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Poznámka: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí 
zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

Nastavení vysavače
Sestava kartáče
Zarovnejte zakřivení kartáče se sací hlavou a pevně do ní 
vložte kartáč (obr. 1).

Sestava sací hlavy
Opatrně odstraňte kartonový obal ze šroubu.
Nepokoušejte se stáhnout obal celý najednou, namísto toho jej rozřízněte 
a srolujte.
Poškozený šroub nebude správně fungovat.

Pevně našroubujte sací hlavu na závitový spoj podle ilustrace (obr. 2).

Sestava baterie
Odšroubujte kryt baterií a vyjměte držák baterií.

Vložte do držáku 8 baterií AA podle polarity 
vyznačené na držáku.
Zarovnejte výstupek a zasuňte držák baterií 
do přihrádky tak, aby nápis „TOP“ směřoval 
ven jako na ilustraci (obr. 3).

Pevně našroubujte kryt baterií a ujistěte se, 
že dobře drží (nestrhněte závit).

UPOZORNĚNÍ: Netiskněte tlačítko pro 
zapnutí, dokud není vysavač ponořen ve 
vodě tak, aby výstup vody byl pod hladinou.

Č. Popis

Kryt baterií

Držák baterií

Rukojeť

Tlačítko pro zapnutí „I“ a vypnutí „O“

Nastavitelná tyč

Pojistka tyče

Šroub

Výstup vody

Sací hlava

Kartáč

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Čištění bazénu nebo vířivky
Vložte produkt do vody a ujistěte se, že výstup vody je pod hladinou. 
Délku tyče lze upravit odšroubováním pojistky tyče. Tím se tyč uvolní a lze 
ji vysunout na délku potřebnou pro velikost daného bazénu či vířivky. 
Zajistěte tyč opětovným utažením pojistky. Stiskněte značku „I“ na 
vypínači a začněte vysávat.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponořujte rukojeť do vody. Při provozu produktu 
zabraňte kontaktu rukojeti a tlačítka s vodou. Nikdy nepoužívejte produkt 
bez nasazeného filtračního koše. Mohlo by dojít k trvalému poškození 
šroubu a motoru produktu.

Čištění filtračního sáčku
VAROVÁNÍ! Před zahájením následujícího postupu produkt vypněte.
POZNÁMKA: Po použití bude průhledná trubice a tyč obsahovat vodu. 
Vodu odstraníte tak, že zvednete produkt z bazénu nebo vířivky hubicí 
dolů, aby voda mohla vytéct.
1. Zatažením za zadní stranu kryt zvedněte jeho západku (je umístěna 

uvnitř) z výřezu v těle produktu a poté zatažením zcela dolů uvolněte 
kryt (obr. 4).

2. Vyjměte filtrační sáček. Vyprázdněte sáček, odstraňte z něj listí a další 
pevné nečistoty a vypláchněte jej. Opláchněte kryt a ujistěte se,. že jeho
sací otvor není zanesený (obr. 5).

3. Obráceným postupem opět namontujte filtrační sáček na kryt a kryt na 
tělo produktu. Před dalším používáním produktu se ujistěte, že obě 
západky na vnitřních stranách krytu zapadly do výřezů na těle produktu
(obr. 6).

Příručka pro majitele
Číslo modelu 58340

Elektrický bazénový vysavač AquaScan

Elektrický bazénový vysavač AquaScan je ideální pro čištění malých 
bazénů s měkkými stěnami, dětských bazénů a nafukovacích vířivek. Jeho 
bateriové čerpadlo poskytuje řešení pro čištění bazénů, které se obejde 
bez kabelů a hadic. Jeho lehká konstrukce zajišťuje rychlé odstranění 
písku, kamínků a jiných pevných částic ze dna bazénu nebo vířivky s 
minimální námahou.

Technické údaje
Motor: 12 V ss
Baterie: Vyžaduje 8 baterií AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)

VAROVÁNÍ!
• Nejedná se o hračku! Uchovávejte tento produkt a jeho příslušenství 
  mimo dosah dětí.
• Tento produkt vyvíjí sací sílu. Udržujte vlasy, volné části oděvu, prsty a 

všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od sací hubice.
• Nikdy nepoužívejte tento produkt, když se ve vodě nacházejí lidé.
• Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně a se správnou polaritou.
• Nepoužívejte současně nové a použité baterie ani baterie různých typů. 

K výměně baterií vždy používejte úplnou sadu nových baterií téhož typu.
• Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k dobíjení.
• Odeberte vybité baterie z produktu.
• Napájecí vývody nezkratujte.
• Baterie bezpečně zlikvidujte.

UPOZORNĚNÍ
- Tento produkt je určen k použití pouze pod vodou. Nepokoušejte se 

používat tento produkt k čištění ničeho jiného než bazénu nebo vířivky. 
Produkt musí být ponořen ve vodě tak, aby byl výstup vody pod hladinou.

- Nepoužívejte produkt mimo vodu. Hrozí poškození motoru.
- Neškrabejte sací hubicí po akrylátovém povrchu vířivky, hrozí poškození

povrchu vířivky.
- Nevkládejte do výstupu vody žádné předměty.
- Když produkt nepoužíváte, nenechávejte jej v bazénu nebo vířivce.
- Nikdy neponořujte rukojeť do vody.
- Během používání nikdy neblokujte výstup vody.

Přehled dílů
Před použitím elektrického bazénového vysavače AquaScan věnujte 
několik minut seznámení s tímto přístrojem.
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Údržba a skladování
VAROVÁNÍ! Před zahájením prováděním údržby produkt vypněte.
• Vždy kontrolujte, zda není filtrační sáček zaplněn nečistotami. V případě

potřeby jej vyčistěte.
• Vždy kontrolujte, zda není sací hubice zanesená. Vypněte napájení a 

vyčistěte ji.
• Dojde-li k zanesení šroubu, ujistěte se, že je produkt vypnutý.
• Vyjměte baterie z přihrádky. Vyjměte filtrační sáček a zkontrolujte, zda 

není děravý či poškozený. V případě potřeby jej vyměňte.
• Propláchněte výstup vody „8“ vodou. Odstraňte všechny viditelné

nečistoty. Namontujte zpět filtrační sáček, spojky, baterie a kryt baterií. 
Umístěte výstup vody pod vodu a zapněte produkt. Pokud tímto 
způsobem nelze nečistoty odstranit, odšroubujte komoru šroubu a 
opatrně odstraňte nečistoty. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili 
šroub.
POZNÁMKA: Nikdy neotáčejte šroubem nadměrnou silou.

• Po použití vždy vypusťte z produktu vodu tak, že sejmete hubici, podržíte
produkt svisle a necháte vodu vytéct. Teprve poté produkt uskladněte.

• Když produkt nepoužíváte, nenechávejte jej v bazénu nebo vířivce. 
Neskladujte produkt na přímém slunečním světle.

• Neskladujte produkt ve venkovních prostorách ani na místě, kde teplota 
může klesnout pod bod mrazu.

• Pokud se chystáte produkt delší dobu nepoužívat, vyjměte z něj baterie a
držák baterií.

• Přihrádku na baterie vždy udržujte v suchu.

Likvidace
Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:

Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného 
domovního odpadu, likvidujte je na k tomu určených 
sběrných místech. Informace o provozovaných sběrných 
místech vám poskytnou místní úřady. Při likvidaci 
elektrických zařízení na skládkách hrozí únik 
nebezpečných látek do spodních vod a jejich následné 
proniknutí do potravního řetězce, což může ohrozit vaše 

zdraví. Při obměně zařízení je prodávající ze zákona povinen zdarma 
odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.
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