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Čeština
Nevysávejte velké předměty, protože tak můžete způsobit ucpání trubice nebo hadice.
Nikdy nepoužívejte vysavač bez vloženého ochranného filtru motoru. To by mohlo mít za
následek poškození motoru a tím zkrácení životnosti přístroje.
Používejte pouze filtrační válec Philips dodávaný s přístrojem.
Hladina hluku: Lc = 82 dB [A]
elektromagnetická pole (eMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí
(EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho
použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Příprava k použití
Nasazení příslušenství
hadice
1 Chcete-li připojit hadici, zasuňte háček pro upevnění hadice do otvoru (1) a potom zatlačte
konektor hadice směrem dolů (ozve se „klapnutí“) (2) (Obr. 2).
 Chcete-li hadici odpojit, stiskněte tlačítko pro uvolnění (1) a vytáhněte konektor hadice
z otvoru pro připojení hadice (2). (Obr. 3)
teleskopická trubice
1 Trubici spojíte s rukojetí hadice tak, že stisknete zajišťovací tlačítko s pružinou na rukojeti a
rukojeť zasunete do trubice. Zajišťovací tlačítko s pružinou musí zapadnout do otvoru
v trubici (ozve se „klapnutí“) (Obr. 4).
 Trubice oddělíte od rukojeti tak, že stisknete zajišťovací tlačítko s pružinou a vysunete
rukojeť z trubice.
Stejným způsobem připojíte nebo odpojíte i sací hubice.
 Nastavte délku trubice tak, aby pro vás bylo vysávání co nejpohodlnější. Jednou rukou zatlačte
posuvné tlačítko směrem dolů (1) a druhou rukou horní část trubice vytáhněte směrem
nahoru nebo zatlačte směrem dolů (2) (Obr. 5).
Hubice tri-active (pouze některé typy)
Hubice Tri-Active je víceúčelová hubice pro vysávání koberců nebo hladkých podlah.
- Postranní kartáče zachytí více prachu a špíny po stranách hubice a umožňují lepší vysávání podél
nábytku i jiných překážek (Obr. 6).
- Otvor na přední straně hubice umožňuje lepší vysávání větších nečistot (Obr. 7).
1 Nastavení pro čištění tvrdých podlah: Nohou stiskněte překlápěcí přepínač na horní straně
hubice, čímž vysunete z hubice kartáčový nástavec. Současně se zvedne i kolečko, které
zabrání poškrábání a zvýší pohyblivost (Obr. 8).
 Nastavení pro čištění koberců: Opětovným stisknutím překlápěcího přepínače se kartáčový
nástavec zasune zpět do hubice. Kolečko se automaticky sníží (Obr. 9).
kombinovaná hubice (pouze některé typy)
Kombinovanou hubici lze použít k vysávání koberců (se zasunutým kartáčovým nástavcem) nebo
k vysávání tvrdých podlah (s vysunutým kartáčovým nástavcem).
1 Chcete-li vysávat tvrdou podlahu, sešlápněte nohou přepínač na kombinované hubici tak, aby
se z ní vysunul kartáčový nástavec.
 Chcete-li vysávat koberec, sešlápněte nohou přepínač na hubici tak, aby se kartáčový nástavec
zasunul zpět do hubice.
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štěrbinová hubice, malá hubice (pouze u některých typů) a malý kartáč
-

Štěrbinovou hubici (1), malou hubici (2) nebo malý kartáč (3) je možné připojit přímo k rukojeti
nebo k trubici (Obr. 10).
Držák příslušenství (pouze některé typy)

- Držák příslušenství lze zaklapnout přímo do rukojeti (Obr. 11).
Příslušenství můžete skladovat v držáku příslušenství, do kterého je jednoduše zatlačíte. Při dalším
použití příslušenství je z držáku opět vyjměte.
V držáku lze uchovávat dva díly příslušenství současně:
- Štěrbinová hubice a malá hubice (Obr. 12).
Poznamenejte si způsob, jak musí být malá hubice v držáku uložena.
- Štěrbinová hubice a malý kartáč (Obr. 13).
Příchytka příslušenství (pouze některé typy)
Příchytku příslušenství lze připevnit přímo na trubici.
- V této příchytce lze připevnit štěrbinovou a malou hubici (pouze u některých typů) (Obr. 14).
Použití přístroje
1 Z vysavače vytáhněte síťový kabel a zástrčku zasuňte do síťové zásuvky.
 Stisknutím vypínače přístroj zapněte (Obr. 15).
Během vysávání můžete nastavit sací výkon pomocí knoflíku pro ovládání sacího
výkonu (Obr. 16).
- Při vysávání silně znečistěných koberců nebo tvrdých podlah nastavte sání na maximální
hodnotu.
- Minimální sání nastavte při vysávání záclon, ubrusů apod.
- Jestliže potřebujete činnost na chvíli přerušit, vložte trubici do parkovací zdířky, kde vám nebude
překážet (Obr. 17).
-

Čištění a údržba
Žádný díl přístroje nemyjte v myčce nádobí.
Před vyjmutím a čištěním jakýchkoli částí přístroj vždy vypněte a odpojte ze sítě.
vyprázdnění prachové nádoby
-

Prachovou nádobu vyčistěte ihned, jakmile úroveň prachu v přístroji dosáhne ke kruhovému
disku na pouzdře filtračního válce (Obr. 18).
1 Odpojte od přístroje hadici.
 Vytáhněte zarážku prachové nádoby směrem dolů. Tím uvolníte prachovou nádobu (Obr. 19).
 Uchopte rukojeť prachové nádoby a vyjměte prachovou nádobu z přístroje (Obr. 20).
 Přidržte prachovou nádobu nad odpadkovým košem a vyjměte z ní pouzdro filtračního
válce. (Obr. 21)

5 Vyprázdněte prachovou nádobu do odpadkového koše (Obr. 22).
Prachovou nádobu můžete vyčistit studenou vodou s přídavkem mycího prostředku.
6 Pouzdro filtračního válce vložte zpět do prachové nádoby a nádobu pak vložte zpět do
přístroje.
Ujistěte se, že je do pouzdra filtračního válce vložen filtrační válec, bez kterého by nebylo možné
uzavřít zarážku prachové nádoby.
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Čeština
Čištění a údržba filtrů

Filtrační válec
Filtrační válec čistěte každý měsíc.
1 Vyjměte prachovou nádobu z přístroje, uvolněte zámek filtračního válce (1) a vyjměte
filtrační válec z pouzdra filtračního válce (2) (Obr. 23).
 Vyčistěte filtrační válec dodaným kartáčem. Kartáčujte od shora směrem dolů podél žeber
filtru (Obr. 24).
K čištění používejte výhradně dodaný kartáč! Jiné kartáče by mohly filtrační válec poškodit.
 Vyjměte pouzdro filtračního válce z prachové nádoby.
 Pokud jsou nečistoty i na vnitřní straně pouzdra filtračního válce, vysypte je z pouzdra nad
odpadkovým košem.
5 V případě potřeby vyčistěte pouzdro filtračního válce studenou vodou s přídavkem mycího
prostředku (Obr. 25).
6 Chcete-li umýt filtrační válec, pouze jej propláchněte vodou.
K čištění filtračního válce nepoužívejte žádný mycí ani čisticí prostředek. Než filtrační válec vložíte
zpět do pouzdra, nechte jej důkladně vyschnout.
7 Uvolněte zámek filtračního válce a vložte filtrační válec zpět do pouzdra filtračního válce.
8 Pouzdro filtračního válce vložte zpět do prachové nádoby a nádobu pak vložte zpět do
přístroje.
ochranný filtr motoru
Ochranný filtr motoru čistěte jednou ročně.
1 Vyjměte ochranný filtr motoru z přístroje (Obr. 26).
 Filtr vyklepejte nad odpadkovým košem.
Pokud by byl ochranný filtr motoru velmi špinavý, můžete ho opláchnout pod studenou tekoucí
vodou.
K čištění ochranného filtru motoru nepoužívejte žádný mycí ani čisticí prostředek.
 Vyčištěný ochranný filtr motoru zatlačte zpět do přihrádky pro filtr, aby byl řádně
zajištěn. (Obr. 27)
Filtr super Clean air (pouze některé typy)
Filtr Super Clean Air umístěný v zadní části přístroje je opatřen elektrostaticky nabitými vlákny. Tato
vlákna filtrují většinu menších částic vyfukovaného vzduchu.
Filtr Super Clean Air vyměňte vždy po šesti měsících.
1 Otevřete mřížku filtru (Obr. 28).
 Držák filtru vyjměte (Obr. 29).
 Otevřete držák filtru a vyjměte starý filtr (Obr. 30).
 Do držáku vložte nový filtr a držák zavřete (ozve se „klapnutí“) (Obr. 31).
5 Vložte držák filtru zpět do přístroje (Obr. 32).
6 Zavřete mřížku filtru (ozve se „klapnutí“) (Obr. 33).
Filtr super Clean air HePa (pouze některé typy)
Místo filtru Super Clean Air mohou být některé typy vybaveny filtrem Super Clean Air HEPA. Tento
filtr může z výstupu vzduchu odstranit 99,5 % všech částic až do velikosti 0,0003 mm. Toto se netýká
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Čeština 1
pouze normálního domácího prachu, ale také různých mikroskopických škůdců, například roztočů a
jejich exkrementů, které mohou být příčinou respiračních alergií.
- Filtr Super Clean Air HEPA vyměňte vždy po šesti měsících.
- Tento filtr můžete měnit stejným způsobem jako filtr Super Clean Air.
skladování
1 Přístroj vypněte a síťovou zástrčku odpojte od zásuvky ve zdi.
 Stiskněte tlačítko navíjení kabelu a naviňte napájecí kabel (Obr. 34).
 Připevněte hubici k přístroji zasunutím výstupku na hubici do parkovací drážky na vysavači.
Přístroj uchovávejte ve vodorovné poloze tak, aby se všechna kolečka dotýkala
podlahy (Obr. 17).
 Hubici Tri-Active ukládejte vždy v nastavení pro koberce (se zasunutým kartáčem), aby se
postranní štětiny neohýbaly (Obr. 9).
objednávání příslušenství a filtrů
Pokud byste měli jakékoli problémy s obstaráváním prachových sáčků, filtrů nebo jiného příslušenství,
obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi nebo vyhledejte informace
na letáčku s celosvětovou zárukou.
- Filtrační válce Philips lze zakoupit pod typovým označením 4322 004 93320.
- Filtry Super Clean Air lze zakoupit pod typovým označením FC8032.
- Filtry Super Clean Air HEPA lze zakoupit pod typovým označením FC8044.
ochrana životního prostředí
-

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 35).
Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou
stránku společnosti Philips www.philips.com, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky
společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního
dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Řešení problémů
1
2
-

Sací výkon je nedostatečný:
Zkontrolujte, zda je regulátor sání nastaven na maximum.
Filtrační válec je zřejmě znečistěný. Vyčistěte filtrační válec.
Zřejmě jsou znečistěné i ostatní filtry. Vyčistěte nebo vyměňte i ostatní filtry.
Může být ucpaná hubice, trubice nebo hadice. Ucpání odstraníte tak, že odpojíte ucpaný díl a
připojíte ho k vysavači obráceným směrem (pokud je to možné). Zapněte vysavač na plný výkon
a pokuste se ucpanou část vysát opačným směrem (Obr. 36).
Nelze uzavřít zarážku prachové nádoby.
Zkontrolujte, zda jste filtrační válec správně vložili do pouzdra filtračního válce.
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