
Návod k obsluze

Ruční cyklonový vysavač

RL-HVC400

Jsme  rádi,  že  jste  si  koupili  vysavač  Royalty  Line  RL-HVC400.  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.

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. 
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POPIS SOUČÁSTÍ VYSAVAČE

1. Vypínač + držadlo
2. Tlačítko na povolení nádoby na prach
3. Nádoba na prach
4. Filtr
5. Kryt nádoby na prach
6. Vyprazdňovací tlačítko
7. Kombinovaný kartáč
8. Velký kartáč na vysávání větších ploch

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Vyjměte vysavač z obalu a odstraňte všechny součásti obalu. 
• Používejte vysavač pouze, pokud jsou všechny součásti filtru řádně umístěné. Poškozený nebo
nesprávně umístěný filtr může poškodit celé zařízení.

POUŽITÍ
• Zvolte vhodný nástavec/kartáč
• Připojte přívodní kabel ke zdroji elektrického proudu.
• Stiskněte vypínač.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění: Před přemístěním, sestavováním, rozkládáním a čištěním vysavač vždy nejprve 
odpojte od zdroje elektrického proudu.
Tlačítkem (6) povolte dno nádoby na prach – nádoba se otevře a prach vypadne. 

Vyprazdňování nádoby na prach
• Nádobu na prach  odejmete tak, že stisknete tlačítko  na držadle vysavače.
• 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 filtru 
• Stiskněte tlačítko (2), abyste odstranili nádobu na prach a zatáhněte za páčku.
• Otočte nádobou doleva a odeberte ji. 
• Opatrně sejměte držák pěnového filtru z cyklonového filtru.
• Vyjměte pěnový filtr z držáku. Upozornění: tenký látkový filtr je připevněný k držáku filtru a 
není možné jej vyjmout z držáku filtru! 
• Všechny součásti filtru důkladně vymyjte v čisté, vlažné vodě. Nepoužívejte žádné saponáty.
• Před vrácením do vysavače nechte filtry důkladně vyschnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí:       220-240 V  
Frekvence:     ~ 50/60 Hz
Výkon:      400 W
Objem nádoby na prach: 0,6 l

Likvidace

Symbol , 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:
barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov
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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