
Bateriový vysavač PRO P 58 BATTERY 

 

 

 

Přečtěte si pozorně pokyny v této příručce a mějte ji po ruce pro další použití.  

Nedodržení těchto varování může ovlivnit bezpečnost vysavače. Součásti balení (plastové 

sáčky, sponky atd.) mohou být nebezpečné a proto uchovávejte mimo dosah dětí a 

handicapovaných osob atd.  

Po otevření obalu se ujistěte, že balení je neporušené a úplné. V případě jakékoli 

nesrovnalosti nebo chybějících kusů, stejně jako v případě všech budoucích a případných 

oprav, kontaktujte autorizované servisní středisko, které může zaručit použití originálních 

dílů.  



 

Před připojením vysavače k elektřině se ujistěte, zda elektrické specifikace na štítku s 

technickými údaji jednotky odpovídají specifikacím vaší elektrické zásuvky. Tato jednotka 

musí být používána  pouze pro specifické účely, pro které byl vyroben, a to: čištění inertních 

(nehořlavých, nepodléhajících chemických reakcím) povrchů, vysávání pevných látek, které 

jsou nehořlavé a nevýbušné.  

Jakékoli jiné použití musí být považováno za nevhodné a nebezpečné. Vyhněte se používání 

nástavce v těsné blízkosti citlivých orgánů, jako jsou uši, oči, ústa atd. Tento spotřebič nesmí 

být užívan osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 

nebo osobami bez zkušeností a bez proškolení, pokud nejsou kontrolováni nebo instruováni k 

používání spotřebiče odpovědnými osobami za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, 

aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají.  

Před provedením jakéhokoli čištění nebo údržbové práce na vysavači, ujistěte se, že vysavač 

není připojen k elektrické síti. Neponořujte vysavač do vody. Nepoužívejte žádná 

rozpouštědla. Výrobce neručí za škody způsobené osobám, zvířatům nebo věcem nesprávným 

nebo nepřiměřeným použitím tohoto vysavače nebo nedodržením varování v této brožuře 

nebo nedodržením uvedených pokynů.  

Toto zařízení lze použít v  například v chatách, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, 

kancelářích atd.  

VAROVÁNÍ! Před spuštěním si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte tyto 

bezpečnostní pokyny. 

Výstražné a výstražné štítky na stroji poskytují důležité informace pro bezpečný provoz. 

Kromě informací v návodu k obsluze je třeba dodržovat všechny obecné zákony o 

bezpečnosti a  prevenci úrazů. 

INSTALACE BATERIÍ. 

Odpojte zástrčku baterií na zadní straně stroje (1). 

Otevřete zámky na obou stranách stroje (2) 

Vyjměte nádrž se základnou (3) 

Vložte baterie podle schématu zapojení (4) 

Vyměňte nádrž za základnu (5) 

Zavřete zámky na obou stranách stroje (6) 

Připojte nabíječku baterií (není součástí dodávky) a počkejte, dokud se baterie plně nenabijí 

(7) 

Připojte zástrčku baterie na zadní straně stroje (8) 

Vysavač je připraven k provozu 



Před použitím zkontrolujte, zda je jednotka v perfektním stavu a zda je provoz bezpečný. 

Nepoužívejte jednotky, pokud nejsou v pořádku.  

Nikdy nevysávejte výbušné nebo hořlavé plyny, kapaliny nebo prach nebo nezředěné kyseliny 

a rozpouštědla! Mezi látky, kterým je třeba se vyhnout, patří také benzín, barvy, ředidlo a 

topný olej, které by mohly vytvářet výbušné výpary nebo směsi tím, že by byly v turbulenci s 

nasávaným vzduchem, dále pak aceton, neředěné kyseliny a rozpouštědla, stejně jako 

hliníkový a hořčíkový prach. Tyto látky mohou také napadat materiály použité ve vysavači.  

Nevysávejte hořící nebo žhnoucí předměty. Nemiřte přístrojem na lidi nebo zvířata. 

V případě nízkých teplot se jednotka nesmí používat. 

Při používání jednotky v nebezpečných oblastech (např. čerpací stanice) je třeba dodržovat 

příslušné bezpečnostní předpisy. Je zakázáno provozovat jednotku v potenciálně výbušných 

místech. 

Tento stroj je vhodný pro kolektivní použití, jako jsou hotely, školy, nemocnice, průmysl, 

obchody, kanceláře atd. 

Obsluha musí jednotku používat v souladu s předpisy. Musí vzít v úvahu místní podmínky a 

při obsluze jednotky dávejte pozor na ostatní osoby, zejména děti. 

Jednotku smějí používat pouze osoby, které byly poučeny o jejím používání nebo prokázaly 

schopnost ji obsluhovat a které byly výslovně pověřeny jeho používáním. 

Zařízení nesmějí bez dozoru obsluhovat děti nebo nemohoucí osoby. Nikdy nenechávejte 

jednotku bez dozoru, pokud jste ji nevypnuli a nevytáhli síťovou zástrčku. 

DOPRAVA. Před přepravou vypněte motor a zajistěte jednotku. 

ÚDRŽBA. Před čištěním a údržbou a před výměnou komponent vypněte jednotku. Vypněte 

jednotku i v případě  přechodu  na jinou funkci. 

Opravy mohou provádět pouze autorizovaná zákaznická servisní střediska nebo odborníci v 

této oblasti, kteří jsou obeznámeni se všemi relevantními bezpečnostními předpisy. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly, 

které byly schváleny výrobcem. Originální příslušenství a náhradní díly zaručují bezpečný a 

bezporuchový provoz jednotky. 

VYSAVAČ. Tato jednotka se nesmí používat k odstraňování prachu nebo kapalin, které jsou 

nebezpečné pro vaše zdraví, konkrétně uvedeno na jednotce. 

Dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze! 

Neuchovávejte jednotku při teplotách pod nulou. 


