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Uživatelský manuál
Vysavač Star Vac Aku  

Model CL1704
PŘEČTĚTE SI A ŘIĎTE SE MANUÁLEM NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT

• Sestavení a rozebrání pouze dospělými osobami.
• Toto není hračka. Nedovolte dětem si s vysavačem hrát. 
• Nepoužívejte, pokud je vysavač poškozen. Poškozené díly ihned vyměňte. 
• Tento vysavač je vakuový. Vlasy, volné části oblečení, prsty a jiné části těla držte 

dál od vaukových částí vysavače. 
• Používejte příslušenství a náhradní díly pouze ty, které jsou uvedené v tomto návodu. 
• Nikdy nenechávejte vysavač v zásuvce při dlouhodobém skladování. 
• Nikdy nenechávejte vysavač ve vodě, pokud je vypnutý nebo vybitý. 
• Nepoužívejte vysavač pro vysávání při zahájení bazénové sezóny. Tento vysavač je 

vhodný pro pravidelnou údržbu bazénu nebo vířivého bazénu. Nepoužívejte na 
nečistoty, které jsou v bazénu na začátku bazénové sezóny. 

• Tento vysavač je uzpůsobený pro používání pod vodou - musí být plně potopen. 
Nepoužívejte tento vysavač jako vysavač vhodný na jakékoli vysávání. 

• Nepoužívejte vysavač bez filtračního sáčku nebo krytu vysavače. 
• Nevysávejte ostré předměty, mohou poškodit filtrační sáček. 
• Nevysávejte toxické substance, hořlavé látky apod. Nepracujte v okolí hořlavých či 

výbušných látek. 
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů ve vysavači. Všechny otvory udržujte 

čisté, bez listí a nečistot, snižuje to průtok vody. 
• Vždy vysavač vypněte a odpojte od napájení před čištěním, servisem, měněním 

filtračního sáčku nebo běžnou údržbou.
• USB kabel nevystavujte ostrým předmětům a horkým povrchům. 
• Vysavač nenabíjejte poškozeným USB kabelem nebo konektorem nabíječky.

• Vysavač nabíjejte uvnitř na čistém a suchém místě. Během nabíjení nevystavujte 
vysavač dešti nebo extrémním teplotám a nesahejte na něj mokrýma rukama. Nikdy s 
vysavačem neoperujte, pokud ho nabíjíte.

• Vysavač obsahuje Ni-Mh dobíjecí baterii. Nevyhazujte vysavač do běžného odpadu, 
komunálního odpadu nebo ohně. Zabudované baterie mohou vytéct nebo 
explodovat. Při vyhazování vysavače se řiďte předpisy ČR pro recyklaci baterií. 

• Tento vysavač je vhodný pouze pro účely uvedené v tomto návodu. 

ŘIĎTE SE UVEDENÝMI POKYNY PRO PŘEDEJITÍ POŠKOZENÍ MAJETKU 
NEBO ZRANĚNÍ. 

VAROVÁNÍ
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Seznam částí

POZNÁMKA: Nákres je pouze pro ilustrační účely, není v měřítku. 
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Číslo Název Počet      Číslo dílu
1 Tělo vysavače včetně vestavěné baterie 1 12271
2 Filtrační sáček s těsněním 1 12278
3 Kryt těla vysavače 1 12277
4 Velký kartáč 1 12274
5 Vakuová tryska 1 12275
6 Kartáčkový nástavec na trysku 1 12276
7 Mikrofiltr 1 12279
8 Napájecí USB kabel 1 12269
9 Teleskopická tyč 1 10637
10 Adaptér na teleskopickou tyč 1 12270

Obecné:
• Konektor nabíječky není součástí balení. Používejte pouze standardní kompatibilní USB (mobil,

tablet) nebo konektor nabíječky s výstupním napětím 5-5.2V DC, 1A.
• Plné nabití trvá 8-10 hodin: poskytuje 40-50 minut provozu.
• Před dobíjením se ujsitěte, že napájecí místo na vysavači je čisté a suché. 

Nabíjení baterie:
1. Zapojte USB kabel do PC nebo do kontektoru nabíječky

a hlavní zdroj zapojte do elektrické sítě. 
2. Zapojte menší konec UDB kabelu (8) do

těla vysavače (1) nabíjecí části. viz. obr. 1. 
Indikační světlo se rozsvítí. 

Instalace:
1. Vložte filtrační sáček s těsněním (2) do těla vysavače

(1). Viz. obr. 2.1
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Obr. 1



286
IO

Strana 3

Pro vysávání malých částic, vložte mikrofiltr (7) do filtračního sáčku (2) předtím 
než vložíte filtrační sáček (2) do těla vysavače (1). Viz. obr. 2.2.

2. Nainstalujte kryt těla vysavače (3) na tělo vysavače (1). Otočte krytem (3) po směru hodinových 
ručiček pro bezpečné zajistění k tělu vysavače. viz. obr. 3

3. Nasaďte požadovou čistící trysku na tělo vysavače. viz. obr. 4.
 Poznámka: Drážky na těle vysavače (3) se shodují s drážkami na kartáči (4) 

nebo trysce (5).
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Obr. 2.1 obr. 2.2 obr. 3
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Obr. 5

Obr. 4
4. Nasaďte teleskopickou tyč (9) zmáčknutím postranních tlačítek a vložte do těla vysavače (1)

Zkontrolujte, že tlačítka z děr "vyskočila". Délku tyče si nastavíte odemčením tyče 
a posunutím na požadovanou délku. viz. obr. 5
Obecné: Přiložený adpatér na tyč (10) je možné použít s jinými tyčemi. 
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Fungování:
1. Umístěte vysavač do vody a zapněte vypínač na pozici "1"

2. Opatrně vysávejte dno pro odstranění nečistot. 
3. Zkontrolujte a vyprázdněte filtrační sáček/mikrofiltr během a po užívání
4. Postupujte obráceně dle pokynů pro instalaci pro rozebrání vysavače a vyndání filtračního sáčku. 

Poznámka: Propláchněte tělo vysavače, kryt i filtrační sáčky zahradní hadicí před znovusložením. 

Údržba a skladování:
1. Vysavač před čištěním, servisem, údržbou vypněte. Následně zkontrolujte všechny části, zda 

nejsou poškozené. Poškozené části ihned vyměňte. 
2. Vysavač rozeberete dle instalační pokynů v opačném pořadí. Všechny části umyjte vodou a 

ujistěte se, že jsou všechny části suché, předtím než vysavač uskladníte.
3. Uskladněte vysavač na suchém, temperovaném místě, kde je teplota 0º – 40ºC

4. Originální balení může být použito pro skladování.

PROBLÉM ŘEŠENÍ
Vysavač 
nefunguje

• Nabijte vysavač, ujistěte se, že je zapnutý v poloze "1"

• Ponořte vysavač do vody.
Málo saje • Zkontrolujte, zda jsou filtrační sáčky správně 

naistalovány.
• Zkontrolujte, zda jsou filtrační sáčky prázdné, během 

i po vysávání.
• Zkontrolujte zda ve vysavači nejsou nějaké nečistoty. 
• Kontaktujte svého prodejce

Nenabíjí se • Zkontrolujte zda má kabel výstupní napětí 5-5.2V ± 0.1, 1A.

•
Zkontrolujte zapojení napájecího konektoru, zdroje
a zapojení zdroje.

• Tenký USB kabel, indikátor nabíjení přesto svítí, přitlačte
USB kabel do konektoru 

Vysavač nebude fungovat, dokud nebude ponořený ve vodě. Tok vody na 
stranách vysavače znamená, že vysavač funguje. 

DŮLEŽITÉ

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem společnosti Marimex CZ,s.r.o. uvedených na 
stránkách www.marimex.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Výrobce: Intex Develpoment Co. Ltd.

Marimex CZ, s.r.o. - Libušská 221/264, Praha 4 - www.marimex.cz; tel.:261 222 111 




