DŮLEŽITÉ: PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE PŘILOŽENÝ NÁVOD

Návod k montáži bazénového vysavače
1. Otočením páčkou A a páčkou B po směru hodinových ručiček a posunutím jednotlivých
částí teleskopické rukojeti dosáhnete jejího prodloužení nebo zkrácení. Otočením páček proti
směru hodinových ručiček zajistíte polohu jednotlivých částí rukojeti.
2. Čistící hlava (3) má plastovou pružinu (2), která se připojuje na konec násady. Zarovnejte
plastovou pružinu, která je umístěná uvnitř čistící hlavy s dírami vyvrtanými do násady. Jemně
k sobě stiskněte konce plastové pružiny tak, aby násada vklouzla do čistící hlavy a pružina
„zacvakla“ do předvrtaných děr.
3. Uvažte sáček na lapání nečistot (4) na výpust z čistící hlavy, která se nachází na opačné
straně než připojení zahradní hadice.
4. Připojte hadici na opačnou stranu než je sáček na lapání nečistot (v závislosti na typu
zahradní hadice).
DŮLEŽITÉ: plochá čistící hlava musí být nasazena ještě před připojením zahradní
hadice.
5. Nyní je bazénový čistič připraven k použití.

Návod k provozu vysavače
1. Připojte hadici k vodovodnímu kohoutku a pusťte vodu.
POZNÁMKA: Tlak vody je v každé obci/ městě jiný. Je proto potřeba vyzkoušet, jaký je
správný tlak vody v hadici potřebný pro optimální čištění.
2. Jemnými pohyby „vytřete“ celý povrch dna bazénu, dokud není zbaven nečistot.
3. Zavřete přívod vody, vyndejte vysavač z bazénu, odpojte hadici a umístěte jí na bezpečné
místo.
4. Odvažte a vyčistěte sáček na lapání nečistot. Sáček nechte dobře proschnout na vzduchu a
pak ho opět přivažte na čistící hlavu.
5. Bazénový vysavač skladujte na takovém místě, aby neohrozil ničí zdraví a bezpečnost.

Návod k montáži a provozu čistící síťky
1. Síťka se nasazuje na stejnou násadu jako bazénový vysavač.
2. Rám se síťkou (6) má plastovou pružinu (2), která se připojuje na konec násady. Zarovnejte
plastovou pružinu, která je umístěná uvnitř rámu síťky, s dírami vyvrtanými do násady. Jemně
k sobě stiskněte konce plastové pružiny tak, aby násada vklouzla do rámu síťky a pružina
„zacvakla“ do předvrtaných děr.
3. Jemnými pohyby „vytřete“ povrch bazénu a odstraňte nečistotu, která se může nacházet na
povrchu bazénu nebo na hladině (listy atp.)

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

