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Elektrický podvodný vysávač pre bazény 

 

Výkon: 10W 

Batéria: 8 x 1,5 V (AA) 
(nie je súčasťou balenia) 

Kapacita filtra: 0,65 l 
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

 

 

Čistiace zariadenie nie je hračka, môžu ho obsluhovať osoby staršie ako 8 rokov. 

Pred použitím vysávača si pozorne prečítajte návod. 

 

(1) Čistiace zariadenie je určené na čistenie bazénov. 

(2) Pred začatím práce sa uistite, že je kryt batérie pevne uzavretý, inak môže do zariadenia 

vniknúť voda.  

(3) Prístroj skladujte na čistom a suchom mieste. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. 

(4) Ak vysávač nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. 

(5) Filtračné vrecko sa môže ľahko rozbiť, ak sú pod vodou ostré látky. 

(6) Nepoužívajte mimo vody. 

(7) Vákuovú hlavu počas prevádzky nezatvárajte kvôli jej sacej sile.  

(8) Nerozoberajte čistič bez návodu na použitie. 

(9) Rukoväť neponárajte do vody. 

(10)Ak spozorujete niečo nesprávne, dokončite čistenie a kontaktujte svojho predajcu 

alebo vymeňte chybnú časť za originálne diely/príslušenstvo.  

(11) Čistejšie pracovné podmienky: 

 1. Hĺbka vody od 35 cm do 120 cm 

 2. Teplota vody: 4 - 35 °C 

 

Vyššie uvedené upozornenia a opatrenia nepokrývajú všetky možné rizikové faktory. 

Majitelia bazénov by mali pri obsluhe čistiaceho zariadenia vždy venovať zvýšenú pozornosť. 
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Ako sa to používa? 

1. Ako poskladať vysávač? 

1.1 Súčiastky 

(1) Podvodný vysávač ELEK SPA 50 sa skladá zo 6 hlavných častí: 

(2) Nasávacia hlava             (2) Filtračné vrecko   (3) Telo vysávača 

(4) Teleskopická tyč             (5) Držiak na batérie            (6) Kryt držiaka na batérie       

 

1.2 Všeobecné použitie 

 Prístroj je určený len na čistenie bazénov. Nesprávne používanie podvodného vysávača môže poškodiť 

zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. 

1.3 Inštalácia sacej hlavy 

Naskrutkujte saciu hlavu do spodnej časti teleskopickej tyče. 

[Obrázok A] 

1.4 Používanie tužkových batérií 

(1) Odskrutkujte kryt držiaka batérií(6) vyberte držiak batérií (5) [B kép] 

(2) Vložte 8 tužkových batérií (nie je súčasťou balenia) do držiaku (5) [C kép] 

Poznámka: Uistite sa, že batérie sú vložené správnou polaritou. [D kép] 
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1.5 Tlačidlo ON-OFF 

 Stlačte tlačidlo „I“ [Obrázok E] a 

vysávač sa zapne. 

 

 

1.6 Teleskopická tyč 

Ak chcete použiť teleskop, jednoducho otočte gombík na jeho povrchu proti smeru hodinových ručičiek 

a nastavte požadovanú dĺžku [Obrázok F]. Celková dĺžka môže dosiahnuť 190 cm. [Obrázok G] 

Poznámka: Teleskopickú tyč príliš neuťahujte, neuvoľňujte vnútorné drôty!

 

2. Ako vyčistiť filter? 

(1) Vypnite vysávač a stlačte tlačidlo na tele a demontujte saciu hlavu. [Obrázok H] 
. 

(2) Vyberte filtračné vrecko, vyprázdnite odpadky a vyčistite filter. [Obrázok I] 
 

(3) Vymente filtračné vrecko. [J kép] 
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3. Hiba elhárítás 

 

Chyba Možná príčina Riešenie 

Vysávač 

nefunguje 

Batérie nie sú dostatočne nabité Vymente batérie 

Batérie sú vložené nesprávne 
Vložte batérie správne podľa pólov 

Slabý sací 

výkon 

Batérie nie sú správne nabité Vymente batérie 

Príliš veľa odpadu vo filtri Vyčistite filter 

Abnormálny 

zvuk 

 

Skontrolujte sacie potrubie 

 

Odskrutkujte saciu trubicu a vyčistite ju 

 

 

4. Ochrana životného prostredia 
 

 

 

 

 
Dodržujte prosím pokyny a pomôžte chrániť naše životné 
prostredie. 

Nefunkčné elektrické zariadenia zlikvidujte v oficiálne určenom 
zariadení, ktoré recykluje elektrické a elektronické zariadenia. 
Nelikvidujte ich netriedené.  

Pred likvidáciou produktu vyberte batérie. 

Vyhradzujeme si právo zmeniť funkcie alebo časti článkov v tomto dokumente bez predchádzajúceho 

upozornenia. 


