NÁVOD K OBSLUZE

POUZE PRO SOUKROMOU POTŘEBU
Před použitím nebo montáží WallyFlex si, prosím, pečlivě přečtěte
tento Návod k obsluze.

HEAd oFFICE | CANAdA
3, Marcel-Ayotte St | Blainville
(Québec) J7C 5L7
Tel.: 450 434-2233 | Fax: 450 4346111 info@trovac.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Použití tohoto příslušenství vyžaduje bezpečnostní opatření. Před uvedením tohoto příslušenství do
provozu si pečlivě přečtěte tento Návod k obsluze.

1. Toto příslušenství není žádnou hračkou, nedovolte ho používat dětem.
2. Jsou-li v blízkosti děti nebo zvířata, buďte při používání tohoto příslušenství opatrní.
3. Toto příslušentví byste měli používat s velkou pozorností; dávejte pozor na to, aby
v blízkosti koncovky hadice nebyly vlasy, části oděvů nebo jiné věci.
4. Nesmíte vysávat žádné teplé, hořící, ostré, tekuté nebo vlhké věci.
5. Toto příslušenství nesmíte používat na vlhké podlaze.
6. Hadice se nesmí roztahovat na větší délku než 4 m.
7. Na hadici nesmíte stát.
8. Při vysávání drobných předmětů používejte příslušenství opatrně, aby nedošlo k
jeho poškození.
9. Toto příslušenství se nemá montovat do vlhkých prostor nebo do blízkosti
vodovodního potrubí.
10. Nemá se také montovat v blízkosti kamen nebo topných těles.

předmluva
V chodbě, prádelně, garáži nebo v dílně je WallyFlex nepostradatelný, praktický a
spolehlivý. Jeho vzhled umožňuje jednoduchou instalaci a rychlé a jednoduché
používání.

Popis
Roztažitelná hadice pro centrální vysavače prachu.

CHARAKTERISTIKA
•
•
•
•
•
•

Roztažitelná hadice až do délky 4 metrů
Jednoduše použitelný vypínač
Výkon centrálního vysavače prachu v dosahu
Snadná montáž
Spolehlivé a bezpečné používání
Kompatibilní s většinou standardního příslušenství (není součástí dodávky)

včetně
•
•
•
•
•
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Roztažitelné hadice
Ovládací konzole
3 montážních šroubů
1 adaptéru k montážnímu rámu
1 návodu k obsluze

PAMATUJTE SI TYTO INFORAMCE

Instalace
Poznámka: Pro další informace k montáži WallyFlex kontaktujte prosím, svého prodejce.

Instalace WallyFlex se může provést ve 2 etapách.

1 ETAPA
Určete místo, kam se mají namontovat trubky z PVC a slaboproudý kabel.
Potřebné díly (není součástí dodávky)
• Spojky, trubky z PVC a slaboproudý kabel centrálního vysavače prachu.
• Plastový montážní rám, obvykle používaný k montáži centrálního vysavače prachu.
1. Stanovte místo pro WallyFlex. Ujistěte se, že jeho používání bude jednoduché a
bezpečné (bez překážek).
Poznámka: Ujistěte se, že toto místo dovoluje provést montáž slaboproudého kabelu a trubek z
PVC až k centrálnímu vysavači prachu.

2. WallyFlex se může namontovat na stěnu nebo do skříně. Přesto doporučujeme
namontovat konzolu WallyFflex 1,22 metru nad podlahu.
3. Trubky z PVC a slaboproudý kabel namontujte podle doporučení výrobce.
Poznámka: Montážní rám se musí namontovat vodorovně.

2 ETAPA
Instalace WallyFflex na montážní rám (viz obrázek).
1. Centrální vysavač prachu nesmí být připojen k síti.
2. Zasuňte adaptér do montážního rámu.
Upevněte adaptér šrouby, které jsou součástí dodávky. Pokud je za montážním
rámem namontováno koleno 90°, měli byste spíše použít šrouby # 10 1”1/4 a #10
1”1/2 než šrouby 1”1/2.
Aby se do kolena nevytvořila díra,
použijte prosím kratší šrouby.
nebo

Instalace

.

šroub

3. Vytáhněte šroub #1 a kryt konzoly.
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4. Vytáhněte šroub #2 a otevřete konzolu.
5. Vytáhněte z otvoru za konzolou slaboproudý kabel.

6. Upevněte konzolu na montážní rám 3 šrouby (#103/4”).
šroub #1

zvednout

a otevřít

šroub #2

zde stisknout
a otevřít

Pro usnadnění zavedení
navlhčete těsnění
montážního rámu.

šroub
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Instalace
7. Připojte slaboproudý kabel na svorky konzoly.

8. Zavřete konzolu a zkontrolujte, zda jsou dvířka a konzola dobře vyrovnány.
Zašroubujte zpět šroub #2.

šroub
vyrovnat
a zavřít
9. Sejměte kryt a zase zašroubujte šroub #1.

dolu

šroub
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Instalace
10. Když je instalace dokončena, můžete centrální vysavač prachu opět připojit k síti.
WallyFlex má fungovat tak, jak je popsáno v tomto Návodu k obsluze.

11. Zasuňte hadici do konzoly a hadicí otáčejte tak, až uslyšíte "klik".

12. Zasuňte do konzoly koncovku. Instalace je nyní dokončena.

Pro další informace kontaktujte prosím, svého prodejce.
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používání WallyFlex
1 ETAPA
zapnout

stisknout

Vytáhněte koncovku z konzole.

2 ETAPA
Zatlačte vypínač konzoly vpravo. Tím se centrální vysavač prachu uvede do provozu.

3 ETAPA
Můžete vysávat.

4 ETAPA
Když vysávání dokončíte, zasuňte koncovku zpět do konzole. Tím se centrální
vysavač prachu zastaví a těsnění koncovky zajistí, což umožňuje použití jiné
sací zásuvky.

Poznámka: Když používáte WallyFlex, můžete vysavač prachu kdykoliv zastavit. K tomu
postačí pouze stisknout vypínač
* Pokud Váš WallyFlex nefunguje, kontaktujte prosím, Vašeho prodejce.
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údržba
Váš WallyFlex se smí ošetřovat pouze jemným mýdlem a vlhkým a jemným
hadrem.
Nesmějí se používat abrasivní prostředky, čisticí prostředky nebo aerosoly. Vzhled
konzoly lze měnit.

záruka
WallyFlex je v záruce u firmy Les Trovac Industries Ltd. na jeden rok («Trovac») pro
osobní používání. Do kompetence firmy Trovac nenáležejí žádné jiné záruky. Každá
žádost o záruční servis se musí doložit dokladem o prodeji.
Jakákoliv změna na výrobku se pro případ záruky zaznamenává. Tato záruka není
přenosná.
ZÁRUKA OMEZENÁ NA JEDEN (1) ROK
WallyFlex je chráněn zárukou na jakékoliv materiálové a výrobní vady, při normálním
používání od data prodeje, pokud zůstáváte prvním majitelem. Pro zachování záruky jsou
bezpodmínečně nutné níže uvedené podmínky:
- Zákazník je povinen zajistit, aby jeho instalace byla správně provedena a že WallyFlex
je správně udržován (podle doporučení Trovac). Záruka se nevztahuje na nesprávně
provedenou instalaci.
- Tato záruka se nevztahuje na nesprávné, podnikatelské nebo průmyslové použití,
přírodní katastrofy, nehody nebo jiné katastrofy.
- Tato záruka je neplatná, pokud někdo WallyFlex opravoval nebo upravoval a není k
tomu oprávněn firmou Trovac Industries Ltd.
PODMÍNKY PRO ZACHOVÁNÍ ZÁRUKY
V případě materiálových nebo výrobních závad během roční záruky: Zákazník má
výrobek zaslat nejbližšímu prodejci společně s dokladem o prodeji.

Záruka se vztahuje pouze na hodnotu opravovaného nebo nahrazovaného výrobku.
Záruka nekryje náklady na pracovní sílu nebo náklady na přepravu (nebo všechny
ostatní náklady na opravu nebo náhradu).
VYLOUČENÍ ZÁVAZKU
Trovac nezodpovídá za přímé nebo nepřímé, náhodné nebo předvídatelné škody,
které by vznikly používáním WallyFlex nebo by byly k tíži produktu.
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Náhrada nebo oprava: Trovac podle záručních podmínek výrobek nahradí nebo
opraví.

