
PISTOOVER

Vysavač do auta

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Před jeho použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro 
budoucí použití.

1× vysavač do auta
1× elektrická zástrčka do auta
1× kartáčový nástavec
1× sací hadice
3× plochý nástavec
1× aromaterapeutická tableta
1× uživatelská příručka



SPECIFIKACE

Napětí: DC 12 V
Napájení: 120 W
Jmenovitý proud: 10 A
Délka kabelu: 4,5 m

VAROVÁNÍ

1. Vysavač zapojujte pouze do zásuvky autozapalovače.
2. Zabraňte styku vysavače s alkoholem či jinými vysoce hořlavými látkami.
3. Vysavač lze používat v suchých i mokrých podmínkách. Při používání 

nezapomeňte z odsavače vypouštět vodu.
4. Vysavač vyžaduje výhradně 12V napájení.
5. Vysavač nepoužívejte déle než 20 minut, protože hrozí spálení motoru. 
6. Včas čistěte filtr. 
7. Pokud vysavač nefunguje, zkontrolujte, zda je zásuvka v pořádku a zda je 

odpojena pojistka.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky autozapalovače.
2. Zapněte spínač.
3. Podle aktuální potřeby použijte různé sací trysky.
4. Tento dvouúčelový vysavač umožňuje suché i mokré vysávání. Při nasávání vody 
dbejte, abyste včas otevřeli přední kryt a nechali ji odtéct.
5. Chcete-li otevřít zásobník na prach, držte jednou rukou rukojeť vysavače a druhou 
rukou zásobník. Otočte jím ve směru hodinových ručiček. 

Rychlé vysávání s aromaterapeutickou 
funkcí: Aromaterapeutická funkce se 
zapne, když při vysávání prachu užíváte 
přiložené aromaterapeutické tablety. 

1. Otevřete zadní kryt (ve směru 
hodinových ručiček).

2. Vložte aromaterapeutickou 
tabletu.



ČIŠTĚNÍ

NEPONOŘUJTE HLAVNÍ ČÁST VYSAVAČE DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN. 
ZAŘÍZENÍ TÍM POŠKODÍTE.

∑ Čistěte pouze svrchní část pomocí mírně navlhčeného hadříku.  
∑ Včas čistěte filtr. Filtr lze rozebrat a vyčistit. Před dalším použitím ho opláchněte 

vodou. 
∑ Vysavač nerozebírejte.

Pokyny k recyklaci a likvidaci

Toto označení znamená, že produkt by v celé EU neměl být likvidován s 
domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození 
životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací 

odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití 
materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru 
nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může 
výrobek recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic 
ES.


