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For	your	safety,	this	appliance	complies	with	
all	enforceable	standards	and	regulations.

•	 Do	not	use	the	appliance	if:	the	
cord	is	damaged.	In	order	to	avoid	
all	danger,	the	cord	winding	sys-
tem	 and	 the	 cord	 itself	 of	 your	
vacuum	cleaner	must	necessarily	
be	replaced	by	a	Rowenta	Autho-
rized	Service	Centre	only.

•	 Never	leave	the	appliance	opera-
ting	without	supervision.

•	 Do	not	hold	the	tool	attachment	
or	 tube	 close	 to	 your	 eyes	 and	
ears.

•	 Do	not	use	your	vacuum	cleaner	
on	 the	 wet	 surfaces,	 water	 or	
liquids	of	whatever	kind,	hot	sub-
stances,	extremely	fine	substan-
ces	(plaster,	cement,	ash…),	large	
sharp	 objects	 (broken	 glass),	
products	 that	 are	 harmful	 (sol-
vents,	 paint	 strippers…),	 corro-
sive	 (acids,	 cleaning	 fluids…),	
flammable	and	explosive	(petro-
leum	or	alcohol-based).	

•	 Never	 immerse	 the	 appliance	 in	
water,	 do	 not	 spray	 water	 onto	
the	appliance	and	do	not	store	it	
outdoors.

•	 Do	not	use	the	appliance	if	it	has	
fallen	 and	 has	 visible	 damage	 or	
appears	to	be	working	abnormally.	
In	this	case,	do	not	open	the	appli-
ance,	 but	 send	 it	 to	 the	 closest	
Approved	Service	Centre	or	contact	
the	Rowenta	Consumer	Service.

•	 For	countries	subject	to	EU	regu-
lations	(				marking)	:	This	appli-
ance	 can	 be	 used	 by	 children	
aged	 from	 8	 years	 and	 above	
and	persons	with	reduced	phys-
ical,	 sensory	 or	 mental	 capabi-
lities	 or	 lack	 of	 experience	 and	
knowledge	 if	 they	 have	 been	
given	 supervision	 or	 instruction	
concerning	use	of	the	appliance	
in	a	safe	way	and	understand	the	
hazards	 involved.	 Children	 shall	
not	play	with	the	appliance.	Clea-
ning	and	user	maintenance	shall	
not	be	made	by	children	without	
supervision.	Keep	the	device	and	
its	cord	away	from	children.	

•	 For	 other	 countries	 not	 subject	
to	EU	regulations	 :	This	applian-
ce	is	not	intended	to	be	used	by	
persons	(including	children)	with	
reduced	 physical,	 sensory	 or	
mental	 capacities	 or	 lack	 of	 ex-
perience	and	knowledge,	unless	
they	are	supervised	or	have	been	
given	 instructions	 beforehand	
concerning	use	of	the	appliance	
by	a	person	responsible	for	their	
safety.	 Children	 should	 be	 su-
pervised	 to	 ensure	 they	 do	 not	
play	with	the	appliance.

•	 For	 cleaning	 and	 maintenance	
operations,	refer	to	page	13.

SAFETY RECOMMENDATIONS

lations	(				marking)	:	This	appli-
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1.	 a	–	Horizontal	parking
	 b	–	Vertical	parking
2.	 On/Off	Pedal
3.	 Electronic	power	regulator
4.	 Cord	winder	pedal
5.	 Bag	full	light
6.	 Air	outlet	grid
7.	 Vertical	carry	grip
8.	 Bag	compartment
9.	 Lid
10.	 Suction	opening
11.	 a	–	Lid	opening	flap
	 b	–	Bag	presence	detector
12.	 Motor	protection	grid
13.	 Motor	protection	foam	filter
14.	 a	–	HEPA	filter	cassette*	(réf.	RS-RT9977),			
	 	 suitable	for	paper	bags
	 b	–	HEPA	filter	cassette*,	suitable	for	textile
	 	 bags*
	 c	–	Microfilter	cassette*	(réf.	RS-RT9501)
	 d	-	Microfilter*
	 e	–	Grey	foam	filter*
Your	vacuum	clamer	is	equipped	either	with	micro-
filter	cassette*	(d+e),	or	with	a	HEPA	filter	cassette*

	15.	 Bag	support	for	paper	bag*	(16a)	or	textile
	 bag*	(16b)

Accessoires standard :
16.	 Bags
	 a	–	Paper	bags*	(réf.	RS-RT9976)
	 b	–	Textile	bags*
17.		 Flexible	hose	with	nozzle,	mechanical	power		
	 control,	and	integrated	brush*
18.	 Telescopic	tube*
19.	 Tubes*
20A	 Hard	flat	floors	nozzle*
20B	 Hard	flat	floors	nozzle	with	removable	brush*
	 a	–	use	on	hard	flat	floors	with	crevices
	 b	–	use	on	fragile	hard	flat	floors
21.	 2-position	nozzle	(hard	flat	floors-	carpet)
22.		 Furniture	tool*
23.		 Slot	tool	attachment	convertible	into	a	brush*
24.	 Turbobrush*
25.	 Mini	turbobrush*
26.	 Extension	tube*

DESCRIPTION

1.	Unpacking
•	 Unpack	your	appliance,	keep	your	warranty	

card	and	read	the	instructions	for	use	carefully	
before	using	your	appliance	for	the	first	time.

•	 Your	vacuum	cleaner	is	an	electrical	device:	it	
must	be	used	under	normal	conditions	of	use.

•	 Check	that	the	power	voltage	for	your	vacuum	
cleaner	corresponds	to	that	of	your	mains	in-
stallation.	You	will	find	this	information	on	the	
bottom	of	the	appliance.

•	 Switch	off	and	disconnect	the	appliance	by	
removing	the	power	plug:
−	 immediately	after	use,
−	 each	time	you	change	accessory,
−	 before	each	cleaning,	maintenance	and	filter	

change	operation.	

2.	Tips	and	precautions
•	 Before	each	use,	the	cord	should	be	unwound	

completely.
•	 Make	sure	that	it	does	not	get	stuck	or	go	

against	any	sharp	objects.
•	 If	you	are	using	an	extension	cord,	make	sure	

it	is	in	perfect	condition	and	that	it	suitable	for	
the	power	of	your	vacuum	cleaner.

•	 Your	vacuum	cleaner	is	fitted	with	a	device	
to	protect	against	the	motor	overheating.	In	
certain	cases,(using	the	flexible	hose	on	chairs,	
etc.)	the	device	is	triggered	and	the	applian-
ce	may	make	an	unusual	noise.	This	is	of	no	
consequence.

•	 Do	not	move	the	vacuum	cleaner	by	pulling	on	
the	cord,	the	appliance	must	be	moved	by	its	
carrying	handle.

•	 Do	not	use	the	cord	to	lift	the	appliance.
•	 Never	unplug	the	appliance	by	pulling	on	the	

cable.
•	 Never	operate	without	a	vacuum	bag	and	

without	a	filtration	system	(cases).
•	 Ensure	that	the	filter	(12+13	or	14a	or	14b	or	

14c)	is	firmly	in	place.
•	 Use	only	original	Rowenta	bags	and	filters.
•	 Use	only	original	Rowenta	accessories.
•	 In	the	event	that	you	find	it	difficult	to	obtain	

accessories	and	filters	for	this	vacuum	cleaner,	
contact	the	Rowenta	customer	service.

 

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
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USE

1.	Assemblage	of	the	parts	of
the	appliance
•	 Push	the	flexible	hose	(17)	securely	into	the	

suction	opening	(10)	until	your	hear	a	clicking	
sound	-	fig.1.	To	remove	it,	press	the	button	of	
the	hose	connector	and	pull	-	fig.2.

•	 If	your	vacuum	cleaner	is	equipped	with	the	te-
lescopic	tube*	(18)	:	push	the	adjustment	knob	
forward,	pull	the	desired	tube	length	out	then	
release	the	button	to	lock	-	fig.3a.	Slot	in	the	
extension	tube*	(26)	if	necessary.	Otherwise,	
assemble	the	two	tubes*	(19),	turning	them	
slightly	-	fig.	3b.

•	 Fit	the	desired	accessory	to	the	end	of	the	
tube:

Choose the right accessory
•	 For	rugs	and	carpets:	use	the	2-position	nozzle	

(21)	on	carpet	position	(retracted	brush)	or	the	
turbobrush*	(fibres	and	animal	hairs).

•	 For	delicate	smooth	floorings,	such	as	parquet,	
laminated	flooring	or	tiles,	it	is	recommended	
to	use	either	:
−	 the	nozzle	for	smooth	floors	with	grooves*,	

with	the	brush	retracted	(20B	a+b)
−	 the	dual	position	vacuum	head	(21),	with	

the	brush	extended	(															*).
•	 For	corners	and	areas	which	are	difficult	to	

reach:	use	the	slot	tool	attachment	convertible	
into	a	brush*	(23)	in	the	flat	tool	attachment	
position.

•	 For	upholstery	and	delicate	surfaces	:	use	the	
crevice	tool	convertible	into	brush*	(23)	or	the	
upholstery	nozzle*	(22)	or	the	brush	integrated	
to	the	nozzle	(17).

2.	Connecting	the	cord	and
starting	the	appliance
•	 Unwind	the	power	cord	completely,	plug	your	

vacuum	cleaner	in	-	fig.	4	and	press	the	On/Off	
pedal	(2)	-	fig.5.

•	 Set	the	suction	power:
−	 using	the	electronic	power	regulator	(3)	:	

turn	the	switch	on	the	electronic	regulator	:	
to	set	the	suction	power:	towards	maximum	
position	for	floors	and	minimum	position	for	
furniture	and	fragile	fabrics	-	fig.	6.

−	 with	the	mechanical	power	regulator	on	the	
grip:	open	the	slider	on	the	grip	to	manually	
reduce	suction	power,	e.g.:	on	fragile	surfa-
ces…	-	fig.	7.

3.	Storing	and	transporting	the
appliance
•	 After	use,	stop	your	vacuum	cleaner	by	pre-

ssing	the	On/Off	pedal	(2)	and	unplug	it	-	fig.	
8.	Wind	the	power	cord	by	pressing	the	cord	
winder	pedal	(4).

•	 In	vertical	position,	put	the	telescopic	tube*	
(18)	in	its	storage	under	the	appliance	(1b)	-	
fig.	9.

•	 In	horizontal	position,	put	the	nozzle	(21)	in	its	
case	at	the	back	of	the	appliance	(1a)	-	fig.	10.

•	 Carry	your	vacuum	cleaner	easily	using	its	carry	
handle	(7).

 
 

Instructions regarding the energy label
This	 is	 a	 general	 purpose	 vacuum	 cleaner.	 To	
achieve	energy	efficiency	and	the	cleaning	per-
formance	category	indicated	on	carpets,	please	
use	 the	dual	position	vacuum	head	 (21),	with	
the	brush	retracted	(														*).
To	 achieve	 energy	 efficiency	 and	 cleaning	per-
formance	category	indicated	on	hard	floors	with	
joints	and	grooves,	please	either	use	:
*	 the	 nozzle	 for	 smooth	 floors	 with	 grooves*	
(20B.a)	without	the	removable	brush	(b)
*	the	dual	position	vacuum	head	(21),	with	the	
brush	retracted	(															*).
The	data	provided	 relating	 to	 the	energy	 label	
was	established	using	the	measuring	methods	
defined	 in	 the	 Directives	 665/2013	 of	 3	 May	
2013	and	666/2013	of	8	July	2013.

IMPORTANT	 Always	 switch	 off	 and	 unplug	
your	 vacuum	 cleaner	 before	 changing	 the	 ac-
cessories.

the	brush	retracted	(														*).

brush	retracted	(															*).

the	brush	extended	(															*).
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1.	Changing	bag
•	 The	bag	full	light	(5)	indicates	that	the	bag	is	

full	or	saturated. 
If	you	notice	that	your	appliance	is	becoming	
less	efficient,	set	it	to	maximum	power	and	
hold	the	nozzle	up	above	the	ground.	If	the	
light	stays	red,	replace	the	bag.

•	 Remove	the	flexible	hose	(17)	from	the	suction	
opening	(10)	–	fig.	2.

•	 Open	the	lid	(9)	of	your	vacuum	cleaner	-	fig.	11.

A) If your vacuum cleaner is equipped with a pa-
per bag* (16a) :
•	 Remove	the	bag	support	frame	(15)	-	fig.	12	;	

unclip	the	bag	(16.a)	by	pressing	the	lever	-	fig.	
13,	then	dispose	of	the	bag	in	a	dustbin	-	fig.	
14.

•	 Fit	a	new	bag,	positioning	it	by	means	of	the	
tab	and	reclip	it	back	on	to	the	bag	support	
frame	-	fig.	16.	Put	the	bag	support	frame	into	
position	in	the	runners	-	fig.	17.	and	place	the	
bag	inside	the	compartment

•	 Make	sure	that	the	bag	is	in	the	correct	positi-
on	before	you	close	the	lid	(9).

b) If your vacuum cleaner is fitted with a textile
bag* (16b):
•	 Remove	the	bag	support	frame	(15)	from	the	

bag	compartment	(8)	–	fig.12.	puis	déclipsez	le	
sac	(16b)	en	pressant	le	levier-	fig.13.

•	 Open	the	bag	with	the	zip	-	fig.	15a,	then	
empty	it	over	a	dustbin	-	fig.	15b.

•	 Clean	the	bag	under	running	water	-	fig.	15c.
•	 Allow	to	dry	for	at	least	24	hours	(only	put	the	

bag	back	into	position	when	it	is	completely	
dry)	-	fig.	15d.

•	 Reclose	the	textile	bag:	make	sure	that	the	zip	
is	fully	closed	-	fig.15e	-	before	repositioning	
the	bag	in	the	appliance.

•	 Reposition	the	textile	bag	onto	the	bag	sup-
port	-	fig.16.

•	 Check	that	the	textile	bag*	(16.b)	and	bag	
support	(15)	are	correctly	positioned	before	
closing	the	lid.

  

2.	Clean	the	motor	protection	foam	
filter
•	 The	motor	protection	foam	filter	(13)	must	

always	be	installed	during	use.
•	 Open	the	lid.	Remove	the	grid	(12)	-	fig.18	and	

take	out	the	foam	filter	(13)	-	fig.	19.
•	 Every	10	times	you	change	the	bag,	shake	it	

and	then	clean	it	with	warm	soapy	water	(soft	
detergent).

•	 Rinse	it	and	leave	to	dry	for	about	12	hours	
before	putting	it	back	in	place.

N.B.:	make	 sure	 the	 foam	 filter	 is	 completely	 dry	
before	putting	it	back	in	place.

3.	Change	the	HEPA	filter	cassette*
(Ref.	RS-RT9977)	suitable	for	paper
bags

•	 Open	the	lid	(9)	of	your	vacuum	cleaner	-	fig.	11.
•	 Remove	the	HEPA	filter	cassette*	(14a)	-	fig.	

20a	Throw	the	cassette	into	the	dustbin.
•	 Fit	the	new	Hepa*	filter	cassette*	(14a)	in	its	

compartment	-	fig.	20e.
•	 Make	sure	the	HEPA	filter	cassette*	(14a)	is	

properly	in	position	before	closing	the	lid	(9).

4.	Clean	the	HEPA	filter	cassette*
suitable	for	textile	bags

•	 Open	the	lid	(9)	of	your	vacuum	cleaner	-	fig.	11
•	 Remove	the	HEPA	filter	cassette	(14b)	-	fig.	

20a,	Tap	the	HEPA	filter	cassette	over	a	dustbin	
-	fig.	20b.

•	 Then	hold	it	under	running	water	-	fig.	20c	and	
allow	to	dry	at	least	24	hours	-	fig.	20d.

•	 Ensure	that	the	HEPA	filter	cassette	is	comple-
tely	dry	before	replacing	it.

•	 Replace	the	washable	HEPA	filter	cassette*	
(14b)	in	its	housing-	fig.	20e.

•	 Clean	the	washable	HEPA	filter	cassette	every	
6	months.

Important:	 Always	 stop	 and	 unplug	 your	 va-
cuum	cleaner	before	maintenance	or	cleaning.

Important:	 Replace	 the	 HEPA	 filter	 cassette*	
(Ref.	 RS-RT9977)	 every	 6	 months	 (depending	
on	the	frequency	of	use).

Please	 note!	 This	 cleaning	 operation	 is	 re-
served	exclusively	for	the	HEPA	filter	cassette*.

CLEANING AND MAINTENANCE
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•	 Repairs	should	only	be	performed	by	specialists	using	original	
spare	parts.	Repairs	carried	out	by	the	user	can	be	dangerous.	
Contact	the	nearest	approved	service	centre	or	Rowenta	
customer	service	(see	details	on	the	last	page).

1.	If	your	vacuum	cleaner	does	not	start
•	 The	appliance	is	not	powered:	make	sure	the	appliance	is	

properly	connected.

2.	If	your	vacuum	cleaner	does	not	suck
•	 An	accessory	or	the	hose	is	blocked:	unblock	the	accessory	

or	hose.
•	 The	lid	is	not	properly	closed:	check	the	position	of	the	bag	

and	bag	support	(15)	and	close	the	lid.

3.	If	your	vacuum	cleaner	is	not	sucking	
properly	or	is	making	whistling	noise
•	 An	accessory	or	the	hose	is	partially	blocked:	unblock	the	

accessory	or	hose
•	 The	bag	is	full	or	saturated	by	fine	dust:	replace	the	paper	

bag*	or	empty	the	textile	bag*.
•	 The	foam-filter	is	saturated.	Clean	the	foamfilter.
•	 If	the	bag	fill	indicator	stays	red,	the	filtration	system	is	

saturated.

−	 The	Hepa*	cassette:	change	the	Hepa*	ca-
ssette	and	put	it	back	in	its	housing.

−	 Washable	HEPA*	filter	cassette:	clean	or	
change	the	washable	HEPA	filter	cassette	
and	put	it	back	in	its	housing.

−	 The	microfilter	cassette*:	withdraw	the	
microfilter	from	the	cassette,	and	change	
it.	Wash	the	grey	foam	filter,	squeeze	it	out	
and	leave	it	to	dry	for	at	least	12	hours.	
Then	re-fit	the	cassette	in	its	housing.

•	 The	electronic	power	regulator*	is	in	the	minimum	position:	
increase	the	power	using	the	electronic	power	regulator*	
(unless	you	are	cleaning	fragile	fabrics).

•	 The	mechanical	power	regulator	on	the	grip	is	open:	close	
the	mechanical	power	regulator

4.	If	the	bag	full	light	stays	red
•	 The	bag	is	saturated:	replace	the	paper	bag*	or	empty	the	

textile	bag*.

5.	If	the	tool	attachment	is	difficult	
to	move
•	 Open	the	regulator	slot	on	the	grip	or	decrease	power.
•	 Check	that	the	position	of	the	nozzle	(21)	is	suitable	for	the	

surface	being	hoovered:	for	rugs	and	carpets	use	the	nozzle	
with	the	brush	retracted,	for	wood	and	hard	floors,	use	the	
nozzle	with	the	brush	out.

5.	Change	the	microfilter	cassette*
(ref.	RS-RT9501)

•	 Open	the	lid	(9)	of	your	vacuum	cleaner	-	fig.	11.
•	 Withdraw	the	microfilter	cassette	*	(14c)	-	fig.	20a.
•	 Separate	the	grey	foam	filter	(14e)	from	the	

microfilter	(14d).
•	 Dispose	of	the	microfilter	(14d)	in	a	waste	bin	

and	replace	it	with	a	new	Microfilter.
•	 Wash	the	grey	foam	filter	(14e)	with	warm	so-

apy	water	(mild	detergent).	Squeeze	it	out	and	
leave	it	to	dry	for	at	least	12	hours.

Caution:	Make	sure	that	the	grey	foam	filter	is
completely	dry	before	putting	it	back	in	place.
•	 Re-fit	the	grey	foam	filter	(14e)	to	the	microfilter	

(14d).
•	 Re-fit	the	microfilter	cassette	*(14c)	in	its	com-

partment	-	fig.	20e.
•	 Check	that	the	microfilter	cassette	*	(14c)	is	

fitted	correctly	before	re-closing	the	lid	(9).

6.	Clean	the	vacuum	cleaner
•	 Clean	the	housing	of	the	vacuum	cleaner	with	

a	soft	and	humid	rag	and	let	dry.
•	 Clean	the	cover	with	a	dry	rag	-	fig.	21.
•	 Do	not	use	abrasive	or	aggressive	products.

N.B.:	Changing	the	microfilter*	(ref.	RSRT9501)
every	sixth	bag	change.

Important:	As	soon	as	your	vacuum	cleaner
stops	performing	efficiently,	and	before	making	
any	checks,	stop	 it	by	pressing	on	the	On/Off	
pedal.

TROUBLESHOOTING

CLEANING AND MAINTENANCE
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TROUBLESHOOTING

GUARANTEE

ENVIRONMENT

6.	If	the	power	cord	does	not	wind	
up	completely
•	 The	cord	slowed	down	as	it	was	winding	up:	

bring	the	cord	back	out	and	press	the	cord	
winder	pedal	again

If	the	problem	persists,	take	your	vacuum	cleaner	
to	the	nearest	Rowenta	Approved	Service	Centre.	
For	a	list	of	Approved	Service	Centres,	contact	the	
Rowenta	Customer	Service.

 

•	 This	product	has	been	designed	for	domestic	
use	only.	Any	commercial	use,	inappropriate	
use	or	failure	to	comply	with	the	instructions,	
the	manufacturer	accepts	no	responsibility	and	
the	guarantee	will	not	apply.

•	 Read	the	instructions	for	use	carefully	before	
using	your	appliance	for	the	first	time:	in	the	
event	of	any	use	that	does	not	comply	with	the	
instructions,	Rowenta	shall	accept	no	liability.

•	 In	accordance	with	existing	regulations,	any	
appliance	that	is	out	of	service	must	be	ren-
dered	permanently	inoperable:	unplug	and	cut	
the	power	cord	before	discarding	the	applian-
ce.

Environmental	protection	first	!

Your	appliance	contains	valuable	materials
which	can	be	recovered	or	recycled.
Take	it	to	a	collection	point	or	an	approved
service	centre	so	that	it	can	be	recycled.
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Tento	přístroj	splňuje	všechny	platné	nor-
my	a	bezpečnostní	předpisy.

•	 Přístroj	 nepoužívejte,	 pokud	 je	
přívodní	 kabel	 poškozen.	 Vzhle-
dem	k	možnému	nebezpečí	musí	
být	navíjecí	systém	a	přívodní	ka-
bel	vysavače	vyměňovány	pouze	
autorizovaným	servisním	středis-
kem	společnosti	Rowenta.

•	 Přístroj	nikdy	nenechávejte	v	pro-
vozu	bez	dohledu.

•	 Hubice	a	sací	hadici	udržujte	vždy	
v	dostatečné	vzdálenosti	od	očí	
a	uší

•	 Přístroj	 nepoužívejte	 k	 vysávání	
mokrých	 ploch,	 vody	 nebo	 ja-
kýchkoliv	 jiných	tekutin,	horkých	
nebo	 extrémně	 prašných	 látek	
(sádra,	cement,	popel…),	velkých	
ostrých	předmětů	(úlomky	skla),	
škodlivých	látek	(ředidla,	odstra-
ňovače	 nátěrů…),	 korosivních	
látek	 (kyseliny,	 čisticí	 prostřed-
ky…),	 hořlavých	 a	 výbušných	 lá-
tek	(na	bázi	ropy	nebo	alkoholu).	

•	 Přístroj	 nikdy	 neponořujte	 do	
vody,	 neoplachujte	 pod	 vodou	
ani	jej	neskladujte	venku.

•	 Přístroj	 nepoužívejte,	 pokud	
spadl,	 nese	 známky	 viditelné-
ho	 poškození	 nebo	 nefunguje	
správným	způsobem.	V	takových	
případech	 přístroj	 neotevírejte,	
ale	zašlete	 jej	do	nejbližšího	au-
torizovaného	 servisního	 středis-
ka	 nebo	 kontaktujte	 zákaznické	

oddělení	společnosti	Rowenta.	
•	 Pro	země,	na	něž	se	vztahují	před-
pisy	EU	(					značka):	Tento	přístroj	
mohou	používat	děti	starší	osmi	
let	a	osoby	s	omezenými	fyzický-
mi,	 smyslovými	 nebo	 duševními	
schopnostmi	 nebo	 bez	 patřič-
ných	zkušeností	a	znalostí,	jsou-li	
pod	 dohledem	 nebo	 pokud	 ob-
držely	pokyny	o	bezpečném	po-
užívání	přístroje	a	chápou	možná	
rizika.	 Nedovolte	 dětem,	 aby	 si	
s	 přístrojem	 hrály.	 Děti	 mohou	
provádět	čištění	a	údržbu	přístro-
je	pouze	pod	dohledem.	Přístroj	
skladujte	mimo	dosah	dětí.	

•	 Pro	země,	na	které	se	nevztahu-
jí	 předpisy	 EU:	 Tento	 spotřebič	
není	 určen	 pro	 použití	 osobami	
(včetně	 dětí)	 se	 sníženými	 fy-
zickými,	 smyslovými	 nebo	 du-
ševními	 schopnostmi,	 nebo	 bez	
patřičných	 zkušeností	 a	 znalos-
tí,	 pokud	nejsou	pod	dohledem	
nebo	 pokud	 nebyly	 předem	po-
učeny	o	použití	výrobku	osobou	
odpovědnou	 za	 jejich	 bezpeč-
nost.	 Nedovolte	 dětem,	 aby	 si	
s	přístrojem	hrály.

•	 Čištění	a	údržba	viz	str.	13.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pisy	EU	(					značka):	Tento	přístroj	
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1.	 a	–	Vodorovná	poloha
	 b	–	Svislá	poloha
2.	 Pedál	pro	zapnutí	/	vypnutí
3.	 Elektronický	regulátor	výkonu
4.	 Pedál	pro	navíjení	přívodního	kabelu
5.	 Indikátor	zaplnění	sáčku
6.	 Mřížka	výstupu	vzduchu
7.	 Přepravní	držadlo	
8.	 Prostor	pro	sáček
9.	 Víko
10.	 Otvor	sání
11.	 a	–	Otevírací	dvířka	krytu
	 b	–	Indikátor	přítomnosti	sáčku
12.	 Ochranná	mřížka	motoru
13.	 Ochranný	pěnový	filtr	motoru
14.	 a	–	kazeta	s	HEPA	filtrem*	RS-RT9977),		 	
	 vhodné	pro	vysavače	s	papírovými	sáčky
	 b	–	kazeta	s	HEPA	filtrem*,	vhodné	pro		 	
	 vysavače	s	textilními	sáčky*
	 c	–	kazeta	s	mikrofiltrem*	(RS-RT9501)
	 d	-	Mikrofiltr*
	 e	–	Šedý	pěnový	filtr*
Váš	vysavač	je	vybaven	buď	kazetou	s	mikrofiltrem*	
(d+e)	nebo	kazetou	s	HEPA	filtrem*

	15.	 Rámeček	 pro	 uchycení	 papírového	 
	 sáčku	(16a)	nebo	textilního	sáčku	(16b)

Standardní příslušenství:
16.	 Sáčky
	 a	–	Papírové	sáčky*		(RS-RT9976)
	 b	–	Textilní	sáčky*
17.		 Ohebná	trubice	s	hubicí,	ručním	regulátorem		
	 výkonu	a	vestavěným	kartáčem*
18.	 Teleskopická	trubice*
19.	 Trubice*
20A	 Hubice	na	pevné	a	hladké	podlahy*
20B	 Hubice	na	pevné	a	hladké	podlahy	
	 s	odnímatelným	kartáčem*
	 a	–	na	tvrdé	pevné	a	hladké	podlahy	se	spárami
	 b	–	na	choulostivé	pevné	podlahy
21.	 dvoupolohová	hubice	(pevné	hladké		 	
	 podlahy	/	koberce)
22.		 Nástavec	na	čalounění*
23.		 Nástavec	na	spáry	s	kartáčem*
24.	 Turbokartáč*
25.	 Mini		turbokartáč*
26.	 Prodlužovací	trubice*

POPIS

	1.	Vybalení
•	 Vyjměte	zařízení	z	obalu	a	uschovejte	si	záruční	

list.
•	 Před	prvním	použitím	vašeho	přístroje	si	pečlivě	

přečtěte	návod	k	použití.
•	 Váš	vysavač	je	elektrické	zařízení,	a	proto	je	

třeba	jej	používat	za	podmínek	vhodných	pro	
taková	zařízení.

•	 Zkontrolujte,	zda	napětí	na	štítku	vysavače	
odpovídá	napětí	v	síti.	Tyto	informace	najdete	
na	spodní	straně	spotřebiče.

•	 Přístroj	vypněte	a	odpojte	vytažením	zástrčky	
z	elektrické	zásuvky:
−	 ihned	po	jeho	použití;
−	 před	každou	výměnou	příslušenství;
−	 před	každým	čištěním,	údržbou	nebo	výmě-

nou	filtru.	

2.	Rady	a	bezpečnostní	opatření
•	 Před	každým	použitím	musí	být	přívodní	kabel	

zcela	odmotán.
•	 Ujistěte	se,	že	kabel	není	zachycen	nebo	tažen	

přes	ostré	předměty.
•	 Používáte-li	prodlužovací	kabel,	ujistěte	se,	že	

je	v	dokonalém	stavu	a	je	vhodný	pro	výkon	
vašeho	vysavače.

•	 Vysavač	je	vybaven	zařízením	na	ochranu	proti	
přehřátí	motoru.	V	některých	případech	(při	
použití	ohebné	trubice	na	židle	apod.)	se	tato	
funkce	spustí	a	vysavač	může	vydávat	neob-
vyklé	zvuky.	Tomuto	zvuku	není	třeba	věnovat	
žádnou	pozornost.	

•	 Vysavačem	nikdy	nepohybujte	taháním	za	
elektrický	kabel.	K	přemísťování	přístroje	vždy	
použijte	držadlo	určené	k	přenášení.

•	 Přístroj	nikdy	nezvedejte	pomocí	přívodního	
kabelu.

•	 Přístroj	nikdy	nevypínejte	vytažením	přívodního	
kabelu	ze	zásuvky.

•	 Přístroj	nikdy	nepoužívejte	bez	sáčku	a	filtrační-
ho	systému	(kazety).

•	 Ujistěte	se,	že	filtr	(12+13,	14a,	14b	nebo14c)	
jsou	vloženy	pevně	na	svém	místě.

•	 Používejte	pouze	originální	sáčky	a	filtry	
Rowenta.

•	 Používejte	pouze	originální	příslušenství	
Rowenta.

•	 V	případě,	že	příslušenství	nebo	filtry	pro	tento	
vysavač	jsou	pro	vás	těžko	dostupné,	obraťte	
se	na	zákaznické	centrum	společnosti	Rowen-
ta.

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
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POUŽITÍ

1.	 Sestavení	 jednotlivých	 součástí	
spotřebiče
•	 Zasuňte	ohebnou	trubici	(17)	pevně	do	sacího	

otvoru	(10)	dokud	neuslyšíte	cvaknutí	–	obr.	
1.	Pro	vyjmutí	stiskněte	tlačítko	na	konektoru	
hadice	a	zatáhněte	–	obr.	2.	

•	 Pokud	je	váš	vysavač	vybaven	teleskopickou	
trubicí*	(18),	posuňte	tlačítko	pro	nastavení	
délky	vpřed,	vytáhněte	požadovanou	délku	
trubice	a	uvolněním	tlačítka	zafixujte	–	obr.	3.		
Je-li	třeba,	nasaďte	prodlužovací	trubici*	(26).	
V	opačném	případě	spojte	obě	trubice*	(19)	
lehkým	pootočením	-	obr.	3b.

•	 Na	trubici	nasaďte	požadované	příslušenství

Jak vybrat správné příslušenství
•	 Na	předložky	a	koberce	použijte	dvoupoloho-

vou	hubici	(21)	nastavenou	na	vysávání	kober-
ců	(zatažený	kartáč)	nebo	turbokartáč*	(vlákna	
a	zvířecí	chlupy).	

•	 Pro	choulostivé	hladké	povrchy	jako	např.	par-
kety,	plovoucí	podlahy	nebo	dlaždice	použijte:
−	 hubici	pro	hladké	podlahy	se	spárami*	(20B)	

s	odnímatelným	kartáčem	(a+b)
−	 dvoupolohovou	hubici	(21)	s	vysunutým	

kartáčem	(														*).
•	 Na	rohy	a	těžko	dostupná	místa:	použijte	ná-

stavec	na	spáry	(23)	adaptovaný	na	kartáč*
•	 Pro	čalounění	a	choulostivé	povrchy:	použijte	

nástavec	na	spáry	s	kartáčem*	(23),nástavec	
na	čalounění*	(22)	nebo	hubicí	s	vestavěným	
kartáčem	(17).

2.	Uvedení	přístroje	do	provozu
•	 Odviňte	celou	délku	kabelu,	vysavač	zapojte	do	

zásuvky	-	obr.	4	a	stiskněte	pedál	pro	zapnutí	/	
vypnutí	(2)	–	obr.	5.

•	 Nastavte	sací	výkon:
−	 pomocí	elektronického	regulátoru	(3):	oto-

čte	tlačítkem	elektronického	regulátoru	sa-
cího	výkonu	do	polohy	maximálního	výkonu	
pro	použití	na	podlahy	a	směrem	k	poloze	
minimálního	výkonu	pro	čalounění	a	lehké	
textilie	–	obr.	6.

−	 pomocí	mechanického	regulátoru	sacího	
výkonu	na	držadle:	pro	snížení	sacího	výko-
nu	otevřete	posuvník	na	rukojeti,	např.	pro	
čištění	choulostivých	povrchů…	-	obr.	7.

3.	Uskladnění	a	přeprava	spotřebiče
•	 Po	použití	vypněte	vysavač	pomocí	pedálu	pro	

zapnutí	/	vypnutí	(2)	a	odpojte	ze	sítě	–	obr.	8.	
Kabel	naviňte	stisknutím	pedálu	pro	automatic-
ké	navíjení	(4).

•	 Ve	vertikální	poloze	zahákněte	teleskopickou	
trubici*	(18)	na	místo	pro	uskladnění	na	spodní	
straně	přístroje	(1b)	-	obr.	9.

•	 V	horizontální	poloze	trubici	(21)	zahákněte	na	
místo	pro	uskladnění	na	zadní	straně	přístroje	
(1a)	-	obr.	10.

•	 Vysavač	můžete	snadno	přenášet	pomocí	
rukojeti	(7).

 
 

Pokyny týkající se energetického štítku
Tento	 vysavač	 je	určen	pro	univerzální	 použití.	
Pro	 dosažení	 energetické	 účinnosti	 a	 uvedené	
kategorie	výkonu	čištění	koberců	použijte	dvou-
polohovou	hubici	(21)	se	zasunutým	kartáčem	
(														*).
Pro	 dosažení	 energetické	 účinnosti	 a	 uvedené	
kategorie	 výkonu	 čištění	 pevných	 podlah	 se	
spárami	a	drážkami	použijte	
hubici	pro	hladké	podlahy	se	spárami*	 (20B.a)	
bez	odnímatelného	kartáče	(b)	nebo
dvoupolohovou	hubici	(21)	se	zasunutým	kartá-
čem	(															*).
Údaje	 poskytnuté	 na	 energetickém	 štítku	 byly	
stanoveny	 pomocí	 měřících	 metod	 defino-
vaných	 v	 směrnicí	 665*/2013	 z	 května	 2013	
a	směrnicí	666/2013	z	června	2013.

DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Před	výměnou	nástav-
ce	vysavač	vždy	vypněte	a	odpojte	z	elektrické	
sítě.

(														*).

čem	(															*).

kartáčem	(														*).
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1.	Výměna	sáčku
•	 Červené	světlo	indikátoru	zaplnění	sáčku	(5)	

signalizuje,	že	sáček	je	plný. 
Pokud	si	všimnete	snížení	výkonu	vysavače,	
nastavte	sací	výkon	na	maximum	a	přidržujte	
hubici	nad	podlahou.		Svítí-li	stále	červené	
světlo	indikátoru,	vyměňte	sáček.

•	 Ohebnou	hadici	(17)	vyjměte	ze	sacího	otvoru	
(10)	–	obr.	2.

•	 Otevřete	víko	vysavače	(9)	-	obr.	11.

A) Je-li váš vysavač vybaven papírovými sáčky* 
(16a):
•	 Vyjměte	rámeček,	na	kterém	je	sáček	připevněn	

(15)	-	obr.	12	;
•	 Sáček	(16a)	uvolněte	zatlačením	na	páčku	-	

obr.	(13)	a	vyhoďte	jej	do	odpadkového	koše	
-	obr.	14.

•	 Pomocí	páčky	do	rámečku	umístěte	nový	sáček	
a	zacvakněte	–	obr.	16.	Rámeček	se	sáčkem	za-
suňte	zpět	do	prostoru	ve	vysavači	zasunutím	
na	vodící	lišty	-	obr.	17.

•	 Před	uzavřením	krytu	(9)	se	ujistěte,	že	sáček	je	
ve	správné	poloze	(9).

b) Je-li je váš vysavač vybaven textilními sáčky* 
(16b):
•	 Vyjměte	rámeček,	na	kterém	je	sáček	připev-

něn	(15)	z	prostoru	na	sáček	(8)	–	obr.	12,	
poté	textilní	sáček	(16b)	vysuňte	z	vodících	lišt	
-		obr.	13.	

•	 Sáček	otevřete	pomocí	zipu	-	obr.	15a	a	jeho	
obsah	vysypte	do	odpadového	koše	-	obr.	15b.

•	 Sáček	operte	pod	tekoucí	vodou	-	obr.	15c.
•	 Nechte	vyschnout	po	dobu	nejméně	24	hodin	

(sáček	nevracejte	zpět	do	vysavače,	dokud	není	
zcela	suchý)	-	obr.	15d.

•	 Textilní	sáček	opět	uzavřete.	Než	sáček	vrátíte	
zpět,	ujistěte	se,	že	zip	je	zcela	zavřený	–	obr.	
15e.

•	 Vraťte	sáček	zpět	na	rámeček	–	obr.	16.
•	 Než	zavřete	víko	vysavače,	ujistěte	se,	že	textil-

ní	sáček*	(16.b)	a	rámeček	na	sáček	(15)	jsou	
umístěny	ve	správné	poloze.

  

2.	Čištění	ochranného	pěnového	fil-
tru	motoru
•	 Při	používání	přístroje	musí	být	ochranný	pěno-

vý	filtr	(13)	vždy	na	svém	místě.
•	 Otevřete	víko	vysavače.	Vyjměte	mřížku	(12)	-	

obr.	18	a	vyndejte	pěnový	filtr	(13)	-	obr.	19.
•	 Při	každé	desáté	výměně	sáčku	filtr	vyklepejte	

a	omyjte	teplou	mýdlovou	vodou	(neagresivním	
čisticím	prostředkem).

•	 Filtr	opláchněte	a	před	nasazením	jej	nechte	
vyschnout	alespoň	12	hodin.

Pozor:	Než	filtr	vložíte	zpět	do	vysavače,	ujistěte	se,	
že	je	dokonale	suchý.

3.	 Výměna	 kazety	 s	 HEPA	 filtrem	
(RS-RT9977),	vhodné	pro	vysavače	
s	papírovými	sáčky

•	 Otevřete	víko	vysavače	(9)	-	obr.	11.
•	 Vyjměte	kazetu	s	HEPA	filtrem*	(14a)	-	obr.	20a.
•	 Kazetu	vyhoďte	do	odpadkového	koše.
•	 Do	určeného	prostoru	vložte	novou	kazetu	

s	HEPA	filtrem*	(14a)	-	obr.	20e.
•	 Před	uzavřením	víka	(9)	se	ujistěte,	že	kazeta	

s	HEPA	filtrem*	(14a)	je	uložena	ve	správné	
poloze.

4.	 Čištění	 kazety	 s	 HEPA	 filtrem*	
vhodné	pro	textilní	sáčky

•	 Otevřete	víko	vysavače	(9)	-	obr.	11
•	 Vyjměte	kazetu	s	HEPA	filtrem*	(14b)	-	obr.	20a	

a	obsah	vysypte	do	odpadkového	koše	-	obr.	
20b.

•	 Kazetu	omyjte	pod	tekoucí	vodou	-	obr.	20c	
a	nechte	schnout	nejméně	24	hodin	-	obr.	20d.

•	 Ujistěte	se,	že	kazeta	s	HEPA	filtrem	je	dokona-
le	suchá,	než	ji	vložíte	zpět	do	vysavače.

•	 Omyvatelnou	kazetu	s	HEPA	filtrem*	(14b)	
vložte	zpět	do	vysavače	obr.	20e.

•	 Kazetu	s	omyvatelným	HEPA	filtrem*	čistěte	
každých	6	měsíců.

Důležité	upozornění:	Před	údržbou	a	čištěním	
přístroj	vždy	vypněte	a	odpojte	ze	sítě.

Důležité	 upozornění:	 Kazetu	 s	 HEPA	 filtrem*		
(RS-RT9977)	měňte	každých	6	měsíců	(v	závis-
losti	na	četnosti	používání).

Důležité	 upozornění:	 Tento	 způsob	 čištění	 je	
vhodný	pouze	pro	kazety	s	HEPA	filtrem*.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
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•	 Opravy	by	měly	být	prováděny	pouze	odborníky,	a	to	
s	použitím	originálních	náhradních	dílů.	Opravy	prováděné	
uživatelem	mohou	být	nebezpečné.	Obraťte	se	na	nejbližší	
autorizované	servisní	středisko	nebo	na	zákaznický	servis	
společnosti	Rowenta	(viz	informace	na	poslední	straně).

1.	Pokud	váš	vysavač	nelze	zapnout
•	 Přístroj	není	napájen:		Zkontrolujte,	zda	je	přístroj	

řádně	zapojen	do	zásuvky.

2.	Pokud	váš	vysavač	nevysává
•	 Příslušenství	nebo	trubice	jsou	ucpané:	Příslušenství	

nebo	hadici	vyčistěte.	
•	 Víko	nelze	řádně	zavřít:	Zkontrolujte	polohu	sáčku	

a	rámečku	na	sáček	(15)	a	víko	zavřete.

3.	 Pokud	 vysavač	 řádně	 nevysává	
nebo	vydává	pískavý	zvuk
•	 Příslušenství	nebo	trubice	jsou	částečně	ucpané:	

Příslušenství	nebo	trubici	vyčistěte.	
•	 Sáček	je	přeplněný	nebo	plný	jemného	prachu:	vyměň-

te	papírový	sáček*	nebo	vyprázdněte	textilní	sáček*.
•	 Pěnový	filtr	je	nasycený.	Filtr	vyčistěte.	
•	 Indikátor	zaplnění	sáčku	svítí	červeně,	filtrační	systém	

je	nasycený.

−	 Kazeta	s	HEPA	filtrem*:	Kazetu	s	HEPA	fil-
trem*	vyměňte	a	vraťte	zpět	na	místo.

−	 Kazeta	s	omyvatelným	HEPA*	filtrem:	Kazetu	
s	HEPA	filtrem*	vyměňte	nebo	vyčistěte	
a	vraťte	zpět	na	místo.

−	 Kazeta	s	mikrofiltrem*:	Vyjměte	mikrofiltr	
z	kazety	a	vyměňte	jej.	Šedý	pěnový	filtr	vy-
perte,	vyždímejte	a	nechte	alespoň	12	hodin	
schnout.	Poté	jej	vraťte	zpět	na	místo.

•	 Elektronický	regulátor	výkonu	je	v	pozici	na	mini-
mum:	zvyšte	sací	výkon	pomocí	elektronického	
regulátoru*	(pokud	nevysáváte	jemné	textilie).	

•	 Mechanický	regulátor	sacího	výkonu	na	držadle	je	
otevřený:	Regulátor	zavřete.

4.	 Pokud	 svítí	 červené	 světlo	 indi-
kátoru	zaplnění	sáčku
•	 Sáček	je	plný:	Vyměňte	papírový	sáček*	nebo	

vyprázdněte	textilní	sáček*.

5.	 Lze-li	 podlahovou	 hubicí	 pohy-
bovat	pouze	ztěžka
•	 Otevřete	mechanický	regulátor	na	držadle	nebo	

snižte	sací	výkon	vysavače.
•	 Zkontrolujte,	zda	používáte	hubici	(21)	v	nastave-

ní	vhodném	pro	vysávaný	povrch:	Pro	předložky	
a	koberce	použijte	hubici	se	zataženým	kartáčem,	
pro	dřevěné	a	další	pevné	povrchy	použijte	hubici	
s	vytaženým	kartáčem.

5.	Výměna	kazety	s	mikrofiltrem	RS
-RT9501)

•	 Otevřete	víko	vysavače	(9)	-	obr.	11.
•	 Vyjměte	kazetu	s	mikrofiltrem*	(14c)	-	obr.	20a.
•	 Oddělte	šedý	pěnový	filtr	(14e)	od	mikrofiltru	

(14d).
•	 Mikrofiltr	(14d)	vyhoďte	do	odpadkového	koše	

a	vyměňte	za	nový.
•	 Šedý	pěnový	filtr	(14e)	vyperte	v	teplé	mýdlové	

vodě	(neagresívním	pracím	prostředku).	Filtr	
vyždímejte	a	nechte	alespoň	12	hodin	schnout.

Upozornění:	Ujistěte	se,	že	šedý	pěnový	filtr	je	do-
konale	 suchý	předtím,	než	ho	 vložíte	 zpět	do	 vy-
savače.
•	 Šedý	pěnový	filtr	(14e)	nasaďte	na	mikrofiltr	(14d).
•	 Kazetu	s	mikrofiltrem*	(14c)	vložte	zpět	do	

určeného	prostoru	-	obr.	20e.
•	 Předtím,	než	zavřete	víko	vysavače	(9)	se	ujistě-

te,	že	kazeta	s	mikrofiltrem	*	(14c)	je	umístěna	
správně.

6.	Čištění	vysavače
•	 Tělo	vysavače	čistěte	měkkým	suchým	hadří-

kem	a	poté	nechte	oschnout.
•	 Víko	vysavače	otřete	suchým	hadříkem	–	obr.	21.
•	 Nepoužívejte	agresivní	nebo	brusné	čisticí	

prostředky.

Důležité	upozornění:		Mikrofiltr*		RS-	RT9501)	
měňte	každých	šest	měsíců.

Důležité	 upozornění:	 Pokud	 váš	 vysavač	 pře-
stane	efektivně	fungovat,	nebo	ho	chcete	zkon-
trolovat,	vypněte	jej	pomocí	pedálu	pro	zapnutí	
a	vypnutí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
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*	V	závislosti	na	modelu:	toto	vybavení	je	specifické	pro	určité	modely	nebo	je	dostupné	jako	doplňkové	příslušenství
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

ZÁRUKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.	Pokud	se	přívodní	kabel	nenavi-
ne	zcela	zpět
•	 Elektrický	kabel	se	při	navíjení	zpomaluje:

Kabel	znovu	vytáhněte	a	stiskněte	pedál	auto-
matického	navíjení	kabelu.

Pokud	 problém	 přetrvává,	 dopravte	 vysavač	 do	
nejbližšího	 autorizovaného	 servisního	 střediska	
společnosti	 Rowenta.	 Pro	 seznam	 schválených	
autorizovaných	středisek	se	obraťte	na	zákaznic-
ké	středisko	společnosti	Rowenta.

 

•	 Tento	přístroj	je	určen	pouze	pro	použití	
v	domácnosti.	Výrobce	nenese	žádnou	zodpo-
vědnost	a	záruka	se	nevztahuje	na	případy	po-
škození	z	důvodu	komerčního	užívání	přístroje,	
jeho	nevhodného	používání	nebo	nedodržení	
pokynů	výrobce.	

•	 Před	prvním	použitím	vašeho	přístroje	si	pečlivě	
přečtěte	návod	k	použití.	V	případě	jakéhokoliv	
použití,	které	není	v	souladu	s	pokyny	výrobce,	
společnost	Rowenta	nenese	žádnou	odpověd-
nost.

•	 V	souladu	s	platnými	předpisy	musí	být	všech-
na	zařízení,	která	jsou	mimo	provoz,	učiněna	
trvale	nefunkčními:	Před	vyhozením	přístroj	
odpojte	ze	zásuvky	a	odřízněte	kabel.

Ochrana	životního	prostředí	je	na	prvním	místě!

Váš	přístroj	 je	vyroben	z	hodnotných	materiálů,	
které	lze	znovu	použít	nebo	recyklovat.
Odneste	přístroj	do	sběrného	místa	nebo	auto-
rizovaného	 servisního	 střediska,	 aby	 mohl	 být	
recyklován.
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Z	 dôvodu	 zaistenia	 vašej	 bezpečnosti	 je	
tento	spotrebič	vyrobený	v	súlade	so	všet-
kými	platnými	normami	a	nariadeniami.

•	 Tento	 spotrebič	 nepoužívajte,	 ak	 je	
jeho	 napájacia	 šnúra	 poškodená.	
Z	 bezpečnostných	 dôvodov	 môže	
byť	napájacia	šnúra	a	systém	navíjania	
napájacej	 šnúry	 vymenený	 výhradne	
autorizovaným	servisným	strediskom	
spoločnosti	Rowenta.

•	 Nikdy	 neponechávajte	 spotrebič	
v	prevádzke	bez	zodpovedného	do-
zoru.

•	 Nedržte	 nadstavec	 zariadenia	 alebo	
hadicu	v	bezprostrednej	blízkosti	očí	
alebo	uší.

•	 Nepoužívajte	váš	vysávač	na	vysáva-
nie	 mokrých	 povrchov,	 vody	 alebo	
tekutín	akéhokoľvek	druhu,	horúcich	
látok,	 extrémne	 jemných	 čiastočiek	
(omietka,	 cement,	 popol	 a	 podob-
ne),	veľkých	ostrých	predmetov	(roz-
bité	sklo),	produktov	klasifikovaných	
ako	škodlivé	(rozpúšťadlá,	riedidlá...),	
korozívnych	 látok	 (kyseliny,	 čistiace	
prostriedky...),	horľavín	a	explozívnych	
látok	(ropné	produkty	alebo	alkohol).

•	 Nikdy	neponárajte	spotrebič	do	vody,	
nestriekajte	vodu	na	povrch	spotrebi-
ča	a	neskladujte	ho	v	exteriéroch.

•	 Spotrebič	nepoužívajte,	ak	vám	spa-
dol	a	javí	známky	viditeľného	poško-
denia	alebo	sa	vám	zdá,	že	prevádzka	
spotrebiča	 nie	 je	 správna.	 V	 takom	
prípade	 spotrebič	 neotvárajte,	 ale	
odošlite	ho	do	najbližšieho	Autorizo-
vaného	 servisného	 strediska	 alebo	

kontaktujte	Zákaznícke	centrum	spo-
ločnosti	Rowenta.

•	 Platí	 pre	 krajiny,	 ktoré	 podliehajú	
označovaniu	v	zmysle	predpisov	EÚ:	
Tento	spotrebič	môžu	používať	deti	
vo	veku	vyššom	ako	8	rokov	a	osoby	
so	zníženými	mentálnymi	alebo	fyzic-
kými	schopnosťami	alebo	vnímaním,	
prípadne	 osoby	 s	 nedostatočnými	
skúsenosťami	za	predpokladu,	že	sú	
pod	 dozorom	 zodpovednej	 osoby	
alebo	boli	poučené	o	používaní	spot-
rebiča	bezpečným	spôsobom	a	poro-
zumeli	súvisiacim	nebezpečenstvám.	
Nedovoľte	deťom	hrať	sa	so	spotrebi-
čom.	Čistenie	a	používateľská	údržba	
nesmie	byť	vykonávaná	dieťaťom	bez	
dozoru	zodpovednej	osoby.	Zariade-
nie	a	jeho	napájaciu	šnúru	uchovávaj-
te	mimo	dosahu	detí.

•	 Platí	 pre	 krajiny,	 ktoré	 nepodliehajú	
predpisom	EÚ:	Tento	spotrebič	nie	je	
určený	 na	 používanie	 osobami	 (vrá-
tane	 detí)	 so	 zníženými	 fyzickými,	
vnemovými	alebo	mentálnymi	schop-
nosťami	 alebo	 osobami	 s	 nedosta-
točnými	skúsenosťami	a	vedomosťa-
mi,	s	výnimkou	prípadu,	keď	sú	tieto	
osoby	 pri	 používaní	 zariadenia	 pod	
dohľadom	skúsenej	osoby	zodpoved-
nej	za	ich	bezpečnosť.	Je	nevyhnutné	
zabezpečiť	dozor,	ktorý	zaistí,	že	deti	
sa	so	spotrebičom	nebudú	hrať.

•	 Pokyny	 na	 čistenie	 a	 vykonávanie	
údržby	nájdete	na	strane	13.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
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1.	 a	–	Horizontálna	poloha
	 b	–	Vertikálna	poloha
2.	 Vypínač	Zap./Vyp.
3.	 Elektronický	regulátor	výkonu
4.	 Tlačidlo	navíjača	napájacej	šnúry
5.	 Svetelný	indikátor	plného	vrecka
6.	 Vzduchový	výduch
7.	 Vertikálna	rukoväť
8.	 Priestor	pre	vrecko
9.	 Veko
10.	 Nasávací	otvor
11.	 a	–	Klapka	otvárania	veka
	 b	–	Detektor	prítomnosti	vrecka
12.	 Ochranná	mriežka	motora
13.	 Penový	filter	na	ochranu	motora
14.	 a	–	Kazeta	HEPA	filtra*	(ref.	RS-RT9977),	
	 	 vhodná	pre	papierové	vrecká
	 b	–	Kazeta	HEPA	filtra*,	vhodná	pre	
	 	 textilné	vrecká*
	 c	–	Kazeta	Mikrofiltra*	(ref.	RS-RT9501)
	 d	–	Mikrofilter*
	 e	–	Filter	zo	sivej	peny*
Váš	 vysávač	 je	 vybavený	 buď	 kazetou	mikrofiltra*	
(d+e)	alebo	kazetou	HEPA	filtra*

	15.	 Podporná	konštrukcia	papierového	vrecka*		
	 (16a)	alebo	textilného	vrecka	(16b)

Štandardné príslušenstvo:
16.	 Vrecká
	 a	–	Papierové	vrecká*	(ref.	RS-RT9976)
	 b	–	Textilné	vrecká*
17.		 Flexibilná	hadica	s	nadstavcom,	mechanické		
	 ovládanie	výkonu	a	integrovaná	kefa*
18.	 Teleskopická	rúra*
19.	 Rúra*
20A	 Nadstavec	na	tvrdé	podlahy*
20B	 Nadstavec	na	tvrdé	podlahy	s	odnímateľnou		
	 kefou*
	 a	–	vhodné	na	použitie	na	tvrdých	podlahách		
	 	 so	štrbinami
	 b	–	vhodné	na	použitie	na	krehkých	podlahách
21.	 2-polohový	nadstavec	(tvrdé	podlahy	–	koberce)
22.		 Nadstavec	na	čistenie	nábytku*
23.		 Štrbinový	nadstavec	konvertovateľný	na	kefu*
24.	 Turbokefa*
25.	 Mini	turbokefa*
26.	 Predlžovacia	rúra*

POPIS

1.	Odbalenie
•	 Pred	prvým	použitím	spotrebiča	ho	odbaľte,	

odložte	si	záručný	list	a	pozorne	si	prečítajte	
návod	na	použitie.

•	 Váš	vysávač	je	elektrické	zariadenie:	je	povole-
né	ho	používať	len	v	normálnych	prevádzkových	
podmienkach.

•	 Skontrolujte,	či	napájacie	napätie	vášho	vysáva-
ča	zodpovedá	parametrom	vo	vašom	elektric-
kom	rozvode.	Túto	informáciu	nájdete	v	dolnej	
časti	spotrebiča.

•	 Vypnite	a	odpojte	spotrebič	vytiahnutím	elek-
trickej	šnúry	zo	siete:
−	 ihneď	po	použití,
−	 vždy	pri	výmene	príslušenstva,
−	 pred	každým	čistením,	údržbou	a	výmenou	

filtra.	

2.	Tipy	a	upozornenia
•	 Pred	každým	použitím	je	potrebné	rozvinúť	

celú	napájaciu	šnúru.
•	 Dbajte,	aby	sa	napájacia	šnúra	nezachytila	

alebo	nepoškodila	na	ostrých	hranách.
•	 Ak	používate	predlžovaciu	šnúru,	uistite	sa,	či	je	

v	dokonalom	stave	a	či	má	kapacitu	postačujú-
cu	na	výkon	vášho	vysávača.

•	 Váš	vysávač	je	vybavený	zariadením	na	ochranu	
pred	prehriatím	motora.	V	niektorých	prípadoch	
(pri	použití	flexibilnej	hadice	na	čistenie	kresiel	
a	podobne)	môže	dôjsť	k	aktivácii	zariadenia,	
pričom	následne	spotrebič	vydáva	nezvyčajný	
hluk.	Takýto	jav	nepredstavuje	poruchu.

•	 Vysávač	nepresúvajte	ťahaním	za	napájaciu	
šnúru.	Spotrebič	vždy	uchopte	a	prenášajte	za	
prepravnú	rukoväť.

•	 Nepoužívajte	napájaciu	šnúru	na	zdvíhanie	
spotrebiča.

•	 Nikdy	neodpájajte	spotrebič	od	elektrickej	siete	
potiahnutím	za	napájaciu	šnúru.

•	 Nikdy	nepoužívajte	vysávač	bez	založeného	
vrecka	a	filtračného	systému	(kazety).

•	 Skontrolujte,	či	je	filter	(12+13	alebo	14a	alebo	
14b	alebo	14c)	pevne	nasadený.

•	 Používajte	výhradne	originálne	vrecká	a	filtre	
Rowenta.

•	 Používajte	výhradne	originálne	príslušenstvo	
Rowenta.

•	 V	prípade,	že	si	neviete	zadovážiť	príslušenstvo	
a	filtre	pre	tento	vysávač,	neváhajte	a	kontak-
tujte	zákaznícke	služby	spoločnosti	Rowenta.

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM
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POUŽÍVANIE

1.	Montáž	 jednotlivých	dielov	spo-
trebiča
•	 Zatlačte	flexibilnú	hadicu	(17)	pevne	do	

nasávacieho	otvoru	(10),	až	kým	nezačujete	
kliknutie	–	fig.	1.	Ak	chcete	hadicu	odpojiť,	
stlačte	tlačidlo	na	konektore	hadice	a	potiahni-
te	–	fig.	2.

•	 Ak	je	váš	vysávač	vybavený	teleskopickou	
rúrou*	(18):	zatlačte	zaisťovacie	tlačidlo,	
potiahnite	rúru	na	požadovanú	dĺžku.	Uvoľnite	
zaisťovacie	tlačidlo	–	fig.	3a.	–	a	kliknutím	zais-
tite	v	príslušnom	otvore	na	predlžovacej	rúre*	
(26).	V	opačnom	prípade	miernym	pootočením	
nasaďte	dve	rúry*	(19)	–	fig.3b.

•	 Nasaďte	požadované	príslušenstvo	na	koniec	rúry:

Vyberte si správne príslušenstvo
•	 na	čistenie	koberčekov	a	kobercov:	použite	

2-polohový	nadstavec	(21)	v	polohe	pre	kober-
ce	(zatiahnutá	kefa)	alebo	turbokefu*	(vlákna	
a	zvieracia	srsť).

•	 Na	čistenie	hladkých	podláh,	ako	napríklad	
parkety,	laminátové	podlahy	alebo	dlažba	od-
porúčame	použiť	nasledovnú	konfiguráciu:
−	 nadstavec	na	hladké	podlahy	s	drážkami*,	so	

zatiahnutou	kefou	(20B	a+b)
−	 dvojpolohovú	vysávaciu	hlavu	(21)	s	vysunu-

tou	kefou	(														*).
•	 Na	čistenie	rohov	a	ťažko	prístupných	miest:	

použite	štrbinový	nadstavec	konvertovateľný	na	
kefu*	(23)	v	plochom	nastavení.

•	 Pri	čistení	čalúnených	povrchov:	použite	štrbi-
nový	nadstavec	konvertovateľný	na	kefu*	(23)	
alebo	nadstavec	na	čalúnený	nábytok*	(22),	
prípadne	kefu	integrovanú	do	nadstavca	(17).

2.	Pripojenie	napájacej	šnúry	a	spustenie	
spotrebiča
•	 Úplne	odviňte	napájaciu	šnúru,	pripojte	šnúru	

vysávača	do	elektrickej	siete	-	fig.	4	a	stlačte	
tlačidlo	Zap./Vyp.	(2)	–	fig.5.

•	 Nastavenie	sacieho	výkonu:
−	 použitie	elektrického	regulátora	výkonu	

(3):	otočte	elektronický	ovládač	výkonu:	
na	nastavenie	sacieho	výkonu:	smerom	
k	maximálnej	polohe	na	použitie	na	čistenie	
podláh	a	k	minimálnej	polohe	pre	použitie	
na	čistenie	jemných	textílií	-	fig.6.

−	 s	mechanickým	regulátorom	výkonu	na	
rukoväti:	otvorením	prieduchu	pomocou	
posuvného	ovládača	manuálne	znížite	sací	
výkon,	napríklad	pre	použitie	na	jemných	
povrchoch	-	fig.7.

3.	Uskladnenie	a	preprava	spotrebiča
•	 Po	použití	vypnite	váš	vysávač	stlačením	tla-

čidla	Zap./Vyp.	(2)	a	odpojením	od	elektrickej	
siete	-	fig.8.	Naviňte	elektrickú	šnúru	stlačením	
tlačidla	na	navinutie	šnúry	(4).

•	 Vo	vertikálnej	polohe	zasuňte	teleskopickú	
rúru*	(18)	na	miesto	pre	rúru	v	spodnej	časti	
spotrebiča	(1b)	-	fig.	9.

•	 V	horizontálnej	polohe	zasuňte	nadstavec	(21)	
na	miesto	v	zadnej	časti	spotrebiča	(1a)	-	fig.	10.

•	 Vysávač	prenášajte	pomocou	prepravnej	ruko-
väte	(7).

 
 

Pokyny súvisiace s energetickým štítkom
Toto	zariadenie	je	vysávač	na	všeobecné	použi-
tie.	Na	dosiahnutie	energetickej	účinnosti	a	sa-
cieho	 výkonu	 v	 kategórii,	 ktorá	 je	 uvedená	 na	
koberci,	 prosím,	 použite	 dvojpolohovú	 vysáva-
ciu	hlavu	(21)	so	zatiahnutou	kefou	(																		*).
Na	dosiahnutie	energetickej	účinnosti	a	sacieho	
výkonu	v	kategórii	uvedenej	na	 tvrdých	podla-
hách	so	spojmi	a	drážkami	použite:
*	 nadstavec	 pre	 hladké	 podlahy	 s	 drážkami*	
(20B.a)	bez	odnímateľnej	kefy	(b).
*	 dvojpolohovú	 vysávaciu	 hlavu	 (21)	 so	 zatia-
hnutou	kefou	(																*).
Údaje	 uvedené	 na	 energetickom	 štítku	 boli	
stanovené	pomocou	meracích	metód	definova-
ných	 v	 Smerniciach	 665/2013	 z	 3.	mája	 2013	
a	666/2013	zo	dňa	8.	júla	2013.

DÔLEŽITÉ	 Vždy	 pred	 výmenou	 príslušenstva	
vypnite	a	odpojte	vysávač	od	elektrickej	siete.

ciu	hlavu	(21)	so	zatiahnutou	kefou	(																		*).

hnutou	kefou	(																*).

tou	kefou	(														*).
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1.	Výmena	vrecka
•	 Svetelný	indikátor	plného	vrecka	(5)	indikuje	

naplnenie	vrecka	alebo	jeho	upchatie. 
Ak	zaznamenáte,	že	váš	vysávač	je	menej	
účinný,	nastavte	ho	na	najvyšší	výkon	a	podržte	
nadstavec	nad	podlahou.	Ak	je	indikátor	aj	
naďalej	červený,	vymeňte	vrecko.

•	 Odpojte	flexibilnú	hadicu	(17)	od	nasávacieho	
otvoru	(10)	–	fig.	2.

•	 Otvorte	veko	(9)	vysávača	-	fig.	11.

A) Ak je váš model vysávača vybavený papiero-
vým vreckom* (16a):
•	 Demontujte	podpornú	konštrukciu	vrecka	(15)	

-	fig.	12	;	potom	odopnite	vrecko	(16.a)	zatlače-
ním	páčky	-	fig.	1	a	vyhoďte	ho	do	komunálne-
ho	odpadu	-	fig.	14.

•	 Nasaďte	nové	vrecko,	upravte	jeho	polohu	
pomocou	jazýčka	a	pripnite	ho	na	podpornú	
konštrukciu	vrecka	-	fig	16.	Podpornú	konštruk-
ciu	vrecka	vložte	do	vodiacich	prvkov	-	fig.	17	
a	vložte	vrecko	do	priestoru	pre	vrecko.

•	 Pred	zatvorením	veka	priestoru	pre	vrecko	
skontrolujte,	či	je	poloha	vrecka	správna.	(9).

b) Ak je váš model vysávača vybavený textilným 
vreckom* (16b):
•	 Vytiahnite	podpornú	konštrukciu	vrecka	(15)	

z	priestoru	vrecka	(8)	–	fig.12.,	potom	odopnite	
vrecko	(16b)	pomocou	páčky	-	fig.13.

•	 Pomocou	zipsu	otvorte	vrecko	-	fig.	15a,	obsah	
vrecka	vysypte	do	smetnej	nádoby	-	fig.	15b.

•	 Vrecko	umyte	pod	tečúcou	vodou	-	fig.	15c.
•	 Nechajte	uschnúť	najmenej	24	hodín	(vrecko	

vložte	na	jeho	miesto	len	v	prípade,	že	je	úplne	
suché)	-	fig.	15d.

•	 Opäť	zatvorte	textilné	vrecko:	pred	vložením	
vrecka	do	priestoru	pre	vrecko	skontrolujte,	či	
je	zips	úplne	uzatvorený	-	fig.15e.

•	 Upravte	polohu	textilného	vrecka	v	podpornej	
konštrukcii	vrecka	-	fig.16.

•	 Skontrolujte,	či	je	textilné	vrecko*	(16.b)	a	pod-
porná	konštrukcia	vrecka	(15)	správne	vložená.
Potom	zatvorte	veko.

  

2.	Vyčistite	penový	filter	na	ochranu	
motora
•	 Penový	filter	na	ochranu	motora	(13)	musí	byť	

vždy	pri	používaní	spotrebiča	založený.
•	 Otvorte	veko.	Vytiahnite	mriežku	(12)	-	fig.18	

a	odstráňte	penový	filter	(13)	-	fig.	19.
•	 Vždy	po	10	výmenách	vrecka	penový	filter	

vytraste	a	následne	vyčistite	teplou	vodou	so	
saponátom	(jemný	čistiaci	prostriedok).

•	 Penový	filter	opláchnite	a	nechajte	približne	12	
hodín	schnúť.	Potom	ho	založte	na	jeho	miesto.

POZN.:	Pred	založením	do	vysávača	sa	uistite,	že	je	
penový	filter	úplne	suchý.

3.	Výmena	kazety	HEPA	filtra*	(Ref.	
RS-RT9977)	 za	 novú,	 vhodnú	 pre	
papierové	vrecká

•	 Otvorte	veko	(9)	vysávača	-	fig.	11.
•	 Vytiahnite	kazetu	HEPA	filtra*	(14a)	-	fig.	20a
•	 Kazetu	vyhoďte	do	smetnej	nádoby.
•	 Založte	novú	kazetu	HEPA*	filtra*	(14a)	na	urče-

né	miesto	-	fig.	20e.
•	 Pre	zatvorením	veka	skontrolujte,	či	je	kazeta	

HEPA	filtra*	(14a)	správne	založená	(9).

4.	 Čistenie	 kazety	 HEPA	 filtra*,	
vhodného	pre	textilné	vrecká

•	 Otvorte	veko	(9)	vysávača	-	fig.	11.
•	 Vytiahnite	kazetu	HEPA	filtra	(14b)	-	fig.	20a,	

vytraste	kazetu	HEPA	filtra	nad	smetnou	nádo-
bou	-	fig.	20b.

•	 Následne	kazetu	vyumývajte	pod	tečúcou	vo-
dou	-	fig.	20c	a	nechajte	ju	schnúť	najmenej	24	
hodín	-	fig.	20d.

•	 Pred	opätovným	založením	kazety	HEPA	filtra	do	
vysávača	skontrolujte,	či	je	kazeta	úplne	suchá.

•	 Vymeňte	umývateľnú	kazetu	HEPA	filtra*	(14b)	
a	založte	ju	do	jej	puzdra	-	fig.20e.

•	 Umývateľnú	kazetu	HEPA	filtra	vyčistite	každých	
6	mesiacov.

Dôležité:	 Pred	 začatím	 čistenia	 alebo	 údržby	
vždy	vypnite	vysávač	a	odpojte	ho	od	elektrickej	
siete.

Dôležité:	Kazetu	HEPA	filtra*	(Ref.	RS-RT9977)	
vymeňte	vždy	po	6	mesiacoch	 (v	závislosti	od	
frekvencie	používania).

Vezmite	na	vedomie!	Táto	čistiaca	operácia	je	
vyhradená	len	pre	kazety	HEPA	filtra*.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
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•	 Opravy	môžu	vykonávať	len	odborne	spôsobilé	
osoby,	len	s	použitím	originálnych	náhradných	
dielov.	Opravy	vykované	používateľom	môžu	
predstavovať	nebezpečenstvo.	Kontaktujte	
najbližšie	autorizované	servisné	stredisko	alebo	
zákaznícke	služby	spoločnosti	Rowenta	(pozri-
te	detaily	na	poslednej	strane).

1.	Ak	sa	váš	vysávač	nezapne
•	 Napájanie	spotrebiča	je	odpojené:	skontrolujte,	

či	je	vysávač	správne	pripojený	k	elektrickej	sieti.

2.	Ak	váš	vysávač	nevysáva
•	 Nadstavec	alebo	hadica	je	upchatá:	odstráňte	

prekážku	v	nadstavci	alebo	v	hadici.
•	 Veko	nie	je	správne	uzatvorené:	skontrolujte	

polohu	vrecka	a	podpornej	konštrukcie	vrecka	
(15),	potom	zatvorte	veko.

3.	Ak	váš	vysávač	nevysáva	dostatočnou	
sacou	silou	alebo	vydáva	pískajúci	zvuk
•	 Nadstavec	je	čiastočne	zablokovaný:	odblokujte	

nadstavec	alebo	hadicu
•	 Vrecko	je	plné	alebo	upchaté	jemným	prachom:	vymeň-

te	papierové	vrecko*	alebo	vyprázdnite	textilné	vrecko*.
•	 Penový	filter	je	upchatý.	Vyčistite	penový	filter.
•	 Ak	je	indikátor	plného	vrecka	aj	naďalej	aktivovaný,	

filtračný	systém	je	upchatý.
−	 Kazeta	Hepa*	filtra:	vymeňte	kazetu	HEPA	

filtra*	v	založte	ju	na	príslušné	miesto.
−	 Umývateľná	kazeta	HEPA*	filtra:	vyčistite	ale-

bo	vymeňte	umývateľnú	kazetu	HEPA	filtra	
a	vložte	ju	na	príslušné	miesto.

−	 Kazeta	mikrofiltra*:	vytiahnite	mikrofilter	
z	kazety	a	vymeňte	ho.	Vyumývajte	sivý	
penový	filter,	vyžmýkajte	ho	a	nechajte	ho	
schnúť	najmenej	12	hodín.	Potom	ho	nasaď-
te	späť	na	jeho	miesto.

•	 Elektronický	regulátor	výkonu*	je	vo	svojej	minimálnej	
polohe:	zvýšte	výkon	vysávača	pomocou	regulátora	
sacieho	výkonu*	(ak	nevysávate	citlivé	povrchy).

•	 Mechanický	regulátor	sacieho	výkonu	na	rukoväti	je	ot-
vorený:	zatvorte	mechanický	regulátor	sacieho	výkonu.

4.	Ak	je	indikátor	plného	vrecka	aj	naďalej	
aktívny
•	 Vrecko	je	upchaté:	vymeňte	papierové	vrecko*	

alebo	vyprázdnite	textilné	vrecko*

5.	Ak	je	posúvanie	nadstavca	príliš	
namáhavé
•	 Otvorte	otvor	regulátora	sacieho	výkonu	na	rukovä-

ti	alebo	znížte	sací	výkon	zariadenia.
•	 Skontrolujte,	či	je	poloha	nadstavca	(21)	vhod-

ná	na	vysávanie	daného	povrchu:	na	čistenie	
koberčekov	a	kobercov	použite	nadstavec	
so	zatiahnutou	kefou,	pri	čistení	drevených	
povrchov	a	tvrdých	podláh	použite	nadstavec	
s	vysunutou	kefou.

5.	 Výmena	 kazety	mikrofiltra*	 (ref.	
RS-RT9501)

•	 Otvorte	veko	(9)	vysávača	-	fig.	11.
•	 Vytiahnite	kazetu	mikrofiltra*	(14c)	-	fig.	20a.
•	 Oddeľte	sivý	penový	filter	(14e)	od	zvyšku	mikro-

filtra	(14d).
•	 Mikrofilter	(14d)	vyhoďte	do	smetnej	nádoby	

a	nahraďte	ho	novým	mikrofiltrom.
•	 Vyumývajte	sivý	penový	filter	(14e)	vlažnou	vodou	

so	saponátom	(jemný	čistiaci	prostriedok).	Vyžmý-
kajte	ho	a	nechajte	ho	schnúť	najmenej	12	hodín.

Pozor:	Pred	založením	do	vysávača	sa	uistite,	že	je	
sivý	penový	filter	úplne	suchý.
•	 Založte	sivý	penový	filter	(14e)	do	mikrofiltra	(14d).
•	 Opäť	nasaďte	kazetu	mikrofiltra*	(14c)	na	prí-

slušné	miesto	-	fig.	20e.
•	 Pred	zatvorením	veka	(9)	skontrolujte,	či	je	

kazeta	mikrofiltra*	(14c)	správne	nasadená.

6.	Čistenie	vysávača
•	 Vyčistite	telo	vysávača	pomocou	jemnej	navlh-

čenej	handričky	a	nechajte	vyschnúť.
•	 Vyčistite	kryty	suchou	handričkou	-	fig.	21.
•	 Nepoužívajte	abrazívne	alebo	agresívne	pro-

dukty.

Poznámka:	Vykonajte	výmenu	mikrofiltra*	(ref.	
RS-RT9501)	pri	každej	šiestej	výmene	vrecka.

Dôležité:	Ihneď,	keď	spozorujete	straty	na	výko-
ne	 vysávača,	 pred	 začatím	akýchkoľvek	 kontrol,	
vypnite	vysávač	zatlačením	tlačidla	Zap./Vyp.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

ČISTENIE A ÚDRŽBA
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

ZÁRUKA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

6.	Ak	sa	napájacia	šnúra	nenavinie	
úplne
•	 Napájacia	šnúra	bola	pri	navíjaní	spomalená:	

opäť	vytiahnite	napájaciu	šnúru	a	zatlačte	tlači-
dlo	navíjania	šnúry

Ak	problémy	pretrvávajú,	doručte	váš	vysávač	do	
najbližšieho	autorizovaného	servisného	strediska	
Rowenta.	 O	 celý	 zoznam	 autorizovaných	 servis-
ných	 stredísk	 Rowenta	 požiadajte	 zákaznícke	
služby	spoločnosti	Rowenta.

 

•	 Tento	produkt	bol	vyvinutý	na	použitie	vý-
hradne	v	domácnosti.	V	prípade	akéhokoľvek	
komerčného	použitia,	nesprávneho	použitia	
alebo	nedodržania	pokynov	výrobca	preberá	
žiadnu	zodpovednosť	a	platnosť	poskytovanej	
záruky	zaniká.

•	 Pred	prvým	použitím	vášho	spotrebiča	si	po-
zorne	prečítajte	návod	na	použitie:	v	prípade	
akéhokoľvek	použitia,	ktoré	je	v	rozpore	s	návo-
dom	na	použitie,	sa	spoločnosť	Rowenta	zrieka	
akejkoľvek	zodpovednosti.

•	 V	zmysle	existujúcich	predpisov	musí	byť	aký-
koľvek	spotrebič,	ktorý	je	vyradený	z	prevád-
zky,	uvedený	do	zabezpečeného	stavu:	pred	
likvidáciou	spotrebiča	odpojte	elektrickú	šnúru	
a	odstrihnite	ju.

Chráňte	životné	prostredie!

Váš	spotrebič	obsahuje	mnohé	cenné	materiály,	
ktoré	je	možné	zhodnotiť	alebo	opakovane	po-
užiť.
Spotrebič,	 pre	 účely	 zhodnotenia	 druhotných	
surovín,	 odovzdajte	 na	 zbernom	 mieste	 alebo	
v	schválenom	servisnom	stredisku.


