
Priemyselný vysávač 20 L  

(suché/mokré vysávanie) 

Geko 

 

 

 

Návod na obsluhu 
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Dôležité 

Pri používaní zariadenia je potrebné dodržiavať niekoľko bezpečnostných opatrení, aby sa 

zabránilo zraneniu a poškodeniu. Prečítajte si kompletný návod na obsluhu s náležitou 

starostlivosťou. Uchovajte si tento návod na bezpečnom mieste pre prípadné budúce 

použitie. Ak zariadenie dáte inej osobe, dajte mu aj tento návod na obsluhu. 

 

Bezpečnostné informácie 

• Dôležité: Prečítajte si návod na obsluhu, montáž a používanie prístroja. 

• Skontrolujte, či sieťové napätie je rovnaké ako sieťové napätie na typovom štítku. 

• Prístroj pripojte iba k riadne namontovanej zásuvke 230 V, ⁓ 50 Hz. 

• Vytiahnite sieťovú zástrčku za nasledujúcich okolností: vždy, keď sa spotrebič 

nepoužíva, pred otvorením spotrebiča a pred všetkými čistiacimi a údržbárskymi 

prácami. 

• Nikdy nečistite prístroj rozpúšťadlami. 

• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním kábla. 

• Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. 

• Prístroj uskladňujte vo vzdialenosti od detí. 

• Dávajte pozor, aby sa pri napájaní alebo ťahaní nepoškodil napájací kábel. 

• Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. 

• Ak je potrebné vymeniť napájací kábel, musí spĺňať špecifikácie výrobcu: H05VV–

F 3 x 1,5 mm2. 

• Nikdy nevysávajte: zápalky, dymový popol a cigarety, horľavé, žieravé alebo 

výbušné látky, pary alebo kvapaliny. 

• Tento spotrebič nie je vhodný na vysávanie prachu, ktorý môže byť škodlivý pre 

zdravie. 

• Prístroj skladujte na suchom mieste v interiéri.  

• Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je poškodený. 

• Prístroj smie opravovať len autorizovaný servisný technik. 

• Pri čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť. 

• Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely. 
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Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod 

dozorom osoby zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa 

s prístrojom nehrali. 

 

Použitie 

Prístroj je určený na mokré a suché vysávanie s použitím príslušného filtra. Zariadenie nie je 

vhodné na vysávanie horľavých, výbušných alebo škodlivých látok. 

Prístroj používajte len na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za prípad 

zneužitia. Používateľ / prevádzkovateľ a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek škody 

a zranenia akéhokoľvek druhu. 

Upozorňujeme, že prístroj nie je určený na použitie v obchodných alebo priemyselných 

podnikoch alebo na ekvivalentné účely. 

 

Pred použitím  

Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti sa uistite, že údaje na typovom štítku sú totožné 

s údajmi o sieti. Prístroj smie byť pripojený iba k zásuvke odolnej voči nárazom. 

 

Montáž prístroja 

Nasadenie hlavy prístroja 

Hlava prístroja je pripevnená ku kontajneru pomocou uzamykacích hákov. Otvorením 

uzamykacích hákov odstránite hlavu prístroja. Pri nasadzovaní hlavy sa uistite, že uzamykacie 

háky sú nasadené správne. 

Montáž kolies 

Nasaďte kolesá do príslušných upevňovacích prvkov na spodnej strane nádrže. Kolesá zatlačte 

pevne do držiaka, až kým nezaskočia. 
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Montáž filtra 

Dôležité! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtra. Skontrolujte, či je filter vždy pevne 

namontovaný. 

Montáž filtračného vrecka 

Pri suchom vysávaní umiestnite filtračné vrecko, nasaďte hlavu prístroja a upevnite ju 

zaisťovacím hákom. 

Montáž penového filtra 

Pri mokrom vysávaní nasaďte dodaný penový filter cez filtračnú klietku. 

Montáž vrecka na odpad 

Pri vysávaní za sucha zasuňte vrecko na odpad. Vrecko na odpad je vhodné iba na vysávanie 

na sucho. Vrecko na odpad uľahčuje likvidáciu nasávaného prachu. 

Montáž sacej hadice 

Pripojte saciu hadicu k príslušnému konektoru v závislosti od požadovanej aplikácie. 

Vysávanie 

Pripojte saciu hadicu ku konektoru na saciu hadicu. 

Fúkanie 

Pripojte saciu hadicu ku vyfukovaciemu konektoru. Teleskopická sacia trubica môže byť 

pripojená k sacej hadici na jej predĺženie. 

Hubica 

Podlahová hubica slúži na vysávanie pevných častíc a kvapalín v stredných až veľkých 

priestoroch. Štrbinová hubica je špeciálne navrhnutá na čistenie ťažko dostupných miest. 
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Obsluha 

Spínač zapnutia/vypnutia 

Poloha spínača 0: vypnuté 

Poloha spínača I: zapnuté 

Suché vysávanie 

Použite vrecko na odpad pre suché vysávanie. Vždy sa uistite, že filtre sú bezpečné. 

Mokré vysávanie 

Pri mokrom vysávaní použite penový filter. Skontrolujte, či je filter pevne namontovaný. 

Skrutka na vypúšťanie vody 

Aby sa nádoba ľahšie vyprázdnila po mokrom vysávaní, je vybavená skrutkou na vypúšťanie 

vody. Otvorte skrutku otočením proti smeru hodinových ručičiek a vodu vypusťte.  

Dôležité! Pri mokrom vysávaní sa po dosiahnutí maximálnej úrovne nádrže uzavrie 

bezpečnostný vypínač. Zároveň sa sací hluk zariadenia stane hlasnejším. V tom prípade vypnite 

prístroj a vyprázdnite ho. 

Dôležité! Prístroj nie je vhodný na vysávanie horľavých kvapalín. Pri mokrom vysávaní použite 

len dodaný penový filter. 

 

Čistenie  

Dôležité! Pred začatím čistiacich prác vždy vytiahnite sieťovú zástrčku. 

Čistenie 

Držte bezpečnostné zariadenia, vetracie otvory a kryt motora čo najďalej od nečistôt prachu. 

Odporúčame prístroj vyčistiť ihneď po použití. 

Čistenie hlavy 

Vyčistite prístroj vlhkou handričkou a jemným mydlom. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani 

rozpúšťadlá, ktoré môžu byť agresívne voči plastovým častiam. 
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Čistenie nádrže 

Nádrž je možné vyčistiť vlhkou handričkou a jemným mydlom alebo pod tečúcou vodou 

v závislosti od množstva nečistôt.  

 

Výmena filtrov 

Čistenie filtračného vrecka 

Filtračné vrecko vyčistite napr. poklepaním alebo vyfukovaním pomocou stlačeného vzduchu 

pri nízkom tlaku. 

Čistenie penového filtra 

Vyčistite penový filter malým množstvom jemného mydla pod tečúcou vodou a nechajte ho 

vyschnúť na vzduchu. 

 

Údržba 

Pred každým použitím skontrolujte, či sú filtre v prístroji bezpečne namontované. 

 

Likvidácia a recyklácia 

Prístroj je vyrobený z rôznych druhov materiálov, napr. z kovu a plastu. Poškodené 

komponenty sa musia likvidovať ako špeciálny odpad. 
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Zoznam dielov 

1. Rukoväť 10. Flexibilná sacia hadica 

2. Spínač automatického zapnutia/vypnutia 11. Teleskopická sacia trubica  

3. Hlava 12. Podlahová hubica 

4. Filtračná klietka 13. Koleso 

5. Bezpečnostný plavákový ventil 14. Filtračné vrecko 

6. Uzamykací hák 15. Vrecko na odpad 

7. Nádrž 16. Penový filter 

8. Konektor na saciu hadicu 17. Štrbinová hubica 

9. Vyfukovací konektor 18. Hák na stočenie kábla 

 

Nákres 
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