
PISTOOVER

Vysávač do auta

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho pre 
budúce použitie.

1 x vysávač do auta
1 x elektrická zástrčka do auta
1 x nástavec s kefou
1 x sacia hadica
3 x plochý nástavec
1 x aromaterapeutická tableta
1 x návod na použitie



ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: DC 12 V
Výkon: 120 W
Menovitý prúd: 10 A
Dĺžka kábla: 4,5 m

UPOZORNENIA

1. Výrobok by sa mal pripájať len do zásuvky zapaľovača auta.
2. Výrobok uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od alkoholu a iných ľahko 

horľavých materiálov.
3. Tento výrobok sa môže používať v suchých aj mokrých podmienkach. Pri 

používaní treba dbať na vypúšťanie vody z vysávača.
4. Tento výrobok môže používať iba 12 V napájanie
5. Tento výrobok by sa nemal používať dlhšie ako 20 minút, pretože by mohol 

zhorieť motor. 
6. Filter vyčistite včas. 
7. Ak výrobok nefunguje, skontrolujte, či má zástrčka dobrý kontakt a či nie je 

vypnutá poistka.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Zasuňte zástrčku do otvoru zásuvky zapaľovača vo vozidle.
2. Zapnite vypínač.
3. Podľa rôznych spôsobov použitia vymeňte príslušné sacie trysky.
4. Tento výrobok je dvojúčelový vysávač na suché a mokré vysávanie. Pri vysávaní vody 
dbajte na to, aby ste včas otvorili predný kryt a vypustili vodu.
5. Ak chcete otvoriť nádobku na prach, podržte jednou rukou rukoväť vysávača a druhou 
rukou nádobku na prach. Otočte ju v smere hodinových ručičiek. 

Rýchle vysávanie s aromaterapiou: 
Aromaterapia je aktívna, keď vysávate 
prach so založenou 
aromaterapeutickou tabletou. 

1. Otvorte zadný kryt (v smere 
hodinových ručičiek).

2. Vložte aromaterapeutickú 
tabletu.



ČISTENIE

NEPONÁRAJTE HLAVNÉ TELO VYSÁVAČA DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN. 
ZARIADENIE BY SA TÝM POŠKODILO.

∑ Na čistenie krytu produktu používajte iba mierne navlhčenú mäkkú handričku.  
∑ Filter vyčistite včas. Filter sa dá rozobrať a vyčistiť. Ak chcete výrobok znovu 

použiť, opláchnite ho vodou. 
∑ Výrobok nerozoberajte.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu 
s ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a 
likvidácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu 

životného prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenému nekontrolovanou 
likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných 
zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý produkt, použite zberný systém alebo 
kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajca môže tento 
produkt recyklovať spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


