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LIANO 

INSTRUKCE K LIKVIDACI ODPADŮ: 

• OBAL 

Krabice a obalový materiál jsou navrženy k ochraně přístroje během dopravy a jsou bio 

odbouratelné a vhodné k recyklaci. Prosíme vás, laskavě, vyhodit odpad tak, aby mohl být 

recyklován.  

• POUŽITÝ VYSAVAČ  

• Označení materiálů použitých při výrobě částí přístroje, stejně tak jako symboly týkající se 

recyklace. Naleznete je na každém jednotlivém dílu, kde je prostor k jeho umístění. Staré 

vysavače mohou obsahovat materiály, které mohou být znovu použity nebo recyklovány.  

• Značka na výrobku nebo na obalu označuje, že s tímto výrobkem nemůžeme zacházet jako 

s běžným komunálním odpadem, toto je nařízením Evropské Unie dle směrnice 2002/96 EC 

(WEEE). Tento výrobek musí být odevzdán na místě tomu vhodném, určeném ke sběru 

a recyklaci elektrických nebo elektronických spotřebičů. Zajištěním správné likvidace starého 

výrobku zamezíte zněčištění přírody, přispějete k ochraně životního prostředí a zamezíte tak 

negativním vlivům na lidského zdraví, které by mohly být, v případě nesprávné likvidace 

tohoto přístroje, škodlivé k okolí. Pro podrobnější informace k recyklaci tohoto přístroje se, 

prosím, obraťte na technické služby ve vašem místě bydliště, sběrný dvůr nebo prodejce, u 

kterého jste výrobek zakoupili.  

 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Při použití elektrického spotřebiče musíme vždy dodržovat některé důležité základní pokyny. 

Mezi ně patří: 

• Přečíst si instrukce k použití před použitím přístroje.  

• Dodržovat vždy tyto bezpečnostní pokyny.  

• Nepoužívat přístroj přímo na těle člověka nebo zvířete.  
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IFORMACE PRO SPOTŘEBITELE  

• Tento přístroj je určen pouze k domácímu využití.  

POZOR! ABYCHOM ZAMEZILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ZÁSAHU 

ELEKTRICKÝM PROUDEM A JINÝM ÚRAZŮM: 

• Zkontrolujte údaj o elektrickém napětí na přístroji před tím, než přístroj zapojíte do sítě. 

Napětí elektrické sítě musí odpovídat tomu uvedenému na štítku na boční straně vysavače 

v dolní části. Jestli si nejste jisti napětím ve vaší síti, zeptejte se elektrikáře v místě vašeho 

bydliště. 

• Poškozený vysavač může být nebezpečný. Zkontrolujte obol vysavače a jeho příslušenství, 

zda nevykazují nějaké poškození.  

• Nenechávejte vysavač zapojený do sítě,pokud jej nepoužíváte. Vždy před jakoukoliv 

údržbou nebo očištěním, jej odpojte z elektrické zásuvky.  

• Přístroj lze použít pouze na suché povrchy, nikdy jej nepoužívejte venku, na mokrém či 

vlhkém povrchu nebo k vysávání jakýchkoli tekutin. Mohlo by to ovlivnit bezpečností 

pojistku vysavače. Platí to i v případě vyčištěných koberců, počkejte, až vyschnou.  

• Nedovolte, aby se s vysavačem zacházelo jako s hračkou. Pečlivě dohlédněte na jeho použití 

dětmi, nepoužívejte jej v jejich bezprostřední blízkosti.  

• Pokud je naviják elektrického kabelu nebo kabel samotný poškozený, musí být vyměněny 

autorizovaným servisem. V případě poškozeného kabelu nebo poškozené elektrické zásuvky 

vysavač nepoužívejte ani nezapínejte.  

•  Pokud přístroj nefunguje, jak by měl. Spadnul, byl poškozen, zůstal ve venkovním 

prostředí, byl namočen, nechte jej raději zkontrolovat v autorizovaném servisu.  

• Kvůli opravě nebo nákupu náhradních dílů či doplňku se prosím vždy obracejte na prodejce 

nebo autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami. 

• Nikdy přistroj netahejte za přívodní kabel, ani jej za něj nedržte, stejně tak si dejte pozor na 

jeho přivření do dveří, kolem ostrých hran a rohů. Nejezděte přístrojem po elektrickém 

přívodním kabelu. Držte jej v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 
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• Nevypínejte přístroj pouhým vytažením kabelu ze zásuvky, vždy jej pevně uchopte za 

koncovku. Nesahejte a nepracujte s přístrojem ani přívodním kabelem mokrýma rukama.  

• Pokud je váš přístroj vybaven samo navíjením, vždy nejdříve vypojte přístroje ze sítě. Při 

navíjení jej přidržujte. 

• Doplňky, hadice, nástavce na různé typy podlah nikdy nepoužívejte ve výškách nad úrovní 

vaší hlavy. Předejdete tak zranění uší nebo očí.  

• Vlasy, oblečení, prsty nebo jiné části těla držte v dostatečné vzdálenosti od otevřených nebo 

pohyblivých částí přístroje.  

• Po použití jej vypněte, tlačítko v poloze OFF (vypnuto).  

• Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.  

• Pokud při použití přístroje chcete vyměnit nástavec za jiný, vždy jej napřed vypněte. Při 

výměně rotačního kartáče vždy vytáhněte kabel ze zásuvky. Na zapnutý rotační kartáč nikdy 

nesahejte.  

• Nejezděte přístrojem po napájecím kabelu ani po případném prodlouženém kabelu.  

• Snažte se vyhnout nasátí ostrých předmětů.  

• Před odpojením nebo připojením hadice musí být vždy přístroj vypnut.  

• Chraňte koncovku elektrického kabelu a zásuvky před kontaktem s vodou. Tyto části čistěte 

pouze suchým hadříkem, taktéž zamezte vstupu vlhkosti. Nebezpečí elektrického výboje!  

• Čistěte jen přístroj odpojený ze sítě, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nikdy 

vysavač nenamáčejte.  

• Nikdy nevysávejte hořící nebo doutnající předmět, jako cigarety, sirky, žhavé uhlíky apod.  

• Nikdy vysavač nepoužívejte k vysávaní nebezpečných tekutin, které jsou hořlavé nebo 

mohou explodovat, např. benzín. Nepracujte s ním v zakouřeném prostoru.  

• Do přístroje nikdy nestrkejte žádné předměty, ani do spojů. Pokud přístroj nelze otevřít, 

protože je nějakým způsobem zablokovaný, nezapínejte jej. Braňte usazování prachu, chlupů, 

vlasů a jiných nečistot na přístroji, mohlo by způsobit omezení tahu vzduchu.   
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• Nikdy nevysávejte náplně do tonerů. Toner používaný do tiskáren a kopírek může být 

elektricky vodivý.  

• Nikdy nezapínejte přístroj bez sáčku na prach nebo pokud filtry nejsou umístěny na 

správném místě. Sáčky jsou na jedno použití, nikdy je nepoužívejte vícekrát.  

• Jestliže je váš vysavač vybaven funkcí foukání, nikdy ji nepoužívejte k rozprašovačům ne 

barvy nebo jiným podobným přístrojům, které vytváří nebezpečné nebo toxické aerosoly.  

• Tento přístroj není určen k užití osobám (dětem) s omezenými fyzickými, smyslovými či 

mentálními schopnostmi. Přístroj nesmí obsluhovat ani osoby neznalé jeho užití či bez 

obdobných zkušeností, pokud už s přístrojem pracují, musí na ně být dohlédnuto e taktéž musí 

být dostatečně poučeny zodpovědnou osobou.  

• Před jakýmkoliv zásahem do přístroje nebo při jeho čištění musí být odpojen od sítě. Týká 

se to i manipulace s rotačním kartáčem.  

 

POZOR! Nejsme zodpovědní za jakékoliv škody na osobách a majetku, které jsou 

způsobeny nesprávným použitím přístroje, jeho neodbornou opravou, použitím 

nesprávných a nepůvodních náhradních dílů, následných neautorizovaných úpravách a 

špatným zacházením. Pouze výrobce má právo upravovat přístroj a jeho příslušenství.  

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE. ALIANO 

POPIS PŘÍSTROJE 

1. Vypínač 

2. Rukojeť k přenášení 

3. Ventilační mřížka 

4. Hepa filtr * 

5. Kontrolka plného sáčku 

6. Akustický alarm plného sáčku 

7.  Nasávací hlavice 

8. I Polstrované ramenní popruhy  

9. Pásek s příslušenstvím  

10. Boční dvířka  

11.  Polstrování  

12.  Napájecí kabel 

* na přání dle výrobku  

 



6 
 

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE  

Umístěte rovnou rukojeť do vysávací hadice D do horního otvoru pro vysávání stroje. Spojte 

zahnutou rukojeť, vysávací hadice k teleskopické trubici. Nastavte požadovanou výšku . 

K trubici připojte kartáč.  

Dále máte v pásu k dispozici tyto nástavce:   

uzký nástavec  

kartáček  

spojka k připojení jiného příslušenství  

VÝMĚNA HEPAFILTRU, VÝMĚNA NEBO ČIŠTĚNÍ PŘEDNÍHO FILTRU 

Pohněte jezdcem A tak, aby se uvolnila ventilační mřížka a současně ji odsuňte po směru 

šipky, tímto způsobem ji sundáte. Přední filtr je uložen v místě výstupu vzduchu pod hepa 

filtrem. Přední filtr vyměňte nebo umyjte vodou, nechte vyschnout a znovu jej pečlivě 

umístěte na své místo. Vraťte na původní místo hepa filtr a ventilační mřížku. Tato musí být 

zasunuta až je slyšet zacvaknutí. Výměna hepa filtru je popsána při výměně předního filtru.  

 

KONTROLKA PLNÉHO SÁČKU  

Kontrolka plného sáčku se rozsvítí a zvukový alarm se spustí, jakmile je sáček na zachycení 

nasátých nečistot plný a je potřeba jeho výměna. Stejně se nám ohlásí i když je v nasávacím 

systém překážka a je narušen jeho tah. V tomto případě zkontrolujte hadici a odstraňte 

překážku, která ji ucpala.   

 

VÝMĚNA SÁČKU  

Sundejte kryt. Umístěte papírový sáček na jeho místo tak, že držák sáčku nevlečeme do 

otvoru v papírovém sáčku a zavřeme prstencovou  bezpečnostní objímku až nadoraz. Pokud 

není sáček umístěn správně, nebude možné zavřít kryt.  

 

VÝMĚNA FILTRU  

Otevřete uchycení filtru a vyměňte ho nebo jej vyčistěte jemným poklepem. Mění se přibližně 

každých 20 použitých plných sáčků – nebo 1x ročně. 
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   Servis tel. číslo: 774418555 


