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INTEX® NÁVOD NA POUŽITIE
DOBÍJATEĽNÝ PRÍRUČNÝ VYSÁVAČ  

Model CL1704
PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TIETO INŠTRUKCIE

• Skladať a rozoberať výrobok môžu len dospelí. 
• Toto nie je hračka. Nikdy nedovoľte deťom sa hrať s týmto produktom 
• Nepoužívajte výrobok ak je zariadenie poškodené. Hneď vymeňte poškodené súčiastky.
• Tento vysávač spôsobuje nasávanie. Držte vlasy, voľné oblečenie, prsty a akúkoľvek časť tela 

ďalej od otvorov a pohyblivých častí.
• Používajte len príslušenstvo a náhradné diely uvedené v tomto manuáli.
• Nikdy nenechávajte tento produkt dlhodobo zapojený do hlavného zdroja elektrickej energie.
• Nikdy nenechávajte tento produkt vo vode, keď je vypnutý alebo má vybitú batériu.
• Nepoužívajte keď začínate používať bazén po dlhšom čase (na začiatku sezóny). Tento produkt 

je vytvorený na bežnú údržbu vášho bazéna. nepoužívajte ho na čistenie bazéna od 
nahromadenej špiny na začiatku letnej sezóny 

• Tento produkt je navrhnutý pre používanie pod vodou: musí byť ponorený nato, aby.  správne 
fungoval. Nepoužívajte ho ako viacúčelový vysávač.

• Nepoužívajte tento produkt bez filtračného vrecúška alebo telového krytu vysávača.
• Nevysávajte ostré objekty, ktoré by mohli poškodiť filtračné vrecúško.
• Nevysávajte toxické látky, horľavé alebo výbušné kvapaliny ako napríklad benzín a  

nepoužívajte tento produkt v prítomnosti  výbušných alebo horľavých plynov.
• Nikdy nevkladajte ani nehádžte žiadne objekty do otvoru zariadenia. Udržiavajte 

všetky otvory bez listov, úlomkov alebo čohokoľvek čo by mohlo spôsobiť zhoršený tok vody.
• Vždy vypnite a vypojte zariadenie zo zdroja elektrickej energie pred čistením, údržbou, alebo 

výmenou filtračného vrecúška alebo ďalšou bežnou údržbou.
• Držte nabíjací USB kábel ďalej od ostrých predmetov a horúceho  povrchu.
• Nenabíjajte produkt s poškodeným nabíjacím USB káblom alebo poškodeným napájačom 
• Nabíjajte produkt vo vnútri v čistom, suchom prostredí. Nevystavujte ho dažďu alebo extrémnej 

teplote a nedotýkajte sa ho mokrými rukami počas nabíjania. 
Nikdy nenabíjajte produkt počas jeho používania.

• Tento produkt používa zaliate niklované meta-hydridové (Ni-MH) dobíjateľné batérie. Nehádžte 
batérie do bežného kontainera, alebo na skládku odpadu, ani ich nehádžte do ohňa inak môže 
batéria začať horieť alebo môže vybuchnúť. Vždy používajte batérie v súlade s miestnymi 
zákonmi.

• Tento produkt je určený na  používanie len na účely uvedené v tomto manuáli.
 
DODRŽIAVAJTE VŠETKY PRAVIDLÁ A INŠTRUKCIE, ABY STE SA VYHLI POŠKODENIU
MAJETKU ALEBO ZRANENIU 

.

VAROVANIE
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ZOZNAM DIELOV

POZNÁMKA:  Náčrty slúžia len na ilustračné účely. Nemusia zobrazovať 
skutočný produkt. Neaplikovať.
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REF. Č. POPIS KS. Č. NÁHR. DIELU 

1 TELO VYSÁVAČA S  NEVYMENITEĽNOU BATÉRIOU 1 12271

2 FILTRAČNÉ VRECÚŠKO S TESNENÍM 1 12278

3 KRYT TELA VYSÁVAČA 1 12277

4 VEĽKÁ ŠTETINOVÁ HLAVICA VYSÁVAČA 1 12274

5 NASTAVEC VYSÁVAČA 1 12275

6 ŠTETKA NASTAVCA VYSÁVAČA 1 12276

7 MIKRO-FILTRAČNÉ VRECÚŠKO 1 12279

8 DOBÍJATEĽNÝ USB KÁBEL VYSÁVAČA 1 12269

9 VYSÚVACIA OLOVENÁ TYČ 1 10637

10 PRÍPOJKA TYČE 1 12270

 

Všeobecné pokyny:
• Nabíjacia zástrčka nie je súčasťou balenia. Používajte kompatibilnú štandardnú USB (pre 

smartfóny  alebo tablety) nabíjačku s prúdom 5-5.2V DC, 1 A.
• Úplne nabitie, ktoré trvá 8-10 hodín: umožnuje používať vysávač okolo 40-50 minút .
• Pred nabitím sa uistite, že je nabíjačka suchá.

Nabitie batérie:
1. Pripojte USB kábel do USB nabíjacej zástrčky a pripojte zástrčku do 

zdroja elektrickej energie.
2. Pripojte menší koniec USB kábla (8)  do nabíjacej zástrčky 

(1)  nachádzajúcej sa na tele vysávača. Pozrite na obr. 1 Indikačné svetlo sa zasvieti.

Inštalácia:
1. Vložte filtračný vak s tesnením (2) do tela vysávača 

(1). Pozrite na obrázok 2.1.
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Obr. 1
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 Pre vysávanie malých čiastočiek, vložte mikro-filtračný vak (7)  do filtračného vrecúška (2)
Pred vložením filtračného vrecúška späť (2)  do tela vysávača (1) pozrite obrázok 2.2.

2. Nainštalujte kryt tela vysávača(3) do tela vysávača (1) Otočte kryt v smere (3) hodinových 
ručičiek, aby ste sa uistili, že pevne sedí na tele vysávača. Pozrite obrázok 3.

3. Pripevnite ľubovoľnú čistiacu hlavicu do tela krytu vysávača. Pozrite na obr. 4. 
 Poznámka: Brázda na tele krytu vysávača sa zhoduje (3) drážkou na konci štetinovej hlavice 

vysávača (4)  alebo na nastavci vysávača (5)
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Fig 4

4. Pripevnite olovenú tyč (9)  stlačením západiek a vložte ju do rúčky tela vysávača (1)
Skontrolujte či západky zapadnú do dier. Prispôsobte dĺžku rúčky uvoľnením, rozšírením  
a zasunutím jednotlivýchj častí. Pozrite sa na obrázok 5.

 Voliteľné: Priložený nástavec tyče (10) môže byť použitý so všetkými druhmi 
vysunovacích tyčí.
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Používanie:
1. Umiestnite vysávač do vody a zapnite vypínač do polohy “1”. 

2. Opatrne “prejdite” povrch bazéna a odstráňte nahromadené nečistoty.
3. Skontrolujte a vyprázdnite filtračné vrecúško/mikro-filtračné vrecúško pred použitím a po použití.
4. Vykonajte inštalačné kroky v opačnom poradí, aby ste vybrali a vyprázdnili filtračné

 vrecúško/mikro-filračné vrecúško 
Poznámka: 
          
                   Pred opätovným zložením, prepláchnite telo vysávača, kryt a filtračné vrecúško 
záhradnou hadicou.

Údržba a dlhodobé uskladnenie :
1. Vypnite vysávač pred čistením a údržbou. Pravidelne skontrolujte všetky súčiastky či nie sú 

poškodené. Hneď odstráňte a vymeňte poškodené diely vysávača.
2. 

 
Vykonajte inštalačné kroky v opačnom poradíí, aby ste rozložili vysávač. Očistite všetky časti 
vodou a pred uskladnením sa uistite či sú všetky časti suché.

3. Skladujte produkt a jeho príslušenstvo, v suchom prostredí s teplotou medzi 0º – 40ºC  
4. Pôvodné balenie môže byť použité aj na skladovanie.

PROBLÉM RIEŠENIE

VYSÁVAČ NEFUNGUJE • Nabite zariadenie a potom ho zapnite. Uistite 
sa, že je vypínač zariadenia zapnutý do polohy “1”.

• Používajte telo vysávača pod vodou.

SLABÉ NASÁVANIE • Vyberte si vhodné filtrovacie vrecúško a správne ho  
nainštalujte.

• Pravidelne kontrolujte a vyprázdnite filtračné vrecúško počas 
používania a po každom použití.

• Skontrolujte či vo vysávači nie je piesok alebo usadeniny.
• Kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Intex.

NABÍJANIE ZLYHALO • Skontrolujte či má nabíjač výstupný prúd 5-5.2V ± 0.1, 
1A.

• Pripojte USB kábel do USB zástrčky a najprv zapojte  
nabíjačku  do zdroja elektrickej energie, potom zapojte USB 
kábel do tela vysávača, aby ste začali nabíjať.

• Pevnejšie upevnite USB kábel, indikátor by mal byť zapnutý.

Vysávač nebude fungovať pokiaľ nie je ponorený vo vode. Ak začne prúdiť
voda po stranách vysávača znamená to, že produkt funguje.

DÔLEŽITÉ
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OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš  DOBÍJATEĽNÝ PRÍRUČNÝ VYSÁVAČ bol vyrobený použitím najkvalitnejšieho materiálu a práce. 
Všetky produkty spoločnosti sú predtým ako opustia továreň dôkladne preskúmané a sú zbavené chýb. 
Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na DOBÍJATEĽNÝ PRÍRUČNÝ VYSÁVAČ.

Táto obmedzená záruka nenahradzuje vaše zákonné práva na náhradu škody. V prípade, že táto záruka 
nie je v súlade s vašimi zákonnými právami, vaše práva majú prednosť. Napríklad 
spotrebiteľské zákony v rámci Európskej Únie poskytujú zákonné práva o záruke, ktoré rozširujú pokrytie 
tejto obmedzenej záruky: pre ďalšie informácie o spotrebiteľských zákonoch platných v EÚ, prosím 
navštívte webstránku Európskeho Spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/
contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a sú neprenosné Táto 
obmedzená záruka je platná po dobu jedného roka od nákupu v obchode. 
Uchovajte si potvrdenie o platbe spolu s týmto dokumentom, ako dôkaz o nákupe, a takisto musí byť 
pribalená aj záručná listina, inak bude obmedzená záruka neplatná.  

Ak nájdete výrobnú chybu na  DOBÍJATEĽNOM PRÍRUČNOM VYSÁVAČI po dobu trvania záručnej
doby, prosím kontaktujte príslušné zákaznícke centrum spoločnosti Intex uvedené v zozname 
“Autorizovaných zákazníckych centier”. Keď bude produkt vrátený a zaslaný do zákazníckeho centra, 
zákaznícke centrum spoločnosti Intex preskúma produkt a preskúma či je reklamácia oprávnená. Ak je 
tovar pokrytý ustanoveniami záruky, tovar bude opravený alebo vymenený za rovnaký alebo podobný 
tovar  (podľa výberu spoločnosti Intex) bez poplatku.

Okrem tejto záruky a zákonov platných vo vašej krajine, nemôžu byť uplatnené žiadne ďalšie záruky. V 
rozsahu platnom vo vašej krajine, nie sú spoločnosť Intex, jej predajcovia alebo zamestnanci v žiadnom 
prípade zodpovední za priame alebo neúmyselné poškodenia vzniknuté používaním vášho 
DOBÍJATEĽNÉHO PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA,  (vrátane výrobcu produktu)
Ak vo vašej krajine nie je povolené vynechanie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodného 
poškodenia toto obmedzenie u vás neplatí.

Mali by ste vedieť, že obmedzená záruka neplatí v prípade nasledujúcich udalostí:
• Ak je  PRÍRUČNÝ DOBÍJATEĽNÝ VYSÁVAČ vystavený nedbanlivosti, neobvyklému zaobchádzaniu 

alebo používaniu, nehode, nesprávnemu používavniu, nesprávnemu prúdu alebo sa nepoužíva v 
súlade s inštrukciami o používaní, nesprávne sa opravuje alebo skladuje;

• Ak je PRÍRUČNÝ DOBÍJATEĽNÝ VYSÁVAČ predmetom poškodenia na základe okolnosti mimo 
kontroly spoločnosti intex, vrátane bežného opotrebenia a poškodenia spôsobeného vystaveniu ohňu, 
povodniam mrazom, dažďu, alebo iným externým prírodným silám;

• Na diely nepredávané spoločnosťou Intex.
• Na neoprávnené úpravy, opravy alebo rozoberanie DOBÍJATEĽNÉHO PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA  a 

niekým iným ako personálom zákazníckeho centra spoločnosti Intex.

Zranenie osôb alebo poškodenie majetku nie je pokryté touto zárukou.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a nasledujte všetky inštrukcie vrátane správneho používania a 
údržby vášho DOBÍJATEĽNÉHO PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA. Vždy pred použitím skontrolujte váš 
produkt Táto záruka bude neplatná ak sa nebudú dodržiavať inštrukcie uvedené v tomto návode.
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