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1. Elektrické zapojení Jezírkového Profi vysavače Aqualogistik 

Elektrické napájení 230 V, 50 Hz, 16 A, hlavní ochrana fi 0,03 A 

2. Instalace a montáž 

Před převzetím zásilky pečlivě zkontrolujte všechny části vysavače, zda není poškozen. V případě že zjistíte poškození, je nutné sepsat škodní 

zápis a zásilku nepřebírat. Všechna připojení je nutné zkontrolovat na těsnost. 

3. Údržba 

V případě údržby nebo oprav je nutno vysavač odpojit od zdroje napájení. Po 8 hodinách provozu a pak každé 3 měsíce zkontrolujte těsnost a 

dotažení spojovacích šroubů. Při prvním uvedení do provozu a následně každých 6 měsíců, zkontrolujte všechny elektrické funkce. Veškerou 

údržbu zaznamenejte do protokolu. 

4. Návod k obsluze Jezírkového Profi vysavače Aqualogistik 

1. Separátor kamenů naplňte kompletně vodou. 

2. Ujistěte se, že všechny hadice a matice na separátoru jsou dobře utažené a těsní. Špatně těsnící matice na separátoru mohou mít za následek 

protékání vody a chod nasucho, čímž může dojít k poškození vysavače. 

3. Ujistěte se, že vysavač je ve stabilní poloze a nehrozí jeho převrácení. 

4. Hadice dejte do jezírka, abyste předešli případnému zapletení do nich a možnému zranění. 

5. Před zapojením zástrčky se ujistěte, že vypínač je v poloze "O". 

6. Vložte hadici s hubicí do jezírka. 

7. Zapněte vysavač. 

Upozornění! 

Nenechte čerpadlo běžet na sucho! Oběžné kolo se zničí během velmi krátké doby. Separátor je nutno často kontrolovat zda v něm není kamení, 

případně je třeba ho vyčistit. 

5. Náhradní díly 

Při objednávání náhradních dílů je třeba nahlásit: 

1. Výrobní číslo a ostatní údaje uvedené na štítku. 

2. Rok dodání vysavače. 

3. Název náhradního dílu nebo číslo části ve schématu. 

Záruční podmínky: 

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti – 

rotor, kryty rotoru, kde se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena 

uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je 

předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. 

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na 

přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, 

za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit 

prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. 

Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně 

sepsán protokol o poškození s dopravcem. 

Jezírkový profi vysavače Aqualogistik odpovídají platným normám. 
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