
 

 

Návod k obsluze 
 
 

 

 

Krbový vysavač popela 

Model: VAC1200K 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYROBENO V ČÍNĚ 



Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto vysoce kvalitního výrobku. Přečtěte si prosím 
tento návod pozorně předtím, než začnete přístroj užívat. Poskytuje důležité 
poznámky k bezpečnosti, použití a údržbě spotřebiče. Máte-li další otázky, 
kontaktujte náš zákaznický servis. 
 
Obsah: 

 Popis zařízení 

 Obrázek zařízení 

 Důležité bezpečnostní pokyny 

 Oblast použití 

 Omezení použití 

 Montáž 

 Provoz 

 Čištění a údržba 

 Zjištění závady 

 Technická data 
 
Popis zařízení: 

• Výkonný a kompaktní 
• Vícenásobný systém vzduchového filtru zaručuje hygienické čištění. 
• Ovládací příslušenství 
• Uživatelsky přívětivý design 
• Určeno pro popel 

 
Obrázek zařízení: 
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Důležité bezpečnostní pokyny: 
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho 

servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí. 
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití 
výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, 
aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. 

Látky, které můžou být vysávané - studený popel z ohniště, látky z kamen na 
dřevo / uhlí, popelníky, grily… 

 
Následující informace musí být dodrženy!:  

"Studený popel" je popel vychladlý po dostatečně dlouhou dobu, bez částic 
uhlíků uvnitř. Nevysávejte popel, který není celkem vyhasnutý. Studený popel 
nevyzařuje žádné rozpoznatelné teplo.  

Prázdný a čistý vysavač před a po vysávání zkontrolujte, abyste zabránili 
shromažďování materiálů, které by mohly představovat nebezpečí požáru ve 
vysavači. Nevysávejte žádné saze nebo hořlavé látky.  

Vyčistěte a zkontrolujte hadici a vysavač vždy před a po vysávání. Vždy 
vyprázdněte a vyčistěte vysavač před a po vysávání. 
 

 Nevysávejte žádné ostré, horké nebo žhavé materiály.  

 

 Zařízení by nemělo být vystaveno působení tepla. 
Používejte pouze pro studené materiály! (≤60°C) 

 

 Nevysávejte žádné vlhké nebo kapalné látky. Nikdy 
neponořujte spotřebič do vody. 

 

 Po použití  a před každým čištěním odpojte přístroj ze 
síťové zásuvky. Pro odpojení spotřebiče od elektrické 
sítě vytáhněte zástrčku, nikoli síťový kabel z přístroje. 

 

 Nevkládejte žádné předměty do vstupů. Udržujte bez 
prachu, chuchvalců, vlasů atd. 

 

 Nepoužívejte vysavač bez nádoby na prach, nebo 
filtračního prachového pytle osazeného na svém 
místě. 

 

 Nevysávejte žádnou mouku, cement atd., aby nedošlo 
k přetížení.  

 

 Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým 
hadříkem, nikdy jej nesmíte ponořit do vody. 
Nepoužívejte pro čištění žádná rozpouštědla.  

 



 Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a 
ne pro komerční využití. 
 

 

 Zabraňte, aby se hadice dotýkala povrchu nábytku. 

 

 Nepoužívejte napájecí kabel k přenášení spotřebiče. 
Nepřecházejte přívodním kabelem přes ostré hrany. 

 
 
Oblast použití: 
Látky, které mohou být vysávány - studený popel z krbů, spálené dřevo/uhlí z kamen, 
popelníky, grily … 
Vyprázdněte a vyčistěte vysavač před a po vysávání, aby se zabránilo 
shromažďování materiálů, které by mohly představovat nebezpečí vzniku požáru ve 
vysavači. 
 
Omezení použití: 
Nepoužívejte pro separaci zdraví nebezpečného prach (třídy prachu L, M, H). 
Nevysávejte saze. 
Vysávejte jen popel z přípustných paliv. 
Nevysávejte jakýkoliv horký, pálivé nebo žhnoucí objekty. 
Nevysávejte žádné objekty, které jsou teplejší než> 40 ° C. 
Nevysávejte žádné hořlavé látky. 
 
Montáž: 

HEPA filtr: 
Opatrně vložte HEPA filtr do zásobníku.  

  
Kolečka: 

 
Zásobník: 
Připevněte zásobník na kryt vysavače. 

  
Flexibilní hadice:  
Pro použití ohebné hadice vložte konec hadice do sacího 
otvoru.  

 



Příslušenství: 
Zvolte požadované příslušenství a připojte jej k sacímu otvoru 
hadice. 
 

 
 

 
Provoz: 

 

Předtím, než začnete používat spotřebič, se ujistěte, že je filtrační 
vak ve správné poloze. 

 

Uvolněte napájecí kabel. 

 

Zapojte spotřebič do zásuvky a zapněte. 

 

Po použití odpojte přístroj 

 
 
 
Čištění a údržba: 

 

Otevřete zásobník. 

 

Vyndejte HEPA filtr. 

 

Vyprázdněte zásobník. 

 

Vyčistěte HEPA filtr od popelu oklepáním. 

 

Opět sestavte vysavač. 

 
 
 
 



Zjištění závady: 
Než budete kontaktovat naše servisní středisko, zkontrolujte prosím následující: 

Problém Možná příčina Způsob odstranění 

Motor nechce 
nastartovat 

- Napájecí kabel není pevně 
zapojen do zásuvky. 
- Zásuvka je poškozena. 
- Vysavač není zapnutý. 

- Zapojte kabel správně. 
- Zkontrolujte zásuvku. 
- Zapněte zařízení 

Sací výkon je slabší - Vysavač je ucpaný. 
- HEPA filtr je třeba vyčistit. 
- Zásobník na prach není ve 
správné poloze. 
- Ucpaný filtr 

- Odstraňte příčinu ucpání. 
- Vyčistěte prachový filtr. 
- Připojte prachový kontejner 
znovu. 
- Vyčistěte filtr. 
 

 
Záruka: 
Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu dvou roků od data zakoupení. Během 
této doby zaručujeme servisní odstranění prokazatelných materiálových a výrobních 
vad, případně výměnu poškozených dílů. Tato záruka je platná pouze v případě, že 
byl přístroj používán v souladu s návodem k obsluze a za předpokladu, že nebyly 
měněny díly a součásti, opravován neoprávněnou osobou, anebo poškozen 
nesprávným zacházením. 
 
Technická data: 

Jmenovité napětí: 220 - 240V AC 

Jmenovitá frekvence: 50/60Hz 

Výkon: 1200W 

Pracovní tlak:  15kPa 

Hlučnost: < 78dB(A) 
 
Specifikace: 

Vysavač popela x 1 

Flexibilní hadice x 1 
Návod k obsluze x 1 

Hliníkový nástavec x 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Záruční list 

ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ 
 

Název zařízení:  Krbový vysavač popela 

 
Model: VAC1200K 

 

 

Jméno a příjmení zákazníka: ……………………………………………………… 
 
Datum nákupu   ……………………………………………………… 
 

Místo nákupu (razítko obchodu a čitelný podpis): 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dodavatel: 
M.A.T.A CZECH s.r.o 

Radlická 2485/103 
150 00 Praha 5 
Česká republika 

Tel.: 00420 251 556 893 
 

 
 

Servis je přístupný každý všední den od 09.00 do 16.00 hod. 
 

 
 
 
 
ZÁRUKA 

1. Výrobek byl důkladně prověřen v továrně a vlastní záruku kvality. 
2. Záruka je udělována na dobu 24 měsíců od data nákupu. 
3. Záruční oprava bude provedena po předložení: 

- platného a správně vyplněného záručního listu 
- kopie účtu nebo paragonu s čitelným datem nákupu a razítkem 

obchodu, originál může být k nahlédnutí 
4. Zařízení uživatel doručí do místa zakoupení. 
5. Opravy jsou vykonávány způsobem, který určí výrobce. 

 
 
 

Autorizovaný servis CZ: 
PM servis 

Na barikádách 670 

 196 00 PRAHA 9 
Tel.: 00420 777 30 20 60 

Autorizovaný servis SK: 
KAINZ TESLA SERVICE 

Galvaniho ul. 2/A 

821 04 Bratislava 
Tel.: 00421 (0)907 786 801 



 
 
 

 

 

Prohlášení o shodě CE 

 

 
 

 

 

 

Gardetech Sp. z o. o. , Robotnicza 72, 53-608 Wrocław, Tel. +48717827979 prohlašuje, že: 

 

Vysavač popela, model: VAC1200K 

s výrobním číslem: VAC1200K/06/2015 je v souladu s následujícími směrnicemi 2006/95/EC a 

2004/108/EC 

a splňuje následující normy: 

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,  

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN60335-2-2:2010,  

EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011, 

EN62233:2008 

 

Jednotka CE: S3M21212-0002 

Eurofins Product Service GmbH, Storkower Strasse 38c, D-15526 Reichenwalde b. Berlin, 

Germany, phone +49-33631-888000, fax +4933631888650 

 

Osoba odpovědná za přípravu a skladování technické dokumentace a ohlášení: 

Armel Delebarre-Debay 

předseda představenstva 

Adres: Ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław  

 

Wrocław, dne 21.07.2015  ……………………………………………… 

/podpis/ 

 

 

 


