


  

BEZPE NOSTNÍ POKYNY & UPOZORN NÍ 
Informace obsa�ené v tomto návodu k obsluze vám pomohou bezpe n  pou�ívat 
vysava , chránit vás i ostatní p ed nebezpe ím a p edcházet po�kození za ízení a 
dal�ího majetku.  

TYTO INSTRUKCE SI PE LIV  USCHOVEJTE 
 

UPOZORN NÍ! 
- Tento výrobek není HRA KA. Zajist te, aby k tomuto bazénovému 

vysava i a jeho p íslu�enství nem ly p ístup d ti. 
- Nikdy nedovolte d tem pou�ívat tento vakuový vysava .  
- Tento výrobek není ur en k pou�ívání pro osoby se sní�enými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zku�eností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny 
týkající se bezpe ného pou�ívání spot ebi e a nerozumí mo�nému 
riziku nebezpe í.  

- D ti si s ním nesmí hrát.  
- i�t ní vysava e ani jeho údr�bu nesmí provád t d ti.  
- P ed uvedením vakuového vysava e do provozu se ujist te, �e je zcela 

pono en do bazénu. P i svislém dr�ení za ízení musí dosahovat hladina 
vody v bazénu minimáln  nad vypína  ON/OFF elektrického vysava e.   

- Maximální provozní hloubka jsou 3 metry (9.8 stop). 
- Maximální teplota vody: 5 C (41 F) �35 C (95 F)  
-  Odnímatelná napájecí jednotka (externí adaptér) 
- Bazénový vysava  nabíjejte pouze externím adaptérem a nabíjecí 

základnou dodanou s tímto produktem.   
- K nabíjení baterie pou�ívejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku 

( íslo modelu adaptéru: DSS12D-1261000-B / DSS12D-1261000-C / 
DSS12D-1261000-D/ LX135100U), která je sou ástí tohoto elektrického 
vakuového vysava e.  

- P ipojte externí adaptér ke zdroji napájení p es jisti  zbytkových proud  
(RCD)/proudový chráni  (GFCI). V p ípad  pochybností se obra te na 
kvalifikovaného elektriká e.  

- NEPOU�ÍVEJTE tento vysava  v p ípad , �e zjistíte jakékoli po�kození.   
- Vym te po�kozené díly za díly certifikované distributorem nebo 

výrobcem. 
- P ed odpojením bazénového vysava e od nabíjecí základny vypn te 

napájení, odpojte externí adaptér od zdroje napájení a odpojte externí 
adaptér od nabíjecí základny. 

- P ed provád ním pravidelné údr�by � jako je nap íklad i�t ní filtru a 
desek nabíjecích kontakt  � vypojte bazénový vysava  z elektrické sít  
a ujist te se, �e je vysava  VYPNUTÝ. 

- NEPOKOU�EJTE se vym nit nainstalovanou dobíjecí Li-ion baterii. 
- NEMANIPULUJTE s vakuovým elektrickým vysva em, externím 

adaptérem a dobíjecí základnou mokrýma rukama aa bez bot.  
- Tento elektrický vakuový vysava  byste nem li pou�ívat, pokud josu ve 

vod  p ítomni lidé/domácí zví ata.  



  

- NEPOU�ÍVEJTE tento bazénový vysava  bez neporu�eného filtra ního 
ku�elu, jinak dojde ke ztrát  záruky. 

- Nebezpe í zachycení p isátím: tento elektrický vakuový vysava  vytvá í 
sací efekt. Zabra te kontaktu vlas , poko�ky nebo jakýchkoli ástí 
oble ení se sacím otvorem vysava e. 

- Nikdy neumis ujte do sacího otvoru a pohyblivých ástí eleketrického 
vysava e ásti t la, oble ení nebo jiné p edm ty.  

- Tento elektrický vysava  nikdy NEPOU�ÍVEJTE k vysávání toxických 
látek, ho lavých nebo zápalných kapalin (nap . benzín) nebo za 
p ítomnosti výbu�ných a ho lavých výpar .  

- Za �ádných okolností byste se nem li pokou�et elektrický vysava  
rozebírat sami a m nit rotor, motor a baterii.  

- Nikdy se nedotýkejte rotoru prsty ani jinými p edm ty. 
- Vestav nou baterii musí p ed likvidací vyjmout odborný technik. 
- Tento elektrický vysava  obsahuje baterii, kterou mohou vyjmout pouze 

kvalifikovaní pracovníci.  
- P i vyjmutí baterie musí být elektrický vysava  odpojen od sít .  
- Podrobnosti o likvidaci baterie naleznete v ásti �LIKVIDACE 

BATERIE� v této p íru ce. 
- Baterie musí být bezpe n  zlikvidována v souladu s místními na ízeními 

nebo p edpisy.  
 

 
- Externí adaptér a nabíjecí základna:    

 Nikdy nepou�ívejte externí adaptér a nabíjecí základnu 
k nabíjení ni eho jiného ne� baterie bazénového vysava e, 
která je sou ástí stejného balení.  

 Externí adaptér a nabíjecí základny by nem ly být pou�ívány 
venku a nem ly by být vystaveny de�ti, vlhkosti, jakékoli 
kapalin  nebo teplu.  

 Transformátor (nebo externí adaptér) musí být umíst n mimo 
zónu 1 

 Externí adaptér a nabíjecí základnu uchovávejte mimo dosah 
d tí. 

 Nikdy nepou�ívejte externí adaptér a nabíjecí základnu, pokud 
zjistíte, �e do�lo k jejich jakékoli po�kození. 

 NEMANIPULUJTE s externím adaptérem a nabíjecí základnou 
mokrýma rukama. 

 P i nabíjení NEMANIPULUJTE s bazénovým vysava em, 
externím adaptérem a nabíjecí základnou mokráma rukama a 
bez obuvi. 

 Pokud externí adaptér nepou�íváte, odpojte jej od zdroje 
napájení. 

 Nikdy se nepokou�ejte otev ít externí adaptér a nabíjecí 
základnu. 

 Pokud je napájecí kabel externího adaptéru po�kozený, musí jej 
vym nit výrobce nebo jeho servisní zástupce, aby se p ede�lo 



  

jakémukoli nebezpe í. 
 P ed nabíjením se ujist te, �e je bazénový vysava  zcela suchý, 

a stejn  tak i nabíjecí základna.  
 

POZOR!  
- Tento bazénový vysava  je ur en pouze pro pou�ití pod vodou; není to 

univerzální vysava . NEPOKOU�EJTE se jej pou�ít k i�t ní ehokoli jiného ne� 
va�eho bazénu/ví ivky.  

- Pou�ívejte pouze originální p íslu�enství dodané s tímto výrobkem. 
- NEPOU�ÍVEJTE tento elektrický vysava  ihned po pou�ití chlór �oku. 

Doporu ujeme vodu v bazénu nechat cirkulovat minimáln  24-48 hodin. 
- Pokud plánujete pou�ívat bazénový vysava  v bazénu se slanou vodou, 

zkontrolujte, zda je ve�kerá s l rozpu�t na, ne� do n j bazénový vysava  vlo�íte. 
- NEPOU�ÍVEJTE tento vakuový vysava  s jiným elektrickým vakuovým 

vysava em/ isti em v bazénu/ví ivce sou asn . 
- Nevysávejte tímto vysava em tvrdé nebo ostré p edm ty. Mohly by po�kodit 

elektrický vysava  a filtr. 
- P i i�t ní schod  bazénu bu te opatrní. 
- Abyste p ede�li po�kození externího adaptéru a nabíjecí základny, nepokou�ejte 

se p ená�et bazénový vysava  za kabel externího adaptéru/nabíjecí základny ani 
netahejte za kabel, abyste jej odpojili od zdroje napájení a nabíjecí základny. 

- Vysava  nabíjejte v interiéru na dob e v traném míst  mimo dosah slune ního 
sv tla, d tí, tepla, zdroj  zapálení a v rozsahu okolních teplot 5 °C (41 °F) a� 35 
°C (95 °F).  

- NENECHÁVEJTE vysava  nabíjet déle ne� 10 hodin. 
- Pokud nebudete vykuový vysava  del�í dobu pou�ívat, ujist te se, �e je vypnutý a 

pomocí vlhkého had íku vy ist te a vysu�te jeho p íslu�enství. P ed ulo�ením 
elektrického vakuového vysava e jej nabijte p ibli�n  na 30 % a� 50 % kapacity 
baterie. Skladujte jej na dob e v traném míst  mimo dosah slune ního sv tla, 
tepla, zdroj  zapálení, chemikálií, bazénu a d tí. Elektrický vysava  dobíjejte 
ka�dé t i m síce. 

 
 
 
Vý�e uvedené výstrahy a upozorn ní nezahrnují v�echny mo�né zdroje rizik 
anebo vá�ných úraz . Majitelé bazén /ví ivek by m li p i pou�ívání produktu v�dy 
dbát zvý�ené opatrnosti a zdravého rozumu. 

 
 
Poznámka: Fotografie/výkresy produkt /díl  obsa�ené v této p íru ce slou�í 
pouze jako ukázka. Výrobek/díly na fotografiích/výkresech se mohou li�it v 
závislosti na zakoupeném modelu.  
P íslu�enství/díly a schema zobrazené v této p íru ce / p ehled díl  nemusí být 
nutn  sou ástí ka�dého modelu. 
 
 
 
 



  

ZA ÍNÁME 
 
 
Nabíjení baterie 
 
D LE�ITÁ POZNÁMKA: Elektrický vakuový vysava  p ed prvním pou�itím 
pln  nabijte po dobu p ibli�n  6 hodin. 
 

UPOZORN NÍ! 
 
 Pou�ívejte pouze dodaný originální externí adaptér a nabíjecí základnu.  
 P ed nastavením a nabíjením se ujist te, �e je bazénový vakuový 

vysava  istý a suchý stejn  jako nabíjecí kontaktní kolíky. (TIPY: 
Pomocí vatové ty inky vysu�te kolíky nabíjecích kontakt ) 

 Vysava  nabíjejte v interiéru na dob e odv trávaném míst  mimo dosah 
slune ního sv tla, d tí, tepla, zdroj  zapálení a v rozsahu okolních 
teplot 5 °C (41 °F) a� 35 °C (95 °F).  

 Nikdy nepou�ívejte externí adaptér a nabíjecí základnu, pokud zjistíte 
jakékoli jejich po�kození. 

 Nabíjecí kolíky jsou vodot sné. Zbytky vody v portu a kolem kolík  v�ak 
mohou mít za následek p irozený výskyt skvrn (vedlej�í produkt 
chemické reakce mezi vodou a elektrickými proudy).  

 Jinak lze skvrny odstranit lehkým vydrhnutím vatovým tamponem 
namo eným do � ávy z citronu nebo octa. 

 P ed nabíjením se ujist te, �e je bazénový vysava  vypnutý. 
 

1. Umíst te vysava  na rovný povrch. P ed nabíjením se ujist te, �e je 
bazénový vakuový vysava  vypnutý oto ením ON/OFF do pozice OFF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Oto te areta ním tla ítkem (na ka�dé stran ) proti sm ru hodinových 

ru i ek, dokud nebude ukazovat na zelenou zna ku (odemknutá poloha), 
abyste odemkli a uvolnili zadní ást pr hledného víka. 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Polo�te zadní ást t la (vzh ru nohama � vypína  ON/OFF lícem nahoru) 

na rovný povrch. Vyrovnejte a nasouvejte hák nabíjecí základny na bo ní 
zá ez ve spodní ásti hlavního t la, dokud se nezastaví. Ujist te se, �e 
jsou jejich kontaktní desky ve správném kontaktu.  
 

 

 
 
 
4. P ipojte externí adaptér ke zdroji napájení. Jakmile se bazénový vysava  

za ne nabíjet, kontrolka na externím adaptéru z ervená. Plné kapacity 
nabití dosáhne za 5�6 hodin. Kdy� je bazénový vysava  tém  pln  
nabitý, kontrolka se rozsvítí zelen . 
 

POZNÁMKA: pokud motor vydává zvuk, ujist te se, �e je vypána  p epnutý 
do polohy �VYPNUTO�. 
 
 Pokud zjistíte n který z následujících stav , okam�it  odpojte externí 

adaptér od zdroje napájení: 
- Nep íjemný nebo neobvyklý zápach 
- Nadm rné teplo 
- Deformace, praskliny, net snosti 
- Kou  

 
5. Po dokon ení nabíjení odpojte externí adaptér od zdroje napájení a 

odpojte nabíjecí základnu od jednotky a externího adaptéru. 
 

Elektrický vysava  m �e normáln  pracovat a� 40 minut na plné nabití (po 5-6 hodinách 
nabíjení). 
 



  

Poznámka: Pravideln  ist te filtr. Nadm rné ne istoty zvy�ují zatí�ení motoru a ve 
výsledku zkracují dobu provozu.  
 
Chcete-li pr hledný kryt (s ku�elem filtru uvnit ) p emístit do zadní ásti t la, zkontrolujte, 
zda je areta ní tla ítko po obou stranách oto ené do odem ené polohy. Zarovnejte 
vyvý�ený oblouk na obou stranách pr hledného pouzdra s areta ními tla ítky a poté 
oto te tla ítkem ve sm ru hodinových ru i ek, dokud nebude ukazovat na ervené 
ozna ení, co� zna í upevn ní systému. 
 
Pozor: Obal má pouze jednu správnou polohu. P i dr�ení vysava e za dr�adlo ve 
vodorovné pozici, musí ventil pro vypou�t ní vody sm ovat dol . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FAKT: Dobíjecí lithium-iontová baterie je klasifikovaná jako spot ební materiál. Má 
omezenou �ivotnost a postupn  ztrácí schopnost dr�et náboj. Proto se doba provozu 
bazénového vakuového vysava e bude po opakovaném nabíjení a vybíjení po celou 
dobu jeho �ivotnosti postupn  sni�ovat. 
 
Jakmile �ivotnost baterie dosáhne konce, pokyny týkající se likvidace baterie naleznete v 
ásti �LIKVIDACE BATERIE�. 

 
POZNÁMKA: P ed op tovným nabitím nechte robota odpo ívat asi 30 a� 40 minut. 
 
 
 
Nastavení p ed pou�itím 
 
Montá� rukojeti 
Vlo�te rukoje  do vakuového vysava e, jak je znázorn no na obrázku, dokud nedojde 
k zaji�t ní bo ního kolí ku na dr�adle k areta nímu otvoru rukojeti na zadní stran  t la.  
 

 
 
Chcete-li rukoje  uvolnit, zatla te na bo ní kolí ek a vytáhn te rukoje . 
 



  

Montá� teleskopické ty e (není sou ástí dodávky) (pouze pro EU a USA) 
Zasu te konec (s jedním postranním kolíkem) konektoru teleskopické ty e do vakuového 
vysava e, jak je znázorn no na obrázku, dokud nebude jeho jednostranný kolík 
p ipevn n k uzamykacímu otvoru rukojeti na zadním t le. Zasouvejte teleskopickou ty  
do konektoru ty e, dokud se nezajistí otvory teleskopické ty e k bo ním kolík m 
konekektoru.  

 
 
 
Chcete-li teleskopickou ty  uvolnit, stiskn te sou asn  bo ní kolíky a ty  vytáhn te.  
 
 
Montá� specifické teleskopické ty e (není sou ástí dodávky) (pouze pro Austrálii & Nový Zéland) 
Zasu te konec (se dv ma bo ními kolíky) specifického konektoru teleskopické ty e do 
bazénového vysava e, jak je znázorn no na obrázku, dokud nejsou jeho bo ní kolíky 
p ipevn ny k uzamykacímu otvoru rukojeti na zadním t le. Postup instalace specifické 
teleskopické ty e (s interní lichob �níkovou sponou) do konektoru ty e je znázorn n 
následovn :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P íprava bazénu 
 
- Pokud jsou na dn  bazénu kameny, ko eny nebo kovová koroze, odstra te je d íve, 

ne� za nete robota pou�ívat. V p ípad  pot eby vyhledejte pomoc od 
kvalifikovaného odborníka. 



- Pokud je fólie k ehká, po�kozená nebo zvrásn ná, obra te se p ed pou�itím
vysava e na kvalifikovaného odborníka, který p ed pou�itím vysava �e provede
nezbytné opravy nebo provede vým nu fólie.

- Pokud pou�íváte bazén se slanou vodou, ujist te se, �e je ve�kerá s l rozpu�t na
p ed umíst ním vakuového vysava e do vody.

OBSLUHA 

UPOZORN NÍ! 
Ujist te se, �e je vakuový vysava  vypnutý.
Pokud zjistíte jakékoli po�kození, bazénový vysava  nepou�ívejte.
Kv li mo�nému úniku maziv nanesených na O-krou�ek m �e vzniknout
olejová skvrna.
Nepou�ívejte tento bazénový vysava , pokud se ve vod  nachází
lidé/domácí zví ata.
P ed uvedením bazénového vysava e do provozu se ujist te, �e je
zcela pono en do vody. Pokud je bazénový vysava  ve svislé poloze,
vodní hladina pot ebná k provozu bazénového vysava e musí sahat
minimáln  nad p epína  ON/OFF. Pokud by nebyl bazénový vysava
pono en správn , mohlo by dojít k jeho po�kození a tím i ke ztrát
záruky.
NEPOU�ÍVEJTE bazénový vysava  bez neporu�eného filtra ního ko�e.
Pou�ívání va�eho vakuového vysava e bazénu bez neporu�eného
filtra ního ko�e bude mít za následek ztrátu záruky.
NENECHÁVEJTE bazénový vysava  ve vod , pokud jej práv
nepou�íváte.

1) Dejte vysava  na hranu bazénu/ví ivky. Pono te jej do vody a oto te vypína em
ON/OFF do polohy ON.

POZOR! Ujist te se, �e po umíst ní do bazénu/ví ivky sm uje vakuový vysava  v�dy 
dol . V opa ném p ípad  by mohlo b hem provozu dojít k ohnutí pólového konektoru a 
tím také k jeho po�kození. 

2) Chcete-li vyjmout bazénový vysava  z bazénu/ví ivky, zvedn te jej tak, aby sm oval
dol  a mohla z jeho výstupního ventilu vytéct voda. Voda bude vytékat p es konektor
rukojeti/ty e a odvod ovací otvory uvnit  komory rukojeti na zadním t le.

POZOR! P i vyndavání bazénového vysava e z vody v�dy dbejte na to, aby sm oval 
dol . V opa ném p ípad  m �e dojít k ohnutí ty ového konektoru a po�kození 
vakuového bazénového vysava e.   

3) Po ka�dém pou�ití opláchn te elektrický vysava  vodou. NEPOU�ÍVEJTE �ádný
iscítí prost edek.



  

VYPRAZD OVÁNÍ FILTRU 
 
UPOZORN NÍ! Pou�ití elektrického vakuového vysava e bez 
nasazeného filtra ního ku�elu má za následek ztrátu záruky. 
Abyste zvý�ili ú innost i�t ní vysava e na maximum, ist te filtra ní ku�el p ed a po 
ka�dém pou�ití.  
 
 Vyprazd ování filtra ního ku�elu 

 
1. Postavte elektrický vakuový vysava  na rovný povrch. 
2. Stiskn te areta ní tla ítko a oto te jím (po obou stranách) proti sm ru hodinových 

ru i ek, dokud nebude ukazovat na zelené zna ení, aby se odemkl a uvolnil 
pr hledný kryt. Vyjm te pr hledné pouzdro ze zadního t la. 
 

 
 
3. Naklo te pr hledné pouzdro a ujist te se, �e jeho men�í konec sm uje nahoru, 

poté vytáhn te ku�el filtru z pr hledného pouzdra. Filtra ní ku�el dr�te 
vodorovn  a otá ením jeho víka ve sm ru hodinových ru i ek jej od ku�ele 
odpojte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vypláchn te pr hledné pouzdro a vy ist te ne istoty uvnit  ku�ele filtru. 

Doporu ujeme vy istit sí ku filtra ního ku�ele pod tekoucí vodou. Pokud pova�ujete 
za nutné sí ku vykartá ovat, vy ist te jej opatrn  pomocí m kkého kartá e. Na sí ku 
p i i�t ní nijak NETLA TE. 

 
5. Chcete-li zajistit víko na filtra ním ku�elu, zarovnejte zá ez krytu se západkou 

spodní ásti ku�ele. P ipevn te víko na ku�el a otá ejte jím proti sm ru 
hodinových ru i ek dokud se nezastaví.  

 
POZOR! P ed dal�í manipulací vym te neprodlen  po�kozený filtra ní ku�el za 
nový.  
 



  

 
 
6. Chcete-li pr hledné pouzdro (s filtra ním ku�elem uvnit ) p emístit zp t na zadní 

ást t la, zkontrolujte, zda je areta ní tla ítko na ka�dé stran  oto ené do 
odem ené polohy. Zarovnejte zvednuté oblouky na obou stranách pr hledného 
pouzdra s areta ními tla ítky a otá ejte ka�dým tla ítkem ve sm ru hodinových 
ru i ek, dokud nebude sm ovat k ervenému ozna ení, aby byla sestava zaji�t na. 
Pozor: Pouzdro má pouze jednu správnou polohu. P i dr�ení vysava e za rukoje  
ve vodorovné poloze musí ventil pro vypou�t ní vody sm ovat dol . 

 
 

 
 
ÚDR�BA & SKLADOVÁNÍ 
POZNÁMKA: 
1. Plochy kolem nabíjecích kolík  nezapome te po ka�dém pou�ití o istit a osu�it, 

abyste zabránili tvorb  skvrn (vedlej�í produkt p irozené chemické reakce mezi 
elektrickým proudem a vodou). Jinak lze skvrny odstranit lehkým vydrhnutím vatovým 
tamponem namo eným do � ávy z citronu nebo octa.   

2. Baterie se b hem skladování sama vybije. Baterie by m la být skladována p i 
pokojové teplot , nabitá na p ibli�n  30 a� 50 % své kapacity.  

3.  Pokud baterii nepou�íváte asto, musíte ji dobít alespo  jednou za t i m síce. 
 Odpojte externí adapter ze zásuvky a poté odpojte konektor adaptéru z nabíjecí 

základny. 
 Odpojte od vysava e ve�keré p íslu�enství. V p ípad  pot eby vypláchn te p ístroj a 

p íslu�enství istou vodou. NEPOU�ÍVEJTE saponát.  
 Ujist te se, �e voda vytéká ze zadního t la skrz otvory umíst né uvnit  komory, 

která se p ipojuje ke konektoru rukojeti/teleskopické ty e, a otvor v zadní ásti t la.  



  

 
 
 

 Dbejte na to, abyste vypustili vodu z rukojeti otvorem na spodním konci. 
 K vy i�t ní a usu�ení bazénového vysava e a jeho p íslu�enství pou�ijte vlhký 

had ík. 
 Skladujte je na dob e v traném míst  mimo dosah slune ních paprsk , tepla, zdroj  

vznícení, chemikálií v bazénu a d tí. Okolní teplota pro skladování by m la být v 
rozmezí od 10 °C do 25 °C (50 ° F�77 ° F). POZNÁMKA: Vy��í teplota m �e sní�it 
�ivotnost baterie b hem skladování. 

 

UPOZORN NÍ! 
- Nikdy se nepokou�ejte �ádným zp sobem rozebírat bazénový vysava . 
- V �ádném p ípad  se nepokou�ejte sami rozebrat elektrický vysava  a 

vym nit rotor, motor a baterii. 
 
POZOR!  
 Nadm rné teplo m �e po�kodit baterii a v d sledku toho sní�it �ivotnost va�eho 

elektrického vysava e. 
 Pora te se s prodejcem ohledn  vým ny baterie, pokud dojde k následujícímu: 

- Baterie se pln  nenabije. 
-Provozní doba baterie se znateln  zkracuje. Sledujte a zaznamenávejte doby chodu 
prvních n kolika operací (p i plném nabití). Tyto doby chodu pou�ijte jako referen ní 
bod pro srovnání s dobami provozu v budoucnu.  

 P ed se�rotováním baterie ji vyjm te z bazénového vysava e. 
 P i vyjímání baterie musí být elektrický vakuový vysava  odpojen od elektrické sít . 
 Baterie musí být bezpe n  zlikvidována v souladu s místními na ízeními nebo 
p edpisy. 

POZNÁMKA: Nesprávná údr�ba m �e sní�it �ivotnost baterie a v d sledku toho ovlivnit 
její kapacitu. 

 
 
LIKVIDACE BATERIE (Provede autorizovaný technik) 
Baterie va�eho elektrického vakuového vysava e je bezúdr�bová dobíjecí 
lithium-iontová baterie, kterou je t eba ádn  zlikvidovat. Je vy�adována recyklace; 
pro více informací kontaktujte va�e místní ú ady.  
 
UPOZORN NÍ! Baterii se nikdy nepokou�ejte rozebírat 
 P i odpojování baterie z bazénového vysava e si sundejte v�echny 

osobní p edm ty, jako jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky. 
 Baterie m �e vytvo it zkratový proud dostate n  vysoký pro p iva ení 



  

prstenu (nebo podobného p edm tu) ke kovu a zp sobit tak t �ké 
popálení za provozu. 

 P i vyjímání akumulátoru pou�ijte kompletní ochranu o í, rukavice a 
ochranný od v. 

 Zabra te vzájemnému kontaktu vodi  a jejich kontaktu s jakýmikoli 
kovovými díly, které by mohly zp sobit jisk ení anebo zkratovat baterii. 

 Nikdy neku te ani se nep ibli�ujte se zdroji jisker nebo plamene k 
akumulátoru nebo k bazénovému vysava i. 

 Baterii nevystavujte ohni nebo intenzivnímu teplu, nebo  to m �e vést k 
výbuchu. 

POZOR! 
Dojde-li k úniku baterie, vyhn te se kontaktu s unikajícími kapalinami a vlo�te 
po�kozenou baterii do plastového sá ku. 
- Pokud se unikající kapaliny dostanou do kontaktu s k �í a oble ením, opláchn te je 

okam�it  velkým mno�stvím mýdla a vody. 
- Pokud se unikající kapaliny dostanou do kontaktu s o ima, o i nemn te, okam�it  

vypláchn te chladnou tekoucí vodou minimáln  po dobu 15 minut a nemn te. Co 
nejd íve vyhledejte léka skou pomoc. 

 
Jak vyjmout baterii pouze za ú elem likvidace baterie (provede autorizovaný 
technik) 
Doporu ené nástroje (nejsou sou ástí dodávky): �roubovák Philips 
 
1. Stiskn te areta ní tla ítko (na ka�dé stran ) proti sm ru hodinových 

ru i ek dokud nebude ukazovat na zelenou te ku (odem ená pozice) pro 
odemknutí a uvoln ní zadní ásti t la od pr hledného pouzdra. 

 
2. Pou�ijte �roubovák a povolte 4 �rouby umíst né na horní desce a poté ji 
odpojte od zadního t la, aby se odkryl kryt zadního t la. 

 

 
3. Povolte 6 �roub  a uvoln te kryt, ím� odhalíte PCBA, sestavu motoru a 
baterii. 

 



  

4. Chcete-li odpojit drát slou�ící k p ipojení baterie, stiskn te svorku na 
konektoru a poté ji vytáhn te. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Uvoln ním 3 �roub  sejm te kryt p ihrádky na baterie a poté vyjm te 
baterii. POZNÁMKA: Konektor ihned omotejte izola ní páskou, aby nedo�lo 
ke zkratu zp sobenému stykem obou vodi ových svorek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E�ENÍ POTÍ�Í 
Problém  Mo�ná p í ina  e�ení 
Vakuový vysava  nesbírá 
ne istoty  

Baterie je vybitá Znovu dobijte baterii. 
Rotor je zaseknutý Vypn te bazénový vakuový vysava  a zkontrolujte 

st edový otvor vysava e, abyste zjistili, zda není rotor 
zablokovaný v t�ími ne istotami. Pokud je to mo�né, 
odstra te ne istoty pomocí malého ná adí s co mo�ná 
nejv t�í �etrností a opatrností. V p ípad  pot eby 
kontaktujte svého prodejce pro dal�í pokyny.  

UPOZORN NÍ! P ed opravou se ujist te, �e
je bazénový vakuový vysava  vypnutý.

Rotor je rozbitý Pro vým nu kontaktujte autorizovaného prodejce. 
Filtr je plný Vy ist te filtra ní ku�el. 
V t�í ne istoty/velký objem 
ne istot 

Sejm te oto nou sací hlavu (nedoporu uje se pro ví ivky; 

 proto�e by mohla po�krábat její povrch). 
Z filtru unikají ne istoty Klapka sací trysky je 

zlomená 
Aby se zabránilo úniku ne istot z filtru, funguje klapka 
sací trysky jako dve e. Pro vy�ádání náhradních díl  a 
pokyn  kontaktujte prodejce.

Ne istoty unikají z filtra ního 
ku�ele 

Je po�kozená filtra ní sí ka   Vym te za nový filtra ní ku�el. 
Vypou�t cí ventil se ulomil Bez vypou�t cího ventilu by mohl vakuový bazénový vysava

tímto otvorem nasát ne istoty. O vým nu ventilu po�ádejte 
autorizovaného prodejce.    

Konektor rukojeti/tleskopické 
ty e nelze zajistit 

Bo ní kolí ek je zlomený Vym te za novou rukoje /teleskopickou ty .  

Elektrický vakuový vysava
nelze nabíjet/dobíjet  

Baterie je po�kozená Pro vým nu baterie kontaktujte prodejce. 

UPOZORN NÍ! NEOTVÍREJTE elektrický
vakuový vysava  a nevym ujte baterii sami. Mohlo by 
dojít k vá�nému nebo smrtelnému zran ní a rovn � ke 
ztrát  záruky.

Vadný kontakt nabíjecích 
kolík  na nabíjecí základn
bazénového vysava e   

Zajist te, aby byl bazénový vysava  na dobíjecí základnu 
správn  dosedl a jejich kontaktní desky byly ve správném 
kontaktu.

Externí adapter je po�kozený Pro vým nu externího adaptéru kontaktujte prodejce. 

UPOZORN NÍ! 
Pou�ití nesprávného externího adaptéru povede k 

po�kození baterie bazénového vakuového vysava e a v 

d sledku toho ke ztrát  záruky.
Bazénový vakuový vysava
se aktivuje, i kdy� vypína
ukazuje, �e je vypnutý 

Motor necht ne zapnuly 
okolní magnetické p edm ty 

Rozd lte od sebe magnetické p edm ty a vakuový 
vysava .

Doba i�t ní je krat�í, ne� 
jste o ekávali 

Baterie není pln  nabita Bazénový vysava  nabíjejte alespo  po dobu 6 hodin. 
POZNÁMKA: Pokud se na deskách nabíjecích kontakt
objeví n jaké skvrny, odstra te je pomocí vatové ty inky 
namo ené do citronové � ávy nebo octa. 

Ekologické programy, Evropská sm rnice
Dodr�ujte prosím p edpisy Evropské unie a pomáhejte chránit �ivotní prost edí. 
Nefunk ní elektrické za ízení za�lete do firmy stanovené va�ím obecním ú adem pro ádnou recyklaci 
elektrických a elektronických za ízení. Za ízení nevyhazujte do kontejner  s net íd ným odpadem. U 
za ízení obsahujících vyjímatelné akumulátory vyjm te akumulátory p ed likvidací výrobku. 
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