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Vysavač MPM MOD-  32  
Návod k obsluze 

Důležitá bezpečnostní upozornění
1) Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či 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 spotřebičem nesmějí 
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
2) Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá 
napětí ve vaší zásuvce.
4) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento 
přístroj.
5) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel 
nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte 
na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
6) Pokud je síťový kabel spotřebiče poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně 
kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem 
nebo vidlicí síťového kabelu nepoužívejte.
7) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
8) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné servisu. Zásahem do přístroje
během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
9) Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
10) Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
11) Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
12) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
13) Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do přístroje nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj 
neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
14) Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Přístoj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla 
nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
15) Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej a odpojte od zásuvky el. napětí. Před čištěním postupujte 
stejným způsobem. Přístroj nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
16) Abyste se vyhnuli deformaci plastových komponentů nebo jejich vzplanutí, nevystavujte přístroj přímému
slunečnímu záření, neumísťujte ho v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, 
která jsou zdroji tepla, a nenechávejte přístroj v provozu dlouhou dobu, je-li vstup vzduchu blokován.
17) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umísťujte mimo 
jejich dosah. 18) Pokud je přístroj v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak 
může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
19) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození přístroje nebo zranění osoby:
• mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny 
• jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.) 
• hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředidla atp.) 
• mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání
20) Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se 
přístroj jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho trubici nebo 
hadici vyčistěte.
21) Abyste se vyhnuli poškození hadice, nešlapejte na ni ani ji nepřehýbejte násilím.
22) Nikdy nepoužívejte vysavač bez vloženého prachového sáčku, vstupního mikrofi ltru nebo výstupního 
H.E.P.A. filtru.
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23) Při vysávání některých druhů podlah nebo podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického 
náboje, který není pro uživatele nebezpečný. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím 
spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Příprava
Vložení hadice do otvoru pro nasávání vzduchu: Stiskněte současně obě pojistky na koncovce hadice a 
koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné 
poloze. 
Nasaďte držadlo na teleskopickou trubici: Držadlo s hadicí nasaďte na širší část teleskopické trubice. 
Nasaďte podlahovou hubici na teleskopickou trubici: Podlahovou hubici nasaďte na užší část teleskopické 
trubice. Upravte délku teleskopické trubice: Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a 
držte pojistku na trubici ve směru šipky a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte
a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopická trubice je nyní zaaretována. 

Popis jednotlivých částí
1. ON/OFF spínač
2. Tlačítko navíjení kabelu
3. Tlačítko snížení výkonu
4. Tlačítko zvýšení výkonu
5. 5-ti stupňový indikátor výkonu
6. Indikátor plnosti sáčku
7. Guide
8. Tlačítko otevření horního víka
9. Horní víko
10. Tlačítko pro otevření prostoru na

příslušenství
11. Prostor pro příslušenství
12. Ručka
13. Otvor pro hadici
14. Motorový filtr
15. Sáček
16. Rámeček pro umístění sáčku
17. HEPA filtr 13
18. Pěnový filtr
19. Kryt pěnového filtru
20. Kovová teleskopická trubice
21. Sací hadice
22. Koncovka sací hadice
23. Ručka sací hadice
24. Podlahová hubice
25. Parketová hubice
26. Štěrbinová hubice
27. Oválná hubice
28. Pogumovaná kolečka

Použití
Připojení vysavače k elektrické síti 
Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přívodního kabelu. Vidlici kabelu poté zasuňte
do elektrické zásuvky. 
Upozornění: Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přívodního kabelu. Kabel
nikdy nevytahujte za červenou značku. 
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Nastavení podlahové hubice dle typu povrchu 
1. Stiskněte obě západky na montážním kroužku sací hadice (22), vložte kroužek do otvoru (13) a uvolněte 
západky. K rozebrání znovu stiskněte západky a sejměte kroužek (22) z otvoru (13).
2. Připojte trubku (20) k držadlu (23) na druhém konci sání (21). Nainstalujte jednu z hubic, (24), (25), (26) nebo
(27), na konec trubky.
3. Oválný kartáč (27) a štěrbinová hubice (26) jsou umístěny v prostoru pro příslušenství. 
Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:
 • Při vysávání koberců klapkou zasuňte.
 • Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah klapkou vysuňte. 
Zapnutí (vypnutí) vysavače 
1. Před zapnutím vysavače odviňte napájecí kabel (29) na vhodnou délku a zapojte jej do zásuvky. Optimální 
je žlutá značka na napájecím kabelu. Nevytahujte kabel za červenou značku! 
2. Stisknutím spínače (1) zapněte vysavač.
Při používání vysavače upravte sací výkon pomocí tlačítek (3) a (4). 
Na vysavači je 5 indikátorů úrovně sací síly, které znázorňují doporučený výkon.

MIN – přikrývky, polštáře

textil, záclony

optimální výkon vysavače

Koberce

MAX – tvrdé podlahy

Indikátory se rozsvítí a zhasnou po výběru pomocí tlačítek (3) a (4).
Ukončení vysávání 
Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START / STOP a poté odpojte vidlici 
přívodního kabelu z elektrické zásuvky. Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte 
jednou rukou tlačítko navíjení a druhou rukou veďte kabel, resp. přidržujte jeho koncovku, abyste zabránili 
poškození vstupní části. 
Přenášení vysavače 
Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo. 
Čištění a údržba
Upozornění: Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.
Výměna prachového sáčku 
Prachový sáček vyměňujte, jakmile se rozsvítí indikátor naplnění prachového sáčku, jinak se proudění 
vzduchu a sací výkon vysavače sníží. 

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci 
předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných 
evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
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likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty. 

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo
dodavatele. 

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. Tento výrobek 
splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a 

technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu 

      


