Návod k použití / Návod na použitie

Made in Germany
Vivenso – čistotu cítit a prožívat.
Vivenso – cítiť a zažiť čistotu.

www.vivenso.com
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
PŘEČTETE SI TYTO POKYNY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
Před uvedením do provozu vivensa – systému prostorového čištění, si pečlivě přečtěte
návod. Vaše Vivenso – systém prostorového čištění může být používán pouze pro účely
uvedené v tomto návodu na obsluhu. Použití příslušenství, která nejsou doporučeny
společností Pro-Aqua, mohou být nebezpečná.
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Vždy vytáhněte kabel ze sítě předtím, 		
než začnete čistit a sušit Vivenso –
systém prostorového čištění.
Nikdy nepoužívejte Vivenso – systém 		
prostorového čištění bez separátoru.
Nikdy nepoužívejte Vivenso – systém 		
prostorového čištění bez vody.
Při silném znečištění vyměňte včas vodu.
Vyčistěte Vivenso – systém prostorového
čištění a separátor, po každém použití.
Užívejte Vivenso – systém prostorového
čištění jen pod dohledem. Děti a osoby,
které nejsou seznámeny s provozem, by
se měli držet opodál.
Vivensem – systémem prostorového
čištění nesmí být vysávány žádné materiály, které se neváží na vodu. Vivenso
nesmí vysávat příliš velké množství
minerálního prachu, sazí, stavební od		
pad atd. Nevysávat žádné nahromaděné
množství prachu.
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Nikdy nevysávejte hořlavé tekutiny!
Zamezte vysávání ostrých nebo tvrdých
předmětů.
Nevysávejte žádné cigarety, zápalky,
popel a další kouřící nebo zápalné
materiály.
Nikdy nepoužívejte Vivenso – systém
prostorového čištění s poškozeným
síťovým kabelem.
Nikdy neodstavujte Vivenso – systém
prostorového čištění se zapnutým
sítovým kabelem. Vždy při delším
odstavení výrobku vytáhněte elektrický 		
kabel ze zásuvky a vypněte ostatní ovládací
prvky.
Dbejte návodu k použití a upozornění
výrobce a používejte pouze povolené
originální příslušenství.
Výrobce odmítá převzít odpovědnost za
škody, které byly způsobeny nevhodným
používáním, údržbou a provedením vlastních oprav.
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DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento přístroj by neměli obsluhovat osoby (i děti) s určitými fyzickými, smyslovými nebo
duševními poruchami nebo nedostatečnými zkušenostmi nebo nedostatečným vědomím o
použití, přístroj mohou obsluhovat pouze v případě, že z důvodu jejich bezpečí na ně bude
dohlížet příslušná osoba nebo od Vás obdrží pokyny, jak s přístrojem zacházet. Nenechávejte
děti hrát s přístrojem a mějte je neustále pod dozorem. V případě, že bude poškozené síťové
vedení kabelu, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem.

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento produkt nesmí být zařazen po ukončení své životnosti do běžného odpadu domácnosti, ale musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklování elektrických a elektronických přístrojů. Materiály dle svého označení jsou k opětovnému použití. S opětovným
použitím materiálního zhodnocení nebo dalších forem znovuobnovitelných starých přístrojů,
přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosíme obraťte se na Vaši správu obce/
města na příslušné sběrné místo.

UPOZORNĚNÍ
K zábraně nehody s elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj dešti! Neodkládat a
nepoužívat ve volných prostranstvích!

Typ domácnosti
DVOJITĚ IZOLOVANÁ
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Vážená Vivenso zákaznice, vážený Vivenso zákazníku!
Rádi bychom Vám srdečně poděkovali k Vašemu vivensu – prostorovému systému
čištění. Získali jste výrobek, který spojuje technická perfekce a funkcionalita s vysokým
komfortem obsluhy a moderním designem. Rady a doporučení v tomto návodu k obsluze
si pečlivě přečtěte, aby Vám Váš Vivenso – prostorový systém čištění dělal pouze radost.
Prosíme, označte si zde seriové číslo Vašeho
vivensa. To najdete přímo pod uchytem samotného přístroje.

Výrobce
www.VIVENSO.com

Typ: VIVENSO
850 W
150 W

   1000 W
220 - 240 V
50Hz/60Hz

Σ

Serien-Nr.:
VW100000

Producent: PRO-AQUA International GmbH,
Technologiepark 1, 91522 Ansbach, Germany

PRO-AQUA International GmbH
Technologiepark 1 · 91522 Ansbach/Germany
Phone +49 (0) 981 / 48 78 8-0
Fax +49 (0) 981 / 48 78 8-99
Toto zobrazení etikety Vám slouží jako příklad.

Zaregistrujte Vaše Vivenso
Máte tři jednoduché možnosti, jak u nás zaregistrovat Vaše vlastní Vivenso.
Získejte výhody mnoho dodatečných služeb servisu a ještě teď se zaregistrujte.
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ONLINE
REGISTRACE
Navštivte naší internetovou stránku a zaregistrujte Vaše Vivenso online na

REGISTRACE
PO TELEFONU
Zaregistrujte Vaše Vivenso telefonicky u našeho
přátelského servisu na

www.vivenso.com

+420 273 130 298

REGISTRACE
POŠTOU
Vyplňte přiložený formulář
a vhoďte do nejbližší
poštovní schránky.

CZ
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VŠEOBECNÝ POPIS

TECHNICKÁ DATA
Typ
Napětí
Příkon
Vnější rozměry

Vivenso
220 - 240 V | 50/60 Hz
max. 850 Watt plynule nastavitelný
ca. 38 x 35 x 45cm
(D x Š x V)
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ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ
1.		 Vivenso vypínač (ZAP/VYP)
14

2
13

3

3. Zásuvka
4. Motorová hlava

1

9

2.		 Regulace motoru

9

5. Separátor (odlučovač)
6. Upevňovací matice

4
8

7.		 Nádrž na vodu
8.		 Rukojeť
9. Uzavírací klapky
10. Odnímatelný kryt pro nasávací oporu

10

11. Uvedení do provozu
12. Odjištění nádrže
13. Výfuková mřížka k posouvání (na zadní straně)

7

14. Uskladnění klapky (na zadní straně)

6

14

12
11

10

5
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STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
1

1.		 Přepínací podlahová násada
2.		 Násada na čalounění

4

3. 2,5 m hadice na vysávání (incl.)		
Regulování vzduchu (3b)
4. Vivenso čistící hadřík
5. Čistící & prostředek na péči
6.		 Násada na spáry

2

7.		 Klíč k čištění

5
8

3

6

3b

7

9

8. Teleskopická trubice z 			
ušlechtilé oceli
9. Kroužek na teleskopické trubici
Spínací hodiny
Funkce:
•P
 řepněte otočný volič do polohy „AIR“: bude zahájeno čištění
vzduchu.
•P
 o 20 minutách se motor automaticky vypne.
• O
 pětovné spuštění: Přepněte
tlačítko na „off“, 3 vteřiny
počkejte, opět zapněte.
• Jakmile se zvýší otáčky, spínací
hodiny se znovu nezapnou.
Důležité upozornění:
Spínací hodiny je možné použít na
nejnižším stupni (AIR)!
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PŘÍPRAVA VIVENSA
1

2,5 - 3 Liter

1. Naplňte nádobu na vodu cca. 2,5 – 3 litry studené vody, tak aby
sací jednotka byla lehce ponořena (Obr. 1). Toto množství vody
potřebuje Vaše Vivenso – systém prostorového čištění pro
všechny jeho funkce.
2. Ujistěte se, že je separátor pevně uchycen.
3. Posaďte hlavu motoru na vodní nádrž a upevněte.
4. Při používání vonných esencí je důležité dávat esenci přímo do
naplněné nádoby s vodou. Zásadně používejte pouze vonné esence,
které jsou doporučeny výrobcem. Pro případné vzniklé škody přidáním
jiného vonného oleje/ esence, nepřebírá výrobce zodpovědnost.

UPOZORNĚNÍ:
Sací jednotka musí být při každém provozu lechce pokryta vodou.

ZÁKLADNÍ FUNKCE VIVENSA
2

3
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Čištění vzduchu
Postavte Vaše Vivenso do prostoru a nechte ho dle velikosti místnosti
několik minut běžet. Vaše Vivenso pohlcuje všechny nepříjemné
pachy a částečky prachu ze vzduchu, váže je na vodu a čerstvě
pročištěný vzduch opět vychází přes výfukovou mřížku zpět do
prostoru (Obr. 2). Dle Vašeho vkusu můžete přidat do nádrže s
vodou několik kapek vonného oleje. Po krátké době budou Vaše
místnosti prováty příjemnou vůní.
Doporučená pozice pro příjemné čištění vzduchu: „AIR“ (Obr. 3)
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TAKTO POUŽÍVEJTE STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přepínací násada na podlahy
Přepínací násada na podlahy je určena především k základnímu
čištění hladkých povrchů a koberců.

Násada na čalounění
Malá a osvědčená násada pro jemné a na povrch choulostivé povrchy
(např. potahy, záclony, atd.). Umožňuje Vám povrchové vysávání i na
špatně dostupných místech, aniž by ztrácela svou praktičnost.

Vivenso čistící hadřík
Tento výborný mikrovláknový hadřík slouží k univerzálnímu čištění, jak
na suché, tak i na mokré, např. Vaší Vivenso nádobu na vodu.

Násada na spáry
Tato násada Vám usnadňuje čištění špatně dostupných míst.

Klíč k čištění
Klíč slouží k tomu, aby šrouby od separátoru mohly být povoleny,
aby se mohl snadno separátor vyjmout a vyčistit.
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DALŠÍ FUNKCE
1

Průfuková funkce

2

Vysávání na mokro (mokré vysávání)

3

Ideálně k profouknutí ucpaných odpadů či suchých předmětů.
Otevřete výfukovou mřížku na zadní straně a zde připevněte sací
hadici. (Obr. 1).

Při sání vody začínejte s prázdnou nádobou vody a vsajte vodu s
Vivenso sušící hadící (Obr.2). Dávejte pozor na to, aby se nepřeplnila
nádoba na vodu! Při každém vsání vlhkosti musí být hadice vyčištěna
a usušena. Vsajte čistou vodu, přiveďte hadici až k otvoru na východ
vzduchu a zasuňte úchyt do zarážek. Nechejte Vivenso jen
cca. 2 – 3 minuty běžet tím vyfoukáte hadici do sucha (Obr. 3).
Pak je opět připraven k dalšímu použití.

Doporučená pozice při mokrém čištění vivensem: “WET” (Obr.4).
4

DŮLEŽITÉ:
Elektrickým klepačem a dalším elektrickým příslušenstvím se nesmí vysávat voda!

14
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Vakuování
Dejte předměty k čištění jako polštáře, chrániče matrací, plyšová zvířátka
atd. do vakuového pytle, vsuňte hadici do pytle, uzavřete prostor kolem
hadice, zapněte Vivenso a kompletně odsajte vzduch. Odeberte hadici
a dejte ji do otvoru výstupu vzduchu. Začne proudit do vakuového pytle
čerstvý vzduch a předměty opět voní, jako čerstvě vyprané.
DŮLEŽITÉ:
Při vakuování se nesmí Vivenso nikdy vypnout.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ
6

7
KLICK

Prosíme dodržujte po každém použití tyto pokyny:
1. Nejprve vyndejte kabel ze zásuvky
2. Vyprázdněte znečištěnou vodu z vodní nádrže, poté vyčistěte vodní
nádrž speciálním Vivenso hadříkem.
3. Vyčistěte povrch motorové hlavy speciálním Vivenso čistícím hadříkem
(vlhký) a osuště ji.
4. Odeberte šrouby a separátor (viz. str. 8), vyčistěte a nasaďte nazpět.
Přitom dávejte pozor, aby separátor správně zapadnul do výběžků a
opět upevněte maticí.
5. Nezavírejte klapky uzávěru. Lehce zdvihňěte držák vodní nádrže a
dejte ho k oschnutí (Obr. 6). Takto mohou zanechané zbytky vody
ve vodní nádrži proudit vzduchem a optimálně ji vyčistit. Snadným
stlačením motorové hlavy je Vivenso opět připraveno k dalšímu
použití (Obr. 7).

DŮLEŽITÉ:
Nikdy neponechávejte Vaše Vivenso - systém pro prostorové čištění
naplněný vodou nebo ve vlhkém stavu.
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EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kartáč z přírodního vlákna (vlasu)
Kartáč z přírodního vlákna vlasu je určen především pro základní a jemné
čištění hladkých povrchů a koberců.
Ruční turbo nástavec (pohon vzduchem)
Pro extra lehké a důkladné čištění čalounění, potahů u aut atd.

Ruční turbo nástavec (elektrický pohon)
Díky elektrickému pohonu je výkon ještě silnější. Ideální pro lehké a důkladné
čištění čalounění, potahů u aut atd.
Nástavec na mytí podlahy
Nejlepší pro tvrzené podlahy a linoleum. Jedním tahem vysávat i vytírat!

Podlahový turbo nástavec (pohon vzduchem)
Podlahový turbo nástavec umožnuje snadné a efektivní čištění jemných
hladkých povrchů a koberců.
Štětec z přírodních vláken na prach!
Štětec na prach je určen pro čištění rostlin a dalších choulostivých předmětů.
Zasuňte štětec na prach přímo na rukojeď regulujte přívod vzduchu, aby jste
docílili extra jemného vysávání.
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Zakončovací adaptér
Zakončovací adaptér nabízí svou Vivenso funkcí výfuku možnost, zbavit se
ucpaných odpadů.
Nafukovací násada s trubičkou
Naše nafukovací násada nabízí nafukovaní nafukovacích matrací, lehátek
atd. Ve spojení s flexibilní prodlouženou trubicí, je ideální k úklidu topení,
radiátorů či špatně dostupných míst.

Odstraňovač skvrn
Odstraňuje přetrvávající skvrny. Nastříkejte na povrch, nechejte krátce
působit, pak vysajte se soupravou na mokré čištění nebo můžete vysát standartní hadicí s násadou na čalounění.
Parkovací držák
Pomocí kroužku, který je nasunutý na teleskopické trubici, lze trubici ideálně
umístit do parkovacího držáku a následně uložit.
Vonné oleje
Vonnými oleji můžete čištit vzduch s prostorovým čístícím systémem nebo
osvěžit a provonit vzduch prostoru osvěžovačem vzduchu.
Vůně: jablko, broskev, pomeranč/ eukalyptus/ citron/ borovice/ levandule/
wellness
Čistič oken
Základní čištění různých druhů oken bez použití čistícího prostředku. (Pouze
ve spojení se soupravou na mokré čištění, viz. str. 19 ff.).

Squegee
Ideální pro mokré čištění hladkých povrchů, jako dlaždic, PVC, Lina atd. (Pouze
ve spojení se soupravou na mokré čištění, viz. str. 19 ff.).
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EXKLUSIVNÍ SETY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Těmito exklusivními sety příslušenství určujete samy použití
Vašeho vlastního Vivenso – systémového prostorového čištění a
jeho využití pro Vaše individuální potřeby prostorového čištění.

SET PŘÍSLUŠENSTVÍ „KLASIK“

Tento exklusivní set
příslušenství nabízí perfektní
základ pro čištění domácnosti.
OBSAH:
- štětec na prach z 		
přírodního vlákna
- násada na čištění
odpadů
- násada na nafukování
matrací s prodlouženou
trubičkou na čištění
topení a špatně dostupných míst
- vonné oleje
- všestranná utěrka z
mikrovlákna hadřík
(Allrounder) z produktů
belvando
- podlahové vlákno extra
podlahový čistič
- držák na příslušenství
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SET PŘÍSLUŠENSTVÍ „EXKLUSIV“

S tímto setem máte k ruce
pro jakýkoliv druh čištění
perfektní pomocníky.
OBSAH:
-	násada z přírodních
vláken na koberce i
hladké podlahy
- ruční turbonástavec
(pohon vzduchem)
- štětec na prach z 		
přírodního vlákna
- násada na čištění odpadů
- 	násada na nafukování
matrací s prodlouženou
trubičkou na čištění
topení a špatně dostupných míst
- vonné oleje
- všestranná utěrka z mikrovlákna, hadřík Alrounder z produktů belvando
- podlahové vlákno extra
podlahový čistič
- držák na příslušenství

SET PŘÍSLUŠENSTVÍ „PREMIUM“

Praktické speciální násady
a silné univerzální čističe
obdržíte v tomto setu.
OBSAH:
-	squegee je ideální nástavec na mokré čištění
hladkých povrchů
- nástavec na mytí oken
- odstraňovač skvrn
- bio-univerzální čistič z
produktů belvando

CZ

EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUPRAVA NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vodní nádrž s čerstvou vodou
Max. tlak
Pumpa

ca. 3,5 Liter
4 bar
220 – 240 V | 50/60 Hz | 30 Watt

1. Velká násada na koberce

2
3

2. Trubice z ušlechtilé oceli

7

3. Hadice s extrakcí
6

4. Rukojeť
5. Malé násady na čalounění
6. Vodní nadrž na čerstvou vodu

1

7. Sací hadice pro přívod vody
8. Čistící prostředek 250 ml

4

8

5
UPOZORNĚNÍ:
Používejte čistící prostředky pouze doporučené výrobcem!
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ZÁKLADNÍ FUNKCE SOUPRAVY NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
1

S touto speciálně vytvořenou soupravou na mokré čištění dosáhnete extra vysokého stupně čištění při silném znečištění čalounění nebo
koberců.
Pod tlakem je vstřikován čistící koncentrát na čalounění nebo koberec a naváže na sebe nečistoty. Velké množství proudícího vzduchu
na sebe váže vlhkost se znečištěním. Ty nejvíce přetrvávající skvrny a
znečištění se támto rozpustí a odstraní.
Doporučená pozice pri použití soupravy na pokré čištění:
„WET“ (Obr.1).
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1. Teplou vodu se 2-3 dávkami z uzávěru čistícího prostředku naplníme a nasadíme. (Upozornění: Na všech povrchách jako např.
koberce, čalounění, atd. proveďte na méně viditelném místě nejprve test barevné snesitelnosti).

2. Nádobu s čistou vodou položte na pojízdný nástavec a nasaďtě
motorovou hlavu.

3. Elektrický kabel zasuňte do zásuvky a nastavte motor na
symbol „WET“.

4. Pevně stiskněte vedení vody u hadice vysávání do protějšku na
vodní nádrži. Zbývá spustit spínač Zap/Vyp a základní čištění
může začít.

POKYN:
Při použití soupravy na mokré čištění prosíme nedávejte ŽÁDNOU vodu
do vodní nádrže vivensa.
21

EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÝ KLEPAČ
3

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napětí
Výkon

230 V | 50 Hz
150 Watt
2

1

Doporučená pozice pro vysávání s
elektrickým klepačem „CLEAN“
(Obr. 1).

1. Elektrický klepač (pouze k suchému vysávání)
2. Teleskopická tyč pro elektrický klepač (ušlechtilá ocel)
3. Vivenso elektrická hadice (dvoubarevná), pouze k
suchému výsávání
1

UPOZORNĚNÍ:
Vivenso elektrický klepač a další elektrické příslušenství prosíme
používejte pouze k suchému vysávání.

22
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ZÁKLADNÍ FUNKCE ELEKTRICKÉHO KLEPAČE
Použití elektrického klepače
Vivenso elektrický klepač je určen především k péči o koberce, předložky (např. v chodbách)
apod. s vysokým chlupem, ale též pro čalounění a matrace. Samozřejmě můžete pomocí
Vivenso elektrického klepače také vysávat tvrzené podlahy. Vypněte Váš Vivenso – systém
prostorového čištění. Vsuňte kabel elektrické hadice do určené zásuvky (viz. obsahová část).
Zapněte Vivenso čistící přístroj. Potvrďte mechanismus odjištění a dejte teleskopickou tyč do
šikmé polohy. Motor se nastartuje automaticky. V případě postavení teleskopické tyče opět
zpátky do vertikalní pozice, motor se sám vypne.
Ochrana přepětí elektrického klepače
Přístroj má klouzací spojku ve formě plochého řetězu, který při přepětí motoru, např. při
blokování kartáčového kotouče díky vsání a ucpání cizího předmětu nebo ovinutí kobercového vlákna, zabrání tomu, že by se motor poškodil. Problém na sebe upozorní díky zádrhovému zvuku v prostoru kartáče.
V případě, že k tomuto případu jednou dojde, postupujte následujícím způsobem:
• 	elektrický klepač i Vivenso čistící přístroj ihned vypněte a vypojte kabel ze zásuvky.
• 	Odstraňtě příčiny poruchy, v případě nutnosti vyčistěte kotoučový kartáč, popřípadě
plochý řemen nahraďte pomocí servisu.
• na závěr můžete přístroj opět uvést do provozu.

PÉČE O ELEKTRICKÝ KLEPAČ
1. Vytáhněte ze sítě trysku kabel elektrického klepače.
2. Eventuelně odstraňte přichycené vlasy, chlupy nebo kobercová vlákna s násadou na spáry.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY
Pred uvedením čistiaceho systému izieb Vivenso si prosím pozorne prečítajte všetky
pokyny. Váš čistiaci systém izieb Vivenso smie byť použitý len pre účely uvedené v tomto návode. Nasadenie prídavných prístrojov, ktoré nie sú odporúčané od Pro-Aqua,
môže byť nebezpečné.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
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Pred čistením a sušením čistiaceho
systému Vivenso vytiahnite elektrický
kábel zo siete.
Nikdy nepoužívajte čistiaci systém
Vivenso bez separátora.
Nikdy nepoužívajte čistiaci systém
Vivenso bez vody.
Pri silnom znečistení prosím pravidelne
vymieňajte vodu.
Po každom použití vyčistite čistiaci systém
Vivenso a separátor.
Používajte čistiaci systém Vivenso len
pod dohľadom. Deti (mladšie než 8 rokov)
a osoby, ktoré nie sú oboznámené
s pravidlami používania systému, by mali
dodržiavať odstup.
S upratovacím systémom Vivenso
sa nesmú vysávať materiály, ktoré sa
neviažu na vodu. Nepoužívať na vysávanie
veľkého množstva minerálneho prachu,
sadzí, sadry, stavebného odpadu atď.
Nevysávať zhluky prachu.
Nikdy nevysávajte horľavé tekutiny!

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Vyhnite sa vysávaniu tvrdých objektov
alebo predmetov s ostrými hranami.
Nevysávať cigarety, zápalky, popol a iné
dymiace alebo horiace predmety.
Nikdy
Vivenso
nepoužívajte
s poškodeným elektrickým káblom.
Nikdy ho neodstavujte so zapojeným
elektrickým káblom. Pri dlhších pauzách
a údržbe vypnite všetky prevádzkové
elementy a vytiahnite elektrický kábel
zo siete.
Dbajte
na
bezpečnostné
pokyny
a upozornenia výrobcu. Používajte len
dovolené príslušenstvo.
Výrobca
odmieta
akúkoľvek
zodpovednosť za škody, ktoré boli
spôsobené neodborným zaobchádzaním
v rozpore s pokynmi k používaniu,
vlastnými opravami alebo neodbornou
údržbou.
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DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí. Musia byť pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo musia od nej
získať pokyny k používaniu prístroja. Deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa
s prístrojom nehrajú. Ak sa elektrické vedenie prístroja poškodí, musí byť nahradené výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.

POKYNY K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
Tento produkt nesmie byť po skončení jeho životnosti odhodený do obyčajného domáceho
odpadu, ale musí byť odovzdaný na zbernom mieste pre recyklovanie elektrických a elektronických prístrojov. Materiály sú podľa ich označenia znovu použiteľné. Opätovným použitím,
látkovým zhodnotením alebo inými formami zhodnotenia starých prístrojov výrazne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa o zodpovednom zbernom mieste na obecnej správe.

UPOZORNENIE
Aby ste sa vyhli elektrickým úrazom,
nevystavujte prístroj dažďu! Nepoužívať
a neodkladať vonku!

Typ domácnosť
DVOJNÁSOBNE
IZOLOVANÉ
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Vážený zákazník Vivenso, vážená zákazníčka Vivenso!
Gratulujeme vám k zakúpeniu čistiaceho systému izieb Vivenso. Získali ste produkt, ktorý
zjednocuje technickú dokonalosť a funkčnosť s vysokým komfortom používania a moderným dizajnom. Tipy a pokyny tohto návodu na použitie by ste mali pozorne prečítať,
aby ste mohli mať dlho radosť z vášho čistiaceho systému Vivenso.
Zapíšte tu prosím sériové číslo vášho Vivensa.
Nájdete ho pod rúčkou na samotnom prístroji.

Výrobca
www.VIVENSO.com

Typ: VIVENSO
850 W
150 W

   1000 W
220 - 240 V
50Hz/60Hz

Σ

Serien-Nr.:
VW100000

Producent: PRO-AQUA International GmbH,
Technologiepark 1, 91522 Ansbach, Germany

PRO-AQUA International GmbH
Technologiepark 1 · 91522 Ansbach/Germany
Phone +49 (0) 981 / 48 78 8-0
Fax +49 (0) 981 / 48 78 8-99
Toto zobrazenie etikety slúži len ako príklad.

Zaregistrujte Vaše Vivenso
Máte tři jednoduché možnosti, jak u nás zaregistrovat Vaše vlastní Vivenso.
Získejte výhody mnoho dodatečných služeb servisu a ještě teď se zaregistrujte.

28

ONLINE
REGISTRÁCIA
Navštívte našu internetovú stránku a zaregistrujťe
Vaše Vivenso online na

REGISTRÁCIA
PO TELEFONU
Zaregistrujte Vaše Vivenso telefonicky u nášeho
priateľského servisu na

www.vivenso.com

+420 273 130 298

REGISTRÁCIA
POŠTOU
Vyplňte priložený formulár a vhoďte do najbližšej
poštovej schránky.
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VŠEOBECNÝ POPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
Napätie
Výkon
Vonkajšie rozmery

vivenso
220 - 240 V | 50/60 Hz
Max. 850 Wattov ovládateľné bez úrovní
ca. 38 x 35 x 45cm
(D x Š x V)
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ZÁKLADNÝ PRÍSTROJ
1. Vivenso zapínač/vypínač
14

2
13

3

3. Elektrická zásuvka
4. Hlavica motora

1

9

2. Regulátor motora

9

5. Separátor
6. Matica pripevnenia

4
8

7. Nádrž na vodu
8. Nosné držadlo
9. Klapky uzáveru
10. Odnímateľná pokrývka pre opory nasávania

10

11. Podvozok
12. Uvoľnenie nádrže
13. Mriežka odvodu vzduchu
pre posúvanie (zadná strana)
14. Uloženie klapiek (zadná strana)

7

6

14

12
11
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ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
1

1. Nastaviteľná podlahová tryska
2. Vankúšová tryska

4

3. 2,5m sacia hadica vrát. regulácie
vzduchu (3b)
4. Vivenso čistiaca utierka
5. Hygienický a čistiaci prostriedok
6. Tryska škár

2

7. Čistiaci kľúč

5
8

3

6

3b

7

9

8. Teleskopická trubica z ušľachtilej
ocele
9. Obal
Spínacie hodiny
Funkcia:
•P
 repnite otočný volič do polohy
„AIR“: začne sa čistenie vzduchu.
•P
 o 20 minútach sa motor automaticky vypne.
• O
 pätovné spustenie: Prepnite tlačidlo na „off“, 3 sekundy
počkajte, opäť zapnite.
•A
 konáhle sa zvýši otáčky, spínacie hodiny sa znovu nezapnú.
Dôležité upozornenie:
Spínacie hodiny je možné použiť
na najnižšom stupni (AIR)!
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PRÍPRAVA VIVENSA
1

2,5 - 3 Liter

1.

Naplňte nádrž na vodu 2,5-3 litrami studenej vody tak, aby bola
nasávacia jednotka ľahko zakrytá (Obr. 1). Toto množstvo vody
potrebuje váš prístroj na všetky funkcie.

2.

Uistite sa, že je separátor poriadne pripevnený.

3.

Nasaďte hlavicu motora na nádrž na vodu a upevnite ho.

4.

Pri použití vonných olejov dbajte na to, aby ste ich dali
priamo do naplnenej nádoby. Používajte výhradne vonné
oleje, ktoré sú odporúčané výrobcom. Za prípadné škody
spôsobené pridaním iného vonného oleja výrobca nenesie
zodpovednosť.

UPOZORNĚNÍ:
Sacia jednotka musí byť pri každom použití trocha pokrytá vodou.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE VIVENSA
2

3

Mokré čistenie vzduchu
Postavte váš Vivenso do miestnosti a nechajte ho zapnutý niekoľko minút
v závislosti od veľkosti miestnosti. Váš Vivenso odsaje nepríjemné pachy
a prachové častice zo vzduchu, naviaže ich do vody a čerstvo vyčistený
vzduch vychádza znova von cez mriežku odvodu vzduchu (Obr. 2). Podľa
vkusu môžete do nádrže na vodu pridať niekoľko kvapiek vonného oleja. Po
chvíli budú vaše izby príjemne voňať.
Odporúčaná pozícia pre príjemné mokré čistenie vzduchu: „AIR“ (Obr. 3)
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TAKTO POUŽÍVEJTE STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nastaviteľná podlahová tryska
Nastaviteľná podlahová tryska sa hodí na dôkladné a šetrné čistenie
hladkých plôch a kobercov.

Vankúšová tryska
Malý a osvedčený nadstavec pre všetky mäkké povrchy odolné voči
poškrabaniu (napr. vankúše, závesy, atď.). Umožňuje ploché sanie na
ťažko dostupných miestach a ponúka potrebnú šikovnosť.

Čistiaca utierka Vivenso
Táto vysoko kvalitná utierka z mikrovlákien slúži univerzálnemu nasadeniu pre suché a vlhké čistenie, napr. vašej nádrže na vodu Vivenso.

Tryska pre škáry
Tento nadstavec uľahčuje čistenie ťažko dostupných miest.

Čistiaci kľúč
Tento kľúč slúži na uvoľnenie skrutky od separátora, aby ste mohli
separátor spolu so skrutkou odňať a vyčistiť.
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ĎALŠIE FUNKCIE
1

Funkcia fúkania

2

Mokré sanie

3

4

Ideálna pre prefúknutie zapchatých odtokov alebo pre vysušenie
predmetov. Otvorte mriežku odvodu vzduchu na zadnej strane a
zapojte na toto miesto saciu trubicu (Obr. 1).

Pri mokrom nasávaní začnete s prázdnou nádržou na vodu a nasajete
vodu suchou trubicou Vivenso (Obr. 2). Dbajte na to, aby nádrž na
vodu nebola preplnená! Po nasatí vody musí byť trubica vyčistená a
vysušená. Nasajte preto čistú vodu, následne napojte trubicu na otvor
odvodu vzduchu a zasuňte rúčku do podpier nasávania. Zapnite Vivenso na 2-3 minúty, tak vyfúkate trubicu do sucha (Obr.3).
Následne ju môžete nasadiť na všetky ostatné práce.

Odporúčaná pozícia pri nasávaní vody Vivensa: „WET“ (Obr. 4).

POZNÁMKA:
Nenasávať vodu s elektrickou tryskou a elektrickou trubicou (príslušenstvo)!
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Vákuovanie
Dajte veci na vyčistenie ako vankúše, posteľné obliečky atď. do vákuového
vrecka, zasuňte doň vankúšovú trysku, zapnite Vivenso a odsajte všetok
vzduch. Odoberte trubicu a zapojte ju do otvoru odvodu vzduchu (funkcia
fúkania). Nafúkajte čerstvý vzduch do vákuového vrecka – všetko znovu
vonia ako čerstvo vypraté! (Obr. 5)
DÔLEŽITÉ:
Pri vákuovaní sa Vivenso nesmie vypnúť.

POKYNY K STAROSTLIVOSTI
6

7
KLICK

Postupujte prosím pri každom použití
podľa nasledujúcich pokynov:
1. Vytiahnite najprv elektrický kábel.
2. Vylejte špinavú vodu z nádrže, vyčistite nádrž špeciálnou čistiacou
utierkou Vivenso.
3. Vyčistite dno motorovej hlavice špeciálnou utierkou Vivenso (navlhko) a
vysušte ho.
4. Odoberte skrutku a separátor (strana 10), dôkladne ho vyčistite a
znovu ho nasaďte. Dbajte pri tom na to, aby separátor presne zapadol na svoje miesto a pripevnite ho maticou.
5. Nezatvárajte klapky uzáveru. Zdvihnite nosnú rúčku vodnej nádrže
a dajte ju do sušiacej pozície (Obr. 6). Tak môže zvyšková vlhkosť
v nádrži cirkulovať s vonkajším vzduchom a optimálne sa vysušiť.
Jednoduchým zatlačením motorovej hlavice je Vivenso rýchlo znovu
použiteľné pre ďalšie nasadenie (Obr.7).
DÔLEŽITÉ:
Nikdy neodkladajte váš čistiaci systém Vivenso naplnený vodou alebo vo
vlhkom stave.
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ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
Kefka z prírodných vlasov
Kefka z prírodných vlasov sa hodí pre dôkladné a šetrné čistenie hladkých
plôch a kobercov.
Tryska s ručným turbom (vzdušný pohon)
Pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie vankúšov, autosedačiek atď.

Tryska s ručným turbom (elektrický pohon)
Elektrickým pohonom ešte výkonnejšia. Ideálne pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie vankúšov, autosedačiek atď.
Podlahová utierka
Najvhodnejšie pre tvrdé krytiny a obklady. Sanie a vlhké umývanie v jednom
kroku!
Tryska s podlahovým turbom (vzdušný pohon)
Tryska s podlahovým turbom umožňuje ľahké a efektívne čistenie všetkých
hladkých plôch a kobercov.
Štetec na prach z prírodných vlasov
Štetec na prach je vhodný pre čistenie rastlín a iných citlivých predmetov.
Zasuňte štetec priamo na rúčku a otvorte reguláciu vzduchu, aby ste umožnili
obzvlášť šetrné sanie.
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Adaptér odtoku
Adaptér odtoku ponúka s funkciou fúkania možnosť odstránenia usadenín v
odtokoch.
Nafukovací špic s tyčinkou
Nafukovací špic sa hodí najmä pre nafukovanie vzdušných matracov, detských
bazénov a pod. V spojení s flexibilnou tyčinkou je ideálny pre čistenie teplých
telies alebo ťažko dostupných miest.

Odstraňovač fľakov
Odstraňuje odolné fľaky. Nastriekať, nechať krátko pôsobiť a nasať so setom
na postrekovanie alebo vankúšovou tryskou so štandardnou trubicou.
Parkovacie držiak
Pomocou krúžku, ktorý je nasunutý na teleskopickej trubici, možno trubicu
ideálne umiestniť do parkovacieho držiaka a následne uložiť.
Vonné oleje
S vonnými olejmi môžete aromatizovať pri mokrom čistení vzduchu vzduch
v miestnosti.
Arómy: Oranžová/eukalyptus/citrón
Čistič okien
Základní čištění různých druhů oken bez použití čistícího prostředku. (Pouze
ve spojení se soupravou na mokré čištění, viz. str. 19 ff.).

Stierka
Ideálna pre vlhké čistenie hladkých plôch ako sú obklady, PVC, linoleum atď.
(Len v spojení so setom na postrekovanie, strana 19)
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EXKLUZÍVNE SETY PRÍSLUŠENSTVO

Týmito exkluzívnymi sety príslušenstva určujete samy použitie Vášho
vlastného Vivenso - systémového priestorového čistenie a jeho
využitie pre Vaše individuálne potreby priestorového čistenia.

SET PRÍSLUŠENSTVO „KLASIK“

Tento exkluzívny set
príslušenstva ponúka perfektné
základ pre čistenie domácnosti.

OBSAH:
- štetec na prach
z prírodného vlákna
- násada na čistenie
odpadov
- násada na nafukovanie
matracov s predĺženou
trubičkou na čistenie
kúrenie a zle
dostupných miest
- vonné oleje
- všestranná utierka z
mikrovlákna handričku
(Allrounder) z produktov
belvando
- podlahové vlákno extra
podlahový čistič
- držiak na príslušenstvo
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SET PRÍSLUŠENSTVO „EXKLUSIV“

S týmto setom máte k ruke
pre akýkoľvek druh čistenie
perfektné pomocníkov.

OBSAH:
-	násada z prírodných
vlákien na koberce
i hladké podlahy
- ručné turbonástavec
(Pohon vzduchom)
- štětec na prach z 		
přírodního vlákna
- násada na čistenie odpadov
- 	násada na nafukovanie
matracov s predĺženou
trubičkou na čistenie
kúrenie a zle dostupných
miest
- vonné oleje
- všestranná utierka z mik-

rovlákna, handričku Alrounder z produktov belvando

- podlahové vlákno extra
podlahový čistič
- držiak na príslušenstvo

SET PRÍSLUŠENSTVO „PREMIUM“

Praktické špeciálne nástavce
a silné univerzálne čističe
dostanete, v tomto sete.

OBSAH:
-	squegee je ideálny nástavec na mokré čistenie
hladkých povrchov
-nadstavec na umývanie
okien
-odstraňovač škvŕn
- bio-univerzálny čistič z
produktov belvando
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ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO SET NA POSTREKOVANIE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Nádrž s čerstvou vodou
Maximálny tlak
Pumpa

ca. 3,5 Liter
4 bar
220 – 240 V | 50/60 Hz | 30 Watt

1. Veľká kobercová tryska

2
3

2. Trubica z ušľachtilej ocele

7

3. Trubica pre extrakciu
6

4. Rúčka
5. Malá vankúšová tryska
6. Nádrž s čerstvou vodou

1

7. Sacia trubica vedenia čerstvej vody
8. Čistiaci prostriedok 250ml

4

8

5
POZNÁMKA:
Používajte len čistiace prostriedky odporučené výrobcom!
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ZÁKLADNÉ FUNKCIE SETU NA POSTREKOVANIE
1

S týmto špeciálne vytvoreným setom na postrekovanie dosiahnete obzvlášť vysokú úroveň čistenia pri silne znečistených
vankúšoch alebo kobercoch. Pod tlakom bude čistiaci koncentrát nastriekaný na vankúš alebo koberec a naviaže sa na špinu.
Veľké množstvo prúdiaceho vzduchu opäť vezme vlhkosť so všetkými
znečisteniami. Väčšina odolných fľakov a usadených nečistôt môže byť
rozpustená a znovu odstránená. znečištění se támto rozpustí a odstraní.
Odporúčaná pozícia pri nasadení setu na postrekovanie:
„WET“ (Obr. 1)
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1. Teplú vodu sa 2-3 dávkami z uzáveru čistiaceho prostriedku
naplníme a nasadíme. (Upozornenie: Na všetkých povrchoch
ako napr. Koberce, čalúnenie, atď. Urobte na menej viditeľnom
mieste najprv test farebné znesiteľnosti).

2. Nádobu s čistou vodou položte na pojazdný nadstavec a
násadou motorovú hlavu.

3. Elektrický kábel zasuňte do zásuvky a nastavte motor na
symbol „WET“.

4. Pevne stlačte vedenie vody u hadice vysávanie do náprotivku
na vodnej nádrži. Zostáva spustiť spínač On / Off a základné
čistenie môže začať.

POKYN:
Pri použití súpravy na mokré čistenie prosíme nedávajte ŽIADNU vodu do
vodnej nádrže vivens.
44
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EXTRA PRÍSLUŠENSTVO ELEKTRICKÝ KLEPÁČ
3

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napätie
Výkon

230 V | 50 Hz
150 Watt
2

1

Odporúčaná pozícia pre vysávanie
s elektrickým Klepáč „CLEAN“
(Obr. 1).

1. Elektrický klepáč (len k suchému vysávanie)
2. Teleskopická tyč pre elektrický klepáč (ušľachtilá oceľ)
3. Vivenso elektrická hadice (dvojfarebná), iba k
suchému vysávanie
1

UPOZORNENIE:
Vivenso elektrický klepáč a ďalšie elektrické príslušenstvo prosíme
používajte iba na suché vysávanie.
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ZÁKLADNÉ FUNKCIE ELEKTRICKÉHO KLEPÁČ
Použitie elektrického klepáč
Vivenso elektrický klepáč je určený predovšetkým na starostlivosť o koberce, predložky (napr.
V chodbách) apod. S vysokým chlpom, ale tiež pre čalúnenie a matrace. Samozrejme môžete
pomocou vivens elektrického klepáč tiež vysávať tvrdené podlahy. Vypnite Váše Vivenso - systém priestorového čistenia. Vsuňte kábel elektrické hadice do určenej zásuvky (viď. Obsahová časť). Zapnite Vivenso čistiaci prístroj. Potvrďte mechanizmus odistenie a dajte teleskopickú
tyč do šikmej polohy. Motor sa naštartuje automaticky. V prípade postavenie teleskopickej
tyče opäť späť do vertikálnej polohy, motor sa sám vypne.
Ochrana přepětí elektrického klepače
Prístroj má klouzací spojku vo forme plochého reťaze, ktorý pri prepätiu motora, napr. Pri
blokovaní kefového kotúča vďaka vsatie a upchatie cudzieho predmetu alebo ovinutie kobercového vlákna, zabráni tomu, že by sa motor poškodil. Problém na seba upozorní vďaka
zádrhovému zvuku v priestore kefy.
V prípade, že k tomuto prípadu raz dôjde, postupujte nasledujúcim spôsobom:
• elektrický klepáč aj vivens čistiaci prístroj ihneď vypnite a vypojte kábel zo zásuvky.
• Odstráňte príčinu poruchy, v prípade nutnosti vyčistite kotúčový kefa, prípadne
plochý remeň nahraďte pomocou servisu.
• na záver môžete prístroj opäť uviesť do prevádzky.

STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÝ KLEPÁČ
1. Vytiahnite zo siete trysku kábel elektrického klepáč.
2. Eventuálne odstráňte prichytené vlasy, chlpy alebo kobercové vlákna s násadou na škáry.
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VÝROBCE:
PRO-AQUA International GmbH
Technologiepark 1
91522 Ansbach/Germany
Phone +49 (0) 981/ 4 87 88-0
Fax
+49 (0) 981/ 4 87 88-99

www.vivenso.com

DISTRIBUTOR V ČR:
AMPURO s.r.o.
K Vilkám 1633/18,
107 00 Praha-Dubeč
Tel.: +240 273 130 298

www.vivenso.cz

