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CZ Návod k použití

Ruční přístroj

Uvolňovací tlačítko Demontáž 
nádoby na prach

Pohled na spotřebič zdola:

Uvolňovací tlačítko nádoby na 
prach (rychlé čištění)

Sací otvor nádoby na prach

filtru zařazenému před motorem 

Kontrolka nabíjení

Tlačítko zvýšení výkonu Rukojeť

Lithium-iontová baterie

Uvolňovací tlačítko k vyjmutí 
baterie

Transparentní nádoba na prach 

Kryt HEPA filtru
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Návod k použití CZ

Příslušenství Obrázek Použití

Motorem 
poháněný 
elektrický kartáč 
s King Brush

-  Má integrovaný elektromotor, který pohání 
kartáčový válec rychlostí až 
10 000 otáček za minutu

Motorem 
poháněný mini 
elektrický kartáč

-  Je vybaven integrovaným elektromotorem, 
který pohání kartáčový válec rychlostí až 
8 000 otáček za minutu

-  Pro vysávání čalounění, matrací apod.
-  Odstraňuje i hluboce usazenou špínu

Kombinovaný 
kartáč 2v1

-  Rám s rotujícími štětinami může být 
odebrán stisknutím uvolňovacího tlačítka

-  Pro vysávání čalounění, záclon apod.

Extra měkký 
kartáč na prach

-  Extra měkké štětiny pro čištění citlivých 
povrchů, jako jsou klávesnice, lampy apod.

Kartáč s UV 
světlem

-  K likvidaci bakterií a odstraňování prachu, 
choroboplodných zárodků a domácích 
roztočů z matrací, polstrování a koberců

Zahnutá trubice -  Čištění bez nutnosti ohýbání
-  Skládací trubice s ohybem do 90°
-  Aktivace stisknutím červených uvolňo-

vacích tlačítek

Použití příslušenství
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CZ Návod k použití

Příslušenství Obrázek Použití
Štěrbinová 
hubice s LED

-  K čištění úzkých a těžko přístupných rohů 
nebo výklenků

Flexibilní 
štěrbinová hubice

-  Flexibilní pro zvýšení dosahu
-  K čištění úzkých a těžko přístupných rohů 

nebo výklenků

Flexibilní úhlový 
adaptér

-  Zvyšuje dosah a flexibilitu
-  Možnost plynulého nastavení

Flexibilní 
prodlužovací 
hadice

- Zvětšení dosahu

Nástěnná konzola -  Pro jednoduché a praktické uložení

Ukládací stanice s 
funkcí nabíjení

-  Pro prostorově úsporné uložení a 
současné nabití baterie

Síťový zdroj - K nabíjení baterie
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Návod k použití CZ

Komponenty produktu

1 Ruční přístroj X9

2a Sací trubice

2b Zahnutá trubice

3 Motorem poháněný elektrický kartáč 
s kartáčovým válcem King Brush

4 Úložná stanice s funkcí nabíjení

5 Nástěnná konzola

6 Síťový zdroj

7 Flexibilní prodlužovací hadice

8 Flexibilní úhlový adaptér

9 Kombinovaný kartáč 2v1

10 Lithium-iontová baterie

11 Motorem poháněný mini elektrický  
kartáč

12 Extra měkký kartáč na prach

13 Flexibilní štěrbinová hubice

14 Kartáč s UV světlem

15 Štěrbinová hubice s LED

V tomto návodu k použití jsou zohledněny všechny dostupné komponenty příslušenství spotřebiče. Rozsah dodávky zakoupené 
sady je uvedený na obalu nebo na samostatném vloženém letáku. Komponenty, které nejsou součástí vaší sady, si samozřejmě 
můžete zakoupit dodatečně.

Obsah
Ruční přístroj .......................................................................... 2
Použití příslušenství ............................................................... 5
Komponenty produktu ........................................................... 7
Všeobecné .............................................................................. 8
Vysvětlení značek ................................................................... 8
Bezpečnost ............................................................................. 8
Použití v souladu s určením .................................................... 8
Bezpečnostní a výstražné pokyny ........................................... 9
Před prvním použitím .......................................................... 12
Nabíjení baterie ................................................................... 12
Použití .................................................................................. 13
Čištění .................................................................................. 13
Odstraňování poruch ............................................................ 15
Likvidace .............................................................................. 16
Technické údaje .................................................................... 17
Služba pro zákazníky ............................................................ 17

Tento návod k použití patří k modelu Invictus X9. 
Obsahuje důležité informace týkající se 
bezpečnosti a použití.
Věnujte prosím čas pečlivému přečtení tohoto 
návodu k obsluze.
V zájmu vlastní ochrany a ochrany třetích osob 
věnujte pozornost zejména kapitole Bezpečnostní 
pokyny a výstrahám uvedeným v tomto 
dokumentu.
Tento návod k použití uschovejte pro budoucí 
použití. Spotřebič předávejte třetím osobám 
pouze spolu s návodem k použití.
Obrázky v tomto návodu k použití slouží jako 
schematické znázornění správného použití. V 
detailech se mohou lišit od původního produktu.
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CZ Návod k použití

Všeobecné

VÝSTRAHA!
Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.

VAROVÁNÍ!
Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění.

Upozorňuje na možné materiální škody.

Použití v souladu s určením

 �  Spotřebič používejte výhradně k čištění suchých podlah. Spotřebič je určen pouze pro použití v 
domácnosti. Není vhodný pro komerční ani průmyslové použití.

 �  Spotřebič není vhodný pro:
 -  Vysávání žhavého popela/uhlíků, cigaret, zápalek a jiných hořlavých nebo vznětlivých materiálů 

– nebezpečí požáru
 -Vysávání vody a jiných kapalin – riziko zkratu

 �  Rozšířené možnosti použití skýtá vhodné, samostatně dostupné příslušenství (např. Invictus X-Water).
 �  Spotřebič používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Každé jiné použití je 

považováno za použití v rozporu s určením a může vést ke škodám na majetku a dokonce na zdraví a 
životě osob. Spotřebič není dětská hračka.

 �  Výrobce nebo prodejce nepřebírají záruku za škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím v 
rozporu s určením.

V tomto návodu k použití, na spotřebiči nebo na jeho obalu jsou použity následující symboly a 
signální slova. 

Vysvětlení značek

Bezpečnost

POZOR!
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Návod k použití CZ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

Nesprávná elektroinstalace nebo příliš vysoké síťové napětí mohou vést k zásahu 
elektrickým proudem.

 � Spotřebič připojujte jen tehdy, když se síťové napětí zásuvky shoduje s údajem 
na typovém štítku síťového zdroje.

 � Síťový zdroj připojujte pouze do snadno přístupné zásuvky, abyste ho v případě 
poruchy mohli rychle odpojit od elektrické sítě.

 � Spotřebič nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je síťový zdroj 
vadný.

 � K nabíjení baterie spotřebiče používejte pouze přiložený síťový zdroj.
 � Síťový kabel síťového zdroje nelze vyměnit. Pokud je síťový zdroj poškozený, 
zlikvidujte ho a vyměňte za zdroj stejného typu.

 � V žádném případě neotvírejte kryt spotřebiče, ale svěřte opravu odborníkům. Za 
tímto účelem se obraťte na odborný servis. V případě oprav provedených 
uživatelem, neodborného připojení nebo nesprávné obsluhy zaniká odpověd-
nost a záruční nároky.

 � Nikdy se nedotýkejte síťového zdroje s vlhkýma rukama.
 � Síťový zdroj nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel, ale uchopte ho vždy za 
síťový konektor.

 � Síťový kabel nikdy nepoužívejte jako rukojeť k nošení.
 � Spotřebič a síťový zdroj udržujte mimo dosah otevřeného ohně a horkých 
povrchů.

 � Síťový kabel položte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
 � Síťový kabel neohýbejte a nepokládejte jej na ostré hrany.
 � Spotřebič používejte pouze v interiéru. Nikdy jej nepoužívejte ve vlhkých 
místnostech nebo za deště.

 � Spotřebič nikdy neukládejte tak, aby mohl spadnout do vany nebo umyvadla.
 � Zajistěte, aby děti do spotřebiče nevkládaly žádné předměty.

VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM
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CZ Návod k použití

 � Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, stejně jako osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o 
bezpečném použití přístroje a pochopily nebezpečí, které z něj vyplývají. Děti si 
nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu spotřebiče ze strany spotřebitele 
nesmí provádět děti bez dohledu.

 � Děti mladší osmi let udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí a síťového zdroje.
 � Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovou fólií. Během hry by se do ní mohly 
zachytit a udusit se.

 � Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
 � Pokud spotřebič nepoužíváte, nečistíte nebo pokud dojde k jeho poruše, vždy ho 
vypněte a odpojte síťový konektor ze zásuvky.

 � Nepoužívejte spotřebič, pokud máte mokré ruce, nacházíte se na mokrém 
povrchu nebo pokud je spotřebič mokrý.

 � Nepoužívejte spotřebič, dokud je připojen k síťovému zdroji nebo k elektrické 
síti.

VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ PRO URČITÉ SKUPINY OSOB!

VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A PORANĚNÍ!

Při nesprávné manipulaci s bateriemi a akumulátory hrozí nebezpečí výbuchu. 
Kontakt s vytékající kyselinou z baterie může způsobit poleptání.

 � Baterii nezahřívejte a nikdy ji nevhazujte do otevřeného ohně. Baterii neničte, 
neotvírejte, neponořujte do kapalin a nezkratujte.

 � Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s kůží, očima a sliznicemi. Při zasažení 
kyselinou okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím čisté vody a 
v případě potřeby vyhledejte lékaře.

 � Přiložený síťový zdroj používejte výhradně k nabíjení tohoto spotřebiče.
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Při nesprávné manipulaci se spotřebičem můžete zranit sebe nebo jiné osoby.
 � Nemiřte spotřebičem na lidi nebo zvířata.
 � Udržujte vlasy a volné oblečení mimo otvory spotřebiče. Spotřebič během 
provozu nasává vzduch a může vás zranit, pokud nasaje vaše vlasy nebo volné 
oblečení.

 � Nepoužívejte spotřebič na površích pokrytých cementem nebo jinými látkami s 
extrémně jemnými póry nebo látkami, které jsou při vdechnutí toxické.

 � Elektrickými kartáči nepřejíždějte přes kabely, vodiče apod., protože by se mohly 
zachytit do rotujícího válce kartáče a poškodit se.

 � Po použití kartáče s UV světlem nechte lampu UV-C dostatečně vychladnout. 
Paprsky UV-C jsou škodlivé pro oči a pokožku. Nikdy nevkládejte ruce pod kartáč 
s UV světlem, pokud je v provozu. Nedívejte se do lampy UV-C.

NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!
VAROVÁNÍ!

Nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k poškození spotřebiče.
 � Během provozu nezakrývejte větrací otvory spotřebiče.
 � Spotřebič a síťový zdroj udržujte mimo horké povrchy. Spotřebič nikdy 
nevystavujte vysokým teplotám (topení apod.) nebo povětrnostním 
podmínkám (déšť apod.).

 � Nikdy nelijte kapalinu do krytu spotřebiče.
 � Odstraňte ucpání způsobená prachem, žmolky, vlasy apod., protože mohou 
snížit sací výkon.

 � Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou plastové části prasklé nebo deformované. 
Poškozené součásti vyměňujte pouze za vhodné originální náhradní díly.

 � NIKDY neblokujte infračervené senzory na spodní straně kartáče s UV světlem.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

UPOZORNĚNÍ!
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Před prvním použitím
1. Zkontrolujte kompletnost sady a případná poškození vzniklá během přepravy. 

Rozsah dodávky zakoupené sady je uvedený na obalu nebo na samostatném vloženém letáku.  
V případě jakýchkoli stížností se obraťte na náš servis pro zákazníky.

2. Odstraňte obalový materiál a všechny štítky na výrobku, které slouží jako ochrana při přepravě nebo 
reklama.

3. Vložte baterii a nabijte ji.

Montáž nabíjecí stanice
1.  Držák zastrčte do výřezu na přední části úložné stanice.
2.  Držák přišroubujte pomocí přiloženého šroubu.

Nabíjení baterie
UPOZORNĚNÍ!

Baterii nabíjejte výhradně pomocí dodaného síťového zdroje.  
Používejte pouze originální dobíjecí baterie.

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2.  K nabíjení baterií spojte nabíjecí zásuvku (k) pomocí síťového zdroje s vhodnou elektrickou zásuvkou  

(obr. D / strana 4). 
nebo 
Baterii lze nabíjet také v samostatné úložné stanici. Za tímto účelem vyjměte baterii z ručního přístroje 
stisknutím uvolňovacího tlačítka (o) na konci baterie a baterii vytáhněte (obr. E / strana 4). 
Pomocí dodaného síťového zdroje připojte úložnou stanici k vhodné elektrické zásuvce a vložte baterii do 
příslušné přihrádky (obr. F / strana 4).

3. Indikátor nabíjení (d) bliká během procesu nabíjení modře.
4. Když je baterie plně nabitá, přestane indikátor blikat.

Nasazení a odebrání sací trubice/kartáčů/příslušenství
 �  Sací/zahnutou trubici nasuňte na otvor na ručním přístroji, dokud se nearetuje. K odebrání stiskněte uvolňovací 

tlačítko a sací/zahnutou trubici stáhněte z ručního přístroje (obr. B / strana 4).
 �  Pokud chcete použít zahnutou trubici, stiskněte červená uvolňovací tlačítka a ohněte trubici do požadované 

polohy. Zvedejte ruční přístroj, dokud slyšitelně nearetuje a trubice není opět v přímé poloze.
 � Elektrický kartáč, mini elektrický kartáč a kartáč s UV světlem musí být pro správnou funkci napájeny. Proto musí 

být tyto nástavce namontovány buď na sací/zahnuté trubici nebo přímo na ručním přístroji. Za tímto účelem 
nasaďte příslušný nástavec. K jeho odebrání stiskněte uvolňovací tlačítko a odejměte nástavec (obr. C / strana 4).

 �  Všechny ostatní nástavce lze použít podle potřeby přímo s ručním přístrojem nebo se sací trubicí, prodlužovací 
hadicí a úhlovým adaptérem pro zvýšení dosahu.
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Použití

Čištění koberců a tvrdých podlah
 � Před čištěním podlah a koberců si přečtěte pokyny k péči od jejich výrobce.
 � Rotující kartáčové válce mohou poškodit některé koberce a tvrdé podlahy. Některé koberce při čištění 

rotačními kartáčovými válci šmolkují. Použití vysavače na podlahových krytinách vyzkoušejte nejprve 
na místě, které není vidět.

 � Před vysáváním na leštěných podlahách (dřevěné parkety nebo palubky, linoleum atd.) se ujistěte, že 
se na spodní straně elektrického kartáče nenacházejí žádné cizí předměty, které by mohly podlahu 
poškrábat.

Zapnutí/vypnutí spotřebiče – tlačítko zvýšení výkonu
 � Vysavač zapnete stisknutím spínače (i). Vysavač pracuje tak dlouho, dokud držíte stisknutý spínač. 

Pomocí blokovací páčky můžete spotřebič přepnout do nepřetržitého provozu.
 � Stisknutím tlačítka zvýšení výkonu (e) maximalizujete sací výkon. Při vypnutí spotřebiče je režim 

zvýšení výkonu automaticky deaktivován. Režim zvýšení výkonu můžete vypnout také opakovaným 
stisknutím tlačítka zvýšení výkonu.

Nástěnná konzola
Nástěnnou konzolu připevněte na požadované místo pomocí přiložených šroubů. Ujistěte se, že za 
montážní plochou nejsou žádné trubky ani elektrické kabely.
Výřez v konzole lze použít jako držák kabelu, aby nabíječka nevisela k podlaze, když se nepoužívá.

Vyprázdnění nádoby na prach
1. Vysavač vypněte.
2. Nádobu na prach vyprázdněte nejpozději, když nečistoty sahají po značku Max.
3. Spotřebič s nádobou na prach podržte nad odpadkovým košem. Stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby 

na prach, aby se víko otevřelo směrem dolů a nečistoty vypadly z nádoby (obr. H / strana 4).
4. Víko znovu řádně zavřete.

Úložná stanice s funkcí nabíjení
Speciálně zkonstruovaný díl k prostorově úspornému a bezpečnému uložení spotřebiče. Sací trubici 
odpojte od ručního přístroje a ruční přístroj nasaďte na úložnou stanici, jak znázorňuje obrázek (obr. G / 
strana 4). Na přední straně se nachází výřez k připnutí elektrického kartáče (se sací trubicí nebo bez ní), 
stejně jako 2 další upnutí pro díly příslušenství. Kromě toho může být úložná stanice použita jako nabíjecí 
stanice (viz „Nabíjení baterie“).

Vyjmutí cyklonového filtru, filtru zařazeného před motorem a HEPA filtru

POZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
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1. Vysavač vypněte.
2. Odstraňte nádobu na prach (obr. I / strana 4) (viz také část: Vyprázdnění nádoby na prach).
3. Vyjměte cyklonový filtr (b) jeho otočením ve směru hodin (obr. M / strana 4).
4. Vyjměte filtr zařazený před motorem (c) tím, že ho vytáhnete z ručního přístroje směrem nahoru  

(obr. J / strana 4).
5. Vyjměte HEPA filtr (obr. K / strana 4).
6. Vyčistěte filtr (viz část: Čištění)
7. Filtr znovu vložte do ručního přístroje a namontujte nádobu na prach.

Nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k jeho poškození. VŠECHNY filtry čistěte pravidelně, 
abyste zachovali sací výkon spotřebiče.

POZORNĚNÍ!

HEPA filtr měňte v intervalu přibližně 6 měsíců.

Čištění UPOZORNĚNÍ!

1. Vysavač vypněte.
2. Pro účely čištění můžete nádobu na prach demontovat z ručního přístroje.

 � Za tím účelem stiskněte uvolňovací tlačítko na spodní straně ručního přístroje (g).
 � Nádobu na prach odklopte z ručního přístroje a odejměte ji (obr. I / strana 4).
 � Nádobu na prach vyčistěte kartáčkem nebo vlhkým hadříkem.
 � Pro opětovné nasazení nádoby na prach připojte tuto k ručnímu přístroji nejprve na horní, přední 

straně, pak ji přitlačte na ruční jednotku a aretujte na místo.
3.  Cyklónový filtr a filtr zařazený před motorem je možno vyklepat a v případě potřeby vyčistit pod 

tekoucí čistou vodou.

Nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k jeho poškození.
Vysavač při čištění nikdy neponořujte do vody a dbejte na to, aby do motorové jednotky nepronikly žádné 
kapaliny.
Dbejte na to, aby byly všechny díly, především filtry, před opětovným sestavením vysavače po čištění 
zcela vysušeny.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami ani žádné ostré 
nebo kovové čisticí předměty, jako jsou nože, tvrdé špachtle a podobné objekty.
Mohly by poškodit povrch.

POZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
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VÝSTRAHA!
Před odstraněním poruchy spotřebič vypněte a vytáhněte jej ze zásuvky! Jinak by mohlo dojít k 
poranění nebo zásahu elektrickým proudem.

Odstraňování poruch

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA/ŘEŠENÍ

Spotřebič nefunguje Zkontrolujte, zda je baterie nabitá a případně ji dobijte.
Zkontrolujte, zda není zablokován kartáčový válec a odstraňte 
případné nečistoty.

Nabíjení baterie nefunguje Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojená do zásuvky nabíjení.
Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně připojen k funkční elektrické 
zásuvce.
Může se stát, že je porušená elektrická zásuvka, vyzkoušejte proto 
jinou.
Zkontrolujte, zda jste použili správný napájecí zdroj.

Slabý sací výkon Zkontrolujte otvor sání na nádobě na prach a případně ho vyčistěte.
Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte cyklonový filtr a filtr 
zařazený před motorem.
Zkontrolujte, zda se kolem kartáčového válce namotaly vlasy, vlákna 
nebo podobné předměty a tyto popřípadě odstraňte.

Nenormální zvuky motoru Zkontrolujte, zda není ucpaná sací trubice nebo sací otvor nádoby na 
prach a případně je vyčistěte.

4. HEPA filtr vyčistěte poklepáním.
5. Vyčistěte kartáčový válec.

 � K vyčištění kartáče King Brush povolte mincí nebo vhodným šroubovákem malý šroub na spodní 
straně těla kartáče a sejměte malý kryt. V případě kartáče s UV světlem odejměte kryt na spodní 
straně.

 � Vyjměte kartáčový válec (obr. L / strana 4) a případně ho vyčistěte pod tekoucí vodou.
 � Při jeho opětovném nasazování dbejte na správnou polohu.
 � Tělesa kartáčů mohou být kvůli integrovanému motoru čištěna jen lehce navlhčeným hadříkem 

nebo měkkým kartáčem. V žádném případě je nevkládejte pod tekoucí vodu.
6. Než kartáčové válce namontujete zpět, nechte je úplně vyschnout.
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Likvidace
(Platí v EU a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů.)

Obal
Obalový materiál je opakovaně použitelný. Obal proto zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostře-
dí a odevzdejte jej do sběru recyklovatelných materiálů.

Elektrická zařízení

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento produkt nesmí být likvidován v rámci 
normálního domovního odpadu. Elektrická a elektronická zařízení likvidujte prostřednictvím 
místního systému zpětného odběru.
Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte u místní služby pro likvidaci 
odpadu, v obchodě, kde jste výrobek zakoupili, nebo u výrobce.

Akumulátory a baterie musí být před likvidací spotřebiče vyjmuty a zlikvidovány samostatně. 
V zájmu ochrany životního prostředí se baterie a dobíjecí baterie nesmí likvidovat společně s 
běžným domovním odpadem, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* nebo nikoli, ale 
musí být odevzdány na příslušných sběrných místech. Informujte se o místních předpisech pro 
separaci odpadů a likvidaci dobíjecích baterií a akumulátorů. I vybitá baterie stále obsahuje 
zbytkovou energii. Proto před její likvidací zakryjte svorky izolační páskou, abyste zabránili 
zkratu, který by mohl způsobit požár nebo výbuch.
*označeno s: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Pokud poruchu neumíte odstranit, obraťte se prosím na naši službu pro 
zákazníky. Spotřebič nikdy neotvírejte!

UPOZORNĚNÍ!
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Technické údaje

Model X9

Velikost (V × Š × H) 123 x 22,5 x 26 cm

Délka sací trubice Cca. 71 cm

Výkon (s elektrickým kartáčem) 380 W

Baterie 25,2 V lithium-iontová baterie

Kapacita baterie 2.500 mAh

Doba nabití baterie 2 – 3 h

Provozní doba Max. 35 min (v režimu zvýšení výkonu: 10 min)

Kapacita nádoby na prach Cca. 0,5 l

Síťový zdroj

Výrobce Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd
Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Model YLJXIIBY-E300100

Vstupní napětí/kmitočet 100 – 240 V / 50/60 Hz

Výstupní napětí/kmitočet/
výkon

30 V = / 1,0 A / 30 W

Průměrná účinnost v provozu ≥86,95 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %) ≥76,95 %

Příkon při nulovém zatížení ≤0,1 W

Služba pro zákazníky Genius
Máte-li otázky ohledně spotřebiče nebo jeho náhradních dílech a příslušenství, obraťte se prosím na svého místního 
prodejce.
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Ručný prístroj

Tlačidlo na odnímanie 
Zásobníka na prach

Pohľad na spotrebič zdola:

Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka 
na prach (Quick Clean)

Sací otvor zásobníka na prach

Filter pred motorom 

Svetelný indikátor nabíjania

Tlačidlo Boost Rukoväť

Lítium-iónová batéria

Tlačidlo na odnímanie batérie

Priehľadný zásobník na prach

Kryt filtra HEPA

a c d
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nSpínač zapnutia/vypnutia s 
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Uchytenie pre nástenný 
držiak
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Nabíjacia stanica

b

a

Cyklónový filter
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Príslušenstvo Obrázok Použitie

Motorová 
elektrická kefa s 
King Brush

-  Má integrovaný elektromotor, ktorý 
poháňa kefový valec rýchlosťou až 
10 000 otáčok za minútu

Motorizovaná 
mini elektrická 
kefa

-  Má integrovaný elektromotor, ktorý 
poháňa valec kefy rýchlosťou až 8 000 
otáčok za minútu

- Na vysávanie čalúnenia, matracov atď.
- Odstraňuje aj hlboko usadené nečistoty

Kombinovaná 
kefa 2v1

-  Rám s rotujúcimi štetinami možno 
vybrať stlačením tlačidla na uvoľnenie

- Na vysávanie čalúnenia, záclon atď.

Extra mäkká kefa 
na odstraňovanie 
prachu

-  Extra mäkké štetiny na čistenie citlivých 
povrchov, ako sú klávesnice, lampy atď.

Kefa s UV 
svetlom

-  Na ničenie baktérií a odstraňovanie 
prachu, baktérií a roztočov z matracov, 
čalúnenia a kobercov

Kĺbová rúra - Čistenie bez nutnosti zohýbania
- Skladacia rúra do 90°
-  Aktivácia stlačením červených tlačidiel 

na uvoľnenie

Používanie príslušenstva
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Príslušenstvo Obrázok Použitie
Štrbinovitá tryska 
s LED

-  Na čistenie tesných a ťažko dostupných 
rohov alebo výklenkov

Flexibilná  
štrbinovitá tryska

-  Flexibilné na zvýšenie dosahu
-  Na čistenie tesných a ťažko dostupných 

rohov alebo výklenkov

Flexibilný uhlový 
adaptér

-  Zvyšuje dosah a flexibilitu
-  Možnosť plynulého nastavenia

Flexibilná 
predlžovacia 
hadica

- Na zvýšenie dosahu

Nástenný držiak -  Na jednoduché a praktické skladovanie

Úložná stanica s 
funkciou 
nabíjania

-  Na priestorovo úsporné skladovanie a 
súčasné nabíjanie batérií

Sieťový adaptér -  Na nabíjanie batérií
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Komponenty výrobku

1 Ručný prístroj X9

2a Sacia trubica

2b Kĺbová rúra

3 Motorová elektrická kefa s kefovým  
valcom King Brush

4 Úložná stanica s funkciou nabíjania

5 Nástenný držiak

6 Sieťový adaptér

7 Flexibilná predlžovacia hadica

8 Flexibilný uhlový adaptér

9 Kombinovaná kefa 2v1

10 Lítium-iónová batéria

11 Motorizovaná mini elektrická kefa

12 Extra mäkká kefa na odstraňovanie  
prachu

13 Flexibilná štrbinovitá tryska

14 Kefa s UV svetlom

15 Štrbinovitá tryska s LED

Všetko dostupné príslušenstvo pre spotrebič je uvedené v tomto návode na použitie. Rozsah dodávky zakúpenej súpravy nájdete 
na obale alebo v samostatnej vložke. Časti, ktoré nie sú súčasťou sady, si samozrejme môžete zakúpiť neskôr.

Obsah
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Komponenty výrobku ........................................................... 21
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Zamýšľané použitie .............................................................. 22
Bezpečnostné a výstražné pokyny ........................................ 23
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Čistenie ................................................................................ 28
Odstraňovanie porúch .......................................................... 30
Likvidácia ............................................................................. 31
Technické údaje .................................................................... 32
Zákaznícky servis.................................................................. 32

Tento návod na použitie patrí k zariadeniu 
Invictus X9. Obsahuje dôležité informácie o 
bezpečnosti a používaní.
Pozorne si prečítajte tento návod na použitie.
V záujme vlastnej ochrany a ochrany iných osôb 
venujte osobitnú pozornosť kapitole o 
bezpečnostných pokynoch a upozorneniam 
uvedeným v tomto dokumente.
Uschovajte si tento návod na použitie pre prípad 
potreby v budúcnosti. Spotrebič odovzdávajte 
iným osobám len spolu s návodom na použitie.
Obrázky v tomto návode na použitie slúžia ako 
schematické znázornenie správneho používania. 
V detailoch sa môžu líšiť od pôvodného výrobku.
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Všeobecné informácie

VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nedodržíte, môžete sa vážne alebo smrteľne zraniť.

POZOR!
Ak tieto pokyny nedodržíte, môžete sa zraniť.

Upozorňuje na možné škody na majetku.

Zamýšľané použitie

 �  Spotrebič používajte len na čistenie suchých povrchov. Spotrebič je určený len na použitie v domác-
nosti. Nie je vhodný na komerčné alebo priemyselné použitie.

 �  Spotrebič nie je vhodný pre:
 -  Vysávanie žeravého popola/uhlia, cigariet, zápaliek a iných horľavých alebo ľahko zápalných 

materiálov – riziko požiaru.
 - Vysávanie vody a iných kvapalín – nebezpečenstvo skratu

 �  Rozšírené aplikácie sú možné s vhodným, samostatne dostupným príslušenstvom (napr. s Invictus 
X-Water).

 �  Spotrebič používajte len tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa 
považuje za nesprávne a môže mať za následok poškodenie majetku alebo dokonca zranenie osôb. 
Spotrebič nie je detská hračka.

 �  Výrobca alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo 
chybným používaním.

V tomto návode na použitie, na spotrebiči alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly a 
signálne slová.

Vysvetlenie symbolov

Bezpečnosť

UPOZORNENIE!
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Bezpečnostné a výstražné pokyny

Chybná elektrická inštalácia alebo nadmerné sieťové napätie môžu viesť k úrazu 
elektrickým prúdom.

 � Spotrebič pripájajte len vtedy, ak sieťové napätie zásuvky zodpovedá údajom na 
typovom štítku napájacieho adaptéra.

 � Napájací adaptér pripájajte len do ľahko prístupnej zásuvky, aby ste ho v 
prípade poruchy mohli rýchlo odpojiť od elektrickej siete.

 � Nepoužívajte spotrebič, ak je viditeľne poškodený alebo ak je poškodený 
napájací adaptér.

 � Na nabíjanie batérie spotrebiča používajte iba priložený sieťový adaptér.
 � Sieťový kábel sieťového adaptéra nie je možné vymeniť. Ak je napájací adaptér 
poškodený, zlikvidujte a nahraďte ho napájacím adaptérom rovnakého typu.

 � V žiadnom prípade neotvárajte kryt spotrebiča, ale opravu prenechajte 
odborníkom. Na tento účel sa obráťte na špecializovaný servis. Zodpovednosť a 
záručné nároky sú vylúčené v prípade samostatne vykonaných opráv, 
nesprávneho pripojenia alebo nesprávnej prevádzky.

 � Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
 � Nikdy nevyťahujte sieťový adaptér zo zásuvky za sieťový kábel; vždy držte 
zástrčku sieťovej zásuvky.

 � Sieťový kábel nikdy nepoužívajte ako rukoväť na prenášanie.
 � Spotrebič a napájací adaptér udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa a 
horúcich povrchov.

 � Sieťový kábel položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
 � Sieťový kábel neohýbajte a neklaďte ho na ostré hrany.
 � Spotrebič používajte len v interiéroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkých 
miestnostiach alebo za dažďa.

 � Spotrebič nikdy neuchovávajte na mieste, kde by mohol spadnúť do vane alebo 
umývadla.

VAROVANIE!
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
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 � Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúse-
nosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní 
spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti 
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykoná-
vať deti bez dozoru.

 � Deti mladšie ako osem rokov držte mimo dosahu spotrebiča a napájacieho 
adaptéra.

 � Nedovoľte deťom hrať sa s obalovou fóliou. Deti sa v nej môžu pri hre zachytiť a 
udusiť.

 � Dbajte na to, aby deti nevkladali do jednotky žiadne predmety.
 � Počas prevádzky nenechávajte spotrebič bez dozoru.
 � Ak spotrebič nepoužívate, nečistíte ho alebo ak sa vyskytne porucha, vždy 
spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

 � Spotrebič nepoužívajte s mokrými rukami, ak sa nachádzate na mokrom 
povrchu alebo ak je spotrebič mokrý.

 � Spotrebič nepoužívajte, ak je stále pripojený k sieťovému adaptéru alebo k 
elektrickej sieti.

VAROVANIE!
NEBEZPEČENSTVO PRE URČITÉ SKUPINY ĽUDÍ!
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VAROVANIE!
RIZIKO VÝBUCHU A CHEMICKÝCH POPÁLENÍN!

Pri nesprávnej manipulácii s batériami a akumulátormi hrozí nebezpečenstvo 
výbuchu. Ak sa dostanete do kontaktu s vytekajúcou kyselinou z batérie, môžete 
sa popáliť chemickými látkami.

 � Batériu nezahrievajte a nikdy ju nevhadzujte do otvoreného ohňa. Batériu 
neničte, neotvárajte, neponárajte do kvapalín a neskratujte.

 � Zabráňte kontaktu kyseliny z batérie s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade 
kontaktu s kyselinou z batérie okamžite opláchnite zasiahnuté miesta veľkým 
množstvom čistej vody a v prípade potreby vyhľadajte lekára.

 � Na nabíjanie tohto spotrebiča používajte výhradne priložený sieťový adaptér.

Pri nesprávnej manipulácii so spotrebičom môžete poraniť seba alebo iné osoby.
 � Nemierte spotrebičom na ľudí alebo zvieratá.
 � Vlasy a voľné oblečenie udržujte mimo otvorov spotrebiča. Spotrebič počas 
prevádzky nasáva vzduch a môže vás poraniť, ak vám nasaje vlasy alebo voľné 
oblečenie.

 � Nepoužívajte spotrebič na povrchoch pokrytých cementom alebo inými látkami 
s veľmi jemnými pórmi alebo látkami, ktoré sú pri vdýchnutí toxické.

 � Elektrickými kefami neprechádzajte cez káble, drôty atď.; mohli by sa zachytiť o 
rotujúci valec kefy a poškodiť.

 � Po použití kefy s UV svetlom nechajte lampu UV-C dostatočne vychladnúť. UV-C 
lúče sú škodlivé pre oči a pokožku. Nikdy nevkladajte ruku pod kefu s UV 
svetlom, keď je v prevádzke. Nepozerajte sa do lampy UV-C.

RIZIKO PORANENIA!
POZOR!
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Pred prvým použitím

Nesprávna manipulácia so spotrebičom môže mať za následok jeho poškodenie.
 � Počas prevádzky nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča.
 � Spotrebič a napájací adaptér udržiavajte mimo horúcich povrchov. Nikdy 
nevystavujte spotrebič vysokým teplotám (vykurovanie a pod.) alebo 
poveternostným podmienkam (dážď a pod.).

 � Do krytu spotrebiča nikdy nenalievajte tekutinu.
 � Odstráňte blokády spôsobené prachom, žmolkami, vlasmi atď., keďže môžu 
znížiť sací výkon.

 � Spotrebič nepoužívajte, ak sú plastové komponenty prasknuté alebo 
deformované. Poškodené komponenty nahraďte len vhodnými originálnymi 
náhradnými dielmi.

 � NIKDY nezakrývajte infračervené senzory na spodnej strane kefy s UV svetlom.

1.  Skontrolujte kompletnosť súpravy a jej prípadne poškodenie pri preprave. 
Rozsah dodávky zakúpenej súpravy nájdete na obale alebo v samostatnej vložke. Pri reklamáciách sa 
obráťte na náš zákaznícky servis.

2.  Odstráňte obalový materiál a všetky štítky na výrobku, ktoré sa používajú na ochranu pri preprave 
alebo na reklamu.

3.  Vložte batériu a nabite ju.

Montáž nabíjacej stanice
1.  Umiestnite držiak do priehlbiny v prednej časti úložnej stanice.
2.  Držiak naskrutkujte priloženou skrutkou.

RIZIKO POŠKODENIA!

POZNÁMKA!
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Nabíjanie batérie
POZNÁMKA!

Batériu nabíjajte len pomocou dodaného napájacieho 
adaptéru. Používajte iba originálne batérie.

1.  Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
2.  Ak chcete batériu nabiť, pripojte nabíjaciu stanicu (k) k vhodnej zásuvke (obr. D / strana 4) pomocou 

napájacieho adaptéru. 
Alebo 
Batériu možno nabíjať aj v samostatnej úložnej stanici. Na tento účel vyberte batériu z ručného prístroja 
stlačením tlačidla na uvoľnenie (o) na konci batérie a vytiahnite ju. (obr. E / strana 4).

  Pripojte úložnú stanicu k vhodnej zásuvke pomocou dodaného napájacieho adaptéra a vložte batériu do 
príslušnej priehlbiny (obr. F / strana 4).

3. Indikátor nabíjania (d) počas nabíjania bliká na modro.
4. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania prestane blikať.

Pripojenie a odpojenie sacej trubice/kief/príslušenstva
 �  Zatlačte saciu trubicu/kĺbovú rúru na otvor na ručný prístroj, kým nezapadne na svoje miesto. Na odpojenie 

stlačte tlačidlo na uvoľnenie a vytiahnite saciu trubicu/kĺbovú rúru z ručného prístroja (obr. B / strana 4).
 �  Ak chcete použiť kĺbovú rúru, stlačte červené tlačidlá na uvoľnenie a ohnite rúru do požadovanej polohy. Ručný 

prístroj zdvíhajte, až kým nezacvakne na miesto a rúra sa nevráti do rovnej polohy.
 �  Elektrická kefa, mini elektrická kefa a kefa s UV svetlom musia byť napájané, aby fungovali správne. Preto sa 

tieto nástavce musia namontovať buď na saciu trubicu/kĺbovú rúru alebo priamo na ručný prístroj. Na tento účel 
pripojte príslušný nástavec. Ak chcete nástavec odstrániť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie a odstráňte ho (obr. C / 
strana 4).

 �  Všetky ostatné nadstavce možno podľa potreby používať priamo s ručnou jednotkou alebo so sacou trubicou, 
predlžovacou hadicou a uhlovým adaptérom na zvýšenie dosahu.

Použitie

Čistenie kobercov a tvrdých podláh
 � Pred čistením podláh a kobercov si prečítajte inštrukcie výrobcu týkajúce sa starostlivosti.
 � Rotujúce kefové valce môžu poškodiť niektoré koberce a tvrdé podlahy. Niektoré koberce sa pri čistení 

pomocou rotačných kefových valcov žmolkujú.   
Podlahové krytiny najprv otestujte v skrytej oblasti.

Zapnutie/vypnutie spotrebiča – Tlačidlo Boost
 � Ak chcete vysávač zapnúť, stlačte vypínač (i). Vysávač pracuje tak dlho, kým držíte stlačený spínač. 

Pomocou blokovacej páčky môžete spotrebič prepnúť aj na nepretržitú prevádzku.
 � Stlačením tlačidla boost (e) maximalizujete sací výkon. Po vypnutí spotrebiča sa režim boost 

automaticky vypne. Režim boost môžete vypnúť aj opätovným stlačením tlačidla boost.
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Nástenný držiak
Pripevnite nástenný držiak na požadované miesto pomocou priložených skrutiek. Uistite sa, že sa za 
montážnou plochou nenachádzajú žiadne potrubia ani elektrické káble.
Priehlbina v držiaku sa dá použiť ako držiak kábla, aby nabíjačka nevisela na podlahe, keď sa nepoužíva.

Vyprázdnenie zásobníka na prach
1. Vypnite vysávač.
2. Zásobník vyprázdnite najneskôr po dosiahnutí úrovne linky Max.
3. Spotrebič so zásobníkom na prach držte nad odpadkovým košom. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie 

zásobníka na prach tak, aby sa poklop odklopil smerom nadol a špina vypadla (obr. H / strana 4).
4. Poklop opäť riadne zatvorte.

Úložná stanica s funkciou nabíjania
Špeciálne navrhnuté na úsporné a bezpečné skladovanie spotrebiča. Odpojte saciu trubicu od ručného 
prístroja a položte ručný prístroj na úložnú stanicu, ako je znázornené (obr. G / strana 4). Na prednej 
strane sa nachádza priehlbina na umiestnenie elektrickej kefy (so sacou trubicou alebo bez nej) a 2 
držiaky na príslušenstvo. Okrem toho možno úložnú stanicu použiť ako nabíjaciu stanicu (pozri: 
„Nabíjanie batérie“).

1. Vypnite vysávač.
2. Odstráňte zásobník na prach (obr. I / strana 4) (pozri tiež časť: Vyprázdnenie zásobníka na prach).
3. Otáčaním v smere hodinových ručičiek odstráňte cyklónový filter (b) (obr. M / strana 4).
4. Odstráňte filtre pred motorom (c) tak, že ich vytiahnete smerom nahor z ručného prístroja  

(obr. J / strana 4).
5. Odstráňte filter HEPA (obr. K / strana 4).
6. Vyčistite filtre (pozri časť: Čistenie).
7. Filtre vložte späť do ručného prístroja a znovu nasaďte zásobník na prach.

Nesprávna manipulácia so spotrebičom môže mať za následok jeho poškodenie. Pravidelne čistite 
VŠETKY filtre, aby ste zachovali sací výkon.

Odstránenie cyklónového filtra/filtra pred motorom a filtra HEPA

POZNÁMKA!

POZNÁMKA!

Filter HEPA vymieňajte v intervaloch približne 6 mesiacov.

RIZIKO POŠKODENIA!

 � Pred vysávaním na leštených podlahách (drevené parkety, linoleum atď.) sa uistite, že na spodnej 
strane elektrickej kefy sa nenachádzajú žiadne cudzie predmety, ktoré by mohli spôsobiť škrabance.
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Čistenie

1. Vypnite vysávač.
2. Ak chcete vyčistiť zásobník na prach, môžete ho z ručného prístroja vybrať.

 � Na tento účel stlačte tlačidlo na uvoľnenie na spodnej časti ručného prístroja (g).
 � Odklopte zásobník na prach od ručného prístroja a vyberte ho (obr. I / strana 4).
 � Zásobník na prach vyčistite kefou alebo vlhkou handričkou.
 � Ak chcete zásobník na prach znovu nasadiť, najprv ho pripojte k ručnému prístroju na hornej, 

prednej strane, potom ho zatlačte smerom k ručnému prístroju a zacvaknite ho na miesto.
3.  Cyklónový filter a filter pred motorom možno v prípade potreby vyklepať alebo vyčistiť pod tečúcou 

vodou.
4. Vyčistite filter HEPA vyklepaním.
5. Vyčistite valec kefy.

 � Ak chcete kefu King Brush vyčistiť, mincou alebo vhodným skrutkovačom uvoľnite malú skrutku na 
spodnej časti krytu a odstráňte malý kryt. Pre kefu s UV svetlom odstráňte kryt na spodnej strane.

 � Vyberte valec kefy (obr. L / strana 4) a v prípade potreby ho vyčistite pod tečúcou vodou.
 � Pri jeho opätovnom vkladaní sa uistite, že je správne umiestnený.
 � Kvôli integrovanému motoru sa kryty kefiek môžu čistiť len mierne navlhčenou handričkou alebo 

mäkkou kefkou. V žiadnom prípade ich nedržte pod tečúcou vodou.
6.  Pred opätovnou montážou nechajte valce kefy úplne vyschnúť.

Nesprávna manipulácia so spotrebičom môže mať za následok jeho poškodenie.
Vysávač pri čistení nikdy neponárajte do vody a dbajte na to, aby sa do motorovej jednotky nedostala 
žiadna tekutina.
Pred opätovným zmontovaním vysávača po čistení sa uistite, že sú všetky časti, najmä filtre, úplne suché.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani ostré alebo 
kovové čistiace predmety, ako sú nože, tvrdé špachtle a podobne.
Tie môžu poškodiť povrch.

POZNÁMKA!

RIZIKO POŠKODENIA!
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VAROVANIE!
Pred odstránením poruchy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku! V opačnom prípade môže dôjsť k 
úrazu alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Odstraňovanie porúch

Ak poruchu nemožno odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Spotrebič 
nikdy neotvárajte!

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA/RIEŠENIE

Spotrebič nefunguje Skontrolujte, či je batéria nabitá, a v prípade potreby ju znovu nabite.
Skontrolujte, či je valec kefy zablokovaný, a v prípade potreby 
odstráňte nečistoty.

Nabíjanie batérie nefunguje Skontrolujte, či je nabíjačka správne zasunutá do nabíjacej stanice.
Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený k funkčnej 
zásuvke.
Zásuvka môže byť poškodená, skúste inú.
Skontrolujte, či ste použili správny sieťový adaptér.

Slabý sací výkon Skontrolujte nasávací otvor na zásobníku na prach a v prípade potreby 
ho vyčistite.
Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite cyklónový filter a filter pred 
motorom.
Skontrolujte, či nie sú okolo valca kefy namotané vlasy, vlákna atď., a v 
prípade potreby ich odstráňte.

Abnormálne zvuky motora Skontrolujte, či nie je zablokovaná sacia trubica alebo nasávací otvor 
na zásobníku na prach, a v prípade potreby ich vyčistite.

POZNÁMKA!
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Likvidácia
(Platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných 
materiálov).

Obal
Obalový materiál sa dá recyklovať. Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom a odovzdajte ho do recyk-
lačného zberu.

Elektrické spotrebiče

Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať 
spolu s bežným domovým odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte prostred-
níctvom miestneho systému spätného odberu.
Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej služby na 
likvidáciu odpadu, v obchode, kde ste výrobok zakúpili, alebo od výrobcu.

Batérie a akumulátory sa musia pred likvidáciou spotrebiča vybrať a zlikvidovať oddelene od 
spotrebiča. V záujme ochrany životného prostredia sa batérie a akumulátory bez ohľadu na to, 
či obsahujú škodlivé látky* alebo nie, nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, 
ale musia sa odovzdať na príslušných zberných miestach. Informujte sa o miestnych 
predpisoch týkajúcich sa separovanej likvidácie batérií a akumulátorov. Dokonca aj vybité 
batérie stále obsahujú zvyškovú energiu. Preto pred ich likvidáciou zakryte póly izolačnou 
páskou, aby ste zabránili skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo výbuch.
* označené štítkom: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo
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Technické údaje

Model X9

Veľkosť (V x Š x H) 123 x 22,5 x 26 cm

Dĺžka sacej trubice Približne 71 cm

Príkon (s elektrickou kefou) 380 W

Batéria 25,2 V Li-Ion batéria

Kapacita batérie 2.500 mAh

Čas nabíjania batérie 2 – 3 hod

Prevádzkový čas Približne 35 min (v režime boost 10 min)

Kapacita zásobníka na prach Ca. 0,5 l

Sieťový adaptér

Výrobca Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd
Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Model YLJXIIBY-E300100

Vstupné napätie / vstupná frekvencia 100 – 240 V / 50/60 Hz

Výstupné napätie / výstupný prúd /
výstupný výkon

30 V = / 1,0 A / 30 W

Priemerná účinnosť v prevádzke ≥86,95 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) ≥76,95 %

Príkon bez zaťaženia ≤0,1 W

Zákaznícky servis Genius
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spotrebiča alebo náhradných dielov/príslušenstva, obráťte sa na miestneho predajcu.


