
VP 4115

Cyklónový tyčový vysavač
Cyklónový tyčový vysávač
Odkurzacz pionowy cyklonowy
Ciklonos nyeles porszívó
Putekļsūcējs rokas ciklona

Cyclone upright vacuum cleaner
Zyklon-Stabstaubsauger
Aspirateur balai cyclonique
Aspirapolvere ciclonico verticale
Aspiradora ciclónica vertical

VP 4115

CZ SK PL HU LV EN DE

Uživatelský manuál pro tyčový vysavač Concept VP 4115

CZ

robotworld.cz



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku

nabíjecího adaptéru.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
• Při vypojování nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy 

netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej
vypojte.

• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.

• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem 

či  zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným
servisním střediskem.

• Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla jako jsou radiátory, trouby
a podobně, chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.

• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem 
spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby 
i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry

Napětí akumulátoru DC 18 V

Napětí nabíjecího adaptéru vstup: AC 100–240V ~ 50/60Hz 
výstup: DC 22 V, 800 mA

Příkon 120 W

Hlučnost < 82 dB (A)

Baterie Li-ion 2000 mAh

Doba provozu cca 25 min

Doba úplného nabíjení  cca 3 h

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku nabíjecího adaptéru.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
• Při vypojování nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale 

uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej vypojte.
• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich 

dosahu.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně 

odstranit autorizovaným servisním střediskem.
• Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla jako jsou radiátory, trouby a podobně, chraňte jej před přímým 

slunečním zářením, vlhkostí.
• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
• Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, je-li ucpán jakýkoli jeho otvor.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při vysávání na schodech.
• Jestliže dojde k ucpání sacího otvoru spotřebiče, vypněte spotřebič a odstraňte nečistoty před dalším 

zapnutím.
• Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vypojte nabíjecí 

adaptér ze zásuvky elektrického napětí.
• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
• Nevysávejte nic hořícího jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech, nevysávejte vlhké věci nebo kapaliny, hořlavé kapaliny 

jako je benzin a nepoužívejte spotřebič v prostorách, kde se tyto látky mohou vyskytovat.

Zesílená izolace.  
Třída ochrany III.
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• Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, je-li
ucpán jakýkoli jeho otvor.

• Dbejte zvýšené opatrnosti při vysávání na schodech.
• •Jestliže dojde k ucpání sacího otvoru spotřebiče, vypněte spotřebič 

a odstraňte nečistoty před dalším zapnutím.
• Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy

vypněte spotřebič a vypojte nabíjecí adaptér ze zásuvky elektrického
napětí.

• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro
komerční použití.

• Nevysávejte nic hořícího jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech, nevysávejte vlhké věci

nebo kapaliny, hořlavé kapaliny jako je benzin a nepoužívejte spotřebič
v prostorách, kde se tyto látky mohou vyskytovat.

• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku

nabíjecího adaptéru.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
• Při vypojování nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy

netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej
vypojte.

• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.

• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem

či  zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným
servisním střediskem.

• Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla jako jsou radiátory, trouby
a podobně, chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.

• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
• Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, je-li

ucpán jakýkoli jeho otvor.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při vysávání na schodech.
• Jestliže dojde k ucpání sacího otvoru spotřebiče, vypněte spotřebič

a odstraňte nečistoty před dalším zapnutím.
• Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy

vypněte spotřebič a vypojte nabíjecí adaptér ze zásuvky elektrického
napětí.

• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro
komerční použití.

• Nevysávejte nic hořícího jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech, nevysávejte vlhké věci

nebo kapaliny, hořlavé kapaliny jako je benzin a nepoužívejte spotřebič v
prostorách, kde se tyto látky mohou vyskytovat.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a  osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí 
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná  oprava uznána jako záruční.
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• Nikdy nevysávejte bez filtrů vysavače. Při každém použití spotřebiče se ujistěte, že jsou filtry vysavače 
správně nasazeny.

• Neponořujte přívodní kabel, nabíjecí adaptér nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel nabíjecího adaptéru z důvodu poškození. Nezapínejte 

poškozený spotřebič.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a nechte vychladnout.
• Před vysáváním odstraňte z vysávaného povrchu velké či ostré předměty, které by mohly poškodit některý 

filtr vysavače.
• Nepoužívejte spotřebič se znečištěnými filtry.
• Nevhazujte akumulátor spotřebiče do ohně a nevystavujte ho teplotám nad 40 °C.
• Nedotýkejte se poháněných pohyblivých částí spotřebiče během provozu.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu 
prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. 
Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si 
se spotřebičem nesmějí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako 
záruční.
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POPIS VÝROBKU
1 Držadlo tyčové části
2 Tyčová část
3 Vypínač na tyčové části
4 Přenosná část s motorem
5 Prachová nádoba s cyklónovou jednotkou
6 Kontrolka nabíjení
7 Vypínač na přenosné části
8 Turbokartáč
9 Filtr s netkanou textilií
10 Filtr s nylonem
11 Motorová část
12 Akumulátor
13 Tlačítko pro zvýšení otáček

Příslušenství

A Nabíjecí adaptér s nabíjecí základnou
B Hubice na čalounění
C Nabíjecí adaptér s nabíječkou akumulátoru
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NÁVOD K OBSLUZE
SESTAVOVÁNÍ VYSAVAČE

UPOZORNĚNÍ
Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí před 
sestavováním nebo odnímáním příslušenství!
1. Nasazení přenosné části vysavače 

Nasaďte hubici přenosné části do tyčové části vysavače a držadlo přenosné části zatlačte, až uslyšíte 
cvaknutí – zapadnutí do správné polohy (Obr. 1). Pro vyjmutí přenosné části stiskněte uvolňovací tlačítko 
na tyčové části vysavače.

2. Vztyčení držadla tyčové části vysavače 
Vyklopte držadlo tyčové části vysavače, až uslyšíte cvaknutí – zapadnutí do správné polohy (Obr. 2). 
Pro sklopení stiskněte uvolňovací tlačítko na držadle tyčové části vysavače.

3. Připojení turbokartáče 
Nasaďte turbokartáč na spodní konec tyčové části vysavače, až uslyšíte cvaknutí – zapadnutí do správné 
polohy (Obr. 3). 
Pro demontáž turbokartáče stiskněte uvolňovací tlačítko na spodním konci tyčové části vysavače.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Před prvním použitím nebo pokud je akumulátor vysavače úplně vybitý, nechte vysavač nabíjet přibližně 
5 hodin.
Připojte přívodní kabel a zasuňte nabíjecí adaptér do zásuvky elektrického napětí.
Chcete-li udržet životnost akumulátoru co nejdelší, nabíjejte jej až po úplném vybití.
Životnost akumulátoru je přibližně 300 nabíjecích cyklů.

Pozn.: Kontrolka nabíjení bliká, pokud je vysavač připojen do zásuvky elektrického napětí. Kontrolka svítí, 
pokud je vysavač plně nabitý.

POUŽITÍ VYSAVAČE

POZNÁMK A
Před použitím vysavače se přesvědčte, že jsou správně umístěny a upevněny filtry.
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Obr. 4 Obr. 5

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRŮ
Filtry vysavače je možné čistit mechanickým vyklepáním a očištěním měkkým kartáčkem. Hodně znečištěné 
filtry lze po tomto kroku omýt a vyčistit měkkým kartáčkem ve vlažné vodě bez čisticích přísad.

Důležité je nechat mokré části důkladně vyschnout. Vlhké filtry by se vysáváním znehodnotily! 
Nepoužívejte k sušení fén!

Pozn.: Mokrým čištěním může dojít k většímu opotřebení filtrů a tím ke zkrácení jejich životnosti.

• Filtry by měly být čištěny nebo vyměněny při viditelném znečištění nebo při poklesu sacího výkonu 
vysavače. Kontrolujte je po každém použití vysavače.

• Aby nedošlo k poškození vysavače, nepoužívejte jej bez správně nasazených filtrů.

CZ
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ÚDRŽBA

Doporučujeme preventivně po každém použití vysavače vysypat prachovou nádobu a vyčistit filtry vysavače.

VYPRÁZDNĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY
1. Odpojte nabíjecí adaptér ze sítě elektrického napětí.
2. Oddělte přenosnou část od tyčové části vysavače.
3. Držte přenosnou část vysavače prachovou nádobou směrem dolů.
4. Stiskněte a držte západku prachové nádoby a současně pootočte prachovou nádobou tak, aby se 

uvolnila (Obr. 5).
5. Vyjměte oba filtry a vyprázdněte prachovou nádobu vysavače.
6. Opačným postupem nasaďte oba filtry a nasaďte prachovou nádobu zpět na přenosnou část vysavače.

KONTROLA PLNOSTI PRACHOVÉ NÁDOBY

Pokud se sníží sací výkon vysavače nebo je prachová nádoba plná, vyprázdněte ji a vyčistěte filtry vysavače.

TYČOVÝ VYSAVAČ
1. Vypínačem na držadle tyčové části vysavač zapněte.
2. Po použití vypínačem na držadle tyčové části vysavač vypněte.
3. Stisknutím tlačítka Hi/Lo na přenosné části lze snižovat a zvyšovat otáčky motoru.

RUČNÍ VYSAVAČ
1. Stisknutím západek na tyčové části oddělíte přenosnou část vysavače (Obr.1).
2. Dlouhým stiskem vypínače ON/OFF na držadle přenosné části vysavač zapněte.
3. Po použití stiskněte vypínač na držadle přenosné části a vysavač se vypne.
4. Stisknutím tlačítka Hi/Lo na přenosné části lze snižovat a zvyšovat otáčky motoru.

Pozn.: Pro vysávání těžko přístupných míst lze vysunout hubici vysavače (Obr. 4). 

• Vhodné typy filtrů můžete zakoupit u svého prodejce nebo objednat u výrobce.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
Příslušenství a vysavač se mohou čistit vlhkým hadříkem.
Neponořujte přívodní kabel, nabíjecí adaptér nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
K čištění nepoužívejte agresivní látky, např. rozpouštědla nebo abraziva!

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém Příčina Řešení

Motor nepracuje. Akumulátor je vybitý. Nabijte akumulátor.

Snížení sacího výkonu.

Naplněná nebo ucpaná prachová 
nádoba.

Vyprázdněte a vyčistěte 
prachovou nádobu.

Filtr je ucpaný Vyčistěte nebo vyměňte filtr.

Ucpaná hubice nebo turbokartáč 
vysavače.

Zkontrolujte a uvolněte průchod 
vzduchu sání a výfuku.

Doba provozu při úplném 
nabití je menší než 2 minuty.

Životnost akumulátoru je 
u konce.

Akumulátor je třeba vyměnit za 
nový.

Vysavač se zahřívá. Zahřátí vysavače během provozu je normální, nejedná se o závadu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke spotřebiči je možné dokoupit následující příslušenství:
Filtr s nylonem obj. kód 42391131 cena dle platného ceníku
Filtr s netkanou textilií obj. kód 42391132 cena dle platného ceníku
Akumulátor obj. kód 42391133 cena dle platného ceníku

SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah o vnitřních částí výrobku, musí provést 
odborný servis.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. 
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro 
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto 
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního 
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace akumulátorů a bateriových článků

Pokud spotřebič obsahuje akumulátor nebo bateriový článek, obsahují tyto součásti látky, které při svém 
rozpadu mohou škodit životnímu prostředí. Před likvidací spotřebiče nebo výměně akumulátoru, příp. bateri-
ového článku je třeba původní součást vyjmout a odevzdat na vhodném sběrném místě.

POZOR!
Akumulátor nebo bateriový článek:
• Nikdy nevhazujte do ohně!
• Nikdy nerozebírejte!
• Nikdy nezkratujte jeho vývody!
Pokud by došlo k vytečení poškozeného akumulátoru nebo bateriového článku, uvolněný roztok má zásaditý 
charakter. Při potřísnění pokožky ji ihned jemně omyjte vodou a mýdlem a vyhledejte lékařské ošetření.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. 

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme 
si právo na jejich změnu.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku nabíjacieho adaptéra.
• Pokiaľ je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru.
• Pri vypájaní nabíjacieho adaptéra zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale 

uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo ich dosah.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti detí.
• Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
• Nepoužívate nabíjací adaptér s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, nechajte chybu ihneď 

odstrániť autorizovanému servisnému stredisku.
• Držte vysávač bokom od zdrojov tepla ako sú radiátory, rúry a podobne, chráňte ho pred priamym slneč-

ným žiarením, vlhkosťou.
• Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
• Nevkladajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte spotrebič, ak je upchatý akýkoľvek otvor.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
• Ak dôjde k upchatiu sacieho otvoru spotrebiča, vypnite ho a pred ďalším zapnutím odstráňte nečistoty.
• Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite nabí-

jací adaptér zo zásuvky.
• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Nevysávajte nič horiace, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
• Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých miestnostiach, nevysávajte vlhké veci alebo kvapaliny, horľavé kvapali-

ny ako je benzín a nepoužívajte spotrebič v priestoroch, kde sa tieto látky môžu vyskytovať.
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