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V případě problémů s produktem kontaktujte email:
servis@cel-cz.cz

telefon CZ: +420 732 842843
www.cel-cz.cz

Technické Specifikace Bezpečnostní upozornění
Návod obsahuje bezpečnostní informace pouze pro produkt  CEL 
POWERvac. Dokumenty získané s kompatibilními produkty a 
příslušenstvím musí být vyloženy do souvislosti s tímto návodem.
Všichni uživatelé musí přečíst a pochopit všechny návody a upozornění 
toho a souvisejících produktů, příslušenství před použitím.
1. Před použitím si přečtěte a pochopte manuál a štítky na zařízení. 
Používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu.
2. JIskry v motoru mohou zapálit výbušné plyny a prach. Aby jste tomu 
předešli, nevysávejte v blízkosti hořlavých tekutin, plynů, výbušného 
prachu, olejových barev, vodíku, uhelného prachu, magnésiového 
prachu, střelného prachu.
3. Nevysávejte nic hořlavého, nebo hořícího, jako jsou cigarety, 
zápalky, či horký popel.
4. Zdraví ochráníte, když nebudete vysávat toxické materiály.
5. Nedovolte, aby byl produkt používán jako hračka. Dbejte zvýšené 
pozornosti při používání dětmi, nebo v jejich blízkosti.
6. Do otvorů nic nestrkejte. Nepoužívejte, pokud jsou otvory ucpané. 
Udržujte čisté od prachu, nití, vlasů a všeho, co může snižovat průchod 
vzduchu. Vlasy, volné oblečení, prsty udržujte mimo otvory a pohyblivé 
části.
7. Nepoužívejte bez nasazeného filtru.
8. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili pádu 
na zem.
9. Nepoužívejte nabíječku, nebo baterii, která nebyla dodána výrobcem 
produktu.
10. Nepoužívejte, pokud přístroj nefunguje správně, po pádu na zem, 
nebo je jakkoliv poškozený. Přístroj zašlete do nejbližšího servisu pro 
posouzení opravy, opravu a elektrické, či mechanické nastavení.
11. Použití nástavců nedoporučených výrobcem může ohrozit vaše 
zdraví.
12. Nepoužívejte s mokrýma rukama.
13. Sací otvor při práci nepřibližujte k obličeji, očím, uším.
UPOZORNĚNÍ, Před údržbou přístroj vypněte a odpojte od 
akumulátoru POWERhandle.

 

Všeobecná prohlídka
Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby na svém místě a 
utaženy. Při používání se mohou povolit a vypadnout.

Čištění
Udržujte vzuchové průchody čisté a průchodné. Pravidelně odstraňujte 
prach a nečistoty. čištění se provádí nejlépe stlačeným vzduchem a 
štětcem.
Pro čištění plastových částí nikdy nepoužívejte žíraviny.
UPOZORNĚNÍ, Nepoužívejte čistící prostředky pro čištění plastových 
částí POWERvac. Doporučujeme použít saponát na vlhké utěrce. 
Motor s enikdy nesmí dostat do kontaktu s vodou. Filtry mohou být 
vyprány v jemném mýdlovém roztoku a před použitím plně vysušeny.

Skladování
Všechny části, návod k obsluze a příslušenství ukládejte na 
bezpečném a suchém místě.
NIKDY neukládejte akumulátor POWERhandle nenabitý, nebo 
částečně vybitý.
Baterie by měla být ukládána při teplotách 10ºC - 24ºC a nabití 20 - 
80% kapacity.

Likvidace
Produkt obsahuje recyklovatelné materiály, které se nesmí vyhazovat 
do běžného domovního odpadu.
Produkt odneste do nejbližšího sběrného centra elektroodpadu, nebo 
sběrného dvora.

Servis
Motorová jednotka obsahuje servisovatelné díly, které není možné 
měnit uživatelem. Opravy mohou být prováděny pouze autorizovaným 
servisem.

Produkt nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli a neporozumněli všem návodům a štítkům. Návod uchovejte 
na bezpečném místě a seznamte s ním všechny uživatele produktu. Produkt používejte pouze podle popisu v 
tomto dokumentu. Jiné použití bude považováno za zneužití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody 

nebo zranění v důsledku případů zneužití.
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Kód produktu
Pracovní napětí

Sání (max)
Vzdušné watty

Kapacita zásobníku
Rozměry (L, W, H)

Váha

•
•
•
•
•
•
•

HV01
18V DC
16.5” / 4.13kPa
23W
0.4L
310x100x110mm + příslušenství
620g (1.4lbs) + příslušenství

18V

Uvolňovací tlačítko zásobníku
Zásobník
Jištění otáčení hlavy
POWERhandle (prodáváno odděl.)
Nabíječka (nezobrazena, prod. odd.)
Uvolnění POWERhandle
Spoušť
Klip na opasek

Obě strany



Nádoba Oddělovač tekutin

Nástavec hubice

Sací hubice

Maximální naplnění prachem

St
isk

ně
te

Štěrka

Kobercový kartáč

Filtr Uvolnění nádoby

Kolík Lyžiny

Použití POWERvac
POWERvac může být používán 
pro vysávání prachu, nečistot 
a malých kapek tekutiny. 
Je ideální pro odstraňování 
nečistot a prachu z nábytku. 
Může být použit pro vysávání 
přikrývek, matrací, oblečení a 
rychlé čištění koberců.

Nastavení úhlu hlavy
Vysavač je navrhnut tak, aby se dal nastavovat úhel hlavy k baterii. 
Nastavení:
1. Stiskněte tlačítko uvolnění hlavy a otočte hlavu vysavače.
2. Otočte do vhodné pozice (5 pozic)
3. Uslyšíte “kliknutí” jakmile bude hlava v poloze.

Připojení POWERhandle
(prodáváno odděleně) 
Zarovnejte lyžiny v horní 
části POWERhandle s 
lyžinami na POWERvac. 
Posuňte POWERhandle 
pevně do POWERvac, 
dokud neuslyšíte “kliknutí” a 
nedojde k zajištění.
Odstranění POWERhandle 
proveďte posunutím 
uvolňovací záapdky 
na baterii a vysunutím 
POWERhandle od hlavy 
POWERvac.

Představení a sestavení
Zapnutí POWERvac
Připojte nabitou POWERhandle (prodávána odděleně).
Zmáčkněte spouštěč.

Kapky tekutiny
Před vysáváním kapek se ujistěte, že jsou následující části správně 
nainstalovány.
a. Oddělovač tekutin - vložen v zásobníku
b. Stěrka - nasazena na přední části zásobníku
Nepokoušejte se naplnit zásobník tekutinou nad vyznačenou 
risku.Pokud dojde k vniku tekutiny do filtru, vypněte vysavač a 
vyprázdněte jej. Proveďte údržbu filtru popsanou v sekci Údržba.

Prach a nečistoty
Pro vysávání prachu není potřeba stěrka. Odstraňte ji a uložte pro 
pozdější využití. 

Jak vyčistit POWERvac
1. Vysavač držte nad nádobou, kam chcete odpad vysypat.
2. Vysavač držte tak, aby nádoba směřovala k zemi. Zmáčkněte 
uvolnění nádoby a opatrně ji oddělte od vysavače.
3. Vyjměte filtr a oddělovač tekutin ze zásobníku.
4. Otočte nádobu a zatřeste s ní. Nádobu můžete vymýt teplou 
vodou se saponátem. Před dalším použitím ji zcela vysušte.
5. Čištění filtru proveďte štětcem, nebo třesením nad odpadkovým 
košem. V případě potřeby jej můžete vyprat v teplé vodě se 
saponátem. Vysušte. Po určité době může být filtr zanesený a může 
snižovat sací výkon.
6. Sestavení proveďte nasazením nádoby na motor. Zachyťte 
nádobu za kolík na motoru a mírně posunujte, dokud neuslyšíte 
“cvaknutí”.

Obsluha
UPOZORNĚNÍ: Všichni uživatelé produktu 
musí přečíst a pochopit návod a štítky na 
produktu a příslušenství se kterým budou 
pracovat. Návody uschovejte. Náhradní díly, 
aktualizované dokumenty
naleznete na www.cel-cz.cz
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