


Vertikální vysavač MPM MOD-38
Návod k obsluze

Obecné poznámky
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním dokladem, a pokud je to možné i krabici s vnitřními obaly. Dáte-li toto zařízení i jiným 
lidem, prosím, předejte jej aspoň se základním návodem k obsluze.
• Spotřebič je určen výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční 
použití.
• Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí. Udržujte jej mimo dosah
zdroje tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a ostrými hranami. 
Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama. Pokud je přístroj vlhký nebo mokrý, ihned jej odpojte od elektrické sítě.
• Při čištění nebo při odstavení, vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, nikdy ne za 
kabel), pokud spotřebič není používán a odstraňte připojené příslušenství.
• Přístroj bez dozoru, vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud musíte odejít z místnosti, měly byste zařízení 
vždy vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí, poškození nesmí být 
přístroj použit.
• Používejte pouze originální náhradní díly.
• Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, mějte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén apod.) mimo jejich 
dosah.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke 
kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, 
opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a  obsluhujícími tento spotřebič.
Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či 
úpravou jakékoliv části spotřebiče. Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při 
používání elektrických spotřebičů vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících: 
1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče a že je zásuvka řádně uzemněná.
Zásuvka musí být instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
3. Nepoužívejte nabíjecí adaptér, pokud vykazuje známky poškození. Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu
a výměny baterie vysavače svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty spotřebiče, hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem!
4. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s  vodou a  jinými tekutinami, ani k němu nestavte nádoby s tekutinami, 
aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.
5. Ruční vysavač je po zakoupení nabitý jen částečně, a proto je nutné ho před použitím nabít úplně vložením do 
nabíjecího držáku. Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtru.
6. Nepoužívejte vysavač venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se vysavače nebo nabíjecího držáku mokrýma 
rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
7. Nedovolte dětem, aby si s  vysavačem hrály. Vysavač není hračka. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte 
vysavač v blízkosti dětí.  Používejte pouze s  dodaným adaptérem, nabíječkou, s  nástavcem a příslušenstvím, které bylo 
schváleno výrobcem.
9. Pokud vysavač nefunguje správně, došlo k  pádu vysavače (např. k pádu do vody), je-li poškozen nebo byl zapomenut 
venku, nechte jej odborně prohlédnout v autorizovaném servisním středisku.
10. Ruční vysavač a baterii udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, vysavač nepoužívejte zapojený do 
nabíjecího držáku. Před údržbou nabíjecího držáku vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky.
11. Zástrčku nabíjecího držáku nikdy nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za 
zástrčku.
12. Do otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač, jsou-li otvory jakkoli blokovány. Dbejte na 
to, aby byl vysavač a filtr čistý, bez různých žmolků a jiných zbytkových nečistot, které mohou snížit sací výkon 
vysavače.
13. Zúženou hubici a vysavač nikdy nepoužívejte blízko očí a uší! Dbejte zvýšené opatrnosti při práci na schodech.
14. Nevysávejte ostré předměty jako sklo, šroubky, mince, hřebíky atd.
15. Nevysávejte horké nebo doutnající materiály jako uhlíky, cigarety nebo jiné hořící předměty.
16. Při extrémním použití nebo teplotách mohou baterie vytéct. Pokud by se tekutina dostala do kontaktu s  vaší 
pokožkou, okamžitě postižené místo omyjte mýdlem a vodou nebo neutralizujte jemnou kyselinou, např. citronovou 



šťávou nebo octem. Pokud by se tekutina dostala do očí, okamžitě je co nejrychleji vypláchněte čistou vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc.
17. Používejte vysavač pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tento vysavač je určen pouze pro domácí 
použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.
18. 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 Čeština 18 prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
19. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

POPIS VYSAVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Rukojeť tyčového vysavače s kloubem
3. Tlačítko pro sklopení rukojeti tyčového vysavače
4. Tlačítko pro uvolnění ručního vysavače z těla

tyčového vysavače
5. Vysavač
6. Tlačítko pro zapnutí ručního vysavačem
7. Světlo
8. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
9. Zdířka pro připojení konektoru síťového adaptéru
10. HEPA filtr
11. Prostor pro filtr
12. Nádoba na prach 
13. Tlačítko pro uvolnění podlahové hubice
14. Podlahová hubice s elektrickým rotačním

kartáčem 
15. Tlačítko pro uvolnění válce podlahové hubice
16. LED diody
17. Nabíječka
18. Dokovací stanice
19. Dokovací stanice
20. Zdířka pro připojení konektoru síťového adaptéru
21. Navádění na stojan na příslušenství
22. Stojan na příslušenství
23. Malý kartáče
24. Štěrbinový nástavec 

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE 
V zadní části ručního vysavače se nachází prostor pro vložení akumulátoru. Akumulátor zasuňte do tohoto prostoru. 
Správné vložení akumulátoru je signalizováno cvaknutím. Ujistěte se, že je nádoba na prach připevněna k ručnímu 
vysavači. Ke spodní části tyčového vysavače připevněte podlahovou hubici. Správné nasazení podlahové hubice je 
signalizováno cvaknutím. Stiskněte tlačítko pro sklopení rukojeti a rozložte tyčový vysavač, až uslyšíte cvaknutí. Do 
prostoru uprostřed tyčového vysavače vložte ruční vysavač. 
Dobíjecí základna 
Horní část dobíjecí základny vložte do spodní části.

PARKOVACÍ POLOHA VYSAVAČE
 Tyčový vysavač uvedete do parkovací polohy tak, že umístíte špičku vašeho chodidla shora na podlahovou hubici 
a jednoduchým pohybem rukojeti směrem dopředu zajistíte stání vysavače ve svislé poloze. Západka umístěna vpředu 
kloubu podlahové hubice zapadne do drážky horního krytu hubice. Pro odjištění tyčového vysavače z parkovací polohy 
umístěte špičku vašeho chodidla shora na podlahovou hubici a rukojeť naklopte dozadu. Západka umístěná vpředu na 
kloubu podlahové hubice  se vysune z drážky horního krytu hubice.  

NABÍJENÍ VYSAVAČE 
Sestavenou dobíjecí základnu umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch v dosahu síťové zásuvky. Konektor síťového 
adaptéru 17 zasuňte do zdířky v zadní části dobíjecí základny 20 a vidlici adaptéru zapojte do síťové zásuvky. Nebo 
můžete konektor síťového adaptéru zasunout do zdířky v ručním vysavači. 



Poznámka: Před zahájením nabíjení je důležité, aby byl
vysavač vypnutý a  uvedený ve svislé parkovací poloze.
Jakmile je adaptér zapojen v síťové zásuvce, vysavač se přepne
do nabíjecího režimu a LED indikátory 7 budou signalizovat
stav nabíjení akumulátoru. K plnému nabití je třeba asi 3
hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na stavu vybití
akumulátoru. Jakmile je proces nabíjení dokončen, rozsvítí se
všechny LED indikátory. Odpojte adaptér od síťové zásuvky. Pokud se jeden LED indikátor rozbliká během použití, je 
stav akumulátoru nízký a je třeba jej nabít. 
Varování: Pokud se rozblikají všechny LED indikátory, můžete být vysavač rozbitý. V takovém případě nejdříve vyjměte 
a znovu vložte akumulátor a znovu vysavač zapněte. Pokud problém přetrvává, přestaňte vysavač používat a obraťte se 
na autorizované servisní středisko. 
Poznámka: Tento vysavač obsahuje Li-Ion akumulátor. K  zajištění co nejdelší životnosti akumulátoru doporučujeme: 
- Nenechávat akumulátor zbytečně dlouho plně nabitý nebo úplně vybitý stát.
- Neudržovat akumulátor stále při plném nabití. Jeho životnost prodloužíte tím, že jej budete udržovat zhruba z poloviny
nabitý.
- Akumulátor plně nevybíjet.

POUŽITÍ VYSAVAČE 
Tyčový vysavač můžete použít pro vysávání různých typů podlahových krytin, jako jsou např. tvrdé podlahové krytiny, 
koberce apod. 
Vysavače uchopte za rukojeť a tahem směrem nahoru jej vyjměte z dobíjecí základny. Po vyjmutí ze základny by měl být 
vysavač zajištěn ve svislé parkovací poloze. Po odjištění z parkovací polohy lze rukojetí pohybovat ve vertikálním směru. 
Vysavač uveďte do provozu stisknutím tlačítka. Tlačítkem regulujete výkon vysavače. 
Pokud potřebujete vysávat i na těžko dostupných místech, např. pod židlí, stiskněte a podržte tlačítko. Rukojeť  se 
v kloubu uvolní a budete moci snadno vysávat v daném místě. Uvolněte tlačítko a opatrně uveďte rukojeť do vzpřímené 
polohy, až uslyšíte cvaknutí. 
Po ukončení používání vypněte vysavač stisknutím tlačítka. Vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“ 
a nechte jej nabít dle instrukcí v kapitole „Nabíjení vysavače“. Ruční vysavač 
Abyste mohli ruční vysavač vyjmout z těla tyčového vysavače, stiskněte tlačítko a horní část ručního vysavače  se uvolní. 
Uchopte ruční vysavač  za rukojeť  a opatrně jej vyjměte z těla tyčového vysavače. 
Ruční vysavač zapnete stisknutím tlačítka. Tlačítkem  upravíte sací výkon vysavače. Ruční vysavač  je vhodný pro 
vysávání lokálně znečištěných podlahových krytin, nábytku apod. 
K pohodlnějšímu vysávání, např. nábytku, nasaďte na ruční vysavač víceúčelovou kartáčovou hubici. Vysunutí 
a zasunutí kartáče regulujete pomocí posuvného ovladače. Po ukončení používání vypněte vysavače tlačítkem. Vyčistěte 
jej podle pokynů v  kapitole „Čištění a  údržba“ a vložte zpět do těla tyčového vysavače. Nechte jej nabít dle instrukcí 
v kapitole „Nabíjení vysavače“. Poznámka: LED indikátory signalizují stav nabití akumulátoru. S  postupným vybíjením 
akumulátoru zhasínají jednotlivé LED indikátory. Pokud dojde k jeho vybití, jeden LED indikátor se rozbliká a chod 
vysavače se zastaví. 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné drsné předměty. 
• Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
• Vyčistěte těleso měkkým, suchým hadříkem bez přísad. 
• Pro čištění filtru si přečtěte kapitolu "Údržba".

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
 Balicí papír a  vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných 
kontejnerů na plasty. 
Likvidace použitých elektrických a  elektronických zařízení (platí v  členských zemích EU a  dalších evropských 

zemích se zavedeným systémem třídění odpadu) Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu 
znamená, že s  produktem by nemělo být nakládáno jako s  domovním odpadem. Produkt odevzdejte na 
místo určené pro recyklaci elektrických a  elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte 
negativním vlivům na lidské zdraví a  životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně 

přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro 
zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili. Tento výrobek splňuje požadavky 
směrnic EU o  elektromagnetické kompatibilitě a  elektrické bezpečnosti. je odevzdat k likvidaci, obdržíte 
prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.
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