
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PC-MS 3079 – Vysavač na roztoče  
 
Návod k obsluze 
Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni. 
Symboly v tomto návodu k obsluze 
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto 
upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji: 
VÝSTRAHA: 
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění. 
POZOR: 
Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty. 
POZNÁMKA: 
Upozorňuje Vás na tipy a informace. 
Obecné poznámky 
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 (s výjimkou přístrojů, které jsou určeny pro podmíněné 
použití venku). 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. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a kabely na známky poškození. V případě, že jsou poškozeny, 
nepokračujte v používání přístroje. 
• Používejte jen originální příslušenství. 



• Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí skladujte veškeré části obalu (plastikové sáčky a fólie, 
polystyrénové díly atd.) mimo dosah dětí. 
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. 

 
VÝSTRAHA: 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušeni! 
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro tento přistroj 
VYSTRAHA: Nebezpečí poranění! 
• Před výměnou příslušenství nebo součástí, které se během provozu přístroje pohybují, je nutno 
přístroj vypnout a odpojit z elektrické sítě. 
• Nedotýkejte se pohybujících se částí. 
 
VÝSTRAHA: Nebezpečí poranění! 
• Před spuštěním přístroje zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství správně a náležitě nasazeno. 
• Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej hodláte skládat, rozebírat či 
čistit, jej vždy odpojte z elektrické sítě. 
• Přístroj sami neopravujte. Obraťte se na autorizovaný personál. Poškozený napájecí kabel je nutné 
s ohledem na prevenci možných rizik vyměnit kabel ekvivalentní. Výměnu smí provést výrobce, náš 
zákaznický servis nebo jiný kvalifikovaný odborník. 
• Tento spotřebič nesmějí používat děti. 
• Uchovejte spotřebič a jeho šňůru mimo dosah dětí. 
• Děti si nesmějí se zařízením hrát. 
• Spotřebiče smí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly o použiti těchto 
zařízeni poučeny a uvědomují si možná nebezpečí. 
POZOR: 
Při čištění neponořujte přístroj do vody. Postupujte dle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“. 
• Nemanipulujte s bezpečnostními spínači. 
• Přístroj používejte pouze ke zpracovávání potravin. 
• V důsledku nesprávného použití přístroje může dojít k poranění. 
 
 
1. Nádoba na prach  
2. Rukojeť na prachovou nádobu  
3. ON/OFF 
4. Rukojeť  
5. Vývod vzduchu 
6. HEPA filtr 
7. Sací otvor  
8. Vibrační plocha  
9. UV – C lampa  
10. Úchyt pro UV – C lampu  
11. Tlačítko na vibrace/ UV – C Lampu 
12. Kolečka  
13. Kolečka (bezpečnostní tlačítko  
 
ON/OFF 
Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí.  



 
Bezpečnostní tlačítko  
Přístroj má dvě bezpečnostní tlačítka. UV – C lampa se zapne při stisknutí tlačítka pro vibraci a pokud 
je přístroj položeny na rovném povrchu.  
 
Použití  
1. Zapojte přístroj do zásuvky.  
2. Položte přístroj na plochu, kterou chcete vyčistit.  
3. Zapněte přístroj pomocí tlačítkem ON/OFF.  
4. Držte tlačítko pro vibrace na spodní straně rukojeti. Vibracemi se plocha pod vysavačem začne 
chvět a zapne se UV – C lampa.  
5. Posouvejte přístroj pomalu a stejnoměrně po zvolené ploše. 
7. Vypněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF. 
 
Čištění  
Základnu otřete navlhčeným měkkým hadříkem bez čistících prostředků.  
 
Nádoba na prach a HEPA filtr 
1. Vyjměte nádobu na prach pomocí rukojeti směrem nahoru.  
2. Vyjměte filtr z nádoby na prach.  
3. Vyprázdněte nádobu na prach. Pokud je to nutné tak nádobu vypláchněte.  
4. Filtr vykartáčujte. Pokud je filtr hodně špinavý tak ho lze umýt pod tekoucí vodou.  
5. Všechny díly musí zcela uschnout před nasazením.  
6. Vložte filtr zpět do nádoby.  
7. Vložte nádobu na prach zpět do přístroje. 
 
 
 
Uložení 
• Přístroj vyčistěte podle návodu 
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme je uložit v jeho původním obalu. 
• Zařízení vždy uchovávejte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí. 
Technické údaje 
Model:.................................................PC-MS 3079 
Pokrytí napětí:...................... 220-240 V~, 50/60 Hz 
Příkon:......................................................... 300 W 
Třída ochrany:.........................................................II 
Čistá hmotnost:...................................cca. 1,27 kg 
Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i 
nadále vyhrazeno. 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. 
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.  
 



 


