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ČISTIACE ZARIADENIE NA POPOL 20 L 
POWX302 
1 POUŽÍVANIE 
Na čistenie krbov, ohnísk atď. Dá sa ľahko pripojiť k vá�mu vysávaču na suché/mokré 
vysávanie. Je tie� výborný na odstraňovanie pilín a úlomkov. 

VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred pou�itím tohto 
zariadenia prečítajte tento návod a v�eobecné bezpečnostné pokyny. Ak 
vaše zariadenie budete dávať iným pou�ívateľom, odovzdajte ho prosím 
spolu s týmito pokynmi. 

2 POPIS (OBR. 1-2-3) 
1. Telo nádoby 
2. Zaisťovacia príchytka nádoby 
3. Veko 
4. Rukoväť 
5. Nasávací otvor 

6. Gumené tesnenie pre hadicu 
vysávača 

7. Nasávacia hadica 
8. Hliníková hubica 
9. Podzostava filtra na prach 
10. Konektor filtra na prach

3 OBSAH BALENIA 
§ Odstráňte v�etok baliaci materiál. 
§ Odstráňte zvy�ný baliaci materiál a baliace vlo�ky (ak sú súčasťou balenia). 
§ Skontrolujte, či je obsah balenia úplný. 
§ Skontrolujte či prístroj, elektrická �núra, zástrčka a príslu�enstvo nebolo počas prepravy 

poškodené. 
§ Baliaci materiál si, pokiaľ je to mo�né, odlo�te počas celej záručnej doby. Potom ho 

zlikvidujte v miestnej zberni odpadov. 

VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s 
plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia! 

1 ks stroj 
1 ks návod 
1 ks Ø 45 mm x 90 cm nasávacia hadica + 5 cm plastový konektor 
1 ks hliníková hubica (Ø 3,85 cm x 20 cm) 
1 ks umývateľný filter 

Ak zistíte, �e chýbajú nejaké súčasti, alebo sú po�kodené, kontaktujte 
prosím predajcu. 

4 SYMBOLY 
V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly: 

 
Označuje riziko osobného 
zranenia alebo poškodenia 
nástroja.  

Pred použitím si prečítajte 
návod. 

 

V súlade s príslušnými 
bezpečnostnými normami 
Európskych smerníc.  

Trieda II – Stroj má dvojitú 
izoláciu. Nepotrebujete preto 
uzemnený kábel. 
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5 DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
§ Dá sa pou�ívať iba na studený popol! Horúci popol mô�e spôsobiť po�iar a horúci vzduch 

mô�e po�kodiť vysávač.  
§ Popol dôkladne prehrabte, aby ste zistili, či neobsahuje horúce uhlíky (pou�ite kutáč alebo 

podobný predmet)! 
§ Ak náhodou dôjde k povysávaniu horúceho popola, nádobu umiestnite von na minimálne 

24 hodín predtým, ako obsah zlikvidujete. 
§ Pred pou�itím skontrolujte, či sa vo vysávači nachádza vrecko na prach a či nie je plné. 
§ Ak je vá� vysávač veľmi silný, otvorte vetrací otvor na rúre alebo zní�te silu vysávania 

iným spôsobom. 
§ Je to dôle�ité hlavne pri odstraňovaní veľmi jemného prachu. 

6 PREVÁDZKA 
§ Konektory (10 a 5) nain�talujte utiahnutím skrutiek (A) skrutkovačom (B), na konektor (10) 

nainštalujte filter na prach (9) a riadne ho skontrolujte. 
§ Na nádobu (1) polo�te veko (3) a zaistite ho pomocou zaisťovacích príchytiek (2). 
§ Jeden koniec nasávacej hadice (7) vložte do nasávacieho otvoru (5) na veku (3). 

Hliníkovú hubicu (8) nainštalujte k druhému koncu nasávacej hadice. 
§ Hadicu vysávača vlo�te do gumeného tesnenia (6) a skontrolujte, či je zaistená. 
§ Vysávač zapojte do elektrickej siete a zapnite. 
§ Na odstránenie popola z krbu alebo pece použite hliníkovú hubicu čistiaceho zariadenia 

na popol. 
§ Ak sa hubica zablokuje, vysávač vypnite. Opatrne poklepkajte hubicou o vnútornú stenu 

pece alebo krbu, aby ste predmet vybrali. 
§ Ak sa vysávacia sila zní�i, vysávač vypnite a nádobu opatrne poklepte o podlahu, aby ste 

vyčistili filter alebo vyberte filter proti prachu (9) a umyte ho v čistej a teplej vode. V 
prípade potreby mô�ete pou�iť na umytie jemný saponát. Pred opätovným pou�itím filter 
proti prachu osušte.  

§ Po skončení čistenia vypnite vysávač, hubicu podr�te vertikálne, aby mohol uvoľnený 
popol napadať do nádoby. 

§ Nádobu vyprázdnite do vhodného obalu (napr. starých novín) a zlikvidujte. 

Poznámka: Pred pou�itím vysávača na popol skontrolujte, či sú riadne 
utiahnuté všetky konektory a podzostava filtra na prach (9). Nádoba a filter 
na prach musia byť úplne suché. 

7 ČISTENIE A ÚDR�BA 
Vodu a kal z nádoby vyprázdnite a nádobu utrite vlhkou handričkou. Nepou�ívajte silné, 
žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky.  
Podzostavu filtra na prach vyčistite, obúchajte ju a v prípade potreby umyte. 

Varovanie: Na čistenie plastových častí nástroja nepou�ívajte čistiace 
prostriedky. Odporúča sa jemný saponát na navlhčenej handričke. Voda sa 
nesmie dostať do kontaktu s nástrojom. 

8 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Č. modelu POWX302 
Objem nádrže 20 litrov 
Veľkosť nádr�e Ø 295 mm, výška 310 mm 
Nasávacia hadica Ø 45 mm, dĺ�ka 950 mm 
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9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ak musíte po dlhodobom pou�ívaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s 
domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom. 
Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s 
bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho 
na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo 
predajca. 
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