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Vysávač Star Vac
Návod
PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD 
A RIAĎTE SA NÍM. 

Obsah balenia
Č. Název dílu

1 Skladacia tyč 4dielna

2 Hadica 5 m 5/4 - 2 časti vrátane hadicové spojky

3 Redukcia pre pripojenie - 2 veľkosti

4 Sacie hubice - úzka a široká

5 Telo vysávača so zberným sáčkom

Inštalácia

Pri zostavovaní vysávača postupujte podľa obrázkov č. 1-4. 

1)  Hadicu vysávača spojíte pomocou hadicové spojky. Pre lepšiu tesnosť
doporučujeme použiť teflónovú pásku a hadicovú sponu (nie je súčasť balenia).

2)  Zostavený vysávač ponorte aj s hadicou do bazéna. Nechajte ho naplniť vodou,
kým neunikne všetok vzduch.

DÔLEŽITÉ: Vzduch, ktorý zostane v jednotlivých častiach vysávača, môže zabrániť 
správnemu fungovaniu. Zabezpečte dôkladné odvzdušnenie, najmä zo všetkých 
záhybov hadicové časti vysávača, a uvoľnite všetky vzduchové kapsy

3)  Pripojenie hadice
•  Pokiaľ máte skimmer, nasaďte koniec hadice na hadicový tŕň veka skimmera

(skim vac), (obr. 6.),
•  Ak nemáte skimmer, odstráňte sitko z prívodnej (sacej) dýzy filtračného okruhu

vo vnútri bazéna (obr. 5). Vezmite redukcia obsiahnuté v balení a pripojte
rozmerom zodpovedajúce redukciu k prívodnej tryske. Utiahnite len rukou
(nepoužívajte náradie). Nasaďte koniec hadice na použitú redukciu.

4)  Zapnite filtračné zariadenie a začnite vysávať nečistoty z dna bazéna.
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POZNÁMKA: Pre vysávanie horšie prístupných miest použite úzku hubicu.  
Pri napojení na kartušové filtračné zariadenie odporúčame použiť pre väčší efekt 
úzku hubicu.

Čistenie zberného vrecka 

•  Zberný sáčok (sieťka) je určený na zachytenie listov a väčších kúskov nečistôt,
ktoré by mohli poškodiť motor čerpadla vášho filtračného zariadenia.

•  Vyprázdňujte tento sáčok pravidelne pre zabezpečenie maximálneho možného
sacieho efektu. Povoľte kryt tela vysávača a vyberte zberný sáčok (obr. 7).
Vyprázdnite zachytené nečistoty a opláchnite prúdom vody.

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti Marimex SK spol s r.o.
Chyby v tlači vyhradené.
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