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NÁVOD K POUŽITÍ
Vysavač Lagrada AquaJack211

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k použití a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby. Pro případ 
budoucí reklamace si pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.

Technické údaje
Baterie: Li-ion 11,1V DC, 2000mAh
Nabíjecí napětí: 12,6V DC, 1000mA
Motor: 12V DC
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Důležité bezpečnostní pokyny
• Varování! Tento výrobek není HRAČKA. Je nutno zamezit dětem přístupu k tomuto zařízení a jeho příslušenství
• Varování! Tento vysavač nesmí používat děti. Výrobek a jeho kabel ukládejte mimo dosah dětí.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotře-
biče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
• Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
• Varování! Spotřebič se musí napájet pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
• Varování! Vidlice adaptéru se musí vytáhnout ze zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče
• Vysavač je určený pro čistění bazénů a vířivek
• Zajistěte, aby před uvedením do provozu byl bazénový vysavač zcela ponořený do vody. Minimální hladina vody, potřeb-

ná pro bezpečný provoz zařízení, musí dosahovat nad tlačítko hlavního spínače zařízení, drženého ve vertikální poloze. 
Nedodržení těchto pokynů může vézt k poškození zařízení, na které nebude brán zřetel v případě reklamačního řízení.

• Používejte pouze originální díly poskytované Vašim prodejcem případně výrobcem
• Provozní hloubka zařízení je 35 cm – 300 cm pod hladinou.
• Provozní teplota zařízení je od 4°C do 35°C
• Skladujte vysavač čistý a suchý na suchém, stinném místě.
• Neskladujte vysavač v blízkosti nebezpečných a explozivních látek
• Filtr vysavače čistěte pod mírným proudem vody, příliš prudký proud vody může poškodit filtry vysavače
• Voda vytékající z vysavače se považuje za nepitnou!
• Nevysávejte vysavačem oleje a jiné toxické i netoxické látky, vysavač je určen pouze pro sání vody.
• Používejte pouze originální adaptér dodaný výrobcem.
• Adaptér je určený pouze pro vnitřní použití a nesmí být používán ve venkovních prostorách vystavený povětrnostním 

podmínkám dešti, větru, přímému slunci, vlhkosti
• Uchovávejte adaptér mimo dosah dětí!
• Varování! Nepoužívejte adaptér v případě, že vykazuje jakékoliv známky poškození!
• Varování! Nepoužívejte adaptér s mokrýma rukama a bez rukavic
• Pokud adaptér nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě!
• Varování! Nikdy se nepokoušejte jakkoliv upravovat adaptér
• Varování! Před nabíjením se ujistěte, že vysavač a adaptér jsou zcela suché.
• Adaptér nepoužívejte k jinému účelu než k nabíjení vysavače
• Za kabel adaptéru netahejte ani pomocí něj nic nepřenášejte
• Nikdy nepoužívejte jiné než originální díly.
• Před prvním použitím plně nabijte vysavač. Doba nabíjení je 3 hodiny, doba provozu je až 60 minut.
• Nenabíjejte vysavač delší než určenou dobu.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Připojte adaptér ke zdroji proudu přes jistič zbytkových proudů. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného 

elektrikáře.
• Nepoužívejte vysavač v případě jakéhokoliv poškození!
• Používejte pouze díly prodané oficiálním distributorem nebo výrobcem.
• Varování!  Nepoužívejte vysavač v případě, že ve vodě jsou osoby nebo zvířata
• Nepoužívejte tento vysavač bez namontovaného nepoškozeného filtračního kužele
• Nebezpečí zachycení přisátím: tento bazénový vysavač vytváří sání. Nedovolte aby se vlasy, tělo, nebo jakékoli volné 

části oblečení dostaly od kontaktu se sacím otvorem vysavače.
• Za žádných okolností se nepokoušejte rozebírat vysavač, měnit motor ani baterii.
• Vysavač je možno používat nejdříve po 4 hodinách po chemickém čištění bazénu.
• Nepoužívejte více vysavačů současně
• Nevysávejte tvrdé ostré předměty, může dojít k poškození vysavače nebo filtru.
• V průběhu vysávání vyndejte z bazénu všechny předměty. (např.: plovák, schůdky, sítko, atd.)
• Nikdy se nepokoušejte rozdělat baterii vysavače.
• Při manipulaci s jakoukoliv částí vysavače si sundejte veškeré cennosti a šperky. (např.: prstýnky, náramky, hodinky, ře-

tízky)
• Při manipulaci s baterií noste kompletní ochranné pomůcky (ochranu obličeje, rukavice a ochranné oblečení)
• Nikdy v blízkosti vysavače nekuřte!
• Nemanipulujte vysavačem v blízkosti ohně ani zdroje tepla.
• V případě výtoku z baterie a kontaktu s pokožkou nebo oblečením okamžitě omyjte velkým množstvím mýdlové vody a 

vyhledejte lékařskou pomoc
• V případě zasažení očí vymývejte oči alespoň 15 minut chladnou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Baterie má životnost, s uplývající dobou používání se její kapacita zmenšuje.

Výše uvedené varování, pokyny a upozornění nezahrnují všechny možné zdroje rizik a vážných úrazů. 
Majitelé bazénů/vířivých van musejí vždy být maximálně opatrní a používat cit při používání tohoto výrobku.
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Popis výrobku

ÚČEL
- Vysavač je určený k vysávání nečistot ze dna bazénu

OBLAST POUŽITÍ
- Vysavač je určený k vysávání nečistot z vody přes filtr.
- Za žádných okolností nevysávejte vysavačem jiné kapaliny ani plyny než vodu

DETAILNÍ POPIS VÝROBKU
1) Sací hlava vysavače
2) Kuželová zachytávací nádoba hrubých nečistot
3) Tělo vysavače
4) Hlavní spínač zařízení
5) Zdířka konektoru nabíjení
6) Nástavec pro nasazení madla nebo tyče bazénového příslušenství (84819,85816)
7) Odnímatelné madlo vysavače
8) Košík filtru vysavače
9) Filtrační ponožka vysavače
10) Nabíjecí adaptér

MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

Zapojení adaptéru do vysavače

1) Zkontrolujte stav adaptéru.
2) Zapojte adaptér do vysavače dle tvaru konektoru.
3) Zapojte adaptér do elektrické sítě.
4) Indikátor na adaptéru se rozsvítí červeně.
5) Nabíjejte vysavač cca. 3 hodiny nebo než se indikátor na adaptéru rozsvítí zeleně.

Složení vysavače

1) K tělu vysavače připojte válcovou nádobu. Na těle i na válci se nachází šipka, tyto šipky musí směřovat špičkami k sobě. 
Poté pootočte ve směru „close“ zavřeno, tím nádobu zaaretujete.

2) Na nástavec pro nasazení madla nasuňte madlo nebo tyč bazénové příslušenství. Správné nasazení poznáte zaklapnu-
tím aretačních čepů v otvorech madla či tyče.

3) Do spodního otvoru nádoby zasuňte sací hlavu vysavače, tak aby širší strana hlavy byla v přední části. Správné nasazení 
poznáte pomocí hlasitého cvaknutí.

4) Filtrační ponožku nasuňte opatrně na košík filtru vysavače. Guma ponožky obepne košík těsně u hrdla košíku v k tomu 
určené drážce. Ponožku nasuňte tak aby její ohnutá část směřovala stejném směrem jako půlkruhová část košíku.

5) Nacvakněte košík do těla vysavače.
6) Vysavač je připraven k používání.

Správná technika vysávání

1) Nabitý vysavač celý ponořte do hladinu vody.
2) Zmáčkněte hlavní spínač vysavače.
3) Vysavač přiložte ke dnu bazénu/vířivky, tak aby se celá plocha hlavy vysavače dotýkala dna.
4) Dlouhými plynulými pohyby posouvejte vysavač po dně bazénu/vířivky.
5) Průběžně kontrolujte stav filtrační ponožky a kuželové nádoby aby nedošlo k jejich přeplnění/ucpání a tím zatížení 

motoru vysavače a jeho následnému poškození.
6) Po vysátí celého dna bazénu/vířivky vytáhněte vysavač těsně pod hladinu bazénu/vířivky a hlavním spínačem vypněte 

vysavač.
7) Vytáhněte vysavač nad hladinu vody a nechte zbylou vodu vytéct z vysavače
8) Odpojte kuželovou nádobu ve směru „OPEN“ a vymyjte z ní veškeré zachycené nečistoty.
9) Potažením odpojte košík filtru a sundejte z něj filtrační ponožku.
10) Obraťte filtrační ponožku naruby a vyčistěte pod tekoucí vodou bez přidání chemických přípravků.
11) Nechte všechny části vysavače oschnout před ukladněním.
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Diagnostika a řešení problémů

Problém Možná příčina Řešení
Vysavač nesbírá nečistoty Akumulátor je vybitý Nabijte akumulátor

Rotor je zaseknutý Vypněte vysavač a vizuálně zkontrolujte 
štěrbinu sání, zda není ucpaná velkými
částmi nečistot. 
Použijte proud vody nebo malý nástroj 
k jejich odstranění

Rotor je prasklý Obraťte se na svého prodejce
Filtr je plný Vyčistěte filtrační kužel a ponožku
Příliš velké nečistoty Nečistoty jemně kartáčem 

rozmělněte na menší kusy
Nečistoty unikají z filtru Klapka sání je prasklá Obraťte se na svého prodejce
Nečistoty unikají z nádoby Kužel není správně dotažen Dotáhněte kužel
Madlo/tyč není možné připojit Ulomený boční čep Obraťte se na svého prodejce
Bazénový vysavač není možno 
nabíjet

Baterie je poškozená Obraťte se na svého prodejce
Konektor není správně zapojen Zapojte konektor správně 
Adaptér vykazuje známky vady Obraťte se na svého prodejce

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky 
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urče-
ných sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné pří-
rodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, 
v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber 
a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

LIKVIDACE
Recyklace vysavače
Nelikvidujte elektrická zařízení jako netříděný odpad, využijte kontejnery na tříděný odpad nebo sběrný dvůr. 
Informace týkající se dostupných možností pro likvidaci nepoužívaných zařízení získáte na místním úřadě. 
Jsou-li elektrická zařízení vyhozena na skládku nebo smetiště, do spodních vod se mohou dostat nebezpečné 

látky, které se mohou později dostat do potravního řetězce a mohou tak ohrozit vaše zdraví. Při výměně starých spotře-
bičů za nové je prodejce ze zákona povinen odebrat od vás starý spotřebič a zajistit zdarma jeho likvidaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly 
prostřednictvím smluvních partnerů je: 

Zásobování a. s. Chloumecká 3376 276 01 Mělník 
tel.: +420 315 646 160 

reklamace@zasobovani.cz
www.eva.cz


