
 
 

CZ                                                                                    NÁVOD K POUŽITÍ 

BSS 6000 CB / BSS 1309 - Vysavač pro suché a mokré vysávání. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni. 
 
Všeobecné 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 možností 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, 
vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, 
že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 
nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se 
již nesmí používat. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte 
poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky 
nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát.Čištění 

a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem.Udržovat spotřebič a 

jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
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Přehled komponent 
 
1 Sací trubka, 2dílná 
2 Konektor nádržky šamponu 
3 Sací koš 
4 Skříň motoru 
5 On/Off Přepínač I / O / II 
6 Konektor hadice šamponu 
7 Připojení hadice 
8 Šamponová hadice 
9 Vakuová hadice 
10 Zajišťovací klip 
11 Spodní část válečku s montážním zařízením pro trysku 
12 Váleček 
13 Sací otvor 
14 Otvírání výstupu 
15 Štětec pro šampony 
16 Kolekce plavidla 
17 Blokovací mechanismus 
18 Kolo 
19 Konzola nádrže na šampony 
20 Nádoba na šampony 
21 Montážní zařízení pro upevnění trysek 
22 Otevření ventilátoru 
23 Rukojeť pro přenášení 
24 Postřikovač 
25 Trvalý filtr (suché vysávání) 
26 Ochranný filtr vyrobený z pěny 
27 Mokrý / suchý kartáč 
28 Čalounický kartáč 
29 Štěrbinová tryska 
 
Speciální bezpečnostní pokyny 
VAROVÁNÍ: 

 Vakuový čistič by měl být používán pouze ve vlhkých prostorách a pro vaši ochranu by měl být připojen k jističi se 
zbytkovým proudem v elektrickém obvodu. Pokud si nejste jisti, zeptejte se kvalifikovaného elektrikáře. 

 Vždy vytahujte spotřebič ze zásuvky při výměně příslušenství nebo čištění spotřebiče. 

 Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 Nikdy nepoužívejte přístroj k odsávání výbušných kapalin (např. topný olej, benzín, ředidlo barvy, aceton) nebo 
prach (jako např. hořčík nebo hliník), hořlavé plyny nebo nezředěná rozpouštědla a kyseliny – hrozí nebezpečí 
výbuchu! 

 Neopravujte přístroj sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí 
být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo 
nebezpečí. 

 Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely pokyny týkající se 
používání spotřebiče v ČR bezpečnou cestou a pokud pochopily nebezpečí. 

 Děti si se zařízením nesmí hrát. 
VAROVÁNÍ: 
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 Čištění a údržbu zařízení nesmí dělat děti bez dozoru. 

 Nikdy nepoužívejte bez filtru. Zkontrolujte, zda je filtr vložen správně! 

 Nikdy nesměřujte proud na osoby, zvířata ani elektrické spotřebiče. 

 Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty! 

 Během používání udržujte vlasy, oděvy a části těla mimo vakuovou trysku! 

 Chraňte vysavač před zdroji tepla, jako jsou radiátory, kamna atd.! 
 
Návod k použití 
 
Účel použití 
• Mokré a suché vysávání 
• Vysávání šamponem 
• Přístroj má také další funkci, nafukování. 
• Jakékoliv jiné použití je v rozporu a není povoleno. 
 
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích. Používejte pouze podle instrukcí v této 
uživatelské příručce. Přístroj není určen pro komerční použití. Jakékoliv jiné použití se považuje za nepředpokládané 
použití a může vést k hmotné nebo dokonce újmě na zdraví. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným 
používáním. 
 
Vybalení spotřebiče 
1. Vyjměte spotřebič z obalu. 
2. Vyjměte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplňové materiály, držáky kabelů a kartonové obaly. 
3. Zkontrolujte, zda rozsah dodávky je úplný. 
4. V případě neúplného dodání nebo poškození nepoužívejte spotřebič. Vraťte se okamžitě prodejci. 
 
POZNÁMKA: Na spotřebiči mohou být stále prach nebo nečistoty z výroby. Doporučujeme přístroj vyčistit, jak je 
popsáno v části "Čištění". 
 
Rozsah dodávky: 
2 x kola 
2 x válečky 
2 x nohy válečků 
1 x rukojeť 
6 x šrouby 
 
Instalace 
Než budete moci přístroj používat, musíte jej nejdříve sestavit. Postupujte následovně: 
 
Válečky 
1. Připojte černou nožičku vlevo a vpravo na spodní straně vedle otvoru výstupu. Zajistěte každý šroubem. 
2. Připojte válečky do spodní části nohy. 
 
Šamponová nádržka 
Vložte držák nádoby na šampon naproti od již namontovaných válečků. Zajistěte ji po obou stranách šroubem. 
 
Kola 
Připojte velká kolečka vlevo a vpravo na držák nádoby na šampon. 
 
Přenosná rukojeť 
Namontujte rukojeť pomocí 2 šroubů na skříň motoru. 
 
Připojení a odpojení hadice 
Funkce sání 
• Připojte hadicové spojení do sacího otvoru na sběrné nádobě. K tomu použijte vodítka. 
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• Otočte hadicové spojení směrem k ->. Aby se sací hadice odstranila, odpojte přípojku hadice proti směru 
hodinových ručiček. 
 
Funkce ventilátoru 
• Vložte hadicové spojení do otvoru ventilátoru v krytu motoru. K tomu použijte vodítka. 
• Otočte hadicové spojení směrem k <-. Chcete-li odstranit sací hadici, otočte hadicovou přípojku ve směru 
hodinových ručiček. 
 
2dílná sací trubka 
• Zasuňte jeden z nasávacích trubek silnějším koncem do konce hadice. 
• Druhé sací potrubí vložte silnějším koncem na první sací potrubí. 
• Chcete-li sací trubky uvolnit, mírně je otáčejte. 
 
Poznámky k používání 
 
Ochranný filtr vyrobený z pěny 
Pod motorem je ochranný filtr vyrobený z pěny. Ten je zapotřebí pro mokré i suché vysávání. 

 Pokud ještě není na místě, vložte ochranný filtr přes sací koš. 
 
Trvalý filtr (pouze při suchém vysávání) 
Vložte trvalý filtr přes ochranný filtr. 
 
Připevnění skříně motoru 
• Nastavte skříň motoru tak, aby spínač zapnutí / vypnutí (I / O / II) seděl nad sacím otvorem. 
• Zavřete oba pojistné mechanismy. 
 
Připojení trysky 
 
Mokrý / suchý kartáč 
Můžete vysát nebo rozlité kapaliny z plochých ploch, koberců a parket s mokrým/suchým kartáčem. 
 
Šamponový kartáč 
Koberce můžete vyčistit šamponem pomocí kartáče na šampony. 
 
Kartáč na čalounění 
Můžete čistit čalounění pomocí kartáče na čalounění. 
 
 
Štěrbinová tryska 
Pro vysávání čalounění, záclon, v rozích a štěrbinách atd. 
 
Napájecí kabel 
• Po použití nechte skříň motoru vychladnout. Kabel motoru můžete následně natáhnout kolem skříně motoru. 
 
Zapnutí / vypnutí 
Přepínač On / Off má několik funkcí: 
0 - Vypnuto 
I - Mokré a suché vysávání / Funkce ventilátoru 
II - Vysávání se šamponem 
POZNÁMKA: Poloha spínače II dále aktivuje čerpadlo. 
 
Poznámky k mokrému vysávání a vysávání šamponem 
POZOR: 
• Do nádrže na šampony nenaplňujte pěnivé šampony! 
• Při vysávání kapalin vždy vytáhněte trvalý filtr. 
• Před opětovným použitím vysavače pro suché vysávání musí být všechny součásti suché. 
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Přístroj okamžitě vypněte v následujících situacích: 
• Během pěnění 
• Pokud unikne kapalina 
• Když je nádoba plná. 
• Když spotřebič spadne. 
 
POZNÁMKA: 
• Sběrná nádoba může obsahovat cca. 10 litrů tekutiny (bez pěnění). 
• Pokud se v sběrné nádobě vytvoří pěna, maximální objem je pouze 1,5 litru! 
• Když je nádoba plná, ventil zavře uzavírací otvor a motor běží vyšší rychlostí. Zařízení okamžitě vypněte a 
vyprázdněte. 
 
Používání 
Příprava 
1. Zcela rozviňte napájecí kabel 
2. Zkontrolujte, zda napájecí napětí, které chcete použít, odpovídá údajům na typovém štítku. 
3. Otevřete uzamykací mechanismy. 
4. Vyjměte skříň motoru pomocí rukojeti. 
5. Pokud ještě nebyl namontován ochranný filtr, připojte jej podle popisu v kapitole "Poznámky k použití" -> 
"Ochranný filtr vyrobený z pěnové hmoty". 
 
Suché vysávání 
1. Připojte trvalý filtr podle popisu v kapitole "Poznámky k použití" -> "Trvalý filtr". 
2. Nasaďte kryt motoru. 
3. Zavřete uzamykací mechanismy. 
4. Připojte mokrý / suchý kartáč nebo štěrbinovou trysku ke sacímu potrubí nebo přímo k sací hadici. 
5. Připojte síťovou zástrčku k správně nainstalované zásuvce. 
6. Nastavte přepínač On / Off na I. 
7. Vakuujte stálou rychlostí. Není třeba vyvíjet tlak. 
 
 
Mokré vysávání 
1. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. 
2. Vyjměte trvalý filtr. 
3. Připojte skříň motoru. 
4. Zavřete uzamykací mechanismy. 
5. Připojte mokrý / suchý kartáč na sací trubku nebo přímo na sací hadici. 
6. Připojte síťovou zástrčku k správně nainstalované zásuvce. 
7. Nastavte spínač Zap / Vyp na I. 
 
Vysávání šamponem 
Instalace příslušenství šamponu 
1. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. 
2. Namontujte šampon nebo čalounění do sacího potrubí nebo přímo na sací hadici. Vložte hadici kartáče do 
konektoru šamponové hadice. 
3. Spodní konec šamponové hadice musí být připojen ke skříni motoru. Na šamponovém domě a skříni motoru 
najdete symboly         . Namontujte hadici na šampon do skříně motoru tak, aby symboly směřovaly k sobě. Utáhněte 
šamponovou hadici otáčením ve směru hodinových ručiček. 
4. V nádrži šamponu je další hadice. Připojte jej stejným způsobem, jak bylo popsáno dříve. 
 
Zacházení 
1. Vytáhněte trvalý filtr. 
2. Nasaďte kryt motoru. 
3. Zavřete uzamykací mechanismy. 
4. Naplňte nádržku na šampon vodou a čisticím šamponem. Neplňte víc než 3 L. Na nádrži na šampony je označení. 
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5. Připojte síťovou zástrčku k správně nainstalované zásuvce. 
6. Nastavte přepínač On / Off na hodnotu II. 
7. K uvolnění šamponu použijte páčku stříkacího zařízení na sací hadici. 
 
Demontáž příslušenství šamponu 
1. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. 
2. Chcete-li odstranit kartáč, zatlačte spodní část konektoru na hadici šamponu. Odpojte hadici. 
3. Odstraňte konce hadice z krytu motoru otočením proti směru hodinových ručiček. 
 
Šamponové zařízení můžete zcela odstranit. Postupujte následovně: 
1. Otevřete svorky na sací hadici. 
2. Vytáhněte stříkací zařízení směrem k sací hadici. 
 
Vyprázdnění trvalého filtru a sběrné nádoby 
1. Nastavte přepínač On / Off na O. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
2. Otevřete uzamykací mechanismy. Demontujte kryt motoru. 
3. V případě potřeby vytáhněte trvalý filtr. Vyhoďte ho. 
4. Odstraňte sací hadici. 
5. Vyprázdněte sběrnou nádobu. 
6. V případě potřeby znovu vložte trvalý filtr na ochranný filtr. 
7. Znovu namontujte hadicové spojení a skříň motoru. 
8. Zavřete uzamykací mechanismy. 
9. Nyní můžete znovu použít vysavač. 
 
 
 
Čištění 
VAROVÁNÍ: 
• Před čištěním vyjměte síťový kabel ze zásuvky. 
• Za žádných okolností nesmíte skříň motoru ponořit do vody za účelem jeho čištění. V opačném případě může dojít 
k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 
 
• Vypláchněte sběrnou nádobu po použití čistou vodou. 
• Jakékoliv nečistoty v nádobě je možné odstranit pomocí houbičky nebo nylonového kartáče. 
 
Příslušenství 
Všechny díly (příslušenství) mohou být vyčištěny pod teplou tekoucí vodou. 
 
Kryt 
Kryt lze otřít mírně navlhčeným hadříkem. 
 
Uložení 
• Očistěte přístroj podle popisu a nechte jej vyschnout. 
• Kryt motoru a nožičky zařízení mají celkem 4 zásuvné spoje. Zde můžete uložit přídavné díly trysek. 
• Doporučujeme, abyste spotřebič uchovávali v původním obalu, pokud ho nebudete delší dobu používat. 
• Spotřebič vždy uložte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě. 
 
Odstraňování problémů 
• Přístroj nepracuje. 
Náprava: 
Zkontrolujte připojení k síti. Zkontrolujte polohu přepínače. 
• Přístroj nesaje. 
Možná příčina: 
Jednotka pro sběr je plná. 
Náprava: 
Vyprázdněte jednotku pro sběr. 
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Možná příčina: 
Chybí těsnicí kroužek mezi pouzdrem motoru a jednotkou pro sběr. 
Náprava: 
Zkontrolujte těsnění. 
Možná příčina: 
Cizí těleso v sací hadici nebo v trysce. 
Náprava: 
Zkontrolujte příslušenství. 
Možná příčina: 
Spotřebič spadl. 
Náprava: 
1. Vypněte spotřebič. 
2. Počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru. 
3. Restart. 
Spotřebič se vypne během provozu. 
Možná příčina: 
Spotřebič je vybaven tepelnou pojistkou cut-out, která automaticky vypne přístroj v případě 
přehřátí. 
Náprava: 
Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout po dobu cca. 15 minut. 
 
 
Technické údaje 

Model:. BSS 6000 CB / BSS 1309 

Váha netto: cca. 6,1 kg 
Výkon: 1200 W 
Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50/60 Hz 
Ochrana: IPX4 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné 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 & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte 
určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít 
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné 
likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických 
přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních 
celků nebo obecního úřadu. 
TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME 
PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ 
JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ 
VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN 
V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO. 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru 
(PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
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kovové časti – železný šrot (FE) 

  


