
CENEHOT C 04 – NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod než začnete používat přístroj. Nesprávné 

používání přístroje může způsobit poškození či zranění. Uchovejte tento návod pro 

pozdější použití.  
Gratulujeme k vaší dobré volbě. Náš vysavač je nejen vysoce kvalitní a vysoce spolehlivý 
produkt, ale je také snadno ovladatelný a nabízí bezpečnou a dlouhotrvající životnost. Byl 
zkonstruován pouze pro vysávání  studeného popele! Typ CENEHOT obsahuje přídavné 
síto pro snížení nebezpečí při náhodném nasátí teplého popele, nicméně se vždy ujistěte, že 
je popel vychladlý. Není vhodný pro kotle nebo kamna na topný olej ani nemůže být použit 
pro omítky prášek nebo cementového prachu. 
 

 DŮLEŽITÉ – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČTĚTE POZORNĚ PŘED POUŽITÍM 

 

- Nenechávejte přístroj zapojen, pokud jej nepoužíváte. Vždy vypněte spotřebič pomocí 
přepínače ON / OFF, než vytáhnete zástrčku ze zásuvky. 

-  Netahejte za kabel. Chcete-li přístroj odpojit od sítě, uchopte zástrčku, nikoliv kabel. 
Nepoužívejte prodlužovací kabel, který není doporučen.  

- Netahejte za kabel a vyvarujte se použít kabel jako rukojeť.  

- Nepoužívejte k vysávání vody nebo jiných kapalin.  Nepoužívejte k úklidu hořlavých 
nebo výbušných tekutin, jako je například benzín, a nepoužívejte v prostorech, kde 
tyto tekutiny nebo jejich výpary mohou být přítomny.  

- Kryt motoru musí být čištěn výhradně suchým hadříkem.  

- Nenechávejte vysavač venku, musí být vždy umístěn na suchém místě a ne tam, kde by 
jeho stav mohlo ovlivnit nepřízeň počasí.  

- Nemanipulujte  s žádnou částí zařízení nebo zástrčky s mokrýma rukama.  

- Nerozebírejte přístroj! Nesprávnou manipulací může dojít k úrazu elektrickým proudem 
nebo k požáru.  

-  Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Nezavírejte dveře přes 
kabel a netahejte kabel kolem ostrých hran nebo rohů.  

-  Nevysávejte nic, co hoří nebo doutná, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.  

- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla od otvorů a pohyblivých 
dílů. Nemiřte hadice či hubice na vaše oči a uši ani je nedávejte do úst. 

- Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nevysávejte větší předměty a udržujte průchod 
hadice bez shluku prachu, a chuchvalců, které by mohly snížit proudění vzduchu.  

- Aby se zabránilo zakopnutí naviňte kabel, když není přístroj používán.  

- V případě, že byl elektrický kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, 
autorizovaným servisem či kvalifikovanou osobou 

- Tento přístroj není určen pro používání dětmi a osobami s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami postrádající zkušenosti 
nebo znalosti, pokud nejsou náležitě poučeni osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost. 

 
 
 



 

 

Příprava přístroje 
 
- Umístěte přístroj na rovný povrch 
- Ujistěte se, že filtr je namontován v krytu (obr. 1)  
- Připojte trubici (Obr. 2) 
- Před čištěním kamen se ujistěte, že vychladly a před vysáváním popela, že je popel strudený. 
- Připojte elektrický kabel do zásuvky, ujistěte se, že napětí je vhodné pro vlastnosti spotřebiče 
- Zapněte spotřebič pomocí světelného ON / OFF vypínač, umístěný na krytu motoru.  
- Vysajte popel přímo z krbu nebo kamen pomocí trubice 
 - Pokud dojde ke snížení sacího výkonu, vypněte motor pomocí přepínače, a až se motor 
zastaví, páčkou několikrát zatáhněte a zprudka pusťte, aby došlo k vyčištění filtru.  

                                                                                               
- Nyní můžete přístroj opět zapnout 
- Je vhodné vždy přístroj vyčistit dříve, nežli dojde k naplnění do 2/3 objemu. Očištěte filtr 
pomocí páky před každým cyklem čištění.  
- Po vysátí kamen nebo krbu vždy vyčistěte zařízení a flitr – nejlépe před  
- Umístěte  hubici dle  (obr.3) a zapněte přístroj  a pročistěte hubici 
- Jakmile je filtr vyčištěn, zkontrolujte, zda je vhodný pro další použití. Pokud byl poškozený 
nebo vadný, vyměňte jej za nový originální filtr 
- Chcete-li vložit nový filtr, zamáčkněte jej, jak daleko jak to půjde. 
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UPOZORNĚNÍ: Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou, musí být zástrčka vždy 
vypojena  ze zásuvky. Pokud tyto pokyny nebudou splněny, nebude možné 
uplatnit případnou záruku. Uživateli je povoleno pouze vyměnit filtr. 

 

 JAK ROZMONTOVAT FILTR U PŘÍSTROJE CENEHOT 

Před čištěním filtru, používejte ochranné rukavice.  

- Otočte proti směru hodinových ručiček ocelovou ochranu filtru a vlastní 
filtr vyjměte za plastovou podporu  

- Vyčistěte filtr a po dokončení vložte kovovou ochrannou podporu na své 
místo a otočte jím ve směru hodinových ručiček. 

 


