
Návod k obsluze

Cyklonový vysavač

BSCM-1400.60

Děkujeme, že jste si  kopili  vysavač Royalty Line BSCM-1400.60. Pokud mu budete pravidelně věnovat
základní péči, bude vám dlouhá léta spolehlivě sloužit. Než se dáte do vysávání, přečtěte si však prosím
nejprve tento návod.
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu prevence požáru, úrazů elektrickým proudem a dalších škod na majetku i na zdraví prosím při
používání tohoto elektrospotřebiče dodržujte následující pokyny:
• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli
později kdykoli nahlédnout. 
• Zkontrolujte, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá údajům na technickém štítku spotřebiče.
• Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Před čištěním nebo pokud přístroj nebudete používat
jej odpojte od zdroje elektrického proudu. 
• Přívodní kabel uchovávejte mimo dosah horkých a ostrých předmětů. 
• Za provozu musí být spotřebič na rovné a stabilní podložce. Nikdy jej nepokládejte na horký povrch ani
do blízkosti zdrojů teple. Dávejte pozor i na ostatní elektropřístroje nacházející se v blízkosti. 
• Vysavač, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu nikdy nenamáčejte do vody ani jiných kapalin.
• Pravidelně kontroluje přístroj i přívodní kabel, zda nedošlo k jejich poškození. Pokud bude na přístroji 
patrné poškození, nepoužívejte jej. 
• Přístroj nikdy neopravujte sami, obraťte se na akreditované odborníky. 
• Spotřebič smějí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a 
mentálními schopnostmi a osoby bez dostatku znalostí a zkušeností pouze pokud jsou předem poučeny o 
použití a chápou možná rizika související s použitím.
• Děti si nesmějí s přístrojem hrát.  
• Čištění a běžnou údržbu přístroje smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
• Přístroj a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
• Spotřebič není určený  k ovládání externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým 
ovládáním. 

 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Přívodní kabel je vytahovací. Přestaňte vytahovat ve chvíli, kdy narazíte na odpor.
• Přívodní kabel před použitím celý vytáhněte. Nepoužívejte vysavač, jestliže přívodní kabel 

není vytažený celý. 
• Při delším vysávání se může přívodní kabel zahřát. Než jej smotáte, nechte ho vychladnout. 
• Před uložením nebo čištěním vysavač vždy vypněte, odpojte od proudu a nechte vychladnout. 
• Vysavač nepoužívejte venku.
• Nezakrývejte ani jinak neblokujte větrací otvory ani odvětrávací ventily.
• Na vysavač nevyvíjejte tlak a nestoupejte na přívodní kabel ani hadici. 
• Přístroj používejte, teprve když je celý úplně sestavený. 
• Nepoužívejte vysavač, pokud filtr a zásobník vysavače nejsou řádně upevněné. Před použitím je tedy
vždy nejprve upevněte. 
• Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin, výbušných nebo zápalných látek, cigaret, žhavého popele,
popele, hořlavin, hřebíků, jehel ani jiných špičatých nebo ostrých předmětů.
• Vysavačem nevysávejte cement,  studený popel, dřevěné ani  kovové piliny – mohly by ucpat filtr  i
samotný vysavač. Tyto případy nejsou kryty zárukou. 
• Než začnete namotávat přívodní kabel, vytáhněte jej ze zásuvky. 
• Neodstraňujte nádobu na prach, pokud je vysavač v provozu, je to velmi nebezpečné.
• Po každém použití vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtr. 
• Před použitím filtrů se ujistěte, že jsou ZCELA SUCHÉ. Filtrovací prvky vysavače nepoužívejte jinak než
s tímto vysavačem. 
• Uchovávejte vysavač v suchu. 
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POPIS SOUČÁSTÍ VYSAVAČE
a) Hlavní jednotka přístroje
b) Vypínač
c) Tlačítko pro namotávání kabelu
d) Regulace počtu otáček
e) Kryt HEPA filtru
f) Držák vysavače 
g) Nádoba na prach
h) Tlačítko pro odebrání nádoby na prach
i) HEPA filtr
k) Vzduchový filtr
m) Otvor pro hadici
n) Hadice
o) Přípojka hadice
p) Sací trubice
q) Držadlo s řízením intenzity vysávání
r) Kartáč
s) Kabel se zástrčkou

POUŽITÍ
Pozor: Přístroj používejte, pouze pokud je řádně sestavený!
1. Vyjměte vysavač z obalu a odstraňte všechny součásti obalu. 
2. Zasuňte zacvakávací koncovku (o) hadice do otvoru pro hadici (m).
3. Nastavte požadovanou délku sací trubice (p).
4. Zasuňte držadlo s řízením intenzity vysávání (q) do konce sací trubice (p).
5. Na druhý konec sací trubice (p) nasuňte požadované příslušenství.
6. Vymotejte celý kabel (s). Teď je přístroj připravený k provozu. 
7. Vypínačem vysavač zapněte (b). Stejným vypínačem můžete přístroj i vypnout.
8. Intenzitu vysávání můžete sami regulovat na držadle sací trubice (q).
9. Přívodní kabel (s) namotáte zpět stisknutím příslušného tlačítka (c).
10.  Při namotávání kabelu buďte opatrní. Při příliš rychlém namotávání by mohl někoho uhodit či něco 
poškodit. 
11. Chcete-li vyndat přípojku hadice (o) z otvoru ve vysavači (m) stiskněte přípojku (o).
12. Po použití vyčistěte nádobu vysavače (g).
13. Vyčistěte filtry: HEPA (zkratka označuje filtr zachycující mikročástice s vysokou účinností) filtr (i), filtr 
motoru (j) a vzduchový filtr (k).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění: Před přemístěním, sestavování, rozkládáním a čištěním vysavač vždy nejprve odpojte od 
zdroje elektrického proudu. 
• Po každém použití filtry čistěte, v případě potřeby je vyměňte. 
• Nepoužívejte vysavač, jestliže filtry chybí nebo jsou poškozené.
• Nikdy nepoužívejte hořlavé nebo leptavé látky, které by mohly poškodit přístroj či někoho poranit.
• K čištění filtrů nepoužívejte mýdlo. 
• Filtry nečistěte horkou vodou. 
• Zkontrolujte, že se v trubici nenacházejí žádné předměty. 
• Uchovávejte vysavač v čistotě a v suchu. 
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Vyprazdňování nádoby na prach (g)
• Nádobu na prach (g) odendáte tak, že stisknete tlačítko (h) na držadle vysavače (f).
• Poté nádobou na prach otáčejte doprava a následně ji můžete odebrat. 
• Při vyprazdňování dávejte pozor, abyste nádobu na prach opět správně sestavili, než ji opět připevníte 
k vysavači. 

Čištění HEPA filtru (i)
• Stiskněte tlačítko (h), abyste odstranili nádobu na prach (g) a zatáhněte za páčku.
• Otočte nádobou do leva a odeberte ji. 
• Otočte HEPA filtrem (i) doleva a odeberte jej.
• Odeberte kryt filtru (e) a důkladně ho vyčistěte. 
• Vyčistěte HEPA filtr a v případě potřeby jej vymáchejte ve vodě. 
• Před vrácením nádoby na prach (g) se prosím ujistěte, že HEPA filtr (i) i s krytem (e) jsou řádně 
nasazené.
• HEPA filtr se používá k zesílení účinku filtrace, a proto je třeba jej pravidelně čistit i prát.
• NEPOUŽÍVEJTE vysavač, pokud některý z filtrů není řádně nasazený nebo zcela chybí. 
• Odeberte HEPA filtr z držáku.
• HEPA filtr můžete vyprat ve vodě.
Pozor: Před vrácením do vysavače zkontrolujte, že jsou HEPA filtry naprosto suché. 

Čištění vzduchového filtru (k)
• Zvedněte záklopku a otevřete dvířka k filtru.
• Vyperte filtr ve studené vodě. 
Pozor: Před vrácením do vysavače zkontrolujte, že je filtr zcela suchý.

Čištění vysavače
Vysavač otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem neutrálním čisticím prostředkem. Přístroj 
nenamáčejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí: 220-240 V  
Frekvence:       ~ 50/60 Hz
Výkon: 1000 W

Likvidace
Symbol  přeškrtnuté  popelnice,  kterým je  produkt  označený,  znamená,  že  tento  produkt  je
klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí
vyhazovat  s domovním  odpadem.  Likvidaci  a  recyklaci  upravuje  směrnice  o  odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních

elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:
Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha
Dovozce do EU:
B.S.D TRADE B.V.B.A.
Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující  ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000,
Belgie
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