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Vysavač na popel 
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete 
používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej 
pro  případ dalšího použití.
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Všeobecné bezpečnostní předpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě 
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat 
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje.  
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 

nedodržování tohoto návodu.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI
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Popis stroje a obsah dodávky | Důležité bezpečnostní pokyny

4. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
POZOR! Dodržujte následující pokyny na eliminaci rizika požáru, zasažení elektrickým

proudem a úrazu.

Nikdy nevysávejte hořící nebo dýmavé předměty, např. žhavé uhlíky, nedopalky cigaret nebo

sirky.

Nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru.

Nenechávejte nikdy spotřebič  bez dozoru, pokud je pod napětím. Zástrčku vytáhněte ze

3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroje (viz obr. 1)

1 – vypínač
2 – držadlo
3 – horní kryt motoru
4 – kryt tělesa motoru
5 – napájecí kabel
6 – sběrná nádoba
7 – svorky
8 – ochranný kryt

Obsah dodávky

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

 Vysavač na popel
 4x pojezdová kolečka
 HEPA filtr
 Upínací disk
 Šroub k zajištění filtru

Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

9 – kolečka      
10 – filtr
11 – kryt filtru
13 – kovová hadice
14 – přípojka hadice
15 – rukojeť hadice
16 – hliníková tuba

 Kovová hadice
 Aluminiová hubice
 Záruční list
 Návod k obsluze
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Nepoužívejte nikdy spotřebič ve venkovním prostředí a na vlhkém povrchu, hrozilo by riziko

Používejte spotřebič  přesně podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, a

Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho napájecí kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození.

Netahejte za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako držadlo při přenášení spotřebiče.

Při odpojování spotřebiče od přívodu elektrického proudu nevytrhávejte zástrčku ze zásuvky

Při manipulaci se spotřebičem mějte ruce vždy suché.

Do otvorů spotřebiče nezasouvejte žádné cizí předměty a pokud jsou tyto otvory ucpané,

Mějte Vaše vlasy, volný oděv, prsty a všechny další částí těla mimo dosah pohyblivých částí

Všechny ovládací prvky spotřebiče nejprve vypněte  a teprve poté odpojte zástrčku ze síťové

Buďte zvlášť opatrní při vysávání schodů.

Nikdy nevysávejte kapaliny, hořlavé nebo výbušné látky, např. benzín, a nepoužívejte vysavač

Pokud potřebujete navinout kabel, držte jeho zástrčku pevně v ruce. Při navíjení kabelu

Před nasazováním sací hadice vytáhněte nejprve zástrčku ze síťové zásuvky.

Nikdy nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného sáčku na prach a/nebo filtru.

Poškozený přívodní kabel tohoto spotřebiče musí z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce,

Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej obsluhovaly osoby (včetně dětí do 8 let věku) s

Tento vysavač je určen pouze k vysávání za sucha.
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5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (obr.6) 
Nevysávejte žhavé uhlíky, hořící předměty, přeměty přesahující teplotu 40°C (104°F).

Ujistěte se, že Vaše ruce jsou suché a teprve poté zapojte zástrčku do síťové zásuvky. 

Nikdy neodpojujte spotřebič z elektrické sítě tahem za kabel, odpojte vždy tahem za zástrčku.

6. MONTÁŽ VYSAVAČE (obr.2) 
Před montáží nebo demontáží jednotlivých dílů příslušenství vždy nejdříve odpojte zástrčku ze 

síťové zásuvky.

Připravte si všechny díly příslušenství (obr.2/A).

Na rukojeť hadice nasaďte trubici (obr.2/B).

Pružnou hadici sestavte podle obrázku a její konec s přípojkou zasuňte do sacího otvoru

(obr.2/C)

Připojit kola (obr.2/D).

7. POKYNY K OBSLUZE
Zapnutí a vypnutí 

Vysavač se zapíná pomocí vypínače ZAP/VYP (obr.3).

Po vypnutí vysavače 

Po ukončení vysávání vypněte spotřebič vypínačem a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. 

Hadici vytáhněte ze sacího otvoru, vytažení hadice vyžaduje použití mírnější síly. Na závěr 

odstraňte ze sběrné nádoby nahromaděný prach (obr.4).

8. ÚDRŽBA PO POUŽÍVÁNÍ
 Vyšroubujte šroub zajišťující filtr a filtr vyjměte.
 Poté filtr vyčistěte nebo vyměňte.
 Při demontáži filtru postupujte v krocích podle obrázků 5/A, 5/B, 5/C.
 Při montáži filtru postupujte v krocích podle obrázku 5/C.



CZ

VYSAVAČ NA POPEL NÁVOD K OBSLUZE

27Čištění filtru | Technické údaje

9. ČIŠTĚNÍ FILTRU
Filtr doporučujeme čistit alespoň jednou měsíčně nebo v případě jeho viditelného znečištění

Vysavač nesmíte nikdy používat bez nainstalovaného filtru. Provoz vysavače bez

Před čištěním filtru vždy odpojte vysavač od přívodu napětí. 

Filtr nelze čistit v myčce na nádobí. 

Na vysušení filtru nepoužívejte fén na vlasy. 

Nejlepší způsob je filtr manuálně vyklepat.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

VYSAVAČ NA POPEL:

Napětí /frekvence 230 V/50 Hz

Příkon 1 200 W

Sání popela do 40°C

Filtr HEPA filtr

Kovová nádoba 20 l

Kovová hadice 1 m

Aluminiová hubice 0,15 m

Pojezdová kolečka 4 ks

Hmotnost 4 kg

Přívodní kabel 4,3 m

Hlučnost 80 dB(A)

Uživatelská příručka je v originálním jazyce.
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Likvidace

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 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.

11. LIKVIDACE
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12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek / značka: VYSAVAČ NA POPEL / FIELDMANN

Typ / Model: FDU 2002-E  ...............................................................................................  230 V/50 Hz/1 200 W

Výrobek je v souladu s níže uvedenými předpisy:

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v 
určitých mezích napětí

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních 
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení 
směrnice 89/336/EHS

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES

a normami:

 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
 EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
 EN 61000-3-3: 2008
 EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012
 EN 60335-1: 2012
 EN 62233: 2008
 EN 62321: 2009

Označení CE:  .................................................................................................................................................14

Společnost FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.

Výrobce:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10
DIČ: CZ26726548

V Praze 17. 7. 2014

Jméno:   Zdeněk Pech
  předseda představenstva   Podpis a razítko:
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