
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V077F Bezdrátový vysavač do auta 120W color 

Popis:

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte celý obsah tohoto návodu.
- Tento návod si prosím řádně uschovejte.
- Jakákoli operace, která není v souladu s pokyny, může způsobit vážné zranění.
- Společnost nenese příslušnou právní odpovědnost za škody způsobené provozem, který není 
v souladu s návodem k tomuto výrobku.
- Tento výrobek řádně uschovejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Pozor:

Tento produkt není vhodný pro osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo
osoby, které nemají zkušenosti a zdravý rozum (včetně dětí).

Tento výrobek je vhodný pro použití v suchém prostředí, nepoužívejte jej prosím ve vlhkém 
prostředí.

Nevysávejte materiály s vysokou teplotou (jako jsou nedopalky cigaret, zápalky, horký popel 
atd.),  materiály (jako je vápno, cement, dřevěné třísky, sádrový prášek, popel, uhlíkový 
prášek atd.). velké ostré úlomky (jako sklo, hřebíky, špendlíky atd.), chemické látky (jako jsou
kyselé látky, atd..), nebezpečné materiály (jako jsou odvápňovací prostředky s kyselými 
rozpouštědly atd.), hořlavé nebo výbušné kapaliny (jako je benzín, alkohol atd.).

Nemiřte vzduchovým kanálem produktu na oči a uši.
Nemiřte vzduchovými kanály produktu na vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla.

Před použitím zkontrolujte, zda je třeba vyčistit. Pokud najdete velké kusy papíru, papírové 
kuličky, plastové látky nebo ostré předměty, stejně jako věci větší než průměr brčka, vyřaďte 
je předem, aby nedošlo k ucpání trysky a ovlivnění použití produktu.

Pokud při používání zjistíte netěsnosti nebo nadměrnou teplotu motoru a abnormální hluk, jako
je tělesné teplo, abnormální zvuk, zápach, slabé sání atd..., měli byste okamžitě přestat.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit
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POZNÁMKA:
Tento výrobek není vodotěsný, nevdechujte vodu a vlhký prach. Nepoužívejte k vysávání 
stavebního odpadu nebo těžkého kovového prachu.

Použití:

- Ujistěte se, že součásti vysavače byly smontovány na místě.
- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečná, abyste se ujistili, že produkt funguje normálně.
- Při nabíjení nevypínejte.
- Neumisťujte stroj na přímé sluneční světlo nebo do vlhkého prostředí.
- Při skladování a nepoužívání stroje po určitou dobu nabijte stroj alespoň jednou za tři měsíce.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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