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cs   Návod k použití a záruka



Vážení zákazníci, 

tento nový akumulátorový vysavač si Vás získá svým prak-
tickým designem s krásným tvarem. Je mimořádně lehký  
a kompaktní. Protože je bezkabelový, dosáhnete s ním i na 
obtížně přístupná místa. Kartáčový nástavec je vhodný pro 
citlivé povrchy. 
Akumulátorový vysavač má také integrovanou svítilnu  
s funkcí SOS.

Věříme, že Vám tento nový akumulátorový vysavač bude 
dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

 www.tchibo.cz/navody
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K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně 
přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze 
tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo 
k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu:

 Tento symbol varuje před nebezpečím poranění. 

  Tento symbol varuje před nebezpečím poranění 
 elektrickým proudem.

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým poraně-
ním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými 
věcnými škodami.

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo 
 poškozením.

Takto jsou označeny doplňující informace.
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Bezpečnostní pokyny 

Účel použití

•  Akumulátorový vysavač je určen k vysávání prachu, 
 nečistot, drobků atd. Není vhodný k čištění velkých  
ploch nebo dlouhodobému používání. 

• Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití  
a není vhodný ke komerčním účelům. 

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání 
přístrojů

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby  
s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo 
 vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim 
bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje 
a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí 
nebezpečí.  
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti  
si s přístrojem nesmí hrát. 

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
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NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem 

• Nenamáčejte přístroj ani nabíjecí kabel micro-USB do vody 
nebo jiných tekutin, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Přístroje se nedotýkejte mokrýma rukama.

• Do otvorů přístroje nestrkejte žádné jehly ani jiné kovové 
předměty. 

• Neuvádějte přístroj do provozu, pokud přístroj sám nebo 
jeho nabíjecí kabel micro-USB vykazují viditelné známky 
poškození nebo pokud přístroj spadl na zem.

• Přístroj rozebírejte jen do míry popsané v tomto návodu. 
Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy 
přístroje nebo nabíjecího kabelu micro-USB svěřte vždy 
výhradně odbornému servisu nebo našemu zákaznickému 
centru.

• Při nabíjení akumulátorového vysavače mějte na paměti:
 -  Neumisťujte nádoby s tekutinami, například vázy  

s květinami, do blízkosti akumulátorového vysavače.
Nádoba by se mohla převrhnout a tím se sníží bez-
pečnost při zacházení. Hrozí nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem.
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 -  Pro nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér 
USB, který odpovídá „Technickým parametrům“,  
nebo připojte akumulátorový vysavač k počítači.

 -  Nepoužívejte vadné síťové adaptéry USB a ani se je 
nepokoušejte sami opravit.

VÝSTRAHA před zneužitím

•  V žádném případě nevysávejte tyto věci:
 –  žhavý popel, cigaretové nedopalky, zápalky atd.: 

 Nebezpečí požáru! 
 -  tonery do tiskáren: Nebezpečí požáru, resp. výbuchu!
 –  leptavé nebo jedovaté látky (např. kyseliny, azbest 

nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!
 –  tekutiny (zejména tekuté čisticí prostředky na koberce): 

Nebezpečí zkratu!
 –  špičaté, tvrdé předměty (např. skleněné střepy, hřebíky 

apod.): Tyto předměty mohou zničit filtr.
 –  sádru, cement, prach z vrtání, stavební odpad, líčidla 

atd.: Tyto látky mohou ucpat filtr, a tím poškodit přístroj.
 –  kabely, vedení apod.: Může dojít k poškození jejich 

izolace.
• Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých 

materiálů. 
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• Přístroj nepoužívejte ke sbírání malých předmětů.
VÝSTRAHA před popálením/požárem 

• Akumulátor ve výrobku není možné vyměňovat ani 
 demontovat svépomocí. Při neodborné demontáži 
 akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor   
lze vyměnit pouze za stejný nebo rovnocenný typ.  
Když je akumulátor vadný, obraťte se na autorizovaný 
servis nebo na náš zákaznický servis.

• Do blízkost výrobku nestavte žádné zdroje otevřeného 
ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Abyste zabránili roz-
šíření ohně, musíte udržovat svíčky a jiné zdroje otevře-
ného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku.

• Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten  
se  nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.

• Akumulátor neupravujte/nedemontujte/nezahřívejte/ 
nerozebírejte.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

• Když používáte ruční vysavač v autě: Když vysavač v autě 
nepoužíváte, nenechávejte jej ležet ve vozidle nepřipojený 
nebo nepřipevněný. Během extrémních jízdních úkonů může 
přístroj nekontrolovatelně prolétávat vnitřkem vozidla. 
Zajistěte jej např. v kufru auta nebo jej nechte ležet doma. 
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• Nabíjecí kabel micro-USB položte tak, aby o něj nikdo 
 nemohl zakopnout.

• Nikdy nevysávejte povrch lidí ani zvířat. Mějte zásadně 
vlasy, části těla a části oblečení, jako např. tkaničky  
u bot nebo šály, v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru. 
Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpání, když je vysavač 
v provozu.

• Před vyjmutím kartáčového nástavce, přístroj vypněte.
• Přístroj nesmí být během provozu, čištění nebo odnímání 

nádobky na prach připojen nabíjecím kabelem micro-USB 
ke zdroji proudu. 

POZOR na věcné škody

• Akumulátorový vysavač nepřehřívejte. Maximálně po 
12 minutách jej vypněte a nechte jej po dobu přibližně  
30 minut ochlazovat. 

• Dbejte na to, aby větrací štěrbiny přístroje nebyly zakryty 
prachem apod.

• Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání přístroje 
při extrémních teplotách nebo extrémně nízkém tlaku 
vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).

• Akumulátorový vysavač přenášejte vždy pouze za držadlo, 
nikdy ne za nabíjecí kabel micro-USB.
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• Akumulátorový vysavač smí být používán pouze 
 kompletně sestavený a se zabudovaným filtrem.

• Používejte pouze originální příslušenství.
• Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, 

přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. 
 Akumulátor chraňte hlavně před nadměrným teplem.

• V žádném případě nepoužívejte abrazivní, agresivní ani 
čisticí prostředky, které by mohly přístroj poškrábat.
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Přehled (rozsah dodávky)

 
 vypínač  

akumulátorového  vysavače

nádoba na prach

filtr

kartáčový nástavec

nabíjecí kabel 
micro-USB

větrací štěrbiny

  
kontrolka vypínače

sací otvor

svítilna/SOS

rukojeť

krytka

kontrolka

LED osvětlení

 
  připojovací zdířka USB 

kryt svítidla
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Nabíjení akumulátoru

  M Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

Při dodávce není akumulátor úplně nabitý. Aby bylo dosaženo 
maximální nabíjecí kapacity, před prvním použitím akumulátor 
plně nabijte.

 1.  Připojte jeden konec nabíjecího 
 kabelu micro-USB k připojovací 
zdířce USB   na akumulátorovém 
vysavači a druhý konec kabelu 
 připojte k počítači nebo 
k USB  síťovému adaptéru  
(není součástí balení).

2.  Zasuňte USB síťový adaptér  
do zásuvky.

3. Během procesu nabíjení bliká kontrolka. Když kontrolka tr-
vale svítí, je akumulátor plně nabitý.

Nabíjení trvá maximálně přibližně 2 hodiny. S plně nabitým 
akumulátorem může vysavač pracovat přibližně 12 minut. 

  M Po nabíjení vytáhněte síťový USB adaptér ze zásuvky, nebo 
nabíjecí micro-USB kabel z počítače a nabíjecí kabel z vysa-
vače.

Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně 
nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když vysavač nepou-
žíváte.

Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové 
teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba 
provozu. 
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Použití

  Akumulátorový vysavač se během používání zahřívá.   
Je to normální a není to závada. 

Odebrání a nasazení krytky

1. Stáhněte krytku z přístroje.

2. Nasaďte krytku na přístroj a pevně ji přitlačte, aby citelně  
a slyšitelně zaskočila.

Zapnutí a vypnutí akumulátorového vysavače

1.  Vytáhněte držadlo směrem nahoru. 
 
 
 
 

2.  Zapněte vysavač stisknutím vypínače .

3.   Opětovným stisknutím vypínače  
 akumulátorový vysavač vypnete.
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Použití kartáčového nástavce

Na čalounění a citlivé povrchy používejte kartáčový nástavec.

aretační tlačítko

1.   Stiskněte aretační tlačítko  
a vysuňte kartáč dopředu. 

2.  Pusťte aretační tlačítko a posou-
vejte kartáč dál, dokud citelně  
a slyšitelně nezaskočí. 
 

3.  Nasaďte kartáčový nástavec 
na sací otvor.  

  M  Pro vyjmutí vytáhněte kartáčový nástavec přímo ze sacího 
otvoru.

  M Pokud chcete uložit kartáčový nástavec, stiskněte aretační 
tlačítko a posouvejte kartáč dál, dokud citelně a slyšitelně 
nezaskočí.
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Zapnutí a vypnutí světla

Světlo lze zapnout ve třech stupních:jako svítilna,  
jako LED osvětlení nebo jako signál SOS.

  M  Stiskněte vypínač  ...

1x

… 1x pro zapnutí svítilnu.

 

2x

… 2x pro zapnutí LED osvětlení.

 
 
 
 

3x

SOS

... 3x pro zapnutí signálu SOS.

  M K vypnutí přístroje podržte vypínač  cca 3 sekundy 
 stisknutý.
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Čištění

Čištění kartáčového nástavce

1. Přístroj vypněte a vyjměte kartáčový nástavec.

2. Odstraňte z kartáčového nástavce vlasy nebo provázky.

3. Otřete kartáčový nástavec lehce navlhčeným hadříkem, 
který nepouští vlákna.

Vyprázdnění a vyčištění nádoby na prach

POZOR na věcné škody

Přístroj nesmí být zapnutý, když z něj vyjímáte nádobu  
na prach.

Pravidelně vyprazdňujte nádobu na prach, aby se předešlo 
 snížení sacího výkonu, přehřívání přístroje a nadměrnému 
znečištění filtru.

1. Vypněte akumulátorový vysavač.

2. Držte akumulátorový vysavač tak, aby nádoba na prach 
směřovala dolů.

  Nejlépe vytřepejte obsah nádoby na prach přímo do 
 odpadkového koše.

3.  Otočte nádobu na prach proti směru 
 hodinových ručiček, aby kruh na nádobě 
na prach směřoval na bod na krytu  
(viz obrázek) a vyjměte nádobu na prach 
z krytu.
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4.  Z nádoby na prach vyjměte filtr.  

 

5. Vyprázdněte nádobu na prach. V případě potřeby otřete 
výrobek vlhčeným hadříkem.

Čištění filtru

kryt filtru

košíček s filtrem

držák filtru

gáza

1. Otočte průhledným krytem filtru ve směru hodinových 
 ručiček a vyjměte ho společně s košíčkem filtru z držáku 
filtru.

2. Košíček s filtrem sejměte z krytu filtru. 

3. Košíček s filtrem a držák filtru lehce vyklepejte. Držák filtru 
můžete také vykartáčovat nebo otřít vlhkým hadříkem. 
Buďte přitom opatrní, abyste nepoškodili gázu.

4. Otřete průhledný kryt filtru vlhkým hadříkem.
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5. Před opětovnou montáží filtru, nechte všechny díly úplně 
uschnout. 

 Pokud by již nebylo možné filtr uspokojivě vyčistit nebo by 
sací výkon akumulátorového vysavače kvůli znečištění filtru 
klesal, můžete si objednat nový filtr v našem zákaznickém 
 centru (viz kapitola „Zákaznické centrum“).

Z hygienických důvodů je potřeba filtr pravidelně měnit.

Znovu sestavte akumulátorový vysavač

1.  Vložte filtr do nádoby na prach. 

 
 
 

2.  Umístěte nádobu na prach na kryt tak, 
aby kruh na nádobě na prach směřoval 
směrem k bodu na krytu (viz obrázek).

3.  Otáčejte nádobou na prach ve směru 
 hodinových ručiček, dokud se bod na 
 nádobě na prach nevyrovná s bodem  
na krytu. Nádoba na prach musí slyšitelně 
a citelně zaskočit.
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Čištění těla vysavače

POZOR na věcné škody

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo 
abrazivní čisticí prostředky. 

  M Tělo vysavače vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem, který 
nepouští vlákna. 

Závada / náprava

• Přístroj nefunguje • Je akumulátor nabitý?

• Nízký sací výkon • Není nádoba na prach plná?

• Není filtr silně znečištěný?

• Je akumulátor dostatečně 
 nabitý?

• Vyšší hlasitost • Není nádoba na prach plná?

•  Je nádoba na prach správně 
 nasazená? 

• Je filtr správně nasazený?

• Není filtr znečištěný?

• Nachází se v sacím otvoru nějaký 
předmět? 
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Technické parametry

Model:      603 493

Port USB:      5 V  2 A 
(symbol  označuje stejnosměrný proud)

Akumulátor

 typ:     2x 3,7 V 2000 mAh,  
       ISR18650 lithium-iontový  
 napětí:     7,4 V / 2000 mAh 
 doba nabíjení:   cca 2 h 
 jmenovitá energie: 14,8 Wh 
       (testováno podle UN 38.3)

Akumulátorový vysavač

 max. sací síla:   5,5 kPa 
 úroveň hluku:   cca 80 dBA 
 doba provozu:  cca 12 min  
       (s plně nabitou baterií) 
 objem 
 nádoby na prach:  cca 80 ml

Okolní teplota:    +10 až +40 °C

Made exclusively for:   Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
technických a vzhledových změn. 
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Likvidace

Tento výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklova-
telných materiálů. To snižuje produkci odpadů a chrání životní 
prostředí. 

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru 
papíru, lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat 
do domovního odpadu! 
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděle-
ně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, 

na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní 
nebo městské správy. 

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! 
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni 
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou 

správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají 
baterie. 

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpeč-
nostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej 
možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná 
demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj ode-
vzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje 
přístroj i akumulátor. 
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Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje  
záruku v trvání 3 let od data prodeje. 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové  
a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je před-
ložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních  
partnerů autorizovaných  společností Tchibo. Tato záruka platí 
v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbor nou 
manipulací nebo  nedostatečným odvápňováním, na díly 
podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. 
Tyto si můžete objednat v našem  zákaznickém servisu. 
Pozáruční opravy můžete nechat  provádět,  po kud jsou ještě 
možné, na vlastní náklady za režijní cenu  kalkulovanou 
individuálně v našem  servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.
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Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se 
pro sím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci  
Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším 
postupu. 

  Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím 
 následující údaje:

 • svou úplnou adresu,
 •  telefonní číslo (na kterém jste přes den k zastižení)  

a/nebo e-mailovou adresu,
 • datum prodeje a
 •  pokud možno co nejpřesnější popis závady. 

K výrobku přiložte kopii účtenky. Výrobek dobře zabalte,  
aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším 
zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze  
tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět. 

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě 
Tchibo. 

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás 
o tom, jestli: 
•  si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
•  Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět  

(na Vaše náklady) nebo
•  máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít 
objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy  
k prů běhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický 
servis. Přitom vždy uvá dějte číslo výrobku.
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Zákaznický servis 

 
  800 900 826 

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod. 
sobota    8:00 - 16:00 hod. 
e-mail: service@tchibo.cz  

Číslo výrobku: 603 493


