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BS 1300 – podlahový vysavač   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecně bezpečnostní pokyny 
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, 

pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat 
třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 

• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. 
Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej 
neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že mate vlhké ruce. Jestliže dojde k 
navlhčení nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj 
používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištěni nebo v případě poruchy. 

• Přistroj nesmi zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 

• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, nepoužívejte jej 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte 
• poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou 

kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 

 
Děti a slabé osoby 
• Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, 
karton, polystyrén atd.). Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby 
byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti. 
 
Speciální bezpečnostní pokyny 
• Nevysávejte žádnou vlhkost, resp. kapaliny! 
• Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty! 
• Nepoužívejte přístroj ve vlhkých prostorech! 



• Nikdy nevysávejte bez filtrů. Vždy po nasazení zkontrolujte správně usazeni filtrů! 
• Během provozu vysavače dbejte na to, aby se do blízkosti sacích nástavců nedostaly vlasy, časti oblečení nebo těla! 
• Neukládejte vysavač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, kamna atd.! 
• Při zavíraní dvířek nesmí být kabel přiskřípnut či tažen podle ostrých hran či rohů. 
• Vysavačem nepřejíždějte přes kabel. 
• Přistroj nesmi být používán k vysávání skleněných střepů, malých hraček, jehel, kancelářských sponek, horkého 

popela, doutnajících cigaretových nedopalků či zápalek atd. 
 

Přehled ovládacích prvků 
 
1. teleskopická sací trubice 
2. posuvník teleskopické sací trubice 
3. podlahový nástavec s hákem 
4. páčka pro vysunutí nebo zasunutí kartáče 
5. tlačítko zapnout, vypnout 
6. krytka filtru 
7. parkovací pomůcka 
8. síťový kabel 
9. tlačítko pro navinutí síťového kabelu 
10. kontrolka pro výměnu filtru 
11. hlavice hadice 
12. připojení hadice 
13. přihrádka na prachový filtr 
14. sací trubice 
  
Uvedení do provozu 
• Zastrčte spojovací hlavici sací hadice, až 

mechanicky zaklapne; k tomu stiskněte 
současně tlačítka. K uvolnění hadice stlačte 
znovu tlačítka na spojovací hlavici. 

• Podržte tlačítka stlačena a hadici vytáhněte. 
• Na rukojeť eventuálně nasaďte sací trubku. 
 
Používání přístroje 
1. Namontujte příslušenství. 
2. Kabel odviňte v potřebné délce, zástrčku zastrčte do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 
Hz a zapněte přístroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto. 
3. Pomocí regulátorů sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon (Min až Max). 
4. Vysávejte nyní rovnoměrnou rychlosti. Přitlačování nástavce k podkladu není nutné. 
Upozorněni: Mějte na paměti, že délka dosahu vysavače je omezena délkou kabelu! 
 

Regulátor sacího výkonu 
Nízký sací výkon: pro záclony, citlivé materiály. 
Střední sací výkon: pro velurové koberce a textilní podlahové krytiny. 
Vysoký sací výkon: pro robustní koberce a podlahy. 
Zařízení pro navíjení přívodního kabelu 
Prosíme, vytahujte kabel maximálně jen ke žlutému označení. Nevytahujte kabel v žádném případě až k červenému 
označení, protože by mohlo dojít k poškození samonavíjecího zařízení. Takovéto závady pak nespadají do záručního 
plnění. 
 
Navíjení 

Stiskněte tlačítko pro navíjení kabelu a “doveďte” kabel až do tělesa přístroje. Držte jej pevně, aby nedošlo 

k nežádoucímu úderu zástrčky do přístroje. 
 

 



 
Teleskopická sací trubice 
Výšková přestavitelnost sací trubice umožňuje její individuální přizpůsobení Vaši tělesné výšce. 
Odjistěte spojku stlačením tlačítka ve směru šipky. Nastavte délku sací trubice podle potřeby. K 
opětovnému zajištění tlačítko uvolněte, až slyšitelně zaklapnutí nástavce. 
Nástavec pro vysávání spár, kartáčový nástavec: K vysávání čalouněni, záclon a v rozích a 
štěrbinách. 
Hubice na vysávání čalouněni: K čištění čalounění, záclon atd. 
Podlahový nástavec: K čištění koberců nebo hladkých ploch. 
Hladka podlaha: Stlačte paku se symbolem kartáče nohou dolů. Nyní jsou kartáčky vidět. 
Parketový kartáč: Podlahová hubice je pro snadnější pohybování vybavena kolečky. Pro větší 
plochy, jako jsou parkety, laminát či obkládací dlaždice aj. 
Uvolněni hubice: Stáhněte ji za lehkého otáčení. 

Vzduchové šoupátko 
Vzduchové šoupátko na rukojeti hadice otevřete buďto k regulaci vzduchu nebo k uvolnění částic, ulpívajících na 
nástavci. 
 
Filtry 
Váš přistroj je vybaven 2 filtračními systémy.  
Ochranný filtr motoru (filtr nasávaného vzduchu) 
Filtr nasávaného vzduchu najdete v přihrádce pro pytlík na prach. Filtr je umístěn svisle v zadní časti tělesa. Vytáhněte 
Ochranný filtr motoru směrem nahoru a poté ho vyjměte. Ochranný filtr motoru vyčistěte po každé 10. výměně pytlíku 
na prach. V případě potřeby jej můžete vyčistit v teplé vodě, bez přísad. Filtr vložte zpět jen tehdy, když je už zcela 
suchý! Opět prosím vsuňte ochranný filtr motoru pod vyztuženi a do vedeni na okraji tak, aby správně dolehl. 
 
Filtr odpadního vzduchu 
Váš přístroje je dále vybaven filtrem odpadního vzduchu. Tento filtr naleznete na spodní straně pod krytem filtru. 
1. Stlačte páčku směrem nahoru. 
2. Vyjměte kryt z přístroje. 
3. Vyjměte filtr odpadního vzduchu a vyčistěte, jak je popsáno výše.  
4. Ujistěte se, že je filtr zcela suchý a poté ho vložte zpět do přístroje.  
5. Kryt přístroje zavřete. Kryt nejdříve nasaďte nahoře a poté dole.  
 
Výměna pytlíku na prach 
Kontrolka se rozsvítí červeně – to je signalizace plného prachového filtru a je třeba jej vyměnit. 

• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Pomocí páčky otevřete přihrádku prachovým filtrem.  

• Vytáhněte prachový filtr směrem nahoru pro vyjmutí.  

• Nasaďte prachový filtr do držáku a ujistěte se že je správně nasazen.  

• Vložte prachový filtr do přístroje tak, aby byl vložen ve výřezu a byl zcela zasunutý. Zavřete kryt přístroje.  
 
Nástavce 
 
Nástavec na podlahu  
Nástavec je určen pro rovné povrchy a koberce. Je vybaven kolečky pro snadnou manipulaci. Pomocí páčky na nástavci 
můžete vysunout a zasunout kartáč.  
 
Doporučujeme použit nástavec takto:  
 
Podlahový nástavec bez kartáče: Pro vysávání koberců s dlouhým vlasem.  
Podlahový nástavec s kartáčem: Pro vysávání hladkých podlah a koberců s krátkým vlasem.  
 
 
Kartáčový nástavec  
Pro čištění čalounění, záclon, rohů atd.  
Pokud chcete nástavec sundat tak pomocí krouživých pohybů vyndejte nástavec ze sací trubice.  



 
Čištění a uložení 
Čištění 
• Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky! 
• Těleso přístroje čistěte suchým hadříkem. 
• Ochranný filtr motoru čistěte přibližně po každém 3. vyprázdnění. 
Filtr čistěte v teplé vodě, bez přísad. Zpět jej nasazujte jen tehdy, jestliže je zcela suchý. 
 
Uložení 
• Nechte přístroj úplně vychladnout. 
• Zcela naviňte kabel. 
• Postavte zařízení vodorovně a zavěste háček na teleskopickou trubku do parkovacího zařízení na zadní straně zařízení.  
 
Odstranění poruch 
• Spotřebič není funkční. 
Náprava: 
Zkontrolujte síťovou přípojku. 
Zkontrolujte polohu spínače. 
• Přístroj nesaje. 
Možná příčina: 
Nádoba na prach či filtry jsou znečištěné. 
Náprava: 
Vyprázdněte, přip. vyčistěte součástky. 
Možná příčina: 
V sací hadici nebo v hubici se nachází cizí těleso. 
Náprava: 
Zkontrolujte příslušenství na cizím tělese. 

Technické údaje 
Model: ............................................................BS 1300 
Pokrytí napětí: ...............................................220-240 V, 50/60 Hz 
Třída ochrany: ............................................... ΙΙ 
Čistá hmotnost: .............................................cca 3,0 kg 
Prachový filtr:……………………………………………….SSB 98/Swirl Y 298 
Technický list pro domácí vysavač v souladu s nařízením (EU) č. 665/2013 
 

Značka Clatronic 

Model BS 1300 

 
Použití univerzálního vysavače s podlahovou trubicí 

Energetická třída  A 

Údaje o spotřebě   

Roční spotřeba kWh/rok 26,7 

Třída čištění   

Čištění koberců  D 

Čištění podlah  B 

Emisní třída prachu  F 

Hladina akustické intenzity dB(A) re1pw 82 

Příkon W 700 

 
 
 
 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. 
elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle 
nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny! 



 
 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během 
záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad 
materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění 
nemají za následek ani prodlouženi záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční 
doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou 
opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním 
dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících 
rychlému opotřebeni, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka 
nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. 
Po uplynutí záruky 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 

Vyznám symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů 
použijte určená sběrná místa a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete 
tak předejit možným negativním dopadům na životni prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit 
v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnoceni starých 
elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte 
prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 


