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BLAHOPŘEJEME VÁM K VÝBĚRU ZNAČKY AMICA
Zařízení značky Amica je spojení výjimečně snadné obsluhy a dokonalé efektivity. Každé zařízení 
bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.  

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze

Zařízení je určeno výlučně pro domácí 
použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění 
změn, které nemají vliv na funkčnost 
zařízení.

i Obrázky v tomto návodu k obsluze mají 
názorný charakter. Úplné vybavení zaříze-
ní je uvedeno v příslušné kapitole.

C
S
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Upozornění! Abyste minimalizovali nebezpečí vzni-
ku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo těles-
ného poranění:
l  Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento 
návod  
l  Děti si neuvědomují nebezpečí, které může vznik-
nout při používání elektrických zařízení, proto mějte 
zařízení mimo dosah dětí.
l  Neponořujte tělo zařízení do vody nebo jiných teku-
tin. Ponoření do vody může způsobit úraz elektrickým 
proudem.
l  V případě, že dojde k zalití vnějších dílů zařízení 
vodou, důkladně je osušte před opětovným připojením 
zařízení k síti. Nedotýkejte se mokrých povrchů, které 
mají styk se zařízením připojeným k napájení, okamžitě 
odpojte zařízení od napájení.
l  Nepoužívejte zařízení, pokud jeví jakékoli znám-
ky poškození napájecího kabelu nebo pokud zařízení 
spadlo na zem.
l  Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a 
také v případě jakéhokoli nesprávného fungování, před 
čištěním nebo výměnou příslušenství.
l  Při vytahování zástrčky z nástěnné zásuvky nikdy 
netáhněte za kabel, ale pouze za zástrčku a zároveň 
přidržujte druhou rukou síťovou zásuvku 
l  Zařízení je vyrobeno ve třídě II ochrany proti úrazu 
elektrickým proudem.
l  Nepokoušejte se odstranit žádné části krytu.
l  Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, nepo-
kládejte jej na ostré hrany ani v blízkosti horkých povr-
chů.
l  Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti a nepou-
žívejte zařízení venku. Zařízení neobsluhujte mokrýma 
rukama.

POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ

C
S
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POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ
l  Pokud se napájecí kabel nebo zástrčka poškodí, ne-
chte je vyměnit ve specializovaném servisu, aby nedo-
šlo k ohrožení.
l  Používání příslušenství, které nebylo dodáno s vý-
robkem, může poškodit zařízení.
l  Nikdy nestavějte zařízení na horké povrchy.
l  Nikdy nenechávejte zařízení připojené k síti bez 
dohledu
l Toto zařízení není určeno pro používání osobami 
(včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, ledaže budou pod dohledem 
nebo byly poučeny o používání zařízení osobami zod-
povědnými za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti, 
aby si nehrály se zařízením.
l  Před výměnou příslušenství vytáhněte zástrčku ze 
síťové zásuvky.
l Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a oso-
by s fyzickým, mentálním nebo psychickým postiže-
ním nebo bez zkušeností a znalostí, pokud budou pod 
dohledem nebo byly poučeny o správném používání 
zařízení a pochopily nebezpečí spojené s používáním 
zařízení.   Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a 
údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 
8 let a jsou pod dohledem.
l Vysavač netahejte ani jej nepřenášejte držením za 
kabel, nepoužívejte kabel jako úchyt, nezavírejte dveře 
tak, že přiskřípnete kabel, a netáhněte kabel nad ostrý-
mi hranami. Dávejte pozor, abyste s vysavačem nejez-
dili po kabelu.
l Povrch, na kterém používáte zařízení, musí být vy-
rovnaný, čistý a suchý.
l Nevkládejte žádné předměty do otvorů vysavače. 
Nepoužívejte vysavač, pokud je jakýkoli otvor ucpaný, 
odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a všechno, co 
může snížit cirkulaci vzduchu.
l Mějte vlasy, volné části oděvu, prsty a jiné části těla 
v dostatečné vzdálenosti od otvorů a rotujících částí.

C
S
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POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ
l Vysavač nepoužívejte pro vysávání lehce hořlavých 
látek, jako je benzin, a nepoužívejte jej na  místech, 
kde mohou být podobné látky přítomny.
l Při navíjení kabelu držte zástrčku. Nedovolte, aby 
zástrčka byla při navíjení puštěná volně.
l Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo 
s z nich kouří, jako jsou cigarety, sirky nebo horký po-
pel. 
l Vysavač nepoužívejte bez nasazeného sáčku na 
prach a/nebo filtrů.
l Pokud jsou otvor nasávající vzduch, sací hadice 
nebo teleskopická trubka ucpané, ihned vypněte vysa-
vač. Před opětovným zapnutím vysavače nejprve od-
straňte zablokovaný předmět.
l Vysavač nepoužívejte v blízkosti topidel, radiátorů, 
cigaretových nedopalků atp.
l Dříve než vložíte zástrčku do síťové zásuvky, ujistěte 
se, že máte suché ruce.
l Dříve než začnete vysavač používat, odstraňte ostré 
předměty z podlahy, aby se nepoškodil sáček na prach.
l Nevysávejte drobný prach, jako jsou mouka, sádra, 
obsah tonerů tiskáren atp., protože to může vést k 
ucpání filtrů a poškození vysavače.
l Tento vysavač je vybaven navijákem připojovacího 
kabelu. 
l Chcete-li zapnout zařízení, stiskněte spínač (obr. 3, 
pol. 6). Abyste vypnuli motor zařízení, uvolněte tlačítko 
(obr. 3, pol. 6). Zařízení můžete úplně vypnout po jeho 
odpojení od napájení.

Požadavky na elektrickou instalaci
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výkonovém štítku 
odpovídá parametrům elektrického napájení v domác-
nosti, přičemž toto napájení musí být označeno jako ~ 
(střídavý proud).
Vysavač připojte k síti střídavého proudu 230 V, jištěné 
síťovou pojistkou 16 A.

C
S
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POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ
Ochrana motoru proti přehřátí
Tento vysavač je vybaven ochranou motoru proti přehřátí a 
v následku jeho poškození.

Pokud se vysavač automaticky vypne, počkejte, až motor 
úplně vychladne a pak zařízení opět zapněte.

Abyste zabránili takovým situacím, pravidelně čistěte všech-
ny filtry zařízení, a v závislosti na modelu vyprazdňujte zá-
sobník / měňte sáček na prach.

VYBALENÍ
Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečené proti 
poškození. Po vybalení zařízení odstraňte obalový 
materiál ekologickým způsobem. 
Všechny materiály použité na obal jsou  neškodné 
pro životní prostředí, stoprocentně recyklovatelné a 
byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, 
kousky polystyrenu atp.) mějte při vybalování v do-
statečné vzdálenosti od dětí.
VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ
Po ukončení doby používání neodstraňujte tento 
výrobek s běžným komunálním odpadem, ale ode-
vzdejte jej do sběrny k recyklaci elektrických a elek-
tronických zařízení. Informuje o tom symbol, umís-
těný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Plasty použité ve výrobku jsou vhodné k opětovné 
použití v souladu s jejich označením. Díky opětov-
nému použití materiálů anebo jiným způsobům zužit-
kování opotřebených zařízení významně přispíváte 
k ochraně životního prostředí.
Informace o příslušné sběrně opotřebených zařízení 
vám poskytne místní úřad.

LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ

C
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Příprava k vysávání

Před namontováním nebo odebráním 
příslušenství vždy vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky!

l  Nasazení pružné hadice: vložte konec hadice 
do vstupního otvoru. Přitlačte, dokud konec ne-
zapadne na své místo se slyšitelným kliknutím 
(obr. 3, pol. 1).

l Vytažení hadice: stisknutím tlačítek na konci 
hadice uvolněte západku a vytáhněte hadici ze 
vstupního otvoru (obr. 3, pol. 2).

l Spojte teleskopickou trubku s hadicí (obr. 3, 
pol. 3) a s kartáčem (obr. 3, pol. 4). Roztáhněte 
teleskopickou trubku na příslušnou délku.

l  Uchopením za zástrčku a přidržením těla vysa-
vače vytáhněte napájecí kabel a vložte zástrčku 
do síťové zásuvky (obr. 3, pol. 5).

l  Dříve než začnete vysávat, roztáhněte kabel 
na dostačující délku a vložte zástrčku do síťové 
zásuvky. Žluté označení na napájecím kabelu 
oznamuje blížící se konec roztahovaného ka-
belu. Kabel nevytahujte na delší délku než po 
červené označení.

l Zapněte zařízení pomocí tlačítka zapnout/vy-
pnout (obr. 3, pol. 6).

l Posuvným tlačítkem regulace výkonu nastavte 
příslušný výkon (obr. 3, pol. 7).

l Po ukončení vysávání stiskněte tlačítko zapnout/
vypnout, abyste vypnuli vysavač.

l  Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťo-
vé zásuvky.

l  Napájecí kabel sviňte stisknutím tlačítka naví-
jení kabelu (obr. 3, pol. 7). Při této činnosti při-
držujte kabel, aby se nezamotal nebo zástrčka 
prudce nenarazila do krytu vysavače (obr. 3, 
pol. 8).

l  Z trubky sejměte sací hubici – čisticí hlavu a 
odpojte teleskopickou trubku od hadice.

l  Teleskopickou trubku složte (obr. 3, pol. 3).

Vysavač můžete uchovávat ve svislé nebo vodo-
rovné poloze. Hadici můžete ponechat připevně-
nou ve vysavači, ale dávejte však pozor, aby neby-
la příliš silně ohnutá při uchovávání.

POPIS VÝROBKU

OBSLUHA (obr. 3)

Součásti zařízení (obr. 1, pol...)

1. Kartáč
2. Teleskopická trubka
3. Vstupní otvor - spínač
4. Hadice
5. Posuvné tlačítko regulace výkonu
6. Tlačítko navíjení kabelu
7. Tlačítko napájení
8. Otvor na hadici
9. Zámek víka
10. Pohyblivé přední kolo
12. Vstupní filtr
13. Prachový sáček
14. Výstupní otvor vzduchu

Příslušenství (obr. 2, pol...)

(1) Sací kartáč na čalounění 1

(2) Teleskopická trubka 1 / max. 94 
cm

(3) Univerzální sací hubice /ECO 1
(4) Prachový sáček 1
(5) Štěrbinová hubice (2 v 1) 1
(5) Kartáč na knížky (2 v 1) 1
(6) Hadice 1
(7) Materiálová sáček 1

C
S
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Výměna prachového sáčku

Před výměnou prachového sáčku vy-
táhněte zástrčku napájecího kabelu ze 
síťové zásuvky. Vždy používejte vysavač 
s vloženým prachovým sáčkem. Pokud 
zapomenete prachový sáček vložit nebo 
jej nevložíte správně, víko nelze úplně 
zavřít – pak upravte připevnění sáčku a 
zavřete víko.

1. Po odpojení pružné hadice otevřete přední kryt 
nadzvednutím.

2. Uvolněte příchytku sáčku a vytáhněte sáček 
z vodicích lišt, pokud je naplněn prachem.

3. Vložte prázdný nebo nový sáček jeho zasunutím 
do vodicích lišt.

4. Zavřete kryt stlačením dolů, až zapadne.

l  Před čištěním filtru vytáhněte zástrčku 
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

l  Filtr čistěte, když se na něm objeví vidi-
telné znečištění, filtr myjte v teplé vodě 
bez čisticího přípravku. Používejte jej 
teprve tehdy, až úplně vyschne.

l  Vždy používejte vysavač s vloženým 
filtrem.

l  Nevložení filtru může mít za následek 
poškození motoru.

1. Vytáhněte prachový sáček.
2. Vytáhněte filtr jeho vysunutím z vodicích lišt 

nahoru.
3. Filtr vyčistěte nebo vyměňte za nový.
4. Vložte filtr zpět jeho zasunutím do vodicích lišt. 

Zajistěte, aby byl filtr před vložením úplně suchý.

Čištění a výměna vstupního filtru

l  Před čištěním filtru vytáhněte zástrčku 
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

l  Filtr čistěte, když se na něm objeví 
viditelné znečištění. Filtr vyklepejte a 
vyčistěte kartáčkem nebo štětečkem 
s měkkým vlasem. Pak propláchněte ve 
vlažné vodě, bez čisticího přípravku. Na 
filtr nesměrujte silný proud vody. Použí-
vejte jej teprve po úplném vyschnutí. V 
případě příliš trvalého znečištění nebo 
poškození vyměňte filtr za nový.

l  V závislosti na intenzitě používání do-
poručujeme čistit filtr jednou za měsíc a 
vyměnit jej za nový při každých deseti 
vyčištěních.

l  Vždy používejte vysavač s vloženým 
filtrem.

l  Doporučujeme používat originální filtry 
výrobce vysavače. 

1. Odklopte krytku výstupního otvoru vzduchu.
2. Vytáhněte filtr, vyčistěte jej nebo vyměňte za čistý.
3. Zavřete krytku výstupního otvoru vzduchu.

Čištění a výměna vstupního filtru EPA12

Čištění filtrů

Pokud ukazatel naplnění prachového 
sáčku (obr. 1, pol. 6) indikuje naplnění, 
zkontrolujte turbokartáč nebo čisticí 
hlavu anebo také hadici nebo trubku, zda 
se nenahromadilo mnoho nečistot, které 
blokují cirkulaci vzduchu. Po odstraně-
ní eventuálních nečistot opět zapněte 
vysavač – pokud je ukazatel naplnění 
prachového sáčku nadále v červeném 
poli, vyměňte sáček za nový.

C
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ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS
Záruka

Záruční plnění podle záručního listu.
Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní poža-
davky níže uvedených evropských směrnic:

• směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC 
• směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC 
• směrnice ErP - 2009/125/EC
• směrnice RoHS 2011/65/EC

a proto byl spotřebič označen  a také bylo pro něho  vystaveno 
prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.

C
S
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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1) Orientační roční spotřeba energie (kWh ročně) za předpokladu, že vysavač použijete 50x za rok. Skutečná roční 
spotřeba energie závisí na způsobu používání zařízení.

2) Týká se univerzálních vysavačů a vysavačů na koberce. Vysavače na tvrdé podlahy nejsou vhodné pro vysávání 
koberců s použitím dodaného vysávacího kartáče.

3) Týká se univerzálních vysavačů a vysavačů na tvrdé podlahy. Vysavače na koberce nejsou vhodné pro vysávání 
tvrdých podlah s použitím dodaného vysávacího kartáče.

Pro stanovení výše uvedených výsledků a v souladu s požadavky na energetické štítky vysavačů (směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady 2010/30/EU) a ve vztahu k požadavkům na ekodesign pro vysavače ((směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/ES) byly použity následující měřící a výpočetní metody:
-  EN 60335-1 – Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. – Část 1: Obecné požadavky,
-  EN 60335-2 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2: Zvláštní požadavky 

na čističe vzduchu.
-  EN 60312 - Vysavače pro domácnost – Část 1-- Metody měření funkce.
-  EN 60704-2-1 - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro 

domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na vysavače prachu.

Daný vysavač vyzkoušejte jako „univerzální vysavač“.

Tento vysávač je univerzální vysavač.
Pro získání deklarované energetické efektivity a třídy účinnosti vysávání koberců doporučujeme používat přepínatelný 
univerzální kartáč, přepnutý do polohy pro vysávání koberců.
Pro získání deklarované energetické efektivity a třídy účinnosti vysávání tvrdých podlah s mezerami a spárami doporu-
čujeme používat přepínatelný univerzální kartáč, přepnutý do polohy   pro tvrdé podlahy.

C
SNázev dodavatele Amica S.A. Amica S.A. Amica S.A.

Identifikátor modelu dodavatele (Model)
VI 2031 
Viento

VI 2032 
Viento

VI 2033 
Viento

1190210 1190225 1190232

Třída energetické účinnosti A A A

Roční spotřeba elektrické energie (AE) [kWh/rok]1 27 27 27

Třída účinnosti vysávání koberců2 C C C

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah3 A A A

Třída reemise prachu (dre) A A A

Hladina akustického výkonu [dB(A) re 1 pW] 78 78 78

Vstupní jmenovitý výkon [W] 800 800 800
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ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZVOLILI ZARIADENIE ZNAČKY AMICA
Zariadenie značky Amica prináša výnimočne jednoduché používanie a dokonalú efektívnosť. 
Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti 
a funkčnosti.  

Pred spustením zariadenia sa podrobne a dôkladne oboznámte s používateľskou príručkou.

SK

Zariadenie je určené výhradne iba na 
domáce, neprofesionálne používanie.

Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať 
zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie 
zariadenia.

i Obrázky uvedené v tejto používateľskej 
príručke majú iba náhľadový charakter. 
Opis vybavenia zariadenia je uvedený v 
príslušnej kapitole.
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Pozor! Aby ste minimalizovali riziko vzniku požiaru, 
zásahu el. prúdom, úrazu či nehody:
l Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte túto 
príručku. 
l Deti si neuvedomujú nebezpečenstvá a riziká súvi-
siace s používaním elektrických zariadení; preto také 
zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí.
l Korpus zariadenia neponárajte do vody alebo do inej 
kvapaliny. V prípade ponorenia do vody môže dôjsť k 
zásahu el. prúdom.
l V prípade, ak budú vonkajšie prvky zariadenia zaliate 
vodou, pred tým, než zariadenie opätovne pripojíte k el. 
napätiu, najprv ich dôkladne vysušte. Nedotýkajte sa 
mokrých povrchov, ktoré majú kontakt so zariadením, 
ktoré je pripojené k el. napätiu, v takom prípade ho 
okamžite odpojte od el. napätia.
l Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte, ak preja-
vuje akékoľvek príznaky poškodenia napájacieho kábla 
alebo ak zariadenie spadlo na podlahu.
l  Keď zariadenie skončíte používať, a tiež ak za-
riadenie nefunguje správne, pred čistením alebo pred 
výmenou príslušenstva, vždy vytiahnite zástrčku napá-
jacieho kábla z el. zásuvky.
l Zástrčku nikdy nevyťahujte z el. zásuvky ťahaním za 
napájací kábel, ale jedno rukou chyťte zástrčku a dru-
hou podržte el. zásuvku.
l Zariadenie spĺňa požiadavky 2. triedy ochrany pred 
zásahom elektrickým prúdom.
l Nepokúšajte sa odstrániť akúkoľvek časť plášťa.
l Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, neu-
miestňujte ho nad ostrými hranami, ani v blízkosti horú-
cich povrchov.
l Zariadenie nevystavujte na pôsobenie zrážok, ani ho 
nepoužívajte vonku (v exteriéri). Zariadenie nepoužívaj-
te, keď máte mokré ruky.

POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

SK
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POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA
l Ak sú napájací kábel alebo zástrčka nejakým spôso-
bom poškodené, aby nedošlo k úrazu alebo nehode, 
môže ich vymeniť iba autorizovaný servis.
l Zariadenie sa v prípade používania príslušenstva, 
ktoré nebolo dodané spolu s výrobkom, môže poškodiť.
l Zariadenie nikdy neklaďte na horúcich povrchoch.
l Zariadenie pripojené k el. napätiu nikdy nenechávajte 
bez dohľadu.
l Toto zariadenie nie je prispôsobené na používa-
nie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, 
senzorickými alebo psychickými schopnosťami alebo 
osobami s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťou 
zariadenia, ibaže sú pod náležitým dozorom alebo boli 
poučené o spôsobe používania zariadenia osobami, 
ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť. Deti sa v žiad-
nom prípade nesmú so zariadením hrať.
l Pred výmenou príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku 
z el. zásuvky.
l Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov 
a viac, osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými 
alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skú-
seností a bez poznania zariadenia, ak sú pod náležitým 
dohľadom, alebo ak boli náležite zaškolené o používaní 
zariadenia bezpečným spôsobom, a poznajú a uve-
domujú si ohrozenia a riziká súvisiace s používaním 
zariadenia. Deti sa so zariadením v žiadnom prípade 
nesmú hrať. Deti nemôžu zariadenie čistiť ani vykoná-
vať jeho údržbu, ibaže majú viac než 8 rokov a sú pod 
náležitým dozorom.
l Vysávač neťahajte ani neprenášajte držiac za napá-
jací kábel, kábel nepoužívajte ako držiak, nezatvárajte 
dvere zasekávajúc kábel ani neťahajte kábel po ostrých 
hranách. Dávajte pozor, aby ste vysávačom neprechá-
dzali po kábli.
l Povrch, na ktorom sa zariadenie používa musí byť 
vodorovný, čistý a suchý.

SK
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POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA
l Do otvorov vysávača nevkladajte žiadne predmety. 
Ak je zablokovaný ktorýkoľvek otvor, vysávač nepouží-
vajte, odstráňte prach, vlákna, nitky, vlasy a všetko, čo 
môže znížiť pretekanie vzduchu.
l Vlasy, voľné časti oblečenia, prsty a iné časti tela 
držte v náležitej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých 
častí.
l Vysávač nepoužívajte na zbieranie ľahko horľa-
vých látok, takých ako benzín a nepoužívajte ho na 
miestach, v ktorých sa také látky môžu nachádzať.
l Keď zvíjate kábel, držte zástrčku. Nedovoľte, aby sa 
zástrčka počas zavíjania slobodne pohybovala.
l Nevysávajte žiadne predmety, ktoré horia alebo dy-
mia, ako napr. cigarety, zápalky, alebo horúci popol. 
l Vysávač nepoužívajte bez vloženého vrecka na 
prach a/alebo filtra.
l Ak je vstupný prieduch, sacia hadica alebo telesko-
pická trubica zapchatá, vysávač okamžite vypnite. Pred 
opätovným použitím vysávača najprv odstráňte blokujú-
ci predmet.
l Vysávač nepoužívajte v tesnej blízkosti radiátorov, 
ohorkov ap.
l Predtým, než zastrčíte zástrčku do el. zásuvky, uisti-
te sa, či máte suché ruky.
l Predtým, než začnete vysávač používať, odstráňte z 
podlahy ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť vrecko 
na prach.
l Nevysávajte drobné čiastočky, také ako: múka, 
sadra, tlačiarenské tonery ap., pretože v opačnom prí-
pade sa môžu upchať filtre a poškodiť vysávač.
l Tento vysávač má navíjač napájacieho kábla. 
l Keď chcete zariadenie spustiť, stlačte zapínač (obr.1, 
pol. 2 / obr. 3 pol. 6). Keď chcete zariadenie zastaviť, 
pustite tlačidlo (obr. 1, pol. 2 / obr. 3 pol. 6). Zariadenie 
sa úplne vypína odpojením zariadenia od el. napätia.

SK
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POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA
Elektrické požiadavky
Skontrolujte, či parametre elektriky uvedené na výrob-
nom štítku zariadenia sa zhodujú s parametrami elektri-
ky daného el. obvodu ku ktorému je pripojená daná el. 
zásuvka ~ (striedavý prúd).
Vysávač pripojte k el. obvodu striedavého prúdu s napä-
tím 230 V, ktorý je zabezpečený 16 A ističom.

Ochrana motora pred prehriatím
Tento vysávač je zabezpečený systémom, ktorý chráni mo-
tor pred prehriatím a jeho následným poškodením.

Keď sa vysávač samočinne zastaví, počkajte, kým motor 
dostatočne nevychladne, a až potom zariadenie opäť zap-
nite.

Aby nedochádzalo k takýmto situáciám, pravidelne čistite 
všetky filtre zariadenia, a podľa modelu, vyprázdňujte zá-
sobník / vymieňajte vrecko.

SK
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LIKVIDÁCIA OPOTREBOVANÉHO ZARIADENIA

LIKVIDÁCIA OPOTREBOVANÉHO ZARIADENIA
VYBALENÍ
Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečené proti 
poškození. Po vybalení zařízení odstraňte obalový 
materiál ekologickým způsobem. 
Všechny materiály použité na obal jsou  neškodné 
pro životní prostředí, stoprocentně recyklovatelné a 
byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, 
kousky polystyrenu atp.) mějte při vybalování v do-
statečné vzdálenosti od dětí.

VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ
Po ukončení doby používání neodstraňujte tento 
výrobek s běžným komunálním odpadem, ale ode-
vzdejte jej do sběrny k recyklaci elektrických a elek-
tronických zařízení. Informuje o tom symbol, umís-
těný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.
Plasty použité ve výrobku jsou vhodné k opětovné 
použití v souladu s jejich označením. Díky opětov-
nému použití materiálů anebo jiným způsobům zužit-
kování opotřebených zařízení významně přispíváte 
k ochraně životního prostředí.

Informace o příslušné sběrně opotřebených zařízení 
vám poskytne místní úřad.
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Príprava pred vysávaním

Pred montážou alebo demontážou prís-
lušenstva vždy vytiahnite zástrčku z el. 
zásuvky.

l  Montáž flexibilnej hadice: koncovku hadice 
vložte do vstupného otvoru. Dotlačte, kým kon-
covka nezapadne na svoje miesto, budete počuť 
charakteristický zvuk (obr. 3, pol. 1).

l Vyberanie hadice: stlačte tlačidlo na koncovke 
hadice, západka sa odblokuje a vytiahnite hadicu 
zo vstupného otvoru (obr. 3, pol. 2).

l Spojte teleskopickú trubicu s hadicou (obr. 3, pol. 
3) a s kefou (obr. 3, pol. 5). Teleskopickú trubicu 
vytiahnite na požadovanú dĺžku (obr. 3, pol. 4).

l  Uchopte zástrčku a držiac korpus vysávača 
vytiahnite napájací kábel, následne zástrčku 
zastrčte do el. zásuvky. 

l  Predtým, než začnete vysávať, rozviňte kábel 
na požadovanú dĺžku a zástrčku zastrčte do 
el. zásuvky. Žlté označenie na napájacom kábli 
signalizuje, že napájací kábel je už skoro celý 
rozvinutý. Kábel nerozvíjajte viac, než po červe-
né označenie.

l Zariadenie sa zapína / vypína stlačením tlačidla 
zapnúť / vypnúť (obr. 3, pol.  6).

l Jazdcom nastavenia výkonu nastavte požado-
vaný výkon (obr. 3, pol. 7).

l Keď skončíte vysávač používať, vypnite ho 
stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť.

l  Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zá-
suvky.

l  Zviňte napájací kábel stlačením tlačidla zvíja-
nia kábla (obr. 3, pol. 7). Pri tejto činnosti držte 
kábel tak, aby sa nezaplietol, a aby zástrčka 
prudko neudrela do plášťa vysávača (obr. 3, 
pol. 8).

l  Odpojte nadstavec od trubice a trubicu odpojte 
od hadice.

l  Zložte teleskopickú trubicu (obr. 3, pol. 3).

Vysávač môžete uchovávať vo zvislej alebo vo vo-
dorovnej polohe. Hadica môže byť navinutá na vy-
sávači, avšak dajte pozor, aby počas uchovávania 
nebola príliš ohnutá a poskrúcaná.

POPIS VÝROBKU

POUŽÍVANIE (obr. 3)

Prvky zariadenia (obr. 1,  pol...)

1. Sací nadstavec
2. Teleskopická trubica
3. Vstupný otvor - spínač
4. Hadica
5. Jazdec nastavenia výkonu
6. Tlačidlo zvíjania kábla
7. Tlačidlo zvíjania kábla
8.Prípojka hadice
9. Uzáver veka
10. Pohyblivé predné koleso
12. Vstupný filter
13. Prachová taška
14. Výstupný prieduch

Vybavenie (obr. 2, pol...)

(1) Dvojfunkčný sací nadstavec 
na čalúnenie 1

(2) Teleskopická trubica 1 / max. 94 
cm

(3) Univerzálny nadstavec / ECO 1
(4) Prachová taška 1
(5) Kefový nadstavec (2 v 1) 1
(5) Štrbinový nadstavec (2 v 1) 1
(6) Hadica 1
(7) Materiálová taška 1

SK
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Výmena vrecka na prach

Predtým, než začnete vymieňať vrecko 
na prach, vytiahnite zástrčku napájacie-
ho kábla z el. zásuvky. Vysávač vždy pou-
žívajte iba s vloženým vhodným vreckom 
na prach. Ak zabudnete vložiť vrecko 
na prach, alebo k nie je vrecko vložené 
správne, veko sa nedá úplne zatvoriť – v 
takom prípade najprv opravte upevnenie 
vrecka, a potom zatvorte veko.

1. Najprv odpojte flexibilnú hadicu, následne otvor-
te predné veko tak, že ho zdvihnete smerom 
hore.

2. Uvoľnite blokádu vrecka, a ak je vrecko naplnené 
vytiahnite ho z vodidiel

3. Vložte prázdne alebo nové vrecko, správne ho 
zasuňte do vodidiel.

4. Zatvorte veko, pritlačte ho úplne dole, až kým 
sa nezablokuje.

l  Predtým, než začnete vymieňať filter, 
vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z 
el. zásuvky.

l  Filter čistite vždy vtedy, keď je viditeľne 
znečistený. Filter umývajte v teplej vode, 
nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky 
Filter sa môže opäť použiť až keď úplne 
vyschne.

l  Vysávač používajte iba s namontovaným 
filtrom.

l  V opačnom prípade, tzn. bez použitia fil-
tra, môže sa poškodiť motor zariadenia.

1. Vyberte vrecko na prach.
2. Vytiahnite filter z vodidiel smerom dohora.
3. Vyčistite filter alebo ho vymeňte na nový.
4. Vložte filter späť na svoje miesto vo vodidlách. 

Zabezpečte, aby bol filter pred vložením úplne 
suchý.

Čistenie a výmena vstupného filtra

Filter prepláchnite letnou vodou a úplne vysušte.

l  Predtým, než začnete vymieňať filter, 
vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z 
el. zásuvky.

l  Filter vyčistite vždy, keď sú na ňom 
viditeľné zachytené nečistoty. Filter 
vyklepte a vyčistite kefkou alebo štet-
com s mäkkými štetinami. Následne ho 
opláchnite letnou vodou, nepoužívajte 
žiadne čistiace prostriedky. Neodporú-
čame, aby bol prúd vody, ktorým filter 
oplachujete, príliš silný. Filter sa môže 
opäť použiť až keď úplne vyschne. Ak sa 
nečistoty nedajú odstrániť, alebo je filter 
poškodený, vymeňte ho na nový.

l  Podľa intenzity používania, odporúča-
me, aby ste filter čistili raz za mesiac 
a vymenili ho na nový na každých 10 
čisteniach

l  Vysávač používajte iba s namontovaným 
filtrom.

l  Odporúčame používať originálne filtre 
vyrábané výrobcom vysávača. 

1. Otvorte veko výstupného prieduchu.
2. Vyberte filter, vyčistite ho alebo vymeňte.
3. Zatvorte veko výstupného prieduchu.

Čistenie a výmena výstupného filtra EPA12

Čistenie filtrov

Ak ukazovateľ naplnenia vrecka na prach 
(obr. 1, pol. 6) signalizuje, že vrecko je 
naplnené, skontrolujte, či sa v používa-
nom nadstavci alebo v hadici či v trubici 
nenahromadilo príliš veľa nečistôt, 
ktoré bránia pretekaniu vzduchu. Keď 
odstránite prípadne nečistoty, vysávač 
znovu spustite – ak je ukazovateľ plného 
vrecka stále na červeno, vrecko vymeňte 
na nové.

SK
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ZÁRUKA I POPREDAJNÝ SERVIS
Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste.
Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

SK

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich 
európskych smerníc:

• smernica pre nízke napätie 2014/35/EC
• smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC
• smernica ErP - 2009/125/EC
• smernica RoHS 2011/65/EC

a preto výrobok získal označenie  a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, 
a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.
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INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

1) Orientačná ročná spotreba el. energie (kWh ročne) pri predpoklade, že sa vysávač používať 50-krát v priebehu 
roka. Skutočná ročná spotreba el. energie závisí od spôsobu používania zariadenia.

2) Týka sa univerzálnych vysávačov a vysávačov na koberce. Vysávače na tvrdé podlahy nie sú vhodné na vysáva-
nie kobercov s použitím dodaného nadstavca.

3) Týka sa univerzálnych vysávačov a vysávačov na tvrdé podlahy. Vysávače na koberce nie sú vhodné na vysáva-
nie tvrdých podláh s použitím dodaného nadstavca.

Na určenie vyššie uvedených výsledkov a podľa požiadaviek stanovených pre energetické štítky vysávačov (Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ) a podľa požiadaviek ekologického dizajnu vysávačov (Smernica Európ-
skeho parlamentu a Rady 2009/125/ES) boli použité nasledovné skúšobné a výpočtové metódy:
-  EN 60335-1 - Elektrické zariadenia na domáce použitie a na podobné použitie -- Bezpečnosť používania -- Časť 

1: Všeobecné požiadavky,
-  EN 60335-2-2 - Elektrické zariadenia na domáce použitie a na podobné použitie -- Bezpečnosť používania -- Časť 

2-2: Špecifické požiadavky týkajúce sa vysávačov a čistiacich zariadení vysávajúcich vodu,
-  EN 60312 - Vysávače na domáce použitie -- Metódy skúšok funkčných vlastností,
-  EN 60704-2-1 - Elektrické prístroje na domáce použitie a na podobné použitie -- Procedúra testovania hlučnosti 

-- Časť 2-1: Špecifické požiadavky týkajúce sa vysávačov.

Daný vysávač sa musí testovať ako „univerzálny vysávač“.

Tento vysávač je univerzálnym vysávačom.
Na získanie vyhlasovanej energetickej efektívnosti a triedy účinnosti vysávania kobercov, odporúčame používať viac-
funkčný univerzálny nadstavec, prepnutý na funkciu vysávania kobercov.
Na získanie vyhlasovanej energetickej efektívnosti a triedy účinnosti vysávania tvrdých podláh so škárami a štrbinami, 
odporúčame používať viacfunkčný univerzálny nadstavec, prepnutý na funkciu vysávania tvrdých podláh.
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Názov dodávateľa Amica S.A. Amica S.A. Amica S.A.

Identifikátor modelu dodávateľa (Model)
VI 2031 
Viento

VI 2032 
Viento

VI 2033 
Viento

1190210 1190225 1190232

Energetická trieda A A A

Ročná spotreba el. energie(AE) [kWh/rok]1 27 27 27

Trieda účinnosti vysávania kobercov2 C C C

Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh3 A A A

Trieda opätovného uvoľňovania prachu (dre) A A A

Úroveň akustického výkonu [(A) re 1 pW] 78 78 78

Menovitý príkon [W] 800 800 800
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