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Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si vybral TESLA PureStar E60. 

Před použitím zařízení si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a 
dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla. 

 Před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití

 Tento uživatelský návod si uschovejte

 Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení nebo
pro případ vašeho zranění

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. 

Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a instrukce diskutované v této 
příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Provozovatel musí 
pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktorem, který nelze zabudovat do tohoto produktu, ale 
musí jej poskytnout provozovatel. 

Tento spotřebič je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům: 

 Toto zařízení určeno pro domácí použití; za nevhodné použití nebo za použití v rozporu s návodem
k použití nenese značka žádnou odpovědnost a nevztahuje se něj záruka.

 Za nesprávné používání vysavače se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby 
veškerých filtrů a rovněž tak použití neoriginálních filtrů, v důsledku jejichž vlastností došlo k
poruše či poškození vysavače.

 Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C).

 Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku zařízení odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.

 Je přísně zakázáno vysávat předměty, které by mohly způsobit poškození nebo ucpání vysavače 
nebo dojít k požáru: žhavé předměty například uhlíky, hořící zápalky, horký popel; velké kusy
ostrých úlomků, jako je sklo atd.; rozpouštědla, žíraviny, vodu a kapaliny; sádrokartonový prach,
jemný písek, cement, stavební prach, části omítky; tuk, olej, hořlavé a výbušné předměty.

 Síťový adaptér, baterii a motorovou část zařízení nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a 
chraňte je před vlhkostí. Nesahejte na vysavač vlhkýma nebo mokrýma rukama.

 Vysavač nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv prostředí s 
nebezpečím požáru nebo výbuchu.

 Nikdy nevysávejte bez filtrů. Při každém použití vysavače se ujistěte, že jsou filtry správně
nasazeny.

 Nedovolte dětem hrát si s vysavačem, aby nedošlo k nehodě.

 Při manipulaci se vysavačem se vyvarujte kontaktu (např. volným oděvem, vlasy, prsty, bižutérií, 
náramky atd.) s rotujícím kartáčem.

 Nedotýkejte se poháněných pohyblivých částí vysavače během provozu.

 Dojde-li k pádu a zjevnému poškození nebo neobvyklému provozu, vysavač dále nepoužívejte a 
neprodleně jej zašlete do autorizovaného servisu k opravě.

 Pokud je sací otvor ucpaný, vypněte vysavač a vyčistěte jej, aby nedošlo k poškození motoru a 
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vytváření tepla ve vysavači. 

 Nikdy nedobíjejte baterii, ze které uniká elektrolyt. Neodhazujte baterii do ohně.

 Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu vysavače.

 Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem vysavače jako
např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

OBSAH BALENÍ 
Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si 
během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál. 

POPIS ZAŘÍZENÍ 

1. Turbokartáč 8. Uvolňovací tlačítko baterie
2. Uvolňovací tlačítko podlahové hlavice 9. Uvolňovací tlačítko nádoby na nečistoty
3. Flexibilní trubice 10. Úchyt na zeď
4. Uvolňovací tlačítko flexibilní trubice 11. Napájecí zdroj
5. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí 12. Kartáč 2v1
6. Indikátor stavu nabití baterie 13. Dlouhá štěrbinová trubice
7. Regulace výkonu 14. Mini turbo rotační kartáč
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SESTAVENÍ VYSAVAČE 

1. Vložte baterii do slotu v těle vysavače. 

2. Připojte do baterie napájecí zdroj. Po 
úplném nabití vypněte nabíječku ze 
zásuvky. Baterii můžete nabíjet buď 
vloženou do těla vysavače nebo 
samostatně. 

Pokud bliká Indikátor stavu nabití baterie (6), dobijte baterii. Stav dobití baterie je 
signalizován postupným rozsvícením Indikátoru stavu baterie. Při nabíjení se indikátor 
rozsvítí červenou barvou. Po úplném nabití se tato barva změní na modrou barvu. Po úplném 
nabití vypněte zástrčku nabíječky z elektrické zásuvky. 

3. Připojte k flexibilní trubici turbokartáč a 
poté trubici připojte do těla vysavače. 

4. Nástavce k vysávání můžete připojit 
přímo k tělu vysavače nebo do flexibilní 
trubice. 

Pomocí tlačítka Zapnutí/Vypnutí zapněte zařízení. Stisknutím tlačítka regulace výkonu můžete přepínat 

mezi režimy MIN nebo MAX. Chcete-li vysavač vypnout, stiskněte znovu tlačítko Zapnutí/Vypnutí. 

VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA NEČISTOTY 
Doporučujeme vyprázdnit zásobník na nečistoty a vyčistění filtrů po každém úklidu z hygienických 
důvodů. Pro vyprázdnění zásobníku na nečistoty stiskněte tlačítko na jeho víku a vysypejte obsah do 
odpakového koše.  
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ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU 

Vypněte vysavač. 

1. Uvolněte zásobník na nečistoty (A) a vyjměte jej z těla vysavače.
2. Otočením vytáhněte HEPA filtr z těla kovového filtru.
3. Otevřete víko zásobníku na nečistoty (B) pro hrubé čištění jemně vyklepejte nečistoty z HEPA filtru 

do odpadkového koše.
4. Oba filtry je možné take opláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím nechte filtry 

důkladně vyschnout. 
5. Vložte oba filtry zpátky na původní místo.

HEPA filtr: v případě silného znečištění nebo slabého výkonu vysavače jej vyměňte za nový. 
Doporučujeme jej vyměnit jednou za 6 měsíců. 

DŮLEŽITÉ - nikdy nepoužívejte vysavač bez nainstalovaných filtrů! 

 Zanedbání čištění případně výměny filtrů může vést k poruše vysavače!

 K čistění filtrů nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.

 Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.

 Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti. Maximální počet
umytí filtru je 3x, poté je nutné zakoupit nový HEPA filtr.

 Filtry vyměňte, pokud je již nelze řádně vyčistit nebo jsou poškozené.

 Filtry nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

 Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnící prvky byly čisté a funkční.

 Než vložíte filtry zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché (ideálně je vložte zpět až po
24 hodinách).

Všechny výše uvedené pokyny jsou velmi důležité, pokud vám připadá, že vysavač má slabý sací výkon 
nebo špatně vysává nečistoty z podlahy. Tento stav je jasnou známkou toho, že filtrační systém 
vysavače vyžaduje vyčištění nebo nebo výměnu filtru. 

VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA NEČISTOTY 
Doporučujeme vyprázdnit zásobník na nečistoty a vyčištění filtrů po každém úklidu z hygienických 
důvodů. Pro vyprázdnění zásobníku na nečistoty stiskněte tlačítko na jeho věku a vysypte obsah do 
odpakového koše. 
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ČIŠTĚNÍ KARTÁČE 

Po každém vysávání zkontrolujte vizuálně, zda se na kartáči nezachytily nečistoty. Odstraňte např. 
vlasy, zvířecí chlupy apod. 

SÍŤOVÝ ADAPTÉR 
Jestliže je síťový adaptér tohoto spotřebiče poškozen, musí být opraven výrobcem, jeho servisním 
technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace. 

UPOZORNĚNÍ: Pro dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto vysavačem. 

 Vysavač musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.

 Síťový adaptér používejte pouze v místnosti.

 Síťový adaptér dodaný se vysavačem je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte jej pro jiné 
účely.

 Napájecí přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.

 V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval 
platným normám.

 Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme nabíjet jeho baterii jednou za tři měsíce. Při 
nabíjení baterie se síťový adaptér zahřívá. Při nabíjení baterie a po jeho použití vysavač vždy 
vypněte.

 Nepoužívejte spotřebič, jestliže je síťový adaptér poškozen. Může dojít ke vzniku nebezpečné
situace, poškození přístroje nebo požáru.

 Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu síťového adaptéru.

Povrch vysavače a adaptéru ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí 
prostředky. 
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Záruka se NEVZTAHUJE při: 

 použití zařízení k jiným účelům

 běžné opotřebení

 nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu

 elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím

 škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd. 

 škodě způsobené neoprávněnou opravou

 nečitelném sériovém číslu zařízení

 baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu
(záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení. 

Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie. 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená 
to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se 
prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických 
výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v 
běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít 
potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského 
manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu. 

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny. 
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