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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.
Pri používaní spotrebiča je dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia:
1 Vždy sa uistite, že napätie v elektrickej sieti je zhodné s napätím 

uvedeným na typovom štítku spotrebiča, a že je systém kompatibilný s 
napájaním spotrebiča.

2 Tento spotrebič vyhovuje smerniciam 2014/35 / EÚ a EMC 2014/30 / EÚ.
3 Spotrebič sa môže používať len na určený účel, ktorým je vysávanie 

prachu v domácnosti. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne, 
a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené 
nesprávnym alebo neprimeraným použitím.

4 Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horúceho popola, veľkých kusov 
skla, sutiny, ostrých alebo špicatých predmetov a tekutín.

5 Keď spotrebič nepoužívate a aby ste zabránili prehriatiu spotrebiča, 
odpojte napájací kábel od elektrickej siete.

6 Spotrebič pripojte len k sieťovej zásuvke.
7 Nikdy nepoužívajte spotrebič bez vrecka alebo filtra motora alebo ak sú 

vrecko alebo filter poškodené.
8 Nikdy nepoužívajte zariadenie na mokrom povrchu.
9 Nikdy nevysávajte tekutiny.
10 NIKDY NEVKLADAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN.
11 Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte ruky alebo nohy mokré alebo vlhké.
12 Nikdy nepoužívajte prístroj s bosými nohami.
13 Nenechávajte spotrebič vystavený vplyvom počasia (dážď, slnko atď.).
14 Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátorov).
15 Pred čistením alebo výmenou filtrov spotrebič vždy odpojte od siete.

Obr. 10 Obr. 11
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16 Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými 
skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej 
za ich bezpečnosť, alebo neboli oboznámené s pokynmi týkajúcimi sa 
používania spotrebiča.

17 Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte 
mimo dosahu detí.

18 Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom 
nehrajú.

19 Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel.
20 Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo 

horúcimi povrchmi.
21 Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel.
22 Ak je kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca, autorizované stredisko 

alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám.
23 Spotrebič zapnite vždy s regulátorom výkonu nastaveným na minimum.
24 Po každom použití odpojte spotrebič od elektrickej siete.
25 V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám 

prerezať napájací kábel. Odporúčame tiež, aby všetky nebezpečné 
časti boli zlikvidované, a zaistite , aby sa deti so spotrebičom alebo jeho 
súčasťami nehrali.

26 Obal nikdy nenechávajte v dosahu detí, pretože je potenciálne 
nebezpečný.

27 Aby ste výrobok správne zlikvidovali podľa Európskej smernice 
2012/19 / EÚ, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov, 
ktorá je priložená k spotrebiču.

DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY.
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POPIS SPOTREBIČA

A Nádoba na prach
B Telo spotrebiča
C Tlačidlo na navíjanie kábla 

ovládané nohou
D Tlačidlo na odistenie / uvoľnenie 

nádoby na prach
E Rukoväť nádoby na prach
F Nožný spínač
G Otvor na pripojenie hadice

H Rukovät
I Prepínač typu vysávaného 

povrchu, tvrdej podlahy / 
koberca

L Podlahová kefa
M Hadica
N Posuvné zariadenie
O Teleskopická trubica
P Úzky štrbinový nadstavec s kefou

PRÍSLUŠENSTVO

Teleskopická trubica (O)
Nasuňte predlžovaciu trubicu na rukoväť a potom namontujte požadovaný 
nadstavec.
Po namontovaní nadstavca je možné teleskopickú trubicu predĺžiť pomocou 
posuvného zariadenia (obr. 4) a posunúť ju na požadovanú dĺžku. Uvoľnením 
posuvného zariadenia zastavíte teleskopickú trubicu v požadovanej polohe.

Podlahová kefa (L)
- Ideálna na čistenie veľkých plôch a rohov, ktoré sú ťažko dostupné.
- Neodporúčame používať kefu na čistenie kobercov a odolných podláh. 

Kefa má kolieska, ktoré jej umožňujú kĺzať sa po všetkých povrchoch. 
Vyberte požadované nastavenie štetín stlačením prepínača na konci kefy. 
Ak chcete štetiny zasunúť, stlačte prepínač označený symbolom koberca 

.
- Pre ochranu hladkej podlahy, ako je PVC, parkety alebo dlažba, je 

lepšie používať kefu. Štetiny spustíte stlačením prepínača označeného 
symbolom hladkej podlahy .

Úzky štrbinový nadstavec s kefou (P)
Tento nadstavec je ideálny na čistenie medzi záhybmi tkanín, kĺbov, rohov 
alebo výklenkov, ktoré nie je možné dosiahnuť pomocou zariadenia na 
čistenie podlahy. Tento nadstavec je možné namontovať aj priamo na rukoväť 
(H).
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ZOSTAVENIE SPOTREBIČA

DÔLEŽITÉ: Pred namontovaním alebo odstránením príslušenstva sa vždy 
uistite, že ste vysávač odpojili od elektrickej siete.
- Hadicu (M) zasuňte do otvoru na pripojenie hadice (G) jemným otáčaním, 

pokým nezacvakne (obr. 2).
- Teleskopickú trubicu (O) vložte do rukoväte (obr. 3).
- Posuvné zariadenie (N) posuňte dopredu a dolnú časť trubice vytiahnite 

na požadovanú dĺžku (obr. 4). Trubicu skrátite zatlačením v opačnom 
smere.

- Na teleskopickú trubicu naložte požadovaný nadstavec.

POUŽITIE SPOTREBIČA

UPOZORNENIE: Pred použitím vysávača odstráňte z podlahy všetky veľké 
alebo ostré predmety, aby ste zabránili možnému poškodeniu vysávača.
Pred použitím spotrebiča najskôr úplne odviňte napájací kábel a pripojte ho 
k sieťovej zásuvke.
Stlačením nožného spínača (F) spotrebič zapnite. Vysávač je vybavený 
kolieskami, aby sa počas používania ľahko pohyboval.
DÔLEŽITÉ: Spotrebič môže vydávať pískanie, ktoré po niekoľkých sekundách 
prestane.
VAROVANIE: Ak dôjde k zablokovaniu prívodov vzduchu, kefiek alebo 
teleskopickej trubice, okamžite vysávač vypnite. Pred opätovným zapnutím 
vysávača odstráňte príčinu zablokovania.

Po použití vysávača
Spotrebič vypnite nožným spínačom (F).
Potom odpojte spotrebič od elektrickej siete a podržte nožný pedál (C) na 
spotrebiči, po kým nebude napájací kábel úplne navinutý.
VAROVANIE: Počas navíjania napájacieho kábla ho usmerňujte rukami v 
správnom smere, aby ste predišli riziku zranenia.
Odložte spotrebič tak, že podlahovú kefu (L) umiestnite na špeciálny hák v 
zadnej časti (obr. 5).

Prenášanie vysávača
Prístroj prenášajte len pomocou rukoväte v hornej časti (E).
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE: Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vypnite spotrebič a 
odpojte ho od elektrickej siete.
Nečistoty sú vysávané do nádoby na prach (A). Vzduch sa čistí 
permanentným umývateľným filtrom umiestneným vo vnútri nádoby na 
prach, ochranným filtrom motora a filtrom na výstupe vzduchu umiestneným 
na zadnej strane zariadenia.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte vysávač, ak nejaký filter chýba alebo je 
poškodený. Všetok prach by sa tak dostal do spotrebiča a poškodil motor.
VAROVANIE: Filtre čistite pravidelne alebo vždy, keď sa Vám zdá, že sa sací 
výkon znížil.

Ako vyprázdniť nádobu na prach (A)
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (D) a súčasne pomocou rukoväte (E) vyberte 

nádobu na prach (A) (obr. 6).
- Vyprázdnite nádobu na prach (A) otvorením veka pomocou 

uvoľňovacieho tlačidla (obr. 7).
DÔLEŽITÉ: Ak chcete vyprázdniť nádobu a zabrániť úniku akýchkoľvek 
nečistôt, odporúčame ju najskôr umiestniť do plastového vrecka a vyprázdniť 
tam.
- Na úplné vyčistenie nádoby (A) je potrebné ju kompletne rozobrať, ako je 

popísané nižšie:
- otvorte veko filtra pomocou páky na nastavenie smeru (obr. 8) a potom 

vytiahnite filter a špongiový filter (obr. 9).
- vyberte filter jeho otočením v smere hodinových ručičiek (obr. 10).
DÔLEŽITÉ: Filtre vždy umyte len čistou vodou bez použitia mydla alebo 
saponátov. Odporúča sa čistiť filter minimálne každých 6 mesiacov alebo keď 
sa sací výkon zníži.
- Pred ďalším použitím skontrolujte nádobu (A).
- Vložte filtre do krytu a zatvorte veko filtra spustením uzatváracej páky, 

pokým nezacvakne na svojom mieste.
- Celý filter vložte do nádoby (A) a zaistite proti smeru hodinových ručičiek.
- Teraz naložte celú nádobu na prach (A) na telo prístroja a jemne zatlačte, 

pokým nezacvakne na svoje miesto (obr. 11).
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Čistenie filtra na výstup vzduchu
Tento filter čistí vzduch ešte predtým, ako opustí vysávač. Pri čistení filtra 
postupujte nasledovne:
- Pomocou páky vyberte malý kryt zo zadnej strany spotrebiča (obr. 12).
- Vyčistite filter v studenej vode a nechajte ho vysušiť (obr. 13).
- Vráťte čistý (alebo nový) filter na výstup vzduchu do mriežky na spotrebiči 

a zatlačte ho, pokým nezacvakne na miesto.
VAROVANIE: Filter umyte len v čistej vode bez použitia mydla alebo 
saponátov.

Čistenie vysávača
Kryt, zásobník na prach a uloženie filtra môžete podľa potreby utrieť 
navlhčenou textíliou. Pritom nesmie do vysávača vniknúť žiadna tekutina. 
Nikdy nepoužívajte vysoko účinné čistiace prostriedky (odstraňovače škvŕn, 
riedidlá), pretože môžu poškodiť plastové povrchy. Zástrčku zasuňte späť do 
sieťovej zásuvky až vtedy, keď sú všetky časti úplne suché.
DÔLEŽITÉ : Nemažte ani neolejujte žiadne rotujúce časti, pretože to môže 
spôsobiť, že sa špina a páperie ešte viac prilepia na spotrebič.
VAROVANIE: Odporúčame čistiť filter minimálne každých 6 mesiacov alebo 
keď sa sací výkon znížil.

Čistenie kefiek
Keď je spotrebič zapnutý, pohybujte rukou medzi štetinami na kefke, aby ste 
ich zbavili zachyteného prachu, ktorý sa potom nasaje do vysávača.

POMOC A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných častí spotrebiča 
kontaktujte autorizovaný servis ARIETE.
Ak potrebujete pomoc a opravy (v rámci záruky alebo po skončení záruky), 
kontaktujte miestne servisné stredisko ARIETE.
DÔLEŽITÉ: Výrobné číslo spotrebiča je uvedené na typovom štítku.



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.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:
DSI Slovakia s.r.o.

Letná 42
040 01  Košice

Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.
Při používání spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní opatření:
1 Vždy se ujistěte, že napětí v elektrické síti je shodné s napětím uvedeným 

na typovém štítku spotřebiče, a že je systém kompatibilní s napájením 
spotřebiče.

2 Tento spotřebič vyhovuje směrnicím 2014/35 / EU a EMC 2014/30 / EU.
3 Spotřebič lze používat pouze k určenému účelu, kterým je vysávání 

prachu v domácnosti. Jakékoliv jiné použití se považuje za nesprávné, 
a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené 
nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

4 Nepoužívejte spotřebič k vysávání horkého popela, velkých kusů skla, 
suti, ostrých nebo špičatých předmětů a tekutin.

5 Když spotřebič nepoužíváte a abyste zabránili přehřátí spotřebiče, 
odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

6 Spotřebič připojte jen k síťové zásuvce.
7 Nikdy nepoužívejte spotřebič bez sáčku nebo filtru motoru nebo pokud 

jsou sáček nebo filtr poškozeny.
8 Nikdy nepoužívejte zařízení na mokrém povrchu.
9 Nikdy nevysávejte tekutiny.
10 NIKDY NEVKLÁDEJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN.
11 Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte ruce nebo nohy mokré nebo 

vlhké. 
12 Nikdy nepoužívejte přístroj s bosýma nohama.
13 Nenechávejte spotřebič vystavený vlivům počasí (déšť, slunce atd.). 
14 Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů). 
15 Před čištěním nebo výměnou filtrů spotřebič vždy odpojte od sítě.

Obr. 10 Obr. 11
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16 Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné 
za jejich bezpečnost, nebo nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se 
používání spotřebiče.

17 Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte 
mimo dosah dětí.

18 Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
19 Nikdy neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel.
20 Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo 

horkými povrchy.
21 Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel.
22 Pokud je kabel poškozen, musí jej nahradit výrobce, autorizované 

středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakýmkoli 
rizikům.

23 Spotřebič zapněte vždy s regulátorem výkonu nastaveným na minimum.
24 Po každém použití odpojte spotřebič od elektrické sítě.
25 V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme 

přeříznout napájecí kabel. Doporučujeme také, aby všechny nebezpečné 
části byly zlikvidovány, a zajistěte, aby si děti se spotřebičem nebo jeho 
součástmi nehrály.

26 Obal nikdy nenechávejte v dosahu dětí, protože je potenciálně 
nebezpečný.

27 Abyste výrobek správně zlikvidovali podle Evropské směrnice 
2012/19 / EU, přečtěte si příbalovou informaci, která je přiložena ke 
spotřebiči.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.



6

POPIS SPOTŘEBIČE

A Nádoba na prach 
B Tělo spotřebiče
C Tlačítko na navíjení kabelu 

ovládané nohou
D Tlačítko na odjištění / uvolnění 

nádoby na prach
E Rukojeť nádoby na prach 
F Nožní spínač
G Otvor na připojení hadice

H Rukojeť
I Přepínač typu vysávaného 

povrchu, tvrdé podlahy / koberce
L Podlahový kartáč 
M Hadice
N Posuvné zařízení
O Teleskopická trubice
P Úzký štěrbinový nadstavec s 

kartáčem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Teleskopická trubice (O)
Nasuňte prodlužovací trubici na rukojeť a potom namontujte požadovaný 
nástavec.
Po namontovaní nástavce lze teleskopickou trubici prodloužit pomocí 
posuvného zařízení (obr. 4) a posunout ji na požadovanou délku. Uvolněním 
posuvného zařízení zastavíte teleskopickou trubici v požadované poloze.

Podlahový kartáč (L)
- Ideální na čištění velkých ploch a rohů, které jsou obtížně dostupné.
- Nedoporučujeme používat kartáč na čištění koberců a odolných podlah. 

Kartáč má kolečka, která mu umožňují klouzat se po všech površích. 
Vyberte požadované nastavení štětin stisknutím přepínače na konci 
kartáče. Pokud chcete štětiny zasunout, stiskněte přepínač označený 
symbolem koberce .

- Pro ochranu hladké podlahy, jako je PVC, parkety nebo dlažba, je lepší 
používat kartáč. Štětiny spustíte stisknutím přepínače označeného 
symbolem hladké podlahy .

Úzký štěrbinový nástavec s kartáčem (P)
Tento nástavec je ideální k čištění mezi záhyby tkanin, kloubů, rohů nebo 
výklenků, kam není možné dosáhnout pomocí zařízení na čištění podlahy. 
Tento nástavec lze namontovat i přímo na rukojeť (H).
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SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

DŮLEŽITÉ: Před namontováním nebo odstraněním příslušenství se vždy 
ujistěte, že jste vysavač odpojili od elektrické sítě.
- Hadici (M) zasuňte do otvoru pro připojení hadice (G) jemným otáčením, 

dokud nezacvakne (obr. 2).
- Teleskopickou trubici (O) vložte do rukojeti (obr. 3).
- Posuvné zařízení (N) posuňte dopředu a dolní část trubice vytáhněte na 

požadovanou délku (obr. 4). Trubici zkrátíte zatlačením v opačném směru.
- Na teleskopickou trubici naložte požadovaný nástavec.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

UPOZORNĚNÍ: Před použitím vysavače odstraňte z podlahy všechny velké 
nebo ostré předměty, abyste zabránili možnému poškození vysavače. Před 
použitím spotřebiče nejdříve zcela odviňte napájecí kabel a připojte jej k 
síťové zásuvce.
Stisknutím nožního spínače (F) spotřebič zapněte. Vysavač je vybaven 
kolečky, aby se během používání snadno pohyboval.
DŮLEŽITÉ: Spotřebič může vydávat pískání, které po několika sekundách 
přestane.
VAROVÁNÍ: Pokud dojde k zablokování přívodů vzduchu, kartáčků nebo 
teleskopické trubice, okamžitě vysavač vypněte. Před opětovným zapnutím 
vysavače odstraňte příčinu zablokování.

Po použití vysavače
Spotřebič vypněte nožním spínačem (F).
Potom odpojte spotřebič od elektrické sítě a podržte nožní pedál (C) na 
spotřebiči, dokud nebude napájecí kabel zcela navinutý.
VAROVÁNÍ: Během navíjení napájecího kabelu ho usměrňujte rukama ve 
správném směru, abyste předešli riziku zranění.
Odložte spotřebič tak, že podlahový kartáč (L) umístíte na speciální hák v 
zadní části (obr. 5).

Přenášení vysavače
Přístroj přenášejte pouze pomocí rukojeti v horní části (E).



8

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vypněte spotřebič a 
odpojte jej od elektrické sítě.
Nečistoty jsou vysávány do nádoby na prach (A). Vzduch se čistí 
permanentním omyvatelným filtrem umístěným uvnitř nádoby na prach, 
ochranným filtrem motoru a filtrem na výstupu vzduchu umístěným na zadní 
straně zařízení.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte vysavač, pokud nějaký filtr chybí nebo 
poškozený. Všechen prach by se tak dostal do spotřebiče a poškodil motor. 
VAROVÁNÍ: Filtry čistěte pravidelně nebo vždy, když se Vám zdá, že se sací 
výkon snížil.

Jak vyprázdnit nádobu na prach (A)
- Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a současně pomocí rukojeti (E) vyjměte 

nádobu na prach (A) (obr. 6).
- Vyprázdněte nádobu na prach (A) otevřením víka pomocí uvolňovacího 

tlačítka (obr. 7).
DŮLEŽITÉ: Pokud chcete vyprázdnit nádobu a zabránit úniku jakýchkoliv 
nečistot, doporučujeme ji nejprve umístit do plastového sáčku a vyprázdnit 
tam.
- Na úplné vyčištění nádoby (A) je třeba ji kompletně rozebrat, jak je 

popsáno níže:
- otevřete víko filtru pomocí páky na nastavení směru (obr. 8) a potom 

vytáhněte filtr a houbový filtr (obr. 9).
- vyjměte filtr jeho otočením ve směru hodinových ručiček (obr. 10).
DŮLEŽITÉ: Filtry vždy omyjte jen čistou vodou bez použití mýdla nebo 
saponátů. Doporučuje se čistit filtr minimálně každých 6 měsíců nebo když se 
sací výkon sníží.
- Před dalším použitím zkontrolujte nádobu (A).
- Vložte filtry do krytu a zavřete víko filtru spuštěním uzavírací páky, dokud 

nezacvakne na svém místě.
- Celý filtr vložte do nádoby (A) a zajistěte proti směru hodinových ručiček.
- Nyní naložte celou nádobu na prach (A) na tělo přístroje a jemně zatlačte, 

dokud nezapadne na své místo (obr. 11).
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Čištění filtru na výstup vzduchu
Tento filtr čistí vzduch ještě předtím, než opustí vysavač. Při čištění filtru 
postupujte následovně:
- Pomocí páky vyjměte malý kryt ze zadní strany spotřebiče (obr. 12).
- Vyčistěte filtr ve studené vodě a nechte ho vysušit (obr. 13).
- Vraťte čistý (nebo nový) filtr na výstup vzduchu do mřížky na spotřebiči a 

zatlačte ho, dokud nezapadne na místo.
VAROVÁNÍ: Filtr omyjte jen v čisté vodě bez použití mýdla nebo saponátů.

Čištění vysavače
Kryt, zásobník na prach a uložení filtru můžete dle potřeby otřít navlhčenou 
textilií. Přitom nesmí do vysavače vniknout žádná tekutina. Nikdy 
nepoužívejte vysoce účinné čisticí prostředky (odstraňovače skvrn, ředidla), 
protože mohou poškodit plastové povrchy. Zástrčku zasuňte zpět do zásuvky 
až tehdy, když jsou všechny části naprosto suché.
DŮLEŽITÉ: Nemažte ani neolejujte žádné rotující části, protože to může 
způsobit, že se špína a chmýří ještě více přilepí na spotřebič.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme čistit filtr minimálně každých 6 měsíců nebo když 
se sací výkon snížil.

Čištění kartáčků
Když je spotřebič zapnutý, pohybujte rukou mezi štětinami na kartáčku, 
abyste je zbavili zachyceného prachu, který se potom nasaje do vysavače.

POMOC A SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných částí spotřebiče 
kontaktujte autorizovaný servis ARIETE.
Pokud potřebujete pomoc a opravy (v rámci záruky nebo po skončení 
záruky), kontaktujte místní servisní středisko ARIETE.
DŮLEŽITÉ: Výrobní číslo spotřebiče je uvedeno na typovém štítku..



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.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:
DSI Czech, spol. s.r.o.

Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
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