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Elektrický čistič spár 

Návod k použití 

Děkujeme mnohokrát za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si pozorně tento návod

k použití, než přístroj uvedete do provozu. A uschovejte pro pozdější případ. 

! Důležité! 

Pokud používáte elektropřístroj, prostudujte si, prosím, vždy následující základní bezpečnostní

opatření. 

Prosím přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny a příkazy! Uschovejte tento návod pečlivě, aby Vám

byl vždy po ruce. 

Pokud nebudete dodržovat veškerá varování a pokyny uvedené níže, může dojít k požáru či zkratu

a/nebo k vážnějšímu poškození.  

Pokud budete posílat tento přístroj na potřetí zpět, zašlete jej, prosím, i s tímto návodem a pokyn.

Nemůžeme přebrat žádnou zodpovědnost za škody a nehody, které vzniknou v důsledku nezaslání

tohoto návodu a pokynů. 

1. Bezpečnostní upozornění 

Prosím, dodržujte veškerá zde uvedená bezpečnostní upozornění. 

! Pozor! 

Pročtěte veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny. Chyby, vzniklé nedodržením těchto upozornění

a pokynů, mohou vést k požáru, zkratu a/nebo k vážnějším poškozením. 

Uložte tyto pokyny a upozornění na bezpečné místo pro pozdější použití. 

Tento přístroj není vhodný pro osoby (také děti) s psychickými, duševními nebo smyslovými potížemi,

nebo pro ty, kteří nemají zkušenosti a odborné znalosti, kromě toho, když nad nimi budete držet

dohled nebo dotyčným dáme základní pokyny. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem

nehrály. 

Vysvětlení symbolů 

1. Důležité 

2. Přečtěte si pokyny v tomto návodu k použití předtím, než přístroj použijete. 

3. Noste ochranu očí a uší. 

4. Nepoužívejte přístroj za deště nebo sněhu. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí. 

5. Držte osoby a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti. 

6. Pozor na odhozené předměty. 

7. Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky předtím, než začnete s čisticími nebo

údržbářskými pracemi. 

8. Otáčející se díly: Držte ruce a nohy dále od kartáčů. 
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2. Popis 
1. Ochrana proti namáhání síťového kabelu 

2. Vypínač (ON/OFF) 

3. Ochranný kryt 

4. Vodící kolečko 

5. Přídavné držadlo 

6. Bezpečnostní pojistka 

7. Zadní držadlo 

3. Obsah balení 

• Otevřete balení a vyndejte opatrně veškeré díly ven. 

• Zlikvidujte veškerý obalový materiál a všechny obalové a/nebo přepravní bezpečnostní sponky 

(pokud jsou v balení). 

• Ověřte si úplnost obsahu balení. 

• Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nejsou poškozeny přepravou. 

• Pokud je to možné, uschovejte obal až do konce záruční lhůty. 

Důležité 

Přístroj a obal nejsou hračky. 

Nikdy nenechte děti hrát si s plastikovými sáčky, fóliemi a malými díly.  

Mohlo by dojít ke vdechnutí či udušení! 

Obrázek 2 

• Ochranný kryt (3) 

• Vodící kolečko (4) 

• Ocelové kartáče (8) 

• Nylonové kartáče (9) 

• 4 x šroub 3,5 x 13 (10) 

• Matice M8 (11) 

• Otevřený klíč (12) 

• Šroub (13) 

• Hlavní tělo přístroje (14) 

• Originální návod k použití 
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4. Správné používání přístroje 

Tento přístroj je určen k odstraňování plevele mezi dlaždicemi a kamennými deskami. Přístroj 

neslouží k používání na citlivé plochy, jako např. obkladačky nebo kachličky. 

Prosím, používejte elektrický čistič spár výhradně jen k předepsaným účelům. Každé jiné užívání 

bude hodnoceno jako zneužití nebo nepřiměřené užívání. Spotřebitel/obchodník a ne výrobce je 

zodpovědný za veškeré škody nebo poškození, které vznikly díky špatnému používání. 

Prosím dbejte na to, aby nebyl přístroj využíván pro komerční nebo průmyslové účely. Tento 

čistič spár je vhodný výhradně pro soukromé domácí využití. 

5. Technická data 

• Síťové napětí: 230-240 V ~ 50 Hz 

• Příkon: 140 W 

• Rychlost naprázdno:  1200 otáček/min. 

• Max. průměr kartáče: 100 mm 

• Ochranná třída: II/ symbol 

• Váha: 1,9 kg 

 Zvuk a vibrace 

Zvuk a vibrace byly měřeny dle směrnice EC 60745: 

• Hladina akustického tlaku LpA: 68 dB(A) 

• Kolísavost Kpa: 3 dB 

• Hladina akustického výkonu LWA: 88 dB(A) 

• Kolísavost KWA: 3 dB 

Chraňte si sluch. 

Hladina zvuku při provozu může vést k poškození sluchu. 

 

Celková hodnota vibrací (vektorový součet 3 směrů) odpovídá směrnici EC 60745. 

 

Rovinná bruska 

Vibrace – výstupní hodnota ah<_ 2.5 m/s2 

K kolísavost = 1.5 m/s2 
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Doplňkové informace k elektrickému přístroji 

Varování! 

Zadané vibrace byly určeny dle standartní testovací metody. Tato hodnota se může lišit 

v závislosti na způsobu a metodě, jak je tento přístroj používán a může v rámci zvláštních 

okolností stanovenou hodnotu překročit. 

Zadané vibrace mohou sloužit k porovnání tohoto elektrického přístroje s jinými. 

Snižte hlučnost a vibrace na minimum! 

• Užívejte přístroj pouze tehdy, je-li v bezvadném stavu. 

• Pravidelně přístroj čistěte a udržujte. 

• Přizpůsobte pracovní postup přístroji. 

• Nikdy přístroj nepřehřívejte a nepřetěžujte. 

• Nechte přístroj zkontrolovat ve kvalifikovaném servisu, je-li to nutné. 

• Přístroj vypněte vždy, pokud jej nepoužíváte. 

• Noste ochranné rukavice. 

Zbytková rizika 

I přesto, pokud je přístroj používán tak, jak je uvedeno výše, není možné zcela vyloučit jistá 

zbytková rizika. Tato nebezpečí mohou vzniknout v souvislosti se sestavením a konstrukcí 

přístroje. 

1. Poškození plic, v případě, že nenosíte účinnou ochrannou masku. 

2. Poškození sluchu, v případě, že nenosíte účinná sluchátka. 

3. Poškození zdraví, která jsou výsledkem vibrací, v případě, že elektrický přístroj užíváte moc 

dlouho nebo jej neobsluhujete správně. 

 

6. Před prvním uvedením do provozu 

• Ujistěte se, že souhlasí napětí Vaší domácnosti s napětím uvedeným na výrobním štítku. 

• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud dojde ke změnám na přístroji (vyměňte příslušenství). 

• Spojte dohromady vrchní díl (obr.3a/díl A) a spodní díl tělesa (obr.3a/ díl B) a celé zabezpečte 

šroubem na každé straně (obr. 3b/ díl 10). 

• Připevněte vodící kolečko (obr.4/ díl A) na konec tělesa (obr.4/ díl A). Dejte pozor na to, aby 

kolečka slyšitelně zaklaplo. 

• Nasaďte ochranný kryt (obr.5/ díl 3), jak je uvedeno na obrázku a přišroubujte 2 šrouby (obr.5/ 

díl 10). 
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• Umístěte kartáče (obr.6/ díl A) na hnací nápravu (obr.6/ díl B). Dejte pozor, aby kartáče přesně 

seděly na ose (obr.6/ díl C). 

• Náprava se musí přizpůsobit, pak se kartáče mohou připevnit. Musíte nasadit šrouby (obr.2/ díl 

13) do drážky na nápravě (obr. 6 b) a rukou přidržte. Poté dotáhněte šrouby pomocí klíče (obr.2/ 

díl 12) a matice (obr. 6 b/ díl 11).  

Důležité: Ujistěte se, že šrouby točením nevypadly. 

7. Použití 

Tento elektrický přístroj může být připojen do zásuvky (230 V), která má zabezpečení 10 A nebo 

vyšší. Zásuvka musí být opatřena proudovým chráničem. Provozní proud by neměl přesáhnout 30 

mA. 

• Zasuňte zástrčku čističe spár do vhodného prodlužovacího kabelu. 

• Zajistěte síťový kabel (obr.7/ díl A) ohranou proti namáhání (obr.7/ díl 1), který je nainstalovaný 

na tělese přístroje. 

• Pro zapnutí přístroje stiskněte bezpečnostní pojistku (obr.7/ díl 6) a přidržte lehce tlačítko 

ON/OFF (obr.7/ díl 2).  

• Pro vypnutí přístroje jednoduše stiskněte znovu tlačítko ON/OFF (obr.7/ díl 2). 

Tento elektrický čistič spár je dodáván se 2 kartáči: jeden ocelový (obr.2/ díl 8) a jeden nylonový 

(obr.2/ díl 9). 

Drátěný kartáč slouží pro robustní povrchy a neústupný plevel. Doporučujeme Vám nasadit 

nylonový kartáč pro řidší vegetaci plevele a citlivější povrchy, které by mohly být ocelovým 

kartáčem poškozeny. 

Důležité: Před Vašimi prvními pracemi proveďte malý test, během kterého vyzkoušíte, zda má 

práce na dlažbě možné výsledky. Nikdy tento přístroj nepoužívejte na citlivé povrchy, jako např. 

kachličky. 

Důležité: Používejte kartáče, jen když jsou v bezvadném stavu. Extrémně použité nebo 

poškozené kartáče vyměňte. 

8. Výměna síťového kabelu 

Pokud by byl síťový kabel tohoto přístroje poškozený, musí být výrobcem nebo v kvalifikovaném 

servisu vyměněn, aby nedošlo k poškození. 

9. Čištění, údržba a doobjednání náhradních dílů 

Vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než začnete s čištěním přístroje. 

a) Čištění 
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• Udržujte veškeré bezpečnostní zařízení, průduchy a tělo motoru bez prachu a nečistot, jak jen 

je to možné. Očistěte přístroj čistým hadříkem nebo foukat tlakem na nízký stupeň. 

• Doporučujeme Vám očistit přístroj po každém použití.  

• Čistěte přístroj pravidelně vlhkým hadříkem a trochou čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné 

čisticí prostředky nebo roztoky, které by mohly být agresivní k plastovým dílům přístroje. Ujistěte 

se, že se nemůže dostat do přístroje žádná voda. 

• Čistěte ochranný kryt štětcem při náznaku znečištění.  

b) Uhlíkový kartáč 

Při nadměrném jiskření nechte v kvalifikovaném servisu prohlédnout uhlíkový kartáč.  

Důležité: Uhlíkový kartáč by neměl být vyměňován nikým jiným, než pracovníkem 

v kvalifikovaném servisu. 

c) Údržba 

Neexistuje žádný manuál pro údržbu vnitřních částí. 

10.  Uložení 

Prosím, uložte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah dětí na tmavém, suchém a 

mrazuvzdorném místě. Ideální teplota pro skladování je mezi  5°a 30°C. Uskladňujte přístroj 

v původním obalu.  

 

Likvidace starého přístroje 

Tento produkt na konci své životnosti nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž jej zrecyklujte 

ve sběrném dvoře pro elektrické přístroje. Symbol na produktu, návodu k použití a na obalu na to 

poukazuje. 
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