
Twister Sweeper AKU smeták - 15281 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

1. Spojte dohromady násadu na smeták v jeden celek pomocí otáčení jednotlivých dílů. 

2. Zacvakněte jeden konec tyče na smeták pomocí zmáčknutí dvou jistících knoflíků a zaražením 

tyče do zametače. 

3. Před vložením baterie do smetáku ji nabijte pomocí nabíječky. Červené světlo na nabíječce 

značí nabíjení baterie. Baterii se doporučuje před prvním použitím nabíjet nejméně 8 hodin. 

Je žádoucí dobíjet ji po každém úklidu a doba nabíjení záleží na přechozí době používání. 

Nabíječka baterií je vhodná pro zásuvky: 

• UL/cUL – 120 V AC 60 Hz 

• TUV/UK – 220-240 V AC 50/60 Hz 

4. Před vložením baterie do vysavače se ujistěte, že je zametač vypnutý. Zapínání/Vypínání se 

nachází na nástavci na baterii na tyči vysavače (ON/OFF). Baterii vložte v poloze OFF 

(vypnuto). 

5. Začněte vysávat přepnutím vypínače do polohy ON.  

6. Po dokončení úklidu vypněte vysavač (poloha OFF) a odstraňte prachový nástavec, který 

vyprázdníte pomocí podržení držících klipů umístěných vedle tyče, tedy přímo na vrchní části 

zametáku, kde je uchycen držák na tyč. Následně zametač zvedněte do vzduchu a na zemi 

zůstane pouze prachový nástavec s nečistotami. Po vysypání ho opět nacvakněte na spodek 

vysavače. 

7. Pro vyčištění kartáčů zachycujících nečistoty je v balení přiložen nástroj pro jejich čištění a to 

v ochranném obalu. Doporučuje se baterii vysavače úplně vyndat před čištěním, aby 

nemohlo dojít k zapnutí přístroje během čištění. 

8. Pro otevření ochrany kartáčů zmáčkneme dva klipy umístěné na krajích trojúhelníkové 

základny k tyči, čímž dojde k uvolnění obalu kartáčů, který zvedneme a odkryjeme tak kartáče 

pro jejich vyčištění. Po vyčištění vracíme kryt zpět a pomocí zmáčknutí klipů od tyče kryt 

zapadne zpět na své místo. 

9. Údržbu samotného zametače se doporučuje provádět suchým nebo vlhkým hadříkem, nikoliv 

však za pomocí vody a čistících prostředků. 

 

DOPORUČUJEME K SESTAVENÍ/ČÍŠTĚNÍ ZAMATEČE VYUŽÍT NÁVOD S OBRÁZKY, KTERÝ JE 

PŘILOŽENÝ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ SE ZAMETAČEM. 

 

 

NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR: 

• V případě dlouhodobého nepoužívání se doporučuje baterii před uložením zametače 

nevkládat, ale skladovat samostatně. 

• Tento zametač není vhodný pro úklid tekutin nebo dokonce hořlavých látek včetně cigaret. 

• Nepoužívejte ani nenabíjejte baterii v případě mokrých rukou. 

• Vyhněte se kontaktu zametače s Vašimi prsty, vlasy nebo jinými částmi těla v případě jeho 

používání nebo zapnutí. 

• Skladujte v suchu. Koroze může způsobit nefunkčnost zametače. 


