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INVICTUS ONE DC 500 
RUČNÍ VYSAVAČ INVICTUS ONE DC 500 

Návod na použití 

 IN 392515 M
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Součástí výrobku 

1. Nabíjení

2. Napájecí zásuvka

3. Napájecí konektor

4. Sací otvor

5. Štětiny

6. Štěrbinový nástavec

7. Tlačítko pro uvolnění

8. Nádoba na prach

9. Kovový filtr

10. Hepa filtr

11. Zapnuto / Vypnuto

12. Dispej

13. Rukojeť

14. Nabíjecí stanice

15. 3x Šrouby

16. Podložka na nabíjení
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Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí se středním 

rizikem.  

smrt nebo vážné zranění, pokud se jim nevyhnete.

Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí s nízkým 

rizikem. 

lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu
nevyhnete.

Toto signální slovo varuje před možným poškozením. 

Obecné informace 

Přečtěte si uživatelskou příručku a uschovejte si ji! 

Tento návod k použití patří k vysavači Invictus One (dále jen "ruční vysavač"). 

Obsahuje cenné informace týkající se bezpečnosti a používání. 

Před použitím ručního vysavače si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména 
bezpečnostní pokyny. 

čistší. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek vážné zranění 

nebo poškození ručního vysavače. 

Uživatelská příručka vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. V 

případě pobytu v zahraničí je nutné dodržovat také směrnice a zákony platné 

v dané zemi. Uživatelskou příručku si uschovejte pro další použití. Pokud 

ruční vysavač předáváte třetím osobám, musíte s ním předat i tento návod k 

použití. 

Vysvětlení symbolů 
V tomto návodu k použití, na ručním vysavači nebo na obalu jsou použity 

následující symboly a signální slova. 

POZOR! 

POZOR! 

POZOR! 

Bezpečnost 

Správné použití 

Ruční vysavač je určen výhradně k vysávání volných suchých nečistot, např. 

nečistot z domácnosti, žmolků, drobků a prachu. Je určen pouze pro soukromé 

použití a není vhodný pro komerční prostory. 

Ruční vysavač používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. 
Všechna ostatní použití se považují za nesprávné použití a může způsobit 
materiální škody nebo dokonce zranění osob. Ruční vysavač není hračka. 
Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé v 
důsledku nesprávného nebo chybného použití. 
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RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

Bezpečnostní pokyny 

POZOR! 

Nesprávná instalace nebo nadměrné napětí v síti mohou způsobit úraz 

elektrickým proudem. 

■ Ruční vysavač zapínejte pouze tehdy, pokud síťové napětí v

zásuvce odpovídá údajům na typovém štítku napájecího zdroje.

■ Napájecí zdroj připojujte pouze do snadno přístupné zásuvky,

abyste jej mohli v případě poruchy rychle odpojit od elektrické sítě.

■ Ruční vysavač nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený

nebo pokud je vadný napájecí zdroj.

■ K nabíjení baterie ručního vysavače používejte pouze

dodaný napájecí zdroj.

■ Ruční vysavač nebo baterie smí být dodávány pouze s

bezpečnostním velmi nízkým napětím (SELV) v souladu s údaji na

typovém štítku.

■ Napájecí zdrojový kabel nelze vyměnit. Pokud je napájecí zdroj

poškozen, zlikvidujte jej a nahraďte jej zdrojem stejného typu.

■ V žádném případě neotvírejte kryt ručního vysavače. Opravu

raději svěřte odborníkovi. Za tímto účelem byste měli využít služeb

specializovaného servisu. V případě samostatně provedených oprav,

nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy jsou odpovědnost a

záruční nároky vyloučeny.

■ V případě oprav lze použít pouze díly, které odpovídají

původním specifikacím zařízení. Tento ruční vysavač obsahuje

elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před

možným nebezpečím.

■ Neponořujte ruční vysavač ani napájecí zdroj do vody nebo

jiných kapalin.

■ Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.

■ Nikdy nevytahujte napájecí zdroj ze zásuvky za napájecí

kabel, ale vždy uchopte samotnou zástrčku.
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NEBEZPEČÍ PRO DĚTI A OSOBY S TĚLESNÝM, 
SMYSLOVÝM NEBO DUŠEVNÍM POSTIŽENÍM. 

MENTÁLNÍ SCHOPNOSTI  

■ Napájecí kabel nikdy nepoužívejte jako rukojeť pro přenášení.

■ Ruční vysavač a napájecí zdroj uchovávejte mimo dosah

otevřeného ohně a horkých povrchů.

■ Napájecí kabel veďte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.

■ Napájecí kabel neomotávejte a neveďte jej přes ostré hrany.

■ Ruční vysavač používejte pouze v interiéru. Nikdy jej

nepoužívejte ve vlhkých místnostech nebo za deště.

■ Ruční vysavač nikdy neskladujte tak, aby mohl

spadnout do vany nebo umyvadla.

■ Zajistěte, aby děti nemohly do ručního vysavače vkládat žádné

předměty.

■ Nenechávejte ruční vysavač během používání bez dozoru.

■ Pokud ruční vysavač nepoužíváte, pokud jej čistíte nebo

pokud dojde k poruše, ruční vysavač okamžitě vypněte a

vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

■ Ruční vysavač nepoužívejte s mokrýma rukama, pokud stojíte na

mokré podlaze nebo pokud je ruční vysavač sám mokrý.

■ Ručním vysavačem nevysávejte tekutiny.

 

 

 

■ Tento ruční vysavač mohou používat děti od osmi let a osoby s

omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem

nebo byly poučeny o bezpečném používání ručního vysavače a

pochopily z toho vyplývající rizika. Děti si s ručním vysavačem nesmí

hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

■ Děti mladší osmi let držte mimo dosah ručního vysavače a zdroje

napájení.

■ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovou fólií.

■ Děti by se mohly při hře zamotat nebo udusit.
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RIZIKO ZRANĚNÍ! 

RIZIKO POŠKOZENÍ! 

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A POPÁLENIN! 

Při nesprávném zacházení s bateriemi a akumulátory hrozí nebezpečí 

výbuchu. V případě kontaktu s vytékající kyselinou z akumulátoru může 

dojít k chemickým popáleninám. 

■ Baterii nezahřívejte a nikdy ji nevhazujte do otevřeného ohně.

■ Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s kůží, očima a

sliznicemi. V případě kontaktu s kyselinou z akumulátoru

postižená místa okamžitě opláchněte velkým množstvím čisté vody

a v případě potřeby vyhledejte lékaře.

■ K nabíjení ručního vysavače používejte pouze dodaný napájecí

zdroj.

  Při nesprávné manipulaci s ručním vysavačem můžete zranit sebe nebo 

jiné osoby. 

■ Nemiřte ručním vysavačem na lidi nebo zvířata.

■ Udržujte vlasy nebo volné části oděvu mimo otvory ručního

vysavače. Ruční vysavač během provozu nasává vzduch a mohl by vás

poranit, pokud by nasál vlasy nebo volný oděv.

■ Ruční vysavač nepoužívejte na povrchy pokryté cementem

nebo jinými jemnými látkami nebo látkami, které jsou při

vdechování toxické.

Nesprávná manipulace s ručním vysavačem může vést k poškození 

samotného ručního vysavače. 

■ Ruční vysavač používejte pouze tehdy, když jsou správně vloženy

všechny filtry.

■ Během provozu nezakrývejte větrací otvory ručního vysavače.

■ Ruční vysavač a napájecí zdroj udržujte mimo dosah

horkých povrchů.

■ Ruční vysavač nikdy nevystavujte vysokým teplotám (topná

tělesa apod.) nebo povětrnostním vlivům (déšť apod.).

■ Do krytu ručního vysavače nikdy nelijte tekutinu.

■ Ruční vysavač přestaňte používat, pokud jsou na plastových

součástech praskliny, trhliny nebo se deformují. Poškozené díly

vyměňte pouze za vhodné originální náhradní díly



9 

Před prvním použitím 

UPOZORNĚNÍ! 

Pokud obal otevřete ostrým nožem nebo jiným ostrým předmětem bez 

náležité opatrnosti, může dojít k poškození ručního vysavače. 

■ Při otevírání postupujte opatrně.
1. Vyjměte ruční vysavač z obalu.
2. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz obr. A, B a E).

3. Zkontrolujte, zda ruční vysavač nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené.

Pokud tomu tak skutečně je, ruční vysavač nepoužívejte.

Příprava nabíjecí stanice 

1. Zasuňte nabíjecí základnu 14 do nabíjecí patky 16 (viz obr. B).
2. Otočte připojené díly a pomocí tří šroubů pevně zašroubujte nabíjecí patku 15.
3. Umístěte nabíjecí stanici do blízkosti správně nainstalované elektrické

zásuvky.
4. Zasuňte síťový konektor 3 do otvoru na zadní straně nabíjecí základny

určeného k tomuto účelu.
5. Zapojte napájecí zdroj 2 do správně nainstalované zásuvky.

Nabíjení ručního vysavače 

1. Ujistěte se, že je ruční vysavač vypnutý.
2. Zapojte ruční vysavač do nabíjecí základny 14 tak, aby byl vytvořen

nabíjecí kontakt. Ujistěte se, že je kartáček nasazen a zacvaknut. V

opačném případě se nemusí připojit k nabíjecí stanici.
Nebo zapojte síťovou zástrčku 3 do nabíjecí zásuvky 1 na rukojeti 13 ručního
vysavače.

3. Displej nabíjení 12 během nabíjení bliká modře.

4. Po úplném nabití baterie přestane blikat displej nabíjení.

■ Na cestách můžete zařízení nabíjet také pomocí volitelného adaptéru do

vozidla. Adaptér pro vozidla zapojte do nabíjecí zásuvky na rukojeti ručního

vysavače a připojte jej k vhodnému 12V zdroji v automobilu, karavanu nebo

jiném obdobném zařízení.

Zapnutí a vypnutí ručního vysavače   

■ Ruční vysavač zapněte stisknutím vypínače 11. Ruční vysavač zahájí

sání a displej nabíjení 12 se rozsvítí trvale modře.

■ Ruční vysavač vypněte opětovným stisknutím vypínače. Ruční vysavač

přestane sát a displej nabíjení se vypne.

RIZIKO POŠKOZENÍ! 
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NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! 

RIZIKO POŠKOZENÍ! 

Použití ručního vysavače 

VAROVÁNÍ! 

¨ 

Kapaliny mohou při narušení sacího vzduchu ručního vysavače vytvářet 

výbušné páry nebo směsi. 

■ Ručním vysavačem nikdy nevysávejte

tekutiny.

VAROVÁNÍ!

Pokud ručním vysavačem vysáváte žhavé uhlíky, hořící cigarety apod., 

mohou se filtry vznítit. 

■ Nevysávejte žhavé nebo doutnající materiály

nebo předměty. UPOZORNĚNÍ!

■ Nesprávná manipulace s ručním vysavačem může způsobit

poškození samotného vysavače.

■ Nevysávejte ostré předměty.

■ Nevysávejte jemné částice (např. cement, kameny, omítku nebo

dřevo).

■ Před zapnutím ručního vysavače se ujistěte, že jsou filtry

správně vloženy a nejsou poškozeny.

■ Během provozu nezakrývejte větrací otvory.

■ Pokud jste náhodou nasáli tekutiny, ruční vysavač okamžitě

vypněte.

1. Pokud chcete vysát nečistoty z koberce, zasuňte hubici do sacího

otvoru 4 nebo sklopte kartáčový nástavec 5.

2. Ruční vysavač můžete používat také bez ohebné hubice nebo

kartáčového nástavce.

3. Zapněte ruční vysavač (viz "Zapnutí a vypnutí ručního vysavače").

4. Vysává domácí nečistoty, drobky, žmolky atd.

5. Vypněte ruční vysavač (viz "Zapnutí a vypnutí ručního vysavače").

NEBEZPEČÍ POŽÁRU! 
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RIZIKO POŠKOZENÍ! 

6. Po každém použití vyprázdněte prachovou nádobu 8, aby

nedošlo k jejímu ucpání a byla zaručena funkční kapacita

ručního vysavače (viz "Vyprázdnění prachové nádoby").

Vyprazdňování zásobníku na prach 
1. Ruční vysavač vypněte.
2. Ruční vysavač držte nad odpadkovým košem s sacím otvorem 4

směřujícím dolů.
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko 7 (viz obr. D).
4. Sklopte sací otvor dolů a vyprázdněte nádobu na prach 8.
5. Otočte nádobou na prach ve směru hodinových ručiček a odstraňte

zbytky nečistot z nádoby na prach a kovového filtru 9.
6. Nádobu na prach znovu připojte k ručnímu vysavači a utáhněte ji

otáčením proti směru hodinových ručiček.

7. Sací otvor opět zavřete. Sací otvor je správně uzavřen, když uslyšíte

cvaknutí.

Vyjmutí kovového filtru a Hepa filtru 

POZNÁMKA! 

Nesprávná manipulace s ručním vysavačem může vést k poškození 

samotného vysavače. 

■ Pravidelně čistěte Hepa filtr, zejména po vysátí jemných nečistot,

jako je mouka nebo káva.

1. Ruční vysavač vypněte.
2. Vyjměte nádobu na prach 8 (viz "Vyjmutí nádoby na prach").
3. Otáčením ve směru hodinových ručiček vyjměte kovový filtr 9.
4. Vyjměte Hepa filtr 10 tak, že jej prstem vyjmete z kovového filtru (viz

obr. E).
5. Vyčistěte filtry (viz "Čištění").

6. Vložte Hepa filtr zpět do kovového filtru.

7. Nasaďte kovový filtr zpět na ruční vysavač a utáhněte jej otáčením proti

směru hodinových ručiček.

8. Připevněte nádobu na prach zpět na ruční vysavač.

Hepa filtr vyměňujte v intervalech přibližně 6 měsíců. 
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RIZIKO POŠKOZENÍ! 

Čištění 

UPOZORNĚNÍ! 

Nesprávná manipulace s ručním vysavačem může vést k poškození 

samotného vysavače. 

■ Ruční vysavač nikdy neponořujte při čištění do vody a nečistěte

jej parním čističem.

■ Dbejte na to, aby se do čisticí jednotky nedostaly žádné kapaliny.

■ Před opětovným sestavením ručního vysavače po čištění se

ujistěte, že jsou všechny díly, zejména filtry, zcela suché.

■ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými

nebo nylonovými štětinami ani ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako

jsou nože, tvrdé špachtle apod. Mohly by poškodit povrch.

1. Ruční vysavač vypněte.
2. Ruční vysavač držte nad odpadkovým košem tak, aby sací otvor 4

směřoval dolů.
3. Otáčením ve směru hodinových ručiček vyjměte nádobu na prach 8.

4. Vyprázdněte zásobník na prach.
5. Otřete nádobu na prach vlhkým hadříkem.
6. Otáčením ve směru hodinových ručiček vyjměte kovový filtr 9 z

ručního vysavače.
7. Vyjměte Hepa filtr 10.
8. Kovový filtr otřete vlhkým hadříkem nebo jej v případě potřeby

vyčistěte pod tekoucí vodou.

9. Hepa filtr vyčistěte měkkým kartáčem nebo na něj poklepejte, abyste

odstranili veškeré nečistoty.

10. Vnější část ručního vysavače otřete suchým hadříkem.

11. Než ruční vysavač po čištění znovu sestavíte, nechte všechny díly

zcela vyschnout.

12. Vložte Hepa filtr zpět do kovového filtru.

13. Nasaďte kovový filtr zpět na ruční vysavač a utáhněte jej otáčením

proti směru hodinových ručiček.

14. Nádobu na prach znovu připojte k ručnímu vysavači a utáhněte ji

otáčením proti směru hodinových ručiček.

Pravidelně čistěte všechny části ručního vysavače, aby 

nedošlo k jejich ucpání a byla zaručena funkčnost ručního 

vysavače. 
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Řešení problémů 

Problém Možná příčina Řešení 

Ruční vysavač 

nevykazuje žádné 

známky funkčnosti. 

Baterie je vybitá. Nabijte baterii ručního vysavače 

(viz "Nabíjení ručního 

vysavače"). 

Displej nabíjení 12 

nesvítí. 

Napájecí zdroj 2 není 

správně připojen k 

zásuvce nebo k 

ručnímu vysavači. 

Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj 

správně zasunut do zásuvky 3 a 

zda je napájecí konektor správně 

zasunut do nabíjecí zásuvky 1 

nebo nabíjecí základny 14. 

Při používání nabíjecí 

stanice nedochází ke 

kontaktu mezi 

vysavačem a nabíjecí 

stanicí. 

Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice 

správně namontována - viz kapitola 

"Před prvním použitím". 

Zkontrolujte, zda je nádoba na 

prach správně nainstalována. 

Připevněte ji k ručnímu spotřebiči 

tak, aby uvolňovací tlačítko bylo na 

stejné straně jako vypínač. 

Při nabíjení v nabíjecí stanici se 

ujistěte, že je kartáčový nástavec 

nasazen a sklopen, aby byl zajištěn 

správný kontakt. 

Sací výkon je 

slabý. 
Kovový filtr 9 nebo 

Hepa filtr 

10 je blokován. 

Vyčistěte filtry (viz "Čištění"). 

Baterie je vybitá. Nabijte baterii ručního vysavače 

(viz "Nabíjení ručního 

vysavače"). 

Zásobník na prach 8 je 

plný. 

Vyprázdněte zásobník na prach 

(viz "Vyprázdnění zásobníku na 

prach"). 

Z větracích otvorů 

vychází prach. 

Kovový filtr nebo 

Hepa filtr je 

poškozený. 

Pro objednání náhradního filtru se 

obraťte na místního prodejce. 

Zásobník na prach je 

plný. 

Vyprázdněte zásobník na prach 

(viz "Vyprázdnění zásobníku na 

prach"). 

Kovový filtr nebo 

Hepa filtr není správně 

vložen. 

Po čištění znovu správně nasaďte 

filtry na ruční vysavač (viz 

"Čištění"). 
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Likvidace 
(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy odděleného sběru 

odpadů a recyklovatelných materiálů) 

Stará zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! 

Pokud ruční vysavač již nelze používat, pak je každý spotřebitel 

povinen likvidovat staré zařízení odděleně od domovního 

odpadu, např. na sběrném místě v obci/okrese. Tím je zajištěna 

řádná recyklace starých přístrojů a zamezení negativních dopadů 

na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrozařízení 

označena zde uvedeným symbolem. 

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do 

domovního odpadu! 

Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni odevzdat všechny baterie 

a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky*, ve 

vaší obci/okrese nebo v obchodě/podniku, aby mohly být 

ekologicky zlikvidovány. 

Kompletní ruční vysavač odevzdejte na sběrném místě (s 

baterií), a to pouze ve vybitém stavu! 

* s nápisem: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Správnou likvidací zařízení také přispíváte k ochraně životního prostředí a 

zdraví svých spoluobčanů. Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu 

surovin. Další informace týkající se likvidace a recyklace tohoto zařízení 

získáte u společností zabývajících se nakládáním s komunálním odpadem, v 

obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili, nebo u výrobce. 

 Technické specifikace 

Hlavní jednotka 

Model BS-01Y 

Rozměry 418 x 73 x 73 mm 

Výkon 65 W 

Napájení 

Výrobce Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. 
Soukromě provozovaná průmyslová oblast, ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong 
Guan, Guangdong, CHINA 

Model 

  GQ06-090050-ZG 

Vstupní napětí / frekvence střídavého 
proudu 

100 - 240 V / 50/60 Hz 

Výstupní napětí / proud / výkon 9 V / 0,5 A / 4,5 W 

Průměrná aktivní účinnost 77,85% 

Účinnost při nízkém zatížení (10 %) 64,70% 

Spotřeba energie bez zatížení 0,081 W 

Zákaznický servis 

Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle 272 188 472.
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