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DŮLEŽITÉ TIPY 

POZNÁMKA: Když se vysavač nepoužívá, měl by být uložen v interiéru na suchém a čistém místě, 

chráněném před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a deštěm. Neukládejte vysavač v 

garáži nebo kdekoliv, kde by jednotka mohla zmrznout. 

Tělo vysavače se dá vyčistit vodou a mýdlem. Vyhněte se použití rozpouštědel při čištění plastových 

dílů. Většina plastů je náchylná k poškození od různých typů obchodních rozpouštědel a při jejich 

použití může dojít k poškození vysavače. Používejte čistý hadřík k odstranění nečistot, prachu, oleje, 

tuku atd. 

Obecná údržba vysavače vyžaduje občasné očištění O-kroužků na hlavě a přidání netuhnoucího, 

nejedovatého, teplu odolného, silikonového maziva. Tím se zajistí snadnější otáčení a vodotěsnost.  

VAROVÁNÍ 

Nenechte brzdové kapaliny, benzín, ropné produkty, penetrační oleje, atd. přijít do styku s 

plastovými částmi. Obsahují chemické látky, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit plast. 

UPOZORNĚNÍ 

Nepokoušejte se tento nástroj upravovat nebo vytvářet příslušenství, které nebylo schválené pro 

použití s tímto nástrojem. Všechny tyto změny nebo úpravy, jsou považovány za zneužití a mohou mít 
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za následek nebezpečný stav vedoucí k možnému vážnému zranění. Motor je z výroby zapečetěn 

v motorovém prostoru a PLOMBA NESMÍ BÝT PORUŠENA. Nepokoušejte se v žádném případě ničit 

nebo rozebírat motorový prostor nebo některou z jeho komponent. Místo toho odneste vysavač do 

autorizovaného servisního střediska. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky. 

SERVISNÍ INFORMACE 

POZNÁMKA: Veškeré opravy, které vyžadují demontáž, musí být provedeny v u spol. Marimex CZ, 

s.r.o. Neautorizované opravy povedou ke zrušení záruky. 

UPOZORNĚNÍ: 

Opatření pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození stroje: 

 

Otevření motoru prostoru odhaluje motorové díly. Nikdy nenechávejte se sem dostat vodu, zničila by 

přístroj a záruky by se stala neplatnou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedodržení těchto varování 

může vést k požáru nebo vážnému zranění. Nepoužívejte jednotku, pokud je jakkoliv poškozena. 

Používejte tento výrobek pouze pro jeho původní použití, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte 

pouze originální příslušenství a filtry. Nikdy nenechávejte vysavač ve vodě ve vypnutém stavu nebo s 

vybitými bateriemi. Nepoužívejte vysavač k čištění otvorů bazénu, vysavač je určen pro celkovou 

údržbu bazénu nebo vířivé vany. Vysavač je určen pouze pro použití pod vodou. Nepokoušejte se 

používat vysavač k čištění něčeho jiného než bazénu nebo vířivé vany. Není určen pro použití jako 

univerzálního vysavače. 

Pečlivé sledování je nutné při používání v blízkosti dětí. Nedovolte, aby byl tento vysavač použít jako 

hračka. Tento vysavač vytváří sání. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo 

otvory a pohyblivé části. 

Jednotka musí být ponořena do vody, aby mohla správně fungovat. Když vysavač nepoužíváte, uložte 

jej uvnitř, na čistém a suchém místě. Nenechávejte vysavač pod vodou, na přímém slunci, nebo 

vystavený extrémním teplotám. Pro dlouhodobé skladování vyjměte z vysavače baterie. 

Nikdy nenechávejte baterie ve vysavači po delší dobu. Nepoužívejte vysavač bez správně umístěného 

vakuového sáčku a krytu hlavy. Poškozené filtrační sáčky okamžitě nahraďte. Vyvarujte se vysávání 

tvrdých nebo ostrých předměty. Mohou poškodit vysavač a filtrační sáček. Nepoužívejte na vysávání 

toxických látek, hořlavin nebo hořlavých tekutin jako je benzin. Nepoužívejte v blízkosti výbušných 

nebo vznětlivých plynů. 

Nikdy nevkládejte ani nevhazujte jakýkoli předmět do žádného otvoru v zařízení. Udržujte všechny 

otvory volné od listů, kamenů nebo čehokoliv, co může snížit průtok vody. Je potřeba zvláštní 

opatrnosti při čištění schodů. Ujistěte se, že je vysavač v pozici "off" před čištěním nebo jakoukoli 

jinou běžnou údržbou. Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, nebo spadl na zem či byl poškozen 

jakýmkoliv způsobem, vraťte jej do servisního střediska před jakýmkoli použitím.  

V extrémních podmínkách může dojít k úniku z článků baterie. Pokud se kapalina z baterie dostane na 

kůži, okamžitě ji omyjte vodou. Dostane-li se do očí, okamžitě vypláchněte oči jemným roztokem 

jedlé sody a vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 
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SPECIFIKACE PRODUKTU 

Číslo položky Popis Množství 

BRHC kryt hlavy 1 

BRAP vyměnitelný filtrační sáček 1 

BRHD Hlava vysavače 1 

BRBC komora pro baterie 1 

BRBAC spona na těle pro adaptér 1 

BRPAC spona tyčového adaptéru 1 

BRPACF manžeta tyčového adaptéru 1 
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SESTAVENÍ VYSAVAČE 

  Vysavač používá baterie velikosti D. Pro vložení baterií otočte vysavač hlavou vzhůru. Uchopte hlavu 

vysavače, otáčejte jí proti směru hodinových ručiček a sejměte ji. Vložte baterie tak, aby plusovou (+) 

stranou mířily nahoru (směrem k hlavě). Vraťte hlavu zpátky na komoru s bateriemi a utáhněte ji ve 

směru hodinových ručiček. 

 

 

 

 

 

Důležité: 

Nekombinujte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické a 

standardní (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí (Ni-Ca) baterie. 

 

 

 

 

Zkontrolujte utažení krytu hlavy a filtračního sáčku. Nyní jste připraveni používat vysavač Easy Vac ve 

vašem bazénu nebo vířivé vaně. 
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POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE 

Vysavač je určen pro běžné čištění všech typů bazénů a vířivých van. Používejte jej s opatrností pro 

těžké čištění - nesnažte se vysát velké či ostré předměty. Vyjímatelný filtrační sáček musí být 

kontrolován a čištěn po každém použití. 

Doneste vysavač k okraji bazénu nebo vířivé vany a zapněte jej. Vysavač je v poloze "ON", když hlava 

je úplně zašroubována a dvě indikační značky na hlavě a krku se shodují. Toto musí být provedeno 

mimo vodu, než se vysavač ponoří. Jakmile je vysavač zapnutý, může se zcela ponořit do vody a je 

připraven k použití.  

 

 

 

 

Indikační značky 

 

 

 

 

 

 

Je velmi důležité se ujistit, že jednotka je zapečetěna a zapnuta ještě před ponořením. Nikdy 

neponořujte přístroj, dokud indikátor se indikační linky neshodují. Vysavač by nikdy neměly být 

zanechán ve vodě ve vypnutém stavu, jinak může dojít k průsaku. 

Poznámka: Vysavač je určen pouze pro vysávání vody a nebude vysávat vzduch. Vysavač bude 

fungovat pouze při úplném ponoření do vody. 

Uložení: 

V těle vysavače je ponechán určitý prostor otevřený, aby bylo možné větrání a chlazení motoru a 

baterie. Čas od času se voda může dostat do přístroje. Je velmi důležité jednotku před dalším 

použitím úplně vysušit. 

Chcete-li vysavač uložit, vyjměte napájecí baterie z komory. Otočte prostor pro baterie, abyste se 

ujistili, že veškerá voda z komory vytekla. (Držte baterie na místě palcem, aby nevypadly.) Nechte 

napájecí hlavu a prostor pro baterii oddělené do dalšího použití. Pro co nejlepší péči, vyjměte baterie 

z komory po každém použití. 
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POUŽÍVÁNÍ STANDARDNÍ BAZÉNOVÉ TYČE 

Držadlo vysavače je navrženo tak, aby se přizpůsobilo veškerým standardním tyčím. Malé tyče (1" v 

průměru) mohou být připojeny přímo k vysavači. Pokud je tyč většího (1 1/4") průměru, použijte 

přiloženého tyčového adaptéru. Chcete-li připojit tyč, jednoduše zatlačte na vyrovnávací kolíky. 

Zarovnejte otvory, posuňte tyč přes manžety na vysavač, a uvolněte sponu. 

Upozornění: Neopírejte se o tyč, ani ji nevyužívejte k podpírání! 

 

Použití standardní tyče (malá)  

 

 

Použití standardní tyče (velká) 
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ČIŠTĚNÍ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉHO FILTRAČNÍHO SÁČKU 

Pro maximální účinnost čištění by měl být filtrační sáček vč. těsnícího kroužku zkontrolován, 

vyprázdněn a vyčištěn po každém použití, nebo kdykoli zjistíte, že výkon vysavače klesá. 

Čištění filtračního sáčku 

Před měněním filtru nebo prováděním údržby se 

ujistěte, že je jednotka vypnutá. Vyjměte filtrační 

sáček tahem za kryt hlavy. Obraťte filtrační sáček a 

opláchněte jej zahradní hadicí nebo v dřezu.  

Poznámka: Neperte sáček v pračce a nepoužívejte 

prací prostředky. Po očištění vložte zpět filtrační sáček 

a připevněte kryt hlavy. Poznámka: Pokud je filtrační 

sáček roztrhaný nebo těsnící kroužek vytahaný, měl by 

být sáček nahrazen novým.  

 

UPOZORNĚNÍ: Používání vysavače bez správně umístěného sáčku způsobí zacpání vysavače a záruka 

se stane neplatnou. 

UPOZORNĚNÍ: Při měnění uživatelem nahraditelných částí používejte pouze originální náhradní díly  

Použití jiných dílů může být nebezpečné a může poškodit výrobek. Na takto způsobené závady se 

nevztahuje záruka. 

 

ČASTÉ OTÁZKY 

Ot.: Může vysavač pracovat mimo vodu? 

Od.:Ano, po krátkou dobu po zapnutí, předtím, než jej ponoříte do bazénu nebo vířivky. 

Doporučujeme vysavač zapnout těsně před ponořením do vody. 

Ot.: Jak při čištění bazénu poznám, že vysavači dochází baterie? 

Od.: Většina lidí pozná, že vysavač běží podle vibrací v tyči od vysavače. Pro ujištění můžete vysavač 

vyzdvihnout z vody, abyste slyšeli, zda běží, nebo ne. 

Ot.: Jak často mám čistit filtrační sáček? 

Od.: Doporučuje se vyčistit filtrační sáček po každém použití, nebo kdykoli si všimnete, že výkon 

Vašeho vysavače povadá. Pro jednoduché čištění se dá filtrační sáček obrátit naruby a opláchnout 

pod hadicí nebo ve dřezu. Neperte sáček v pračce a nepoužívejte při čištění prací prostředky. Pro 

detailnější instrukce otočte na část „Čištění vysavače“. 

Ot.: Mohu nechat vysavač ve vodě, když jej nepoužívám? 

Od.: Ne. Vysavač by měl být v době, kdy není používán, vyjmut z bazénu a uložen na čistém a suchém 

místě. Prodloužíte tak životnost Vašeho vysavače i jeho příslušenství. 
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Ot.: Mohu ve vysavači ponechat baterie po celou dobu? 

Od.: Pro dlouhodobější uložení je nejlepší baterie z komory vyjmout. Při každodenním používání 

můžete baterie ve vysavači ponechat. Je dobré pravidelně zkontrolovat prostor pro baterie pro 

případnou vlhkost a v případě potřeby jej vysušit (vyfoukat). 

Ot.: Co mám dělat, když vysavač nevysává? 

Od.: Ujistěte se, že je vysavač celý ponořený do vody. Vysavač je navržený pouze na vysávání vody a 

nebude vysávat vzduch. Zkontrolujte následující:Ujistěte se, že filtrační sáček a kryt hlavy jsou 

očištěny od kamínků, které by mohly zabraňovat toku vody. Ujistěte se, že je vysavač zapnutý. 

Pokud žádná z výše uvedených rad nevyřeší Váš problém, zavolejte prosím náš Zákaznický servis. 

 

 

ZÁRUKA 

Záruka se týká vad materiálu nebo zpracování, platí pouze při běžném používání a údržbě za 

podmínek a omezení popsaných níže. 

Díly nekryté zárukou: filtrační sáček a kryt hlavy nejsou kryty zárukou, jelikož se jedná o části, které je 

nutné při běžném používání měnit, vzhledem k běžnému opotřebení. 

Tato záruka pokrývá pouze běžné používání pro domácí bazény nebo vířivé vany. Poškození, defekty, 

poruchy nebo jakékoli jiné používání, které neodpovídá návodu pro uživatele, je vyloučeno ze záruky. 

Poškození nebo poruchy způsobené opravou, kterou prováděl někdo jiný než autorizované servisní 

centrum, nebudou kryty. 

Kryt motoru je z výroby zapečetěná jednotka. Pokud bude pečeť otevřena mimo autorizované 

servisní středisko, záruka bude považována za neplatnou. 

 


