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Vysavač Star Vac
Návod
PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE 
SE JÍM. 

Obsah balení
Č. Název dílu

1 Skládací tyč 4dílná

2 Hadice 5 m 5/4 – 2 části včetně hadicové spojky

3 Redukce pro připojení – 2 velikosti

4 Sací hubice – úzká a široká

5 Tělo vysavače se sběrným sáčkem

Instalace

Při sestavování vysavače postupujte dle obrázků č. 1-4. 

1)  Hadici vysavače spojíte pomocí hadicové spojky. Pro lepší těsnost doporučujeme
použít teflonovou pásku a hadicovou sponu (není součást balení).

2)  Sestavený vysavač ponořte i s hadicí do bazénu. Nechte jej naplnit vodou, dokud
neunikne veškerý vzduch.

DŮLEŽITÉ: Vzduch, který zůstane v jednotlivých částech vysavače, může zabránit 
správnému fungování. Zabezpečte důkladné odvzdušnění, zejména ze všech záhybů 
hadicové části vysavače, a uvolněte veškeré vzduchové kapsy.
Před instalací do filtračního okruhu vypněte filtrační zařízení.

3)  Připojení hadice
•  Pokud máte skimmer, nasaďte konec hadice na hadicový trn víka skimmeru

(skim vac), (obr. 6.),
•  Pokud nemáte skimmer, odstraňte sítko z přívodní (sací) trysky filtračního

okruhu uvnitř bazénu (obr. 5). Vezměte redukce obsažené v balení a připojte
rozměrem odpovídající redukci k přívodní trysce. Utáhněte pouze rukou
(nepoužívejte nářadí). Nasaďte konec hadice na použitou redukci.

4)  Zapněte filtrační zařízení a začněte vysávat nečistoty ze dna bazénu.
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POZNÁMKA: Pro vysávání hůře přístupných míst použijte úzkou hubici. Při napojení 
na kartušové filtrační zařízení doporučujeme použít pro větší efekt úzkou hubici.

Čistění sběrného sáčku 

•  Sběrný sáček (síťka) je určen k zachycení listů a větších kousků nečistot, které by
mohly poškodit motor čerpadla vašeho filtračního zařízení.

•  Vyprazdňujte tento sáček pravidelně pro zajištění maximálního možného
sacího efektu. Povolte krytku těla vysavače a vyjměte sběrný sáček (obr. 7).
Vyprázdněte zachycené nečistoty a opláchněte proudem vody.

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem společnosti Marimex CZ, s.r.o. Chyby 
v tisku vyhrazeny.
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