
                                                                                   Návod k obsluze
V160 – Ruční vysavač na 12V

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste
si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 
 - Univerzální, snadno použitelný a efektivní automobilový vysavač snadno odstraní drobné 
nečistoty z čalounění automobilů.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního ABS plastu je velmi lehký a snadno ovladatelný uvnitř vozu
- Připojená speciální tryska umožňuje vysát těžko přístupná místa.
- 2,8 m kabel poskytuje velké pohodlí vysávání a přístup ke každému koutku a zákrytu 
každého vozu
- Vestavěný, opakovaně použitelný filtr proti prachu
- Po vysávání stačí jen vyprázdnit nádobu - nemusíte kupovat pytle a vysávání je velmi 
úsporné

Specifikace
- Výkon: 48W
- Napájení: Autozásuvka (zapalovač) 12 V
- Hmotnost: 437,5 g
- Barva: bílá s vícebarevnými nádobami na odpadky
Obsah balení:
- Vysavač do auta
- Vysávací tryska
- Vše zabaleno v estetickém balení

Schéma zařízení

1. Kryt motoru
2. Kontejner
3. Tlačítko pro uvolnění kontejneru
5. Spínač zapnutí / vypnutí
6. Hrdlo drážky
8. Filtr
9. Vstupní filtr
10. Konektor 12V

Použití:
1. Vložte 12V zástrčku do zásuvky zapalovače a posuňte přepínač do polohy ON, začněte 
používat.
2. Vysávejte špinavé povrchy vozu.
3. Chcete-li se dostat k těžce dosažitelným místům, umístěte vysávací trysku podle obrázku 1.
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Čištění a údržba
Před čištěním vysavače si pečlivě přečtěte pokyny:
1. Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 
2. Chcete-li vyčistit nádobku na nečistoty, držte vysavač ve svislém směru a stiskněte tlačítko 
pro uvolnění nádoby a jemně odpojte kontejner od přístroje, jak je znázorněno na obrázku 2.
3. Vysuňte kryt filtru tak, jak je znázorněno na obrázku 3.
4. Vyhoďte odpadky do vhodné nádoby, v případě potřeby omyjte nádobu mýdlovou vodou a 
důkladně ji osušte.
5. Chcete-li vyčistit filtr, důkladně ho protřepte. V případě potřeby pečlivě omyjte filtr 
mýdlovou vodou. Před opětovným instalováním opatrně filtr vysušte.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

• Zařízení lze napájet pouze ze zásuvky zapalovače automobilů 12V

• Pokud vysavač náhle přestane pracovat, zkontrolujte pojistku v zásuvce zapalovače.

• Vysavač není zařízení určené k vysávání velkých ploch a jeho dlouhotrvající prací hrozí 
nebezpečí selhání

• Nikdy neponořujte přístroj do vody

• Netahejte ani nemotejte kabel vysavače

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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