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Akumulátorový vysavač

Návod k použití a zárukacs



Vážení zákazníci,

tento nový akumulátorový vysavač si Vás získá svým
praktickým designem s krásnými tvary. Je mimořádně lehký
a kompaktní. Protože jde o bezkabelový systém, dosáhnete
s ním i na obtížně přístupná místa. 
Odnímatelný univerzální kartáč lze vyměnit za štěrbinovou
hubici. Díky integrovanému LED osvětlení uvidíte i ty
nejmenší drobky.

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:

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým
 poraněním a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými
věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo
poškozením.

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu
 elektrickým proudem.

Takto jsou označeny doplňující informace.
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Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Akumulátorový vysavač je vhodný k vysávání prachu,
nečistot, drobků atd. Není vhodný k čištění velkých ploch
nebo dlouhodobému používání. 
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. 
S přístrojem si děti nesmí hrát.
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
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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: 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 vznětli-•

vých materiálů. 
Přístroj nepoužívejte ke sbírání malých předmětů.
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NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Přístroj, připojovací kabel a síťový adaptér neponořujte•

do vody ani jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Přístroje, připojovacího
kabelu a síťového adaptéru se nedotýkejte mokrýma
rukama.
Používejte pouze dodaný síťový adaptér, protože jinak •

by mohlo dojít k poškození.
Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. •

Přístroj neuvádějte do provozu, pokud přístroj sám,•

síťový adaptér nebo připojovací kabel vykazují viditelná
poškození, nebo přístroj spadl na zem.
Přístroj rozebírejte jen do míry popsané v tomto návodu.•

Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Případné opravy
přístroje, připojovací zástrčky a připojovacího kabelu
nechte provádět jen v odborném servisu nebo v našem
servisním centru.
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VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Připojovací kabel veďte 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 odnímáním univerzálního kartáče, přestavbou •

na štěrbinovou hubici nebo připojováním vždy přístroj
vypněte.
Přístroj nesmí být během používání, čištění a odebírání•

nádoby na prach spojen se síťovým adaptérem.
Nepokoušejte se otvírat pouzdro s akumulátorem. •

Když je akumulátor vadný, obraťte se na náš zákaznický
servis. 
Akumulační vysavač smí být používán pouze kompletně•

sestavený a se zabudovaným filtrem.
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POZOR na věcné škody

Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných•

podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá tech-
nickým parametrům síťového adaptéru. 
Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě•

potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojo-
vací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakop-
nout.
Pokud akumulátorový vysavač nebudete delší dobu•

používat, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Dbejte na to, aby větrací štěrbiny přístroje nebyly•

zakryty prachem apod.
Akumulátorový vysavač přenášejte vždy pouze za•

rukojeť, nikdy ne za připojovací kabel.
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•

poškrábání způsobující čisticí prostředky.
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Přehled (rozsah dodávky)

rukojeť

krytka

nádoba na prach

připojovací zástrčka

sací otvor

filtr

motor

LED 
osvětlení

vypínač

univerzální kartáč

kontrolky/ukazatel stavu nabití

síťový adaptér

připojovací 
kabel
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Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.m

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

Zasuňte zástrčku síťového1.
adaptéru do připojovací
zdířky dole na akumuláto-
rovém vysavači. 

Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.2.

Během nabíjení kontrolky3.
blikají. 
Jakmile všechny kontrolky
trvale svítí, je akumulátor
plně nabitý.

Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a připojovací4.
zástrčku z připojovací zdířky.

Kontrolky slouží také jako ukazatel stavu nabití.

Na základě počtu trvale svítících kontrolek lze odečíst kapacitu
akumulátoru. Když už žádná kontrolka nesvítí, je potřeba
 akumulátor nabít.

Nabíjení trvá maximálně přibližně 1,5 hodiny. S plně nabitým
akumulátorem může vysavač pracovat přibližně 12 minut. 

kontrolky

vypínač
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Plášť akumulátoru se při nabíjení zahřívá. •
To je normální a není to na závadu.

Aby zůstala co nejdéle zachována plná kapacita aku-•
mulátoru, nabíjejte jej, i když se vysavač nepoužívá,
každé 2 až 3 měsíce do plného stavu.

Použití

Odebrání a nasazení krytky

Stáhněte krytku z přístroje.

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

Zapnutí a vypnutí akumulátorového vysavače

Přístroj zapnete
 stisknutím vypínače.

Rozsvítí se kontrolky a LED
osvětlení.

Dalším stisknutím vypínače
přístroj vypnete.

Kontrolky a LED osvětlení
zhasnou.

m

kontrolky

vypínač

m
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Zastrčení a vyjmutí univerzálního kartáče

Univerzální kartáč zastrčte do sacího otvoru podlem

 vyobrazení.

Když chcete univerzální kartáč odejmout, jednoduše jejm

vytáhněte ze sacího otvoru.

Změna nastavení univerzálního kartáče

Kartáč

Kartáč používejte např. na
polstrování a citlivé povrchy.

1.  Stiskněte aretační tlačítko
a vysuňte kartáč dopředu. 

2. Pusťte aretační tlačítko 
a posouvejte kartáč dál,
dokud citelně a slyšitelně
nezaskočí.

1

2
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Štěrbinová hubice

Štěrbinovou hubici používejte
na vysávání všech rohů a
koutů, do kterých nedosáh-
nete sacím otvorem.

1.  Stiskněte aretační tlačítko
a posuňte kartáč zpět. 

2. Pusťte aretační tlačítko 
a posouvejte kartáč dál,
dokud citelně a slyšitelně
nezaskočí.

Když chcete kartáč odebrat,
stáhněte jej se stisknutým
aretačním tlačítkem z uni-
verzálního kartáče.

Nyní se dostanete se štěrbinovou hubicí i na těžko přístupná
místa.

Když chcete kartáč opět
nasadit, nasuňte kartáč 
se stisknutým aretačním
tlačítkem zase zpět na
 univerzální kartáč. Nechte
jej zapadnout na požado-
vanou pozici.

m

m

1

2

1

2

1

2



Čištění

Čištění univerzálního kartáče

Odstraňte z kartáče vlasy nebo provázky.m

Univerzální kartáč otřete mírně navlhčeným hadříkem,m

který nepouští vlákna.

Vyprázdnění a vyčištění nádoby na prach

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

Vytáhněte případně síťový adaptér ze zásuvky a připojo-1.
vací zástrčku z připojovací zdířky a vypněte akumulátorový
vysavač.

Držte akumulátorový vysavač tak, aby nádoba na prach2.
směřovala dolů.

Otáčejte nádobou na3.
prach podle vyobrazení ve
směru šipky a odeberte ji.

POZOR na věcné škody

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

15
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Z nádoby na prach4.
vyjměte filtr.

Vyprázdněte nádobu na prach. V případě potřeby ji vytřete5.
vlhkým hadříkem.

Čištění filtru

Otočte průhledným krytem filtru ve směru hodinových1.
ručiček a sejměte ho.

Vytáhněte košíček s filtrem z držáku filtru.  2.

Košíček s filtrem a držák filtru lehce vyklepejte.3.

Držák filtru můžete také vykartáčovat nebo otřít vlhkým4.
hadříkem. Buďte přitom opatrní, abyste nepoškodili gázu.

Otřete průhledný kryt filtru vlhkým hadříkem.5.

kryt filtru

košíček s filtrem

držák filtru

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

Z hygienických důvodů je potřeba filtr pravidelně měnit.

Čištění těla vysavače

Tělo vysavače vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem, m

který nepouští vlákna.

Složení

Nechte všechny díly pečlivě uschnout a namontujte je zpětm

provedením kroků v opačném pořadí.

Nasaďte nádobu na prachm

na motor podle vyobra-
zení a otočte ji ve směru
šipky, aby citelně a slyši-
telně zapadla.

POZOR na věcné škody

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

Nenachází se v sacím otvoru•
nějaký předmět?
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Technické parametry

Model:                               375 257 

Síťový adaptér

      model:                         A241-1202000E
      vstup:                          100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
      výstup:                        12 V 2000 mA 
      třída ochrany:             II  

Akumulátor

      typ:                              lithium-iontový akumulátor 
      napětí/kapacita:         7,4 V/2000 mAh
      doba nabíjení:             cca 1,5 h
      jmenovitá energie:     14,8 Wh

Akumulátorový vysavač

max. sací síla:                  4 kPa
úroveň hluku:                   cca 82 dBA
doba provozu:                  cca 12 min.
kapacita
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 na jeho
technické a vzhledové změny.
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Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny
z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje
množství odpadu 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
 odděleně 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 a není jej možné
vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná
demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj
 odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně
 zlikviduje přístroj i akumulátor.



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími  výrobními postupy
a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme  bezvadnou
kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně  odstraníme veškeré
 materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro  poskytnutí
záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo  jednoho
z prodejních  partnerů  autorizovaných společností Tchibo.
Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.
Pokud by se proti očekávání  vyskytla závada, vyplňte přiložený
servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě
 zabaleným výrobkem do našeho  servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy  zavolejte prosím
 do našeho zákaznického  servisu Tchibo nebo výrobek osobně
odevzdejte v nejbližší  po bočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou
 manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani
na spotřební materiál. Tyto můžete objed nat na uvedeném
 telefon ním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat  provést
na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

21
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TCHIBO servisní centrum 
SÖMMERDA
P.O. Box 21  
Riegrova 56
350 02 Cheb
Česká republika

800 900 826
(zdarma)

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

Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru
Tchibo. Rychlé zpracování  a zaslání výrobku zpět je
zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na
adresu příslušného  servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat
 příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu,
zavolejte prosím do našeho  zákaznického  servisu Tchibo.
Při  dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: 375 257



Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej
 společně s výrobkem.

Příjmení 

Ulice a číslo

PSČ, místo     

Země

Tel. č. (přes den)

Zašlete mi prosím  neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů,
pokud vzniknou. 

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se
na něj záruka,  hradíte náklady na  zaslání výrobku zpět.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej
 společně s výrobkem.

Chyba/vada

Datum prodeje                             Datum/podpis

Číslo výrobku: 375 257
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