baterie řádně zlikvidovány 
nebyly.

1.5 Informace o balení
Balení produktu je vyrobeno z 
recyklovatelných materiálů, v 
souladu s naší národní legislativou. 

Obalové materiály nelikvidujte s domácím 
nebo jiným druhem odpadu. Odvezte je na 
sběrné místo balícího materiálu, které má 
pověření místních orgánů.
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2 Váš akumulátorový vysavač

2.1 Přehled

Údaje uvedené na štítku výrobku nebo v ostatních přiložených tištěných dokumentech uvádí hodnoty, které byly 
zjištěny v laboratořích v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit podle způsobu používání výrobku a 
okolních podmínek.

1. Rukojeť tyčového vysavače
2. Vypínač on/off tyčového vysavače
3. Tlačítko nastavení rychlosti
4. Tlačítko ke složení rukojeti
5. Tlačítko k uvolnění akumulátorového 

vysavače
6. Rukojeť akumulátorového vysavače
7. Vypínač on/off akumulátorového 

vysavače
8. Tělo
9. Tlačítko k uvolnění nádoby na prach
10. Nádoba na prach
11. Tlačítko k uvolnění kartáče
12. Kartáč
13. LED kontrolka
14. Ruční vysavač
15. Kontrolka nabíjení a napájení

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

12
11

13

14
15
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2 Váš akumulátorový vysavač

2.2 Technické údaje

Model VRT 61814 VR VRT 61818 VW VRT 61821 VD

Napájecí napětí 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Výkon 14,4 W 18 W 21.6 W

Specifikace výrobku DC 14,4 V, 2000 mAh
Li-on

DC 18 V, 2000 mAh 
Li-on

DC 21,6 V, 2000 mAh
Li-on

Vstup adaptéru 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 
0,3A

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
0,3A

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
0,5A

Výstup adaptéru 18 V, 500 mA 22 V, 500 mA 27 V, 500 mA

Specifikace kartáče 14,4 V, 5 W 14,4 V, 5W 21,6 V, 8 W

Doba dobíjení 4 - 6 hodin

Technické a vzhledové změny vyhrazeny.



8 Akumulátorový vysavač

3 Použití

3.1 Zamýšlené použití
Tento spotřebič byl navržen pro domácí 
použití a není vhodný k průmyslovému 
provozu. 

3.2 Instalace těla a kartáče
1. Zvedněte rukojeť (1) ve směru šipky.

2. Upevněte kartáč (12) k tělu (8).

3. Upevněte ruční vysavač k tělu (8).

3.3 Nabíjení spotřebiče
1. Vložte tenký konec adaptéru do nabíječky 

a zasuňte jej do zásuvky.

2. LED kontrolka nabíjení (15) se rozsvítí a 
produkt se začne nabíjet. Po dokončení 
nabíjení se všechny kontrolky nabíjení 
rozsvítí.
– Svítí-li LED kontrolka nabíjení (15), 

znamená to, že se zařízení nabíjí.
– Svítí-li všechny úrovně kontrolky 

nabíjení (15), znamená to, že zařízení je 
nabito.
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3 Použití 

C Úplné nabití spotřebiče může 
trvat až 4-6 hodin.

A VAROVÁNÍ: Během nabíjení nelze 
spotřebič používat.

3.4 Používání spotřebiče
1. Spotřebič zapnete stisknutím vypínače on/

off (2).
2. Po stisknutí vypínače on/off (2) se zařízení 

spustí na maximální rychlost. Chcete-li 
rychlost snížit, stiskněte tlačítko nastavení 
rychlosti (3). Po opětovném stisknutí 
tlačítka nastavení rychlosti se zařízení 
přepne zpět na maximální rychlost.

3. Po použití spotřebiče jej vypněte 
vypínačem on/off (2).

C
Během používání kontrolujte 
LED kontrolky napájení (15). Při 
poklesu nabití budou kontrolky 
postupně zhasínat. Jakmile 
zhasnou všechny kontrolky, 
spotřebič se zastaví.

C
Pokud zařízení umístíte do 
nabíječky během provozu, 
automaticky se vypne.

3.5 Spuštění akumulátorového 
vysavače
1. Stiskem tlačítka uvolnění (5) uvolníte 

vysavač z těla (8).
2. Stiskem vypínače on/off (7) zařízení 

zapnete.
3. Po použití spotřebič vypněte vypínačem 

on/off (7).

3.6 Příslušenství
Příslušenství upevněte na konec vysavače.

Kartáč na prach
Vhodný k čištění záclon a citlivých nebo 
křehkých předmětů.

Hubice na čalounění
Vhodná k vysávání podlah, schodových 
stupňů, interiérů vozidel, pohovek, křesel atd.
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4 Čištění a péče 

Spotřebič před čištěním vypněte a odpojte jej 
ze sítě.

A
VAROVÁNÍ: K čištění spotřebiče 
nikdy nepoužívejte benzín, 
rozpouštědla, abrazivní čisticí 
prostředky, kovové objekty ani 
tvrdé kartáče.

4.1 Čištění nádoby na prach

C Nádobu na prach doporučujeme 
vyčistit po každém použití.

1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na 
prach (9) a vyjměte nádobu na prach (10).

2. Vytáhněte filtr tak, že podržíte rukojeť a 
vytáhnete jej z nádoby na prach (10).

3. Vytáhněte filtr HEPA tak, že podržíte 
rukojeť držáku filtru a otočíte proti směru 
hodinových ručiček.

4. Vymyjte nádobu na prach (10), držák filtru 
a HEPA filtr pod tekoucí vodou.

5. Tělo akumulátorového vysavače (14) 
vyčistěte pomocí měkkého vlhkého 
hadříku.

6. Po vysušení vložte HEPA filtr zpět do držáku 
a držák filtru vložte do nádoby na prach 
(10).

7. Nádobu na prach (10) vložte zpět do těla 
akumulátorového vysavače (14).

4.2 Čištění kartáče
1. Stiskněte tlačítko uvolnění kartáče (11) a 

vyjměte kartáč (12) z těla (8).
2. Chcete-li kartáč vyčistit (12), uvolněte 

zámek pomocí uvolňovacího tlačítka, jak je 
zobrazeno níže.

3. Vyjměte válečkový kartáč.

4. Po vyčištění a usušení válečkového kartáče 
ho nasaďte zpět a zajistěte uvolňovacím 
tlačítkem.
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4 Čištění a péče 

4.3 Skladování
•	 Pokud	nechcete	spotřebič	delší	dobu	

používat, dobře ho uskladněte.
•	 Spotřebič	odpojte	ze	zásuvky.
•	 Spotřebič	uložte	ve	svislé	poloze	nebo	se	

složenou rukojetí.
•	 Chcete-li	rukojeť	složit,	otočte	tlačítkem	

složení (4) po směru hodinových ručiček a 
rukojeť složte (1).

•	 Spotřebič	skladujte	mimo	dosah	dětí.

4.4 Manipulace a přeprava
•	 Během	manipulace	a	přepravy	přenášejte	

spotřebič v originálním obalu. Obal chrání 
spotřebič před fyzickým poškozením.

•	 Na	spotřebič	ani	na	obal	nestavte	žádné	
těžké předměty. Spotřebič by se mohl 
poškodit.

•	 Pokud	spotřebič	spadne,	může	přestat	
fungovat nebo se trvale poškodit.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde 
budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

BEKO S.A., org. sl.
Bucharova 1423/6

158 00 Praha
www.bekocr.cz
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Najskôr si prečítajte tento návod na obsluhu!
Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto 
spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej 
technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím spotrebiča 
pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a akékoľvek doplňujúce dokumenty, 
a uchovajte ich pre použitie v budúcnosti. Ak spotrebič odovzdáte ďalšej osobe, 
tiež jej odovzdajte aj návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť 
všetkým informáciám a varovaniam uvedeným v návode na obsluhu.

Nezabudnite, že sa tento návod môže vzťahovať aj k niekoľkým iným modelom. 
Rozdiely medzi modelmi sú v návode popísané.

Význam symbolov
V rôznych častiach tohto návodu na obsluhu sú použité nasledujúce symboly:

C Dôležité informácie a užitočné 
tipy k použitiu.

A
VAROVANIE: Upozornenie na 
nebezpečné situácie týkajúce sa 
ohrozenia života a majetku.

Trieda ochrany pred zásahom 
elektrickým prúdom.

Tento spotrebič bol vyrobený v ekologicky šetrných a moderných zariadeniach bez negatívneho 
dopadu na životné prostredie.

Neobsahuje PCB.
Krajina pôvodu: ČLR
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1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a 
životného prostredia

Táto časť obsahuje bezpečnostné 
pokyny, ktoré pomôžu pred 
zranením osôb alebo poškodením 
majetku.
Nedodržanie týchto pokynov ruší 
platnosť záruky.

1.1 Všeobecné bezpečnostné 
pokyny
•	 Tento	spotrebič	spĺňa	

požiadavky medzinárodných 
bezpečnostných noriem.

•	 Tento	spotrebič	môžu	používať	
deti, ktoré sú staršie ako 8 rokov 
a osoby, ktorých schopnosti 
fyzické, duševné alebo 
schopnosti vnímania sú oslabené 
alebo ktoré sú neskúsené, alebo 
neznalé používania spotrebiča, 
ak na ne bude dohliadať osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť 
alebo budú informované a 
pochopia bezpečné používanie 
spotrebiča a hroziace riziká.

 Deti si nesmú so spotrebičom 
hrať. Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti, ak na ne 
nedohliada staršia osoba.

•	 Nikdy	nepoužívajte	spotrebič,	
ak je poškodený napájací kábel 
alebo spotrebič. Kontaktujte 
autorizovaný servis.

•	 Vaše	napájanie	musí	zodpovedať	
informáciám uvedeným na štítku 
spotrebiča.

•	 Zdroj	napájania,	cez	ktorý	
spotrebič použijete, musí byť 
chránený poistkou s minimálnou 
hodnotou 16 A.

•	 Na	prácu	so	spotrebičom	
nepoužívajte predlžovací kábel.

•	 Zabráňte	poškodeniu	
napájacieho kábla, zabráňte 
jeho stlačeniu, ohnutiu alebo 
odieraniu o ostré hrany.

•	 Nedotýkajte	sa	spotrebiča	alebo	
zástrčky, ak je zapojená a máte 
mokré ruky.

•	 Neťahajte	za	napájací	kábel,	keď	
spotrebič odpájate od siete.

•	 Nevysávajte	horľavé	materiály.	
Keď vysávate cigaretový popol, 
skontrolujte, či je už vychladnutý.

•	 Nevysávajte	vodu	ani	iné	
kvapaliny.

•	 Chráňte	spotrebič	pred	dažďom,	
vlhkosťou a zdrojmi tepla.

•	 Spotrebič	nikdy	nepoužívajte	na	
alebo v blízkosti horľavých alebo 
vznetlivých materiálov.

•	 Pred	čistením	a	údržbou	
spotrebič odpojte.

•	 Spotrebič	alebo	jeho	napájací	
kábel pri čistení nikdy 
neponárajte do vody.

•	 Nepokúšajte	sa	spotrebič	
demontovať.

•	 Použite	len	originálne	diely	alebo	
diely odporúčané výrobcom.
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1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a 
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•	 Nevysávajte	časti	ako	napr.	
cement alebo sadru, aby 
ste zabránili upchatiu filtra a 
poškodeniu motora.

•	 Spotrebič	používajte	len	s	
dodávaným adaptérom.

•	 Spotrebič	nepoužívajte	
bez filtrov; inak hrozí jeho 
poškodenie.

•	 Ak	skladujete	obalové	materiály,	
skladujte ich mimo dosahu detí.

1.2 Dodržiavanie smernice 
WEEE o likvidácii odpadov
Tento	produkt	spĺňa	smernicu	EÚ	WEEE	
(2012/19/EÚ).	Tento	výrobok	nesie	symbol	
pre triedenie, platný pre elektrický a 
elektronický	odpad	(WEEE).

Tento produkt bol vyrobený z 
vysoko kvalitných súčastí a 
materiálov, ktoré je možné opäť 
použiť a ktoré sú vhodné na 

recykláciu. Produkt na konci životnosti 
nevyhadzujte do bežného domáceho 
odpadu. Odvezte ho na zberné miesto na 
recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení.
Informácie o týchto zberných miestach 
získate na miestnych úradoch.

1.3 Dodržiavanie smernice 
RoHS
Produkt,	ktorý	ste	zakúpili	spĺňa	smernicu	
EÚ	RoHS	(2011/65/EU).	Neobsahuje	žiadne	
škodlivé ani zakázané materiály, ktoré sú 
smernicou zakázané.

1.4 Opotrebované batérie
Zaistite, aby boli vybité batérie 
zlikvidované v súlade s miestnymi 
zákonmi a predpismi. Tento symbol 
na batérii a obale znamená, že 

batéria dodávaná spolu s výrobkom nesmie 
byť považovaná za domový odpad. Tento 
symbol môže byť niekde použitý v 
kombinácii s chemickým symbolom. 
V prípade, že batérie obsahujú viac ako 
0,0005 % ortute alebo viac ako 0,004 % 
olova, potom sú symboly Hg pre ortuť a 
Pb pre olovo umiestnené pod chemickým 
symbolom. Správnou likvidáciou batérií 
prispejete k prevencii prípadných škôd na 
životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré 
by nastali v prípade, že by batérie neboli 
správne zlikvidované.

1.5 Informácie o balení
Balenie produktu je vyrobené z 
recyklovateľných materiálov, v 
súlade s našou národnou 

legislatívou. Obalové materiály nelikvidujte s 
domácim alebo iným druhom odpadu. 
Odvezte ich na zberné miesto baliaceho 
materiálu, ktoré má poverenie miestnych 
orgánov.
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2 Váš akumulátorový vysávač

2.1 Prehľad

Údaje	uvedené	na	štítku	výrobku	alebo	v	ostatných	priložených	tlačených	dokumentoch	uvádza	hodnoty,	ktoré	boli	
zistené v laboratóriách v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa spôsobu používania výrobku a 
okolitých podmienok.

1. Rukoväť tyčového vysávača
2. Vypínač on/off tyčového vysávača
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
4. Tlačidlo na zloženie rukoväte
5. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátorového 

vysávača
6. Rukoväť akumulátorového vysávača
7. Vypínač on/off akumulátorového 

vysávača
8. Telo
9. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
10. Nádoba na prach
11. Tlačidlo na uvoľnenie kefy
12. Kefa
13. LED kontrolka
14. Ručný vysávač
15. Kontrolka nabíjania a napájania

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

12
11

13

14
15
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2.2 Technické údaje

Model VRT 61814 VR VRT 61818 VW VRT 61821 VD

Napájacie napätie 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Výkon 14,4 W 18 W 21.6 W

Špecifikácia výrobku DC 14,4 V, 2000 mAh
Li-on

DC 18 V, 2000 mAh 
Li-on

DC 21,6 V, 2000 mAh
Li-on

Vstup adaptéra 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 
0,3A

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
0,3A

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
0,5A

Výstup adaptéra 18 V, 500 mA 22 V, 500 mA 27 V, 500 mA

Špecifikácia kefy 14,4 V, 5 W 14,4 V, 5W 21,6 V, 8 W

Čas dobíjania 4 - 6 hodín

Technické a vzhľadové zmeny vyhradené.
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3 Použitie

3.1 Zamýšľané použitie
Tento spotrebič bol navrhnutý na domáce 
použitie a nie je vhodný na priemyselnú 
prevádzku. 

3.2 Inštalácia tela a kefy
1.	 Zodvihnite	rukoväť	(1)	v	smere	šípky.

2.	 Upevnite	kefu	(12)	k	telu	(8).

3.	 Upevnite	ručný	vysávač	k	telu	(8).

3.3 Nabíjanie spotrebiča
1. Vložte tenký koniec adaptéra do nabíjačky 

a zasuňte ho do zásuvky.

2.	 LED	kontrolka	nabíjania	(15)	sa	rozsvieti	a	
spotrebič sa začne nabíjať. Po dokončení 
nabíjania sa všetky kontrolky nabíjania 
rozsvietia.
–	 Ak	svieti	LED	kontrolka	nabíjania	(15),	

znamená to, že sa zariadenie nabíja.
– Ak svietia všetky úrovne kontrolky 

nabíjania	(15),	znamená	to,	že	
zariadenie je nabité.
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C Úplné	nabitie	spotrebiča	môže	
trvať až 4-6 hodín.

A VAROVANIE: Počas nabíjania nie 
je možné spotrebič používať.

3.4 Používanie spotrebiča
1. Spotrebič zapnete stlačením vypínača on/

off	(2).
2.	 Po	stlačení	vypínača	on/off	(2)	sa	

zariadenie spustí na maximálnu rýchlosť. 
Ak chcete rýchlosť znížiť, stlačte tlačidlo 
nastavenia	rýchlosti	(3).	Po	opätovnom	
stlačení tlačidla nastavenia rýchlosti sa 
zariadenie prepne späť na maximálnu 
rýchlosť.

3. Po použití spotrebiča ho vypnite 
vypínačom	on/off	(2).

C
Počas používania kontrolujte 
LED	kontrolky	napájania	(15).	Pri	
poklese nabitia budú kontrolky 
postupne zhasínať. Keď zhasnú 
všetky kontrolky, spotrebič sa 
zastaví.

C
Ak zariadenie umiestnite do 
nabíjačky počas prevádzky, 
automaticky sa vypne.

3.5 Spustenie 
akumulátorového vysávača
1.	 Stlačením	tlačidla	uvoľnenia	(5)	uvoľníte	

vysávač	z	tela	(8).
2.	 Stlačením	vypínača	on/off	(7)	zariadenie	

zapnete.
3. Po použití spotrebič vypnite vypínačom 

on/off	(7).

3.6 Príslušenstvo
Príslušenstvo upevnite na koniec vysávača.

Kefa na prach
Je vhodná na čistenie záclon a citlivých alebo 
krehkých predmetov.

Hubica na čalúnenie
Vhodná na vysávanie podláh, schodových 
stupňov, interiérov vozidiel, pohoviek, kresiel 
atď.
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4 Čistenie a starostlivosť

Spotrebič pred čistením vypnite a odpojte ho 
od siete.

A
VAROVANIE: Na čistenie 
spotrebiča nikdy nepoužívajte 
benzín, rozpúšťadlá, abrazívne 
čistiace prostriedky, kovové 
objekty ani tvrdé kefy.

4.1 Čistenie nádoby na prach

C Nádobu na prach odporúčame 
vyčistiť po každom použití.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach 
(9)	a	vyberte	nádobu	na	prach	(10).

2. Vytiahnite filter tak, že podržíte rukoväť a 
vytiahnete	ho	z	nádoby	na	prach	(10).

3. Vytiahnite filter HEPA tak, že podržíte 
rukoväť držiaka filtra a otočíte proti smeru 
hodinových ručičiek.

4.	 Umyte	nádobu	na	prach	(10),	držiak	filtra	a	
HEPA filter pod tečúcou vodou.

5.	 Telo	akumulátorového	vysávača	(14)	
vyčistite pomocou mäkkej vlhkej utierky.

6. Po vysušení vložte HEPA filter späť do 
držiaka a držiak filtra vložte do nádoby na 
prach	(10).

7.	Nádobu	na	prach	(10)	vložte	späť	do	tela	
akumulátorového	vysávača	(14).

4.2 Čistenie kefy
1.	 Stlačte	tlačidlo	uvoľnenia	kefy	(11)	a	

vyberte	kefu	(12)	z	tela	(8).
2.	 Ak	chcete	kefu	vyčistiť	(12),	uvoľnite	zámku	

pomocou uvoľňovacieho tlačidla, ako je 
zobrazené nižšie.

3. Vyberte valčekovú kefu.

4. Po vyčistení a usušení valčekovej kefy 
ju naložte späť a zaistite uvoľňovacím 
tlačidlom.
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4.3 Skladovanie
•	 Ak	nebudete	spotrebič	dlhší	čas	používať,	

dobre ho uskladnite.
•	 Spotrebič	odpojte	od	zásuvky.
•	 Spotrebič	uložte	vo	zvislej	polohe	alebo	so	

zloženou rukoväťou.
•	 Ak	chcete	rukoväť	zložiť,	otočte	tlačidlom	
zloženia	(4)	v	smere	hodinových	ručičiek	a	
rukoväť	zložte	(1).

•	 Spotrebič	skladujte	mimo	dosahu	detí.

4.4 Manipulácia a preprava
•	 Počas	manipulácie	a	prepravy	prenášajte	

spotrebič v originálnom obale. Obal chráni 
spotrebič pred fyzickým poškodením.

•	 Na	spotrebič	ani	na	obal	neumiestňujte	
žiadne ťažké predmety. Spotrebič by sa 
mohol poškodiť.

•	 Ak	spotrebič	spadne,	môže	prestať	fungovať	
alebo sa trvale poškodiť.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického 
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii 
nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty 
na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto 
produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový 
výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným 
negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku 
nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste 
získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou 
legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie 
získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu 
odpadu.

BEKO S.A., org. sl.
Bucharova 1 /

158 00 Praha 
www.bekocr.cz
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