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Vysavač do auta 3v1s kompresorem
Návod k používání pro model: 2005

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. 
Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Účel použití výrobku:
Pomocí tohoto 12V ručního vysavače je snad-
né vyčistit interiér vašeho vozidla. Je vhodný 
pro suché i mokré vysávání. Kromě toho jej 
můžete použít pro kontrolu a regulaci (do-
fouknutí) tlaku vzduchu u pneumatik vašeho 
vozidla. Pomocí 12V adaptéru můžete ruční 
vysavač s kompresorem snadno připojit do 
konektoru cigaretového zapalovače. 

Obsah balení:
- návod k používání
- vysavač s kompresorem
- hadice s manometrem
- prodlužující vysávací nástavec
-  kartáček (je možné jej nasadit na prodlužu-

jící nástavec)
- sada nafukovacích adaptérů (3 ks)

Popis částí
1. Výstup vzduchu z kompresoru
2. Motorová jednotka 
3.  Třípolohový spínač (I zapnutí sání/ O 

vypnutí/ II zapnutí kompresoru) 
4.  Uvolňovací tlačítko zásobníku 

na nečistoty
5.  Zásobník na nečistoty s integrovaným 

prachovým filtrem 
6.  Sací ústí (možnost vložení prodlužující-

ho nástavce)
7. Manometr 
8. Hadice kompresoru 
9. Auto konektor 12 V 
10 Prodlužovací nástavec
11 Kartáček
12 Nafukovací adaptéry

Použití:
vysavač připojte k napájení pomocí auto ko-
nektoru k 12V  napájecímu portu cigaretové-
ho zapalovače v autě. Pokud chcete vysávat, 
nasaďte do sacího ústí vhodný adaptér (může-
te ale vysávat i bez něj) a přepněte tlačítko do 

polohy pro sání (I). Pokud chcete zkontrolovat 
a případně dofouknout tlak v pneumatikách, 
nasaďte jeden konec hadice (vzdálenější od 
manometru) na výstup vzduchu (viz. popis 
částí) a druhý konec na ventilek pneumatiky. 
Na manometru zkontrolujte tlak, a pokud je 
třeba pneumatiku dohustit přepněte tlačítko 
do polohy pro zapnutí kompresoru (II). Kom-
presor vypněte ve chvíli, kdy tlak na mano-
metru dosáhne požadované hodnoty.  Pro 
dofukování míčů, lehátek, člunů a jiných na-
fukovacích výrobků použijte vhodný adaptér. 

Poznámka:
Koncovky kompresorové hadice je nutné 
uchytit k ventilku, výstupu vzduchu nebo 
k nafukovacímu adaptéru pomocí stlačení 
upínací páky. 

Údržba:

Odpojte vysavač od napájení před každým 
čištěním. Nepoužívejte k čištění agresivní 
nebo abrazivní čisticí prostředky. Očistěte kryt 
vlhkým hadříkem. Vyprázdněte zásobník na 
nečistoty a vyčistěte prachový filtr po každém 
použití. Chcete-li to provést, držte přístroj nad 
košem na odpadky a stisknutím uvolňovacího 
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tlačítka odjistěte zásobník na nečistoty. Sklo-
pením směrem dolů jej oddělte od vysavače 
a vyjměte prachový filtr. Vysypte všechny ne-
čistoty a prachový filtr vyklepejte. Prachový 
filtr můžete důkladně vyčistit vysátím pomo-
cí jiného vysavače nebo vyprat v teplé vodě 
s malým množstvím mycího prostředku. Po 
praní ale nechte prachový filtr vždy dobře 
uschnout, než jej znovu vložíte do zařízení. 
Po vyčištění vložte (suchý) prachový filtr zpět 
do zásobníku na nečistoty a ten nasaďte a za-
jistěte zpět na motorovou jednotku. Pro jeho 
zajištění opět stiskněte a následně uvolněte 
uvolňovací tlačítko, aby zámek zacvakl. 

POZOR! Nikdy neponořujte agregát 
motoru do vody nebo jiných kapalin. 

Technické parametry
Napájení: 12 V auto konektor
Příkon: 60-85 W 
Kompresor: 17 bar  
Délka napájecího kabelu: 300 cm 
Rozměry: 33 x 15 x 11 cm 
Váha: 934 g

Varování: jakákoliv změna nebo změna pro-
duktu ovlivní bezpečnost výrobku. Pozor na 
nebezpečí zranění! Nikdy neotvírejte výrobek. 
Nikdy neprovádějte jakékoliv opravy sami! 
Manipulujte s přípravkem opatrně. Může být 
poškozen nárazem, nárazem nebo pádem z 
nízké výšky. Výrobek uchovávejte mimo ex-
trémní teploty. Nikdy neponořujte výrobek 
do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte 
výrobek, pokud je poškozen. Během provozu 
zabraňte vdechování prach. Dodržujte dopo-
ručení výrobce o tlaku vzduchu při nafukování 
pneumatik či nafukovacích výrobků. Nedovol-
te dětem manipulovat s přístrojem bez dozo-
ru. 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urče-

ných sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné pří-
rodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné lik-
vidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mo-
hou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte ja-
koukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v při-
loženém návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku 

v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údrž-

bou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléha-
jících běžnému opotřebení)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klima-
tickými podmínkami, prašností, nevhodným pou-
žitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrob-
ku, nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo 
použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, 
přetížením, použitím nesprávných nebo neorigi-
nálních dílů, při použití nevhodného nebo neo-
riginálního příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adapté-
rů nebo na použití originálního adaptéru k jinému 
výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kom-
patibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně za-
bezpečeny proti mechanickému poškození při pře-
pravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 
Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v 
návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v 
závislosti na modelu.


