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Před použitím vysavače si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést až k vážnému zranění. 

Tento výrobek není hračka pro děti. Dohlížejte na děti, aby si nehrály s tímto výrobkem. 

Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nepoužívejte vysavač, pokud vysavač nebo jeho nabíječka jeví jakékoliv stopy poškození. 

Vysavač může být používán osobami se sníženým tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností 
a znalostí pouze, pokud jsou pod dohledem nebo byly upozorněny jak zařízení bezpečně používat osobou zodpovědnou za jejich bezpečí. 

Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují jen některá z možných rizik a nebezpečí. Mějte na vědomí, že uživatel tohoto zařízení by 
měl při používání vždy postupovat s opatrností a užívat zdravý rozum. 

Nezapojujte, ani nevypojujte zařízení do/ze zdroje napětí s mokrýma rukama. 

Nezacházejte s vysavačem s mokrýma rukama nebo bez bot. 

Nepoužívejte vysavač v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých kapalin. 

Nikdy neprovádějte údržbu vysavače, pokud je zapnutý, nebo zapojen do nabíječky. 

Nabíjejte pouze pomocí nabíječky dodané s vysavačem. 

Nikdy nepokládejte nabíječku do kapalin. Nikdy nevystavujte nabíječku dešti, vodě nebo vlhkosti, nebo extrémnímu teplu, či zimě. 

Vždy vypojte vysavač z nabíječky, pokud jej používáte, nebo provádíte běžnou údržbu zařízení. 

Tento vysavač obsahuje nabíjecí baterie. Baterie nepodpalujte, protože při vysokých teplotách explodují. Při likvidaci baterií vždy postupujte podle 
místních předpisů. 

Za extrémních podmínek může dojít k prosakování baterie. Pokud dojde ke kontaktu kapaliny s pokožkou, okamžitě omyjte postižené místo vodou. 
Pokud se dostane do očí, okamžitě proplachujte slabým roztokem jedlé sody a vody a následně vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nepřibližujte se k otvorům a pohyblivým částem tohoto vysavače s vlasy, volným oblečením nebo jakoukoliv částí těla. 

 

Používejte tento výrobek pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Používejte pouze doplňky a filtry Water Tech. 

Tento výrobek není určen k užití pro komerční účely. 

Nikdy nenechte vysavač zapojen během dlouhodobého uskladnění (max. čas nabíjení by neměl přesáhnout 24 hodin). 

Nikdy nenechte vysavač ve vodě, pokud je vypnutý („OFF“), nebo pokud dojde k vybití baterie. 

Vysavač je určen pro běžnou údržbu bazénu nebo spa; nepoužívejte ho na bazénové otvory. 

Vysavač je určen pouze pro použití pod vodou v bazénech nebo spa. Neslouží jako všestranný vysavač. 

Okamžitě po zapnutí („ON“) vysavače jej ponořte do vody, abyste předešli poškození těsnění motorové hřídele. Pokud tak neučiníte, dojde ke 
zkrácení životnosti těsnění a/nebo k neplatnosti záruky. 

Uchovávejte vysavač na čistém a suchém místě. Neskladujte jej na slunci a nevystavujte jej extrémním teplotám. 

Vyhněte se sbírání ostrých předmětů, protože by mohly poškodit filtr vysavače. 

Uchovávejte všechny otvory na vysavači bez nečistot, jež by mohly snížit průtok vody. 

Nepokládejte vysavač na nebo poblíž horkých povrchů. 

Nikdy nenoste nabíječku za její kabel, a nikdy ji nevypojujte taháním za kabel. 

Nabíječku používejte v místnostech s teplotami mezi 10 – 37,7 °C, pro její maximální využití. 

Neskladujte a nepoužívejte nabíječku venku. Nabíjejte vysavač v suché a čisté místnosti, pouze poskytnutou nabíječkou. Nepoužívejte nabíječku 
od jiného zařízení. 
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.A.  Nabíjení Vašeho vysavače 

Na počátku 4 hodiny 
Dobíjení (po úplném vybití) 4 hodiny 

.E.  Připojení adaptéru bazénové tyče 

.B.  Vložení filtračního kuželu .F.  Připojení bazénové tyče 

.C.  Připojení nosiče nečistot .G.  Zapnutí a vypnutí vysavače „ON & OFF“ 

.D.  Připojení hlavice vysavače a adaptéru hlavice 

vysavače 

.H.  Běžná údržba 

  

1.  Hlavice vysavače 
(PBA006-13BLU) 

2. Adaptér hlavice vysavače 
    (CENT002) 

3. Nosič nečistot 
(CENTA021) 

4. Filtrační kužel 
(CENT021) 

5. Tělo vysavače 
(CENT003) 

6. Bazénová tyč  
 (set 4 části) 
 (CFPOLE-4PC) 

7. Adaptér bazénové tyče 
(CENT061) 

8. Nabíječka a EU adaptér 
(CAT099-US-EU) 
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Specifikace zařízení 

Vstup do nabíječky baterie:  110-240V-50/60HZ, 0,3A max 

Výstup z nabíječky baterie:  7,2V, 1A 

Rozmezí teploty vody:   maximum 35°C, minimum 5°C 

Provozní hloubka:   maximum 3,5m, minimum 0,25m 

 

!! Používejte pouze nabíječku baterie dodanou s vysavačem !! 

 

  

Záruka 

Podle těchto ustanovení prodávající zaručuje, že výrobek uveden v této záruce (dále jen „výrobek“) je bez závad v čase jeho doručení.  

Záruka pro výrobek je dva (2) roky, počínaje doručením výrobku kupci.  

Při nahlášení závad kupcem prodejci v rámci záruční lhůty prodejce opraví nebo vymění výrobek na vlastní náklady a na místě, které uzná za 
nejvhodnější, s výjimkou, pokud to bude nemožné nebo přehnané.  

Pokud výrobek nelze opravit nebo vyměnit, má kupce právo zažádat o přiměřené snížení ceny, nebo v případě dostatečně závažné závady 
vypovědět kupní smlouvu.  

Nahrazené nebo opravené díly v rámci záruční lhůty neprodlužují záruční lhůtu původního výrobku, ale mají vlastní záruční lhůtu.  

Pro platnost této záruky musí kupce evidovat data koupě a doručení výrobku.  

Bude-li kupce reklamovat závady výrobku po více než šesti měsících od doručení výrobku kupci, kupec je povinen prokázat existenci a původ 
těchto závad.  

Toto osvědčení o záruce v žádném případě neomezuje nebo nepoškozuje práva spotřebitele v souladu s národními závaznými předpisy. 

Tato záruka se vztahuje na výrobek popsaný v tomto návodu.  

Toto osvědčení o záruce je platné výhradně ve státech Evropské unie.  

Aby platila tato záruka, je kupce povinný přesně následovat instrukce od výrobce uvedené v dokumentaci výrobku, pokud náleží k příslušné řadě 
a modelu výrobku.  

Je-li stanoven časový rozvrh pro nahrazení, údržbu, nebo čištění určité části výrobku, nebo součástek, je záruka platná, pouze pokud je určený 
časový rozvrh dodržen.  

Záruka se vztahuje výhradně na prodej zákazníkům. Přičemž „zákazníky“ jsou lidé, kteří tento výrobek koupí za účelem mimo jejich profesní 
aktivity.  

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a poškození výrobku způsobené jeho použitím. Záruku nelze uplatnit, v souladu s osvědčením 
dokumentace výrobku, na běžné opotřebení nebo poškození náhrad, součástek a/nebo nahraditelných dílů. 

Záruka je neplatná, pokud:  

a.bylo s výrobkem nesprávně zacházeno;  

b.byl výrobek opraven, byla provedena údržba nebo bylo zacházeno neoprávněnou osobou;  

c.byl výrobek opraven za použití neoriginálních dílů. Pokud byla závada výrobku způsobena nesprávnou instalací nebo nesprávným 
zprovozněním, záruka se na výrobek vztahuje pouze v případě, že taková instalace a zprovoznění jsou zahrnuty v smlouvě o předání výrobku a 
byly provedeny prodejcem nebo na zodpovědnost prodejce.  
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Čištění filtračního kuželu 

Po každém použití byste měli vyjmout a vyčistit filtrační kužel (obr. H). 

Nedrhněte filtrační látku proti sobě během vyplachování. 

Dlouhodobé skladování 

Vždy před uskladněním umyjte nosič nečistot a filtrační kužel. 

Vždy skladujte a nabíjejte Váš vysavač v suchém, chladném vnitřním prostoru. 

Nabíjejte vysavač 4 hodiny každý měsíc, pokud jej dlouhodobě nepoužíváte. 

 

 

Likdivace výrobku 

Řiďte se platnými směrnicemi EU a pomozte chránit přírodu. 

Nefunkční výrobek odevzdejte do sběrného, recyklačního nebo jiného, k tomu účelu určeného, dvora pro elektrické a elektronické 

výrobky. Neodkládejte výrobek do normálního odpadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejce akumulátorového vysavače Pool Blaster: 

www.bazenonline.cz 

https://www.bazenonline.cz/akumulatorovy-bazenovy-vysavac-blaster-centennial
https://www.bazenonline.cz/akumulatorovy-bazenovy-vysavac-blaster-centennial

