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Návod k použití 

                 VC17



ZÁRUKA
Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. 
Záruční doba 2 let začíná dnem prodeje. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho 
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě 
podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované
zboží. Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:
Domo-elektro s.r.o. Na Kobyle 783, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz tel. 379 789 684 nebo na 
servis@domo-elektro.cz , tel. 379 422 550
Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní
dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Model QUIGG VC17 / VC17-B / VC17-R
Naam/Name/Jméno .............................................................................................................
Adres/Address/Adresa  ........................................................................................................
Aankoopdatum/Kaufdatum/Datum prodeje ........................................................................
Datum nákupu,podpis a razítko / Date, signature, stamp

Jestliže je poškozený přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo
oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

Informace o recyklaci odpadu
Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat 
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru
a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. 
Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o
možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech,
sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou
recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí. 

http://www.domo-elektro.cz/


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
 Při používání dbejte všeobecných i následujících bezpečnostních předpisů.
 Děti si nesmí hrát s ochrannými fóliemi ani reklamními polepy.
 Tento spotřebič mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí 
jen pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

 Tento spotřebič nesmějí používat malé děti. Spotřebič a jeho přívodní kabel vždy 
udržujte mimo dosah dětí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. 

 Zástrčku (nabíjecí adapter) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a 
nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.

 Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí. 
 Pozor: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem ani žádným dálkovým 

ovládáním. 
 Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím 

elektrické sítě ve vaší domácnosti. 
 Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je viditelně poškozen, vydává divné zvuky 

nebo se nabíjecí adapter značně přehřívá. V takovém případě vezměte spotřebič do 
nejbližšího kvalifikovaného servisu na kontrolu a opravu. 

 Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem může 
způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. 

 Nikdy nestavte spotřebič do blízkosti plynového sporáku, elektrického sporáku nebo 
do míst, kde by mohl přijít do styku s jinými zdroji tepla

 Nepoužívejte spotřebič venku. 
 Spotřebič používejte pouze pro zamýšlené použití (úklid). ·
  Používejte spotřebič pouze pro domácí použití. 
 Výrobce nemůže být zodpovědný za nehody, které vyplývají z nesprávného použití 

spotřebiče nebo nejsou v souladu s pokyny popsanými v tomto návodu. 
 Všechny opravy by měly být prováděny výrobcem, jeho smluvním nebo 

autorizovaným servisem. · 
 Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. 
 Děti se nesmí dotýkat zástrčky, přívodního/nabíjecího kabelu ani přístroje.
 Udržujte kabel daleko od ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
 Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a jakékoliv propagační 

samolepky.
 Nepoužívejte vysavač k vysávání čistících prostředků, kapalin, jehel, zápalek, 

ostrých objektů nebo hořlavých předmětů. 
 Nepoužívejte vysavač k vysávání cementu, prášků a jiných malých částí. Také se 

vyhněte vysávání velkých objektů. Vysavač by se mohl ucpat, motor by se mohl 
přehřát nebo může dojít k jinému poškození. 

 Ujistěte se, že přívod vzduchu nebo podlahový otvor sání není blokovaný.
 Ujistěte se, že přístroj nepřijde do kontaktu s kapalinami. 



 Do sacích otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Pokud se otvor ucpe, tak 
přístroj nebude fungovat. Sací otvory udržujte stále čisté, bez vlasů, prachu a jiných 
nečistot. 

 Nikdy nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin jako benzín, a 
nepoužívejte jej ani v místech, kde se tyto látky mohou nacházet.

 Před vysávání odstraňte z vysávaných ploch a podlahy veškeré ostré a velké 
předměty, abyste předešli možnému poškození přístroje.

 Při navíjení kabelu přidržte kabel za zástrčku. Nedovolte, aby se kabel 
nekontrolovatelně a prudce navinul a aby zástrčka narazila do vysavače.

 Před nasazováním sací hadice mějte vysavač odpojený od elektrické sítě.
 Nevysávejte žádné hořící, nebo kouřící objekty, jako jsou cigarety, zápalky, nebo 

horký popel.
 Z podlahy nejdříve odstraňte veškeré větší pevné nečistoty. Při vysátí větších objektů 

hrozí poškození vnitřních částí vysavače. 
 Dejte pozor, aby se do vysavače nenasály vaše vlasy nebo prsty – velká sací síla je 

nebezpečná. 
 Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů a sáčku. Vysávání bez filtrů může poškodit 

motorovou část. 
 Při vysávání schodiště a vyvýšených povrchů buďte velmi opatrní. 

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBY NAHLÉDNUTÍ.

ČÁSTI
1. Podlahová hubice
2. Výsuvník kartáčů
3. Tlačítko na prodloužení trubice
4. Výsuvná trubice
5. Hadice
6. Konektor pro hadici
7. Rukojeť
8. Rukojeť víka prachového sáčku
9. Kontrolka plného prachového sáčku
10. Tlačítko pro navíjení kabelu
11. Tlačítko pro nastavení sacího výkonu
12. Tlačítko zapnutí/vypnutí
13. HEPA filtr
14. Sekundární regulace sacího výkonu

 



POSTUP SESTAVENÍ 
Před montáží (demontáží) vždy vysavač odpojte z elektrické sítě.

Hadice
Sestavení: Černý okroužek na konci hadice zasaďte do připraveného konektoru
na vysavači. Otočte směrem doprava až se okroužek zajistí (uzamkne)
Rozebrání: Odpojte vysavač z elektrické sítě. Černou koncovku hadice u těla
vysavače otočte doleva. Hadice se uvolní a můžete ji odejmout.

Teleskopická trubice
1. Konec plastové hadice spojte s teleskopickou trubicí.
2. Nerezovou trubici si pomocí posuvného tlačítka prodlužte na požadovanou délku. 

Posunutím černého tlačítka uvolníte trubici a můžete ji volně vytáhnout/zasunout.
3. Podlahovou hubici pevně nasaďte na konec nerezové teleskopické trubice.

Příslušenství
1. Štěrbinová hubice – pro těžko přístupná místa jako jsou radiátory,

rohy, zákoutí gauče atd...
2. Prachový kartáč – na nábytek, na regály
3. Parketová hubice – na parkety a jiné hladké povrchy

POUŽITÍ
1. Vytáhněte kabel z úložného prostoru a zapojte zástrčku do zásuvky. Žlutá značka na kabelu 

udává maximální délku kabelu. Dbejte na to, abyste nepřekročili tuto značku.
2. Vysavač zapnete/vypnete pomocí tlačítka se symbolem

3. Posunutím regulátoru zleva doprava nastavíte sací výkon od MIN do MAX. Pro hladké 
povrchy je ideální minimální výkon, střední sací výkon je doporučen na matrace a koberce 
Maximální sací výkon je vhodný na dřevěné a jiné pevné povrchy. U vysávání pevných 
povrchů vždy musí být vysunuty kartáče.

4. Pro vysávání koberců naopak tyto kartáče musí být zataženy.

5. Po skončení vysávání vysavač odpojte z elektrické sítě, kabel naviňte stlačením tlačítka se 
symbolem 

Před navíjením se ujistěte, že na kabelu není nikde žádná smyčka ani uzel.



ÚDRŽBA
Vysavač používejte jen když je kompletně sestavený.
Pravidelně kontrolujte prachový sáček, filtry, průchodnost hubice i trubice. V případě ucpání hadice
ji pročistěte, plný prachový sáček případně vyměňte a filtry měňte (čistěte) pokaždé, když jsou 
zanešené. Pokud je prachový sáček plný, kontrolka na horní straně vysavače svítí červeně.

Jednorázové prachové sáčky a filtry
Prachové sáčky a filtry jsou velmi důležitým faktorem pro efektivitu vysavače.
Prachový sáček zachycuje nečistoty, ale zároveň filtr musí být dostatečně průchozí pro sací vzduch. 
Pokud je prachový sáček nebo filtr plný či částečně ucpaný, efektivita vysavače bude nižší bez 
ohledu na nastavený sací výkon.
Chcete-li zachovat a zaručit maximální sací účinek, měňte včas prachové sáčky a dbejte na čistotu 
filtrů. Některé jemné nečistoty mohou ucpat prachový filtr ještě dříve, než je sáček zcela plný. Při 
vysávání koberců, prachu z omýtek atd. proto bývá nutné tyto komponenty měnit častěji.

Výměna prachového sáčku a čištění motorového filtru

Před rozebraním vždy vysavač vypojte z elektrické sítě. Nikdy vysavač
nepoužívejte bez správně nasazeného sáčku nebo filtru.

1. Vypojte vysavač z elektrické sítě.
2. Flexibilní hadici odpojte od vysavače. Víko prostoru prachového sáčku

otevřete zatažením rukojeti směrem nahoru. Celé víko následně zvedněte.
3. Prachový sáček vytáhněte z rámečku a celý sáček vyjměte z úložného

prostoru.
4. Nyní můžete vyčistit i motorový filtr. Vysuňte ho směrem nahoru. Filtr

propláchněte a omyjte pod tekoucí vodou a nechte důkladně vyschnout. Filtr
musíte vrátit před vložením sáčku. Nepoužívejte vysavač bez filtru.

5. Nový prachový sáček nasuňte opět do plastového rámečku.
6. Zavřete víko prostoru. Pružiny na rámečku prachového sáčku zajistí jeho

správnou pozicí, proto se ujistěte, že víko prostoru je dostatečně zacvaknuté
(dotlačené).

Čistění vzduchového neboli HEPA filtru
Vzduchový neboli HEPA filtr čistí vycházející vzduch naposledy před výstupem z vysavače. Filtr a 
jeho mřížku je potřeba čistit pravidelně. Postupujte dle návodu:

1. Vypněte a vypojte vysavač z elektrické sítě. Kabel naviňte zpět do vysavače.
Mřížku zakrývající filtr otevřete vytlačením směrem nahoru. Po odejmutí
mřížky je vidět celý HEPA filtr.

2. Vyjměte filtr.
3. Filtr důkladně propláchněte pod studenou vodou a nechte vyschnout.
4. Suchý a čistý (nebo nový) filtr vložte zpět do určeného prostoru.
5. Zavřete prostor krycí mřížkou. Ujistěte se, že mřížka je dostatečně

zacvaknutá.



USKLADNĚNÍ

1. Vysavač lze lehce uskladnit. Přívodní kabel naviňte do přístroje. Navíjejte
pomocí určeného tlačítka se symbolem kabelu.

2. Teleskopickou trubici zasuňte co nejvíce do sebe. Pojistku stlačte dolů a
horní trubici zatlačte do spodní aby rozměr byl co nejkratší. Pojistku
uvolněte a trubice by se měla zaaretovat.

3. Přístroj postavte ve vzpřímené poloze. Trubicí s hubicí můžete zasunout do připraveného 
držáku na spodku přístroje (dle obrázku).

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY: 
• Před opětovným použitím vysavače se ujistěte, že jsou všechny součásti správně sestaveny. 
• Vždy používejte vysavač se všemi filtry. Pokud nebudou všechny filtry správně usazeny a 

čištěny, můžete ztratit sací sílu nebo poškodit motor. 
• Před čištěním filtrů vždy vysavač odpojte ze sítě.
• Filtry nevkládejte do myčky nádobí ani do pračky. 
• K vysoušení nikdy nepoužívejte fén. 




