
 

 

 

 

 

 

CZ                                                                            NÁVOD K POUŽITÍ 

BS 1285 

Vysavač pro suché a mokré vysávání. 
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Přehled komponentů 
1 Regulátor přístupu vzduchu 
2 Sací trubka, 2-část. 
3 Výfukový otvor 
4 Rukojeť pro přenášení 
5 I / O vypínač ON / OFF 
6 Kryt motoru 
7 Napájecí kabel 
8 Sací otvor 
9 Hadicová přípojka 
11 Kolečka 
13 Prostor pro uložení příslušenství 
14 Podlahová hubice 
15 Páčka pro použití kartáče 
16 Zajišťovací mechanismus 
17 Vysávací hadice 
18 Parkovací poloha 
Příslušenství: 
10 kartáčová hubice - nezobrazeno 
12 Štěrbinová hubice - nezobrazeno 

 
 
 
 
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“. 
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Návod k použití 
Účel použití 
• Zařízení je určeno pro použití jako vlhký / suchý vakuový čistič. 
• Přístroj má také další funkci, nafukování. 
• Jakékoliv jiné použití je v rozporu a není povoleno. 
Připevnění koleček (11) 
Před použitím přístroje si, upevněte kolečka (13). 
1. Otevřete dva pojistné mechanismy (16). 
2. Odstraňte kryt motoru (6). 
3. Umístěte jednotku pro odpad vzhůru nohama. 
4. Vložte kolečka s kolíky do dírek až na doraz. 
5. Otočte jednotku zpět na kolečka tak, aby stála. 
Vložení permanentní ho filtru (pouze při suchém vysávání) 
Přístroj má permanentní filtr. Jeho vkládání a čištění je snadné. 

 
Dejte gumovou hranu prachového 
pytle přes okraj koše. To zajistí, že motor bude vzduchotěsný. 
 
 
 
 
 
 

 
Ochranné filtry vyrobené z pěny. 
 
• Pokud filtr ještě není na svém místě, proběhne sání přes sací košík. 
Guma ochranného filtru se musí vejít bezpečně na sací košík. 
• Měli byste v pravidelných intervalech kontrolovat umístění a  
stav filtru. 
 
 
 
 
 
 

 
Připojení krytu motoru. 
Poznámka: Těsnicí kroužek 
• Pokud nechcete používat permanentní filtr, vždy připevněte dodávaný těsnicí kroužek. Upevněte přes 
hranu sběrné jednotky. 
• Ujistěte se, že toto gumové těsnění vždy sedí správně na okraji sběrné jednotky. V případě, že tomu 
tak není, snižuje se sací výkon. 
• Nastavte kryt motoru tak, aby přepínač on / off byl nad sacím otvorem. 
• Zavřete oba uzamykací mechanismy. 
 
Připojení a odpojení hadice (17) 
Sací funkce 
• Umístěte hadici (9) do sacího otvoru (8) sběrné jednotky. Slyšitelně zacvakněte na místo. 
Foukání 
• Vložte hadici do otvoru (3)na krytu motoru. Slyšitelně zacvakněte na místo. 
Odpojení hadice 
• Stiskněte tlačítko na připojení hadice. 
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2-část sací hadice (2) 
• Připojte silnější konec sací hadice bez držáku na jejím konci. 
• Připojte silnější konec sací hadice s držákem na druhé straně sací hadice. 
• Chcete-li uvolnit sací hadici, odejmout ji pryč, mírně ji otáčejte. 
 
Přídavná tryska 
Podlahová hubice (14) 
Podlahová hubice je vybavena kolečky pro snadnější vedení. 
Podlahovou hubici můžete použít k čištění hladkých povrchů a na suché nebo mokré koberce. 
• Použijte páku (15) pro nastavení kartáče směrem nahoru nebo dolů. 
 
Nejlepší použití je určeno dle typu podlahy.  
Doporučujeme následující použití: 
• Použití bez kartáčů: 
- Vysávání suchých koberců; 
- K čištění hladkých podlah za mokra, 
 
Poznámka: 
• Toto nastavení je rovněž vhodné pro vysávání vody z větších ploch. 
• Zkontrolujte maximální plnicí kapacitu sběrné jednotky. Ta je 10 litrů kapaliny bez pěny doplňkové 
látky! 
 
• Použití kartáčů: 
- Vysávání suchých, hladkých podlah a suchých koberců; 
- K čištění mokrých, hladkých podlah a mokrých koberců. 
 
Štěrbinová hubice (12) 
Pro vysávání v rozích a štěrbinách atd. 
Kartáčová hubice (10) 
Pro čištění čalounění nebo záclon. 
• Chcete-li odstranit trysku ze sací hadice, tahejte a mírně otáčejte. 
• Chcete-li uložit trysky, použijte držáky pro příslušenství nad kolečky. 
 
Regulátor přístupu vzduchu (1) 
Otevřete krytku na rukojeti hadice a regulujte průtok vzduchu nebo odstraňte všechny částice přilepené 
k trysce. 
 
Síťový napájecí kabel (7) 
• Zcela uvolněte kabel během provozu. 
• Po použití nechte kryt motoru vychladnout. Pak můžete omotat kabel kolem krytu motoru 
Upevněte jej pomocí kabelové svorky. 
Zapnutí / vypnutí 
Zapněte spotřebič (I) a vypněte (O) pomocí tlačítka (5) On / Off. 
 
Parkovací pozice 
Držák je umístěn ve spodní části sací hadice. 
• Připojte sací hadici s držákem na parkovací místo (18) na krytu motoru. 
• Je sací hadice příliš dlouhá? Rozdělte ji na dvě části a připojte jednu na horní část a druhou část do 
držáku ve spodní části. 
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Použití 
příprava 
1. Vyberte požadované příslušenství. 
2. Odmotejte přívodní kabel. 
3. Zkontrolujte, zda napětí v síti, které chcete použít se shoduje s údaji na typovém štítku. 
POZOR: 
Berte na vědomí, že kabel má omezen délkou! 
 
Suché vysávání 
1. Umístěte permanentní filtr do sběrné jednotky. 
2. Připojte kryt motoru. 
3. Zavřete zajišťovací mechanismy. 
4. Sestavte příslušenství. 
5. Připojte síťovou zástrčku ke správně uzemněné zásuvky. 
6. Zapněte přístroj. 
7. Vysávejte ustálenou rychlostí. Není třeba vynakládat tlak. 
 
Mokré vysávání 
POZOR: 
• Nepoužívejte spotřebič k vysávání pěnícími čisticími prostředky! 
• Vždy při vysávání kapaliny vyjměte permanentní filtr. Vložte těsnící kroužek na místo. 
• Zkontrolujte, zda je ochranný filtr správně nainstalován. 
• Před použitím pro suché vysávání, musí být všechny komponenty suché. 
 
1. Odpojte zástrčku ze zásuvky. 
2. Vyjměte permanentní filtr. 
3. Nasaďte těsnicí kroužek přes okraj sběrné jednotky. 
4. Nasaďte kryt motoru. 
5. Zavřete zajišťovací mechanismy. 
6. Sestavte příslušenství. 
7. Připojte síťovou zástrčku k správně uzemněné zásuvce. 
8. Zapněte přístroj. 
 
POZOR: 
Spotřebič okamžitě vypněte v následujících situacích : 
• Během pěnění 
• Když kapalina uniká 
• Pokud je jednotka plná. 
• Pokud jednotka upadne. 
 
Poznámka: 
• sběrná jednotka pojme max.. 10 litrů kapaliny 
(bez napěnění). 
• V případě, že by měla být pěna ve sběrné jednotce, pak 
Je maximální kapacita pouze 1,5 l! 
• Je-li sběrná jednotka plná, plovákový ventil uzavře sací otvor a motor běží na vyšší rychlost. Okamžitě 
přístroj vypněte a vyprázdněte. 
 
Vyprázdnění permanentního filtru a odpadu. 
1. Vypněte přístroj. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
2. Otevřete mechanismy zamykání. Odejměte kryt motoru. 
3. v případě potřeby vyjměte permanentní filtr. 
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4. Odpojte sací hadici. 
5. Vyprázdněte sběrnou nádobku. 
6. pokud je to nutné. Dejte permanentní filtr zpět do sběrné jednotky. 
7. Znovu namontujte hadici a kryt motoru. 
8. Zavřete zajišťovací mechanismy. 
9. Nyní můžete použít vysavač znovu. 
Čištění a skladování 
VAROVÁNÍ: 
• Vždy před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Za žádných okolností neponořujte kryt motoru do vody, aby se jej vyčistili. Mohlo by dojít k úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru. 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč nebo žádné drsné/ostré předměty. 
• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 
Sběrná nádobka 
• Po použití vypláchněte nádobku čistou vodou. 
• Veškeré nečistoty v nádrži lze odstranit houbičkou nebo nylonovým kartáčem. 
Permanentní filtr a ochranný filtr z pěny 
Vyčistěte ochranný pěnový filtr po každém třetím nebo pátém vyprazdňování. 
• Sejměte kryt motoru a vyjměte filtr. 
• Rychlé čištění: Klepněte na filtr, nebo ho vykartáčujte. Uvolněte zbytky. 
• Ruční praní: Pokud znečištění je přísnější doporučujeme mytí v ruce až do 40 ° C. 
Kryt motoru 
VAROVÁNÍ: 
Neponořujte motor do vody! 
• pouzdro můžete setřít mírně vlhkým plátěným hadříkem. 
• Po čištění osušte všechny díly suchým hadříkem. 
Skladování 
• Vyčistěte přístroj podle popisu a nechte se uschnout. 
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat. Doporučujeme skladovat v originálním balení. 
• Vždy uchovávejte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah dětí 
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. 
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. 
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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. 
 
Hlučnost 
Hladina akustického tlaku v uchu provozovatele (LpA) byla měřena podle DIN EN ISO 3744. 
Hladina akustického tlaku zjištěných: 82,0 dB (A) (bez omezení) 
 
Technické údaje 
Model:. BS 1285 

Váha netto: cca. 5,8 kg 
Kapacita:  cca 20L 
Kapacita, mokré vysávání: cca 10L 
Kapacita při použití perm. filtru: cca 6L 
P nom: 1200 – 1400W 
P max: 1600W 
Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50/60 Hz 

 
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) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


