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SBĚRNÁ NÁDOBA NA VYSÁVÁNÍ POPELA 20 L 
POWX302 
1 OBLAST POUŽITÍ 
Pro či�tění krbu, grilu apod. Snadno připojitelná k mokrému i suchému vysavači. Ideální také 
pro odstraňování pilin a pevných nečistot ... 

Ne� začnete zařízení pou�ívat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti  
tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš zařízení  by se 
měl předávat dal�ím osobám jen s těmito pokyny. 

2 POPIS (OBR. 1-2-3) 
1. Sběrná nádoba 
2. Pojistná západka sběrné nádoby 
3. Víko 
4. Rukojeť 
5. Sací otvor 

6. Pry�ové těsnění pro hadici vysavače 
7. Sací hadice 
8. Hliníková hubice 
9. Podsestava prachového filtru 
10. Konektor prachového filtru 

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ 
§ Odstraňte ve�keré balicí materiály. 
§ Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). 
§ Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. 
§ Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní �ňůře, zástrčce a ve�kerém příslu�enství 

nevznikly během přepravy �kody.  
§ Ulo�te si balicí materiály na co nejdel�í dobu, nejlépe a� do konce záruční doby. Potom je 

zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu. 

VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní!  Děti si nesmějí hrát s 
plastovými sáčky! Nebezpečí udu�ení! 

1 ks  stroj 
1 ks  návod 
1 ks sací hadice Ø45 mm x 90 cm + plastový 
konektor 5 cm 

1 ks hliníková hubice (Ø3,85 cm x 20 cm) 
1ks omyvatelný filtr 

 

Jestli�e některé díly chybí nebo jsou po�kozeny, obraťte se na svého 
obchodníka. 

4 SYMBOLY 
V tomto návodu a u přístroje jsou pou�ívány následující symboly: 

 
Označuje riziko úrazu nebo 
poškození nástroje. 

 
Před pou�itím si přečtěte 
návod. 

 

V souladu se základními 
bezpečnostními normami 
platných evropských směrnic.  

Třída II – Stroj má dvojitou 
izolaci; nepotřebuje tedy 
zemnicí vodič. 
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5 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
§ Určeno k vysávání pouze studeného popela! Horký popel mů�e způsobit po�ár, horký 

vzduch mů�e po�kodit vysavač.  
§ Prohrabáním pečlivě zkontrolujte, zda popel neobsahuje �havé uhlíky (pomocí pohrabáče 

nebo podobného předmětu)! 
§ Pokud dojde k náhodnému vysátí horkého popela, před vysypáním sběrnou nádobu 

ponechejte venku vychladnout po dobu nejméně 24 hodin. 
§ Před pou�itím zkontrolujte, zda je ve vysavači prachový sáček a zda není plný. 
§ Pokud má vysavač příli� vysoký výkon, otevřením odvzdu�ňovacího ventilu vedení nebo 

jiným způsobem sací výkon sni�te. 
§ Toto je obzvlá�ť důle�ité při vysávání velmi jemného prachu. 

6 PROVOZ 
§ Uta�ením �roubů (A) pomocí �roubováku (B) upevněte konektory (10 a 5), na konektor 

(10) nasaďte prachový filtr (9) a zkontrolujte pevnost nasazení. 
§ Na sběrnou nádobu (1) nasaďte víko (3) a zajistěte jej pojistnými západkami (2). 
§ Do sacího otvoru (5) na víku (3) nasaďte jeden konec sací hadice (7). Na druhý konec 

sací hadice nasaďte hliníkovou hubici (8). 
§ Hadici vysavače vlo�te do gumového těsnění (6) a zkontrolujte její řádné zaji�tění. 
§ Vysavač připojte do elektrické sítě a zapněte jej. 
§ Popel se z krbu či kamen odstraňuje pomocí hliníkové hubice sběrné nádoby. 
§ V případě zanesení hubice nebo jejího zablokování cizím předmětem vypněte vysavač. 

Cizí předmět odstraňte opatrným poklepáním hubice uvnitř kamen nebo krbu. 
§ Pokud dojde ke snížení sacího výkonu, vypněte vysavač a vyčistěte prachový filtr 

opatrným poklepáním nádoby na podlaze, popřípadě prachový filtr (9) vyjměte a umyjte 
čistou teplou vodou. V případě nutnosti mů�ete k mytí pou�ít slabý mýdlový roztok. Před 
dalším použitím prachový filtr řádně vysu�te.  

§ Po ukončení vysávání vypněte vysavač, hubici držte ve svislé poloze a volný popel 
nechejte vypadnout do sběrné nádoby. 

§ Nádobu vyprazdňujte ve vhodném obalu (např. starých novinách) a odpad řádně 
zlikvidujte. 

Poznámka: Před pou�itím vysavače zkontrolujte řádné upevnění v�ech 
konektorů a podsestavy prachového filtru (9). Sběrná nádoba a prachový 
filtr musí být zcela suché. 

7 ČI�TĚNÍ A ÚDR�BA 
§ Z nádoby vylijte vodu a kaly a její povrch vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepou�ívejte silné, 

�íravé nebo abrazivní čisticí roztoky.  
§ Podsestavu prachového filtru vyklepejte, vyčistěte a v případě potřeby vymyjte. 

Upozornění: K či�tění plastových dílů zařízení nepou�ívejte čisticí 
prostředky. Doporučuje se jemný čisticí prostředek na vlhkém hadříku. 
Zařízení nesmí přijít do styku s vodou. 

8 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Č. modelu POWX302 
Objem nádoby 20 litrů 
Rozměry nádoby Ø 295 mm, výška 310 mm 
Sací hadice Ø 45 mm, délka 950 mm 
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9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bude-li va�e zařízení po del�í době pou�ívání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte 
pou�ité zařízení spolu s bě�ným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem 
ekologicky bezpečným. 
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to 
mo�né, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u 
maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat. 
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