
 
 

Vákuový vysávač vlasov pre kaderníkov Fox CLEAN ALL 
Model: 1507043, 2745050 

 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY 
Počas používania tohto elektrospotrebiče vždy dodržujte nasledujúce bezpečnostné zásady. Túto používateľskú príručku si uschovajte, pretože obsahuje dôležité 
bezpečnostné a prevádzkové informácie. Počas prevádzky elektrospotrebiče musíte vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane týchto: 
PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. 
VAROVANIE: Aby predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia: 
1. Pred vytiahnutím vidlice napájacieho kábla vysávače nastavte vždy ovládacie koliesko do polohy OFF (vypnuté). 
2. Pred čistením a údržbou vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky. Vidlicu zo zásuvky nikdy nevyťahujte za kábel; vytahujte ju uchopením za telo vidlice.  
3. Vysávač nesmiete používať ako hračku. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými 
schopnosťami a osobami, ktoré nemajú príslušné vedomosti, ibaže by k používaniu spotrebiča dochádzalo pod dozorom a za inštruktáže osob zodpovedajúcich za 
bezpečia uvedených osôb. V blízkosti malých detí nepoužívajte režim AUTO a neuchovávajte vysávač s káblom pripojený do elektrickej zásuvky. Deti bez dohľadu 
nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča. 
4. Vysávač neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel. Nespúšťajte vysávač, ktorý stojí na napájacom kábli, nepřirážejte kábel dverami ani ho neťahajte pozdĺž 
ostrých hrán alebo rohov. Napájací kábel používajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch. 
5. Ak sú napájací kábel alebo jeho vidlica poškodené, spotrebič nepoužívajte. Rovnako postupujte, ak vysávač nefunguje správne. V takom prípade musíte vysávač 
predať autorizovanému servisu na opravu. 
6. Nedotýkajte sa vidlice napájacieho kábla ani samotného vysávača mokrými rukami. 
7. Nepoužívajte vysávač na mokrom povrchu. 
8. Nevystavujte ho pôsobeniu dažďa. 
9. Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody alebo vlhkých materiálov, napr. bahna, stierky alebo tmelu. Nepoužívajte na vysávanie kvapalín ani mokrých predmetov. 
10. Nepoužívajte vysávač k upratovaniu horľavých alebo zápalných kvapalín, napr. benzínu. Nepoužívajte v priestoroch, kde sú tieto kvapaliny prítomné. 
11. Nepoužívajte vysávač k upratovaniu horiacich alebo tlejúcich materiálov, napr. cigariet, zápaliek alebo žeravého popola. 
12. Vlasy, voľné oblečenie, všetky časti tela a najmä prsty držte vo vzdialenosti od otvorov a pohyblivých súčastí. 
13. Do otvoru vysávača nevkladajte žiadne predmety ani ho nepoužívajte, ak sú niektoré otvory upchané alebo nepriechodné. 
14. Nepoužívajte vysávač k zberu tvrdých alebo ostrých predmetov alebo iného odpadu väčších rozmerov. Pred vysávaním ho musíte upratať ručne. 
15. Nepoužívajte bez nádoby na smeti, ktorá je riadne vložená do vysávača. 
16. Spotrebič môže byť používaný výhradne na účel, na ktorý bol navrhnutý. Iný spôsob použitia bude považovaný za nesprávny. Výrobca nenesie zodpovednosť za 
prípadné škody vyplývajúce z nesprávneho alebo chybného použitia. 
17. Pred výmenou nádoby na smeti alebo filtra musíte vysávač vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. 
18. Vyberte vidlicu napájacieho kábla pred každým čistením alebo údržbou.  
19. Ak spotrebič nepracuje tak, ako by mal, kontaktujte dodávateľa. Nepokúšajte sa o svojvoľnú opravu, pretože to bude mať za následok stratu záruky. 
20. Na čistenie spotrebiča vysávače používajte vlhkú handričku, aby ste znížili elektrostatický náboj na jeho povrchu. 
 

Tento symbol znamená, že tento výrobok nemožno na území Európskej únie vyhodiť spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym 
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vyvolaným nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom 
tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite systém zvláštnych zberní alebo kontaktujte 

predajňu, v ktorej ste spotrebič zakúpili. Predajňa môže výrobok odobrať a odovzdať na recykláciu bezpečné pre životné prostredie. 
Likvidácia v krajinách mimo EÚ 
Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu. 
TENTO NÁVOD STAROSTLIVO USCHOVAJTE. 
 
VÝSTRAHA 
Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou. 
 

POPIS VYSÁVAČA CLEAN ALL PROFESSIONAL 

 
 
PŘED PRVÝM POUŽITÍM 

1. Vyberte vysávač z obalu a postavte rovno na podlahu bez koberca. Odstráňte tesniacu pásku z výstupného mikrofiltra na boku vysávača. 
2. Vložte vidlicu napájacieho kábla do štandardnej elektrickej zásuvky 220-240 V. 
Otočením ovládacieho kolieska do polohy MAN zvolíte ručnú obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatickú prevádzku. Pokiaľ bude ovládacie koliesko v jednej 
z týchto polôh, bude svietiť kontrolka stavu POWER (napájanie). Teraz je CLEANALL 
PROFESSIONAL pripravený na prevádzku. 
 
PREVÁDZKOVÉ POKYNY 
UPOZORNENIE: CLEANALL PROFESSIONAL nebude fungovať, ak bude ovládacie koliesko nastavené v polohe OFF (vypnuté). 
1. Otočením ovládacieho kolieska do polohy MAN zvolíte ručnú obsluhu, otočením do polohy AUTO zvolíte automatickú prevádzku. Pokiaľ bude ovládacie koliesko v 
jednej z týchto polôh, bude svietiť kontrolka stavu POWER (napájanie). 
2. Počas režimu MANUAL musíte zamiesť smeti k nasávaciemu otvoru pri základni vysávača a stlačiť tlačidlo pre ručné spúšťanie; vysávač nasaje smeti cez nasávací 
otvor do nádoby na smeti. 
UPOZORNENIE: 

1. Režim MANUAL bude fungovať po dobu 5 sekúnd. V závislosti na množstve smeti môže byť potrebné, aby ste tlačidlo ručného spustenia stlačili viackrát. 
2. Pokiaľ bude ovládacie koliesko nastavené do polohy AUTO, musíte zamiesť smeti k nasávaciemu otvoru pri základni spotrebiča, a akonáhle senzory zaznamenajú 
smeti, automaticky spustí synchronizovaný cyklus vysávania, ktorý skončí, až čidlá prestanú detekovať smeti. Vysávač sám nasaje smeti cez nasávací otvor do nádoby 
na smeti a používateľ sa nemusí zohýbať ani dotýkať nečistôt. 
3. Ak chcete spustiť vysávanie, či už v režime MANUAL alebo AUTO, musíte stlačiť tlačidlo pre ručné spustenie. 
4. Keď sa nádoba na smeti naplní, musíte ju vyprázdniť. Signalizačné kontrolka nádoby na smeti vás upozorní, keď bude nádobu potreba vyprázdniť. 



POKYNY PRE ÚDRŽBU 
1. Ak je potrebné vyprázdniť nádobu na smeti vysávača, musíte nastaviť ovládacie koliesko dopozice OFF a vyňať zo zásuvky vidlicu napájacieho kábla. 
2. Z prednej strany vysávača vyklopte nádobu na smeti. Nádobu na smeti silno uchopte, nadvihnite ju a vytiahnite z tela vysávača. 
3. Jednou rukou držte silne nádobu na smeti a druhou rukou uchopte madlo veka nádoby a vytiahnite ho priamo a smerom von. 
4. Nádobu na smeti vysypte otočením dnom hore nad odpadkovým košom alebo smetiakom. Uistite sa, že ste vysypali všetky nečistoty a smeti z a spod nádoby. Aby 
ste starostlivo vysypali všetko smeti, musíte jemne poklepať bokom nádoby na smetní o hranu koša alebo popolnice. Nasaďte späť veko na nádobu na smeti. 
5. Vlhkou handrou alebo uterákom očistite čidla, oblasť nasávanie a komoru na nádobu na smeti. 
6. Zmontovanú nádobu na smeti s vekom, ktoré je riadne pripevnené na svojom mieste, vložte dopredu dňom do priestoru na nádobu na prednej strane vysávača. Dve 
drážky v dne nádoby ľahko zapadnú do tyče v prednej časti vysávača. Uchopte držadlo nádoby na smeti a zaistite nádobu na jej mieste. 
 
ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE 
Užívateľ, ktorý trpí alergiou alebo astmou, by mal vynášať nádobu na smeti von tak, aby ju vyprázdnil na čerstvom vzduchu. Po vysypaní nečistôt do odpadkového koša 
alebo popolnice musíte jemne poklepať nádobou o hranu koša alebo popolnice tak, aby ste vysypali zbytky smeti. 
 
ČISTENIE FILTRA NA NEČISTOTY 
Pre zaistenie optimálneho výkonu je potrebné pravidelne čistiť filter na nečistoty, a to akonáhle sanie prestane byť dostatočné silné. Filter na nečistoty musí byť čistý a 
nesmie obsahovať prvky, ktoré môžu brániť v prúdenie vzduchu. 
1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF a vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky. 
2. Z prednej strany vysávača vyklopte nádobu na smeti. Nádobu na smeti silno uchopte, nadvihnite ju a vytiahnite z tela vysávača. Nájdite držiak filtra na nečistoty. 
3. Filter na nečistoty vytiahnete tak, že uchopíte madlo filtra a otočíte ním proti smeru hodinových ručičiek do polohy "unlock" (odomknuté). Filter vytiahnite priamo a 
vyberte zhora nádoby na smeti. Filter vyčistite prepláchnutím pod tečúcou vodou. 
4. DÔLEŽITÉ! Pred použitím dôkladne usušte. 
5. Filter na nečistoty zasuňte späť do nádoby na smeti (zhora). Otočte v smere hodinových ručičiek do polohy "lock" (zamknuté). Nádobu na smeti vložte na jej miesto. 
 
DÔLEŽITÉ! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE VYSÁVAČ CLEAN ALL BEZ FILTRA NA NEČISTOTY. FILTER MUSÍ BYŤ RIADNE VLOŽENÝ NA SVOJE MIESTO. 
 

 
 

ČISTENIE RÁMČEKA VÝSTUPNÉHO MIKROFILTRA 
1. Rámček výstupného mikrofiltra možno presunúť hore a vysunúť z korpusu na boku vysávača. 
2. Opatrne vytiahnite filter z rámčeku. 
3. Dvakrát kliknite jemne filtrom o odpadkový kôš, aby ste uvoľnili a odstránili nečistoty a prach. 
4. Ak chcete filter vyčistiť, musíte ho umyť vodou s mydlom; pred opakovaným použitím ho musíte dôkladne prepláchnuť a vysušiť. 
5. Ak potrebujete nový filter, musíte ho vymeniť za štandardnú filtračnú vložku HEPA HF4. Uistite sa, že dobre zapadá do rámčeka filtra. 
6. Rámček zasuňte späť do zariadenia s filtrom nasmerovaným von. 
 
DÔLEŽITÉ! NEPOUŽÍVAJTE VYSÁVAČ BEZ VÝSTUPNÉHO MIKROFILTRA A RÁMČEKA. MIKROFILTER S RÁMEČKOM MUSÍ BYŤ VLOŽENY NA MIESTO. 
 
ČISTENIE NÁDOBY NA SMETI 
Raz za čas je potrebné nádobu na smeti umyť. 
1. Nádobu umyte mydlom pod teplou vodou. Nepoužívajte drsné alebo brúsne čistiace prostriedky alebo špongie. Nádobu dôkladne vypláchnite. 
ABY SA PREDIŠLO POŠKODENIU, NEVKLADAJTE NÁDOBU NA SMETI DO UMÝVAČKY RIADU. 
2. Ponechajte ju vyschnúť na vzduchu. Predtým, než vložíte nádobu na smeti späť do vysávača CLEANALL PROFESSIONAL, uistite sa, že je úplne suchá. 
3. Zmontovanú nádobu na smeti vložte podľa návodu uvedeného v Pokyny pre údržbu. 
 
Dôležité poznámky 
Okrem činností, ktoré zahŕňajú čistenie filtra na nečistoty a výmeny rámčeka výstupného mikrofiltra a ktoré sú popísané v tejto príručke, užívateľ nevykonáva žiadne iné 
činnosti súvisiace so servisom tohto automatického vysávača. Vo vnútri vysávača sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by vyžadovali údržbu a servis užívateľa. 
Servis vysávača môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Tým chceme zabezpečiť, aby nedochádzalo k poškodeniu vnútorných súčiastok. 
 
SKLADOVANIE 
1. Pred uložením vysávača do skladu musíte vytiahnuť vidlicu napájacieho kábla a vyčistiť nádobu na smeti a všetky filtre. 
2. Vysávač skladujte v interiéri, na čistom a suchom mieste. 
3. Vysávač nikdy neskladujte s vidlicou napájacieho kábla zapojenú do elektrickej zásuvky. Sieťový kábel nikdy neomotávajte okolo vysávača, používajte schránku na 
kábel v zadnej časti vysávača. Nevystavujte kábel žiadnemu mechanickému napätia v mieste, kde vstupuje do vysávača, môže dôjsť k jeho predratiu a pretrhnutiu. 
 
VAROVANIE! ABY STE PREDIŠLI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE VONKU ANI NA MOKROM POVRCHU. 
 
ZISTENIE A ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV 
 

Problém Možná príčina Riešenie problému 

CLEAN ALL nemožno spustiť. 

1. Vidlica napájacieho kábla nie je riadne zapojená 
do zásuvky. 
2. Ovládacie koliesko je nastavené v polohe OFF. 
3. Filter na nečistoty nie je na svojom mieste. 
4. V sieťovej zásuvke nie je napätie. 
5. Prepálená poistka alebo vyhodený istič v budove. 

1. Zasuňte správne vidlicu prívodného kábla. 
2. Otočte ovládacie koliesko do polohy MAN alebo AUTO. 
3. Nasaďte veko na nádobu na smeti. 
4. Skontrolujte poistku alebo istič v budove. Pre výmenu poistky 
alebo nahodenie ističa v budove privolajte kvalifikovaného, 
autorizovaného elektrikára. 

Nevysáva smeti. 
1. Nasávacie otvor je upchatý. 
2. Nádoba je plná. 
3. Smeti je väčší ako nasávací otvor. 

Najprv otočte ovládacie koliesko do polohy OFF. 
1. Vyčistite nasávací otvor. 
2. Vyprázdnite nádobu na smeti. 
3. Odstráňte veľké smeti. 

Nefungujú čidlá. 1. Vysávač nie je v režime AUTO. 1. Otočte ovládacie koliesko do polohy AUTO. 

Sanie je příliš slabé. 1. Filtre môžu byť znečistené. 
1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF. 
2. V prípade potreby vyčistite filter alebo výstupný mikrofilter od 
nečistôt. 

Indikátor stavu bliká. 
1. Snímače CLEANALL ™ bola vypnutá na 30 
sekúnd, čo spôsobilo vypnutie napájania motora. 

1. Otočte ovládacie koliesko do polohy OFF. 
2. Skontrolujte filter na nečistoty a výstupný mikrofilter, aby ste sa 
uistili, že sú čisté. 

Svieti signalizačné kontrolky nádoby na 
smeti. 

1. Nádoba na smeti je plná. 
1. Vyprázdnite nádobu na smeti. 
2. Vyčistite všetky filtre od nečistôt. 

Smeti pred nasávacím otvorom pred 
zapnutím napájania vysávača. 

 
1. Otočte ovládacie koliesko do polohy MANUAL. 
2. Spustite vysávač ručne. 
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