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Návod k použití pro automatický
bazénový vysavač
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Příručka pro rychlý start
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI
VAROVÁNÍ: Nezapojujte napájecí jednotku do uzemněné zásuvky ani nezapínejte
bazénový vysavač přepnutím do polohy “ON (ZAPNUTO)”, pokud vysavač není
zcela ponořen do vody. Spuštění vysavače mimo vodu okamžitě způsobí vážná
poškození, která budou mít za následek zrušení platnosti záruky.
Po ukončení čisticího cyklu ponechte vysavač ještě v bazénu po dobu 15 až 20
minut. To umožní dostatečné ochlazení motoru. Nenechávejte vysavač v bazénu
trvale. Napájecí jednotku vždy vypínejte přepnutím do polohy “OFF (VYPNUTO)”
a odpojujte ji od napájecí zásuvky před vyjmutím vysavače z bazénu.
VAROVÁNÍ: Vysavač nesmí být používán, pokud jsou ve vodě lidé. Výrobek
je určen pouze k použití v bazénech.
Bezpečnostní upozornění
- Zařízení musí být napájeno z obvodu s proudovým chráničem s vypínacím
proudem (RCD), který nepřesáhne 30 mA.
- Připojení do sítě musí být v souladu s místními a národními podmínkami a
předpisy pro elektrická připojení (bezpečnostní standard pro elektroinstalace).
- Nesprávná manipulace s jednotkou může mít za následek únik maziv.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit pracovník servisu
výrobce nebo kvalifikovaný a školený pracovník, aby nedošlo k nebezpečné
situaci.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim touto osobou nebyly
poskytnuty instrukce týkající se používání tohoto spotřebiče. Dohlížejte
na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
VAROVÁNÍ: Pro ochranu elektrické zásuvky a ochranu před případným úrazem
elektrickým proudem musí být nainstalován přerušovač zemního spojení (GFCI pro USA) nebo proudový chránič (RCD - pro Evropu).

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
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Úvod

Komponenty

Popis bazénového vysavače
Bazénový vysavač čistí dno a stěny bazénu a shromažďuje nečistoty
ve svém interním filtračním koši. Tento návod popisuje obsluhu
vysavače včetně jeho čištění, údržby a skladování.



Provozní podmínky
Jednotka je určena výhradně k použití v bazénu za následujících
podmínek:
- Teplota 13 - 35 °C (55 - 95 °F), doporučená teplota mezi 22 - 32 °C
(72 - 90 °F).
- pH vody: 7,2 - 7,6
- Obsah chlóru: Obsah chlóru by měl odpovídat požadavkům výrobce
daného bazénu.
Pokyn:
Jednotka nebude správně fungovat, pokud nedodržíte pokyny uvedené v
tomto návodu k použití.






Pokyn:
Tento návod k použití popisuje více modelů bazénového vysavače.
Některé komponenty a funkce se mohou v závislosti na modelu lišit.
Způsob čištění Vašeho bazénu
Po umístění do bazénu a aktivaci pracuje jednotka podle programu,
který byl nastaven na napájecím zdroji. Jednotka se pohybuje podél
dna a stěn bazénu tak, aby pokryla celou oblast. Po dokončení
programu zůstane jednotka nehybně ležet na dně bazénu.
Pokyn:
Pohyb po stěnách je doplňková funkce. Pokud je tato funkce aktivní,
jednotka se v pravidelných intervalech, které řídí interní program,
pohybuje po stěnách. Schopnost jednotky pohybovat se po schodech
závisí na tvaru a materiálu schodů.




















1) Rukojeť
2) Horní výpusť
3) Zámek filtračního koše
4) Filtr
5) Mechanismus zámku rukojeti
6) Hnací kolo
7) Čistící kartáč
8) Tělo jednotky
9) Sací otvor
10) Zdroj napájení
VOLITELNÉ
11) Dálkové ovládání
12) Přepravní pouzdro
13) Přepravní vozík
14) Externí časovač (lze dokoupit)

Volitelné
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Komponenty
Zdroj napájení
Zdroj napájení je s jednotkou
spojen plovoucím kabelem.
Zdroj je napájen střídavým

proudem (1) a zásobuje
vysavač nízkým napětím a
příkazy ze zásuvky (2).
Obsahuje řídicí jednotku (3) s

různými funkcemi, která Vám
umožňuje ovládat vysavač.

Používání bazénového vysavače



Obsah balení
Váš robotický bazénový vysavač obsahuje:
- robotický vysavač s plovoucím kabelem
- zdroj napájení
- návod k použití

Odstranění krytu kartáčů
Jednotka je opatřena ochranným krytem čisticích kartáčů. Před
prvním použitím je třeba opatrně odstranit nylonová pouzdra z
kartáčů.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Nepoužívejte k odstranění krytu žádné
ostré nástroje, jinak byste mohli poškodit kartáče.

V závislosti na zakoupeném modelu může být součástí dodávky
následující příslušenství:
- dálkové ovládání
- přepravní pouzdro
- přepravní vozík
- další příslušenství

Nastavení rukojeti
Nastavení rukojeti u modelů s funkcí lezení po stěně:
1. Stiskněte tlačítko mechanismu zámku rukojeti (1 nebo 2 podle
modelu) a uvolněte rukojeť.
2. Umístěte rukojeť (3) diagonálně do maximální polohy.
3. Opakujte kroky 1 a 2 na druhé straně jednotky.



Svislý zámek



Vodorovný zámek
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Používání bazénového vysavače
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Zásuvka (B)
Zástrčka (A)

Umístění zdroje napájení
4. Zdroj napájení umístěte alespoň 3,6 metrů / 11,8 stop
od bazénu a minimálně 12 cm / 4 palce nad hladinu.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Zdroj napájení nesmí být
vystaven přímým slunečním paprskům ani vodě.
5. Stiskem plastových pojistek uvolněte plastové pásky,
které jistí kabel během přepravy.
Před umístěním jednotky do vody:
1. V bazénu se nesmí nacházet žádné osoby.
2. Dbejte na to, aby filtry byly čisté.
3. Dodržujte provozní podmínky bazénu (viz “Provozní
podmínky” ).

Umístění jednotky do vody:
1. Rozmotejte kabel. Doporučujeme Vám prodloužit
kabel tak, aby jeho délka odpovídala průměru bazénu
plus 2 metry.
2. Umístěte jednotku do bazénu.
3. Nechte jednotku klesnout na dno bazénu. Zapněte
robotický vysavač teprve poté, co klesne na dno.
4. Rozmístěte kabel přes bazén. Dbejte na to, abyste
odmotali pouze potřebnou délku kabelu. Uhlaďte
záhyby a narovnejte zkroucený kabel. Odmotejte
prodlužovací kabel vně bazénu v blízkosti zdroje
napájení.
5. Spojte plovoucí kabel (A) se zásuvkou ve zdroji
napájení (B).
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Zapnutí jednotky mimo
vodu okamžitě způsoby vážné škody a vede ke ztrátě
záruky.
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Používání bazénového vysavače
První uvedení vysavače do provozu
Připojte zdroj napájení do zásuvky. Provozní LED indikátor (1) se rozsvítí a jednotka
zahájí čištění.
Pokud je zdroj napájení už připojený k zásuvce, bliká provozní LED indikátor (5) a
signalizuje, že se jednotka nachází v pohotovostním režimu.
Stiskněte ovládací tlačítko (6). Provozní LED indikátor se rozsvítí a jednotka zahájí
čištění.
Pokyn: Pokud se rozsvítí LED indikátor “„Kontrola filtru“, musíte vyčistit filtrační koš,
než spustíte jednotky do vody. LED indikátorem „“Kontrola filtru““ nejsou vybaveny
všechny modely...
Čisticí cyklus
Během čištění by jednotka měla vykonávat následující činnosti:
- Pohybovat se po dně bazénu a sbírat nečistoty.
- Pohybovat a otáčet se automaticky v závislosti na zvoleném programu.
- Každých několik minut vyčistit stěny bazénu v závislosti na nastavení programu.
Pokyn: Jednotka se může na několik sekund přestat pohybovat. To je zcela normální
jev, nejedná se o poruchu.
Zastavení provozu jednotky
Jednotka se po ukončení čisticího cyklu přepne do pohotovostního režimu a bliká
provozní LED indikátor (5).
Pokud chcete zastavit provoz jednotky během čisticího cyklu, jednou stiskněte ovládací
tlačítko (7). Provozní LED indikátor (7) bliká a jednotka se nachází v pohotovostním
režimu.





Volitelné









Vytažení jednotky z vody
1. Odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení.
2. Přitáhněte jednotku za kabel k sobě tak, abyste dosáhli na rukojeť.
3. Zvedněte jednotku za rukojeť z bazénu.
Bezpečnostní opatření: Nezvedejte jednotku z vody za plovoucí kabel.
Uchopte ji vždy za rukojeť.
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Údržba
VYČISTĚTE FILTRAČNÍ KOŠ PO KAŽDÉM ČISTICÍM CYKLU
a. Odpojte zdroj napájení. Dbejte na to, aby zástrčka nepřišla do
kontaktu s vodou.
b. Pokud se jednotka nachází v bazénu, opatrně ji přitáhněte k sobě za
plovoucí kabel tak, abyste měli rukojeť na dosah. Uchopte jednotku za
rukojeť (ne za kabel) a vytáhněte ji z bazénu. Lehce nakloňte jednotku
doleva a doprava, aby vytekla veškerá voda.
c. Položka jednotku spodní částí směrem nahoru na měkkou podložku
(měkká podložka zabrání jeho poškrábání). Uvolněte zajišťovací
výstupky a sejměte sestavu spodního víka.





Otočná deska

Hladký povrch





Filtr





«$



Štítek

d. Vyjměte filtrační koš z podpěrných lišt, obraťte ho naruby a smyjte veškeré nečistoty
(např. zahradní hadicí nebo pod tekoucí vodou). Koš promývejte tak dlouho, dokud z něj
nepoteče čistá voda. Poté ho velmi jemně vyždímejte. V případě nutnosti lze koš vyprat v
pračce ve studené vodě. Nepoužívejte prosím žádný prací prostředek!
e. Znovu uložte koš na podpěrné lišty tak, aby se štítek nacházel uprostřed jedné z dlouhých
stran spodního víka.
f. Znovu na těleso vysavače připevněte sestavu spodního víka. Zatlačte na ni tak, aby
zajišťovací výstupky řádně zacvakly na místo.
Skladování robotického vysavače
Pokud vysavač nepoužíváte a chcete ho uložit, řiďte se
následujícími pokyny:
1. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
2. Odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení.
3. Rozviňte plovoucí kabel a narovnejte ho.
4. Vypláchněte vnitřní prostor vysavače čerstvou vodou a
nechte ho vyschnout.
5. Sviňte plovoucí kabel a položte ho na vysavač.
Bezpečnostní opatření: Nenavíjejte plovoucí kabel na
rukojeť jednotky.
6. Skladujte všechny části spotřebiče na suchém,
uzavřeném místě.
7. Zkontrolujte, zda napájecí zdroj není vystaven vodě.

Čištění pohonu čerpadla
Doporučujeme Vám pravidelně odstraňovat
nečistoty a vlasy z pohonu čerpadla:
1. Vyjměte šrouby (3) z horní výpusti (2).
2. Sejměte horní výpusť.
3. Odstraňte z prostoru kolem pohonu vlasy
a ostatní nečistoty.
4. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
pohonu čerpadla (1).
5. Opět nasaďte kryt (2) a upevněte ho
šrouby (3).
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Tato kapitola popisuje
programování spotřebiče.
Přeskočte tuto kapitolu,
pokud Váš model nelze
naprogramovat nebo
pokud je robotický vysavač
už naprogramovaný.




Externí
časovač

kontrola filtru

Čisticí program

352*5$0


K

Interní časovač

352*5$0


K

Kontrola filtru

352*5$0


K

doba čištění
Externí časovač

636

636



Otáčení



352*5$0


K

+,*+

352*5$0


K

1250$/

352*5$0


K

Kontrola filtru

Čisticí program

Externí časovač

Interní časovač

636
Automatická
detekce

Zdroj napájení
Popis zdroje napájení:

352*5$0


K

+,*+

352*5$0


K

1250$/

352*5$0


K

Tvar bazénu

Otáčení

Čisticí program

Interní časovač

Kontrola filtru

Externí časovač

636

- On/Off (tlačítko pro zapnutí/vypnutí) (1) – zahájí a
ukončí provoz robotického vysavače.
- Popis funkcí (2) – popisuje jednotlivé funkce

Automatická
detekce

Tvar bazénu

- Ovládací tlačítka (3) – modře podsvícená tlačítka
aktivují zvolenou funkci.

Otáčení

Čisticí program

Stupeň čištění

Kontrola filtru

- Indikátor stavu (4) – LED indikátor se rozsvítí a
signalizuje zvolenou funkci nebo stav vysavače.

352*5$0

+,*+

352*5$0


1250$/

352*5$0


Časová prodleva

636
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Model











Ovládací tlačítka
Kontrola filtru
– Rozsvícení indikátoru signalizuje nutnost vyjmutí a vyčištění filtru, aby spotřebič mohl dále efektivně pracovat.
U modelů 300, 400, 500 přestane spotřebič zdolávat stěny, jakmile se rozsvítí kontrolka „Kontrola filtru“.

Čas čištění
 – Čas potřebný k vyčištění bazénu.
Stiskem tlačítka nastavte požadovaný čas. Červené světlo potvrzuje Vaši volbu.
Tuto funkci lze zvolit pouze tehdy, když se zdroj napájení nachází v pohotovostním režimu.
Interní časovač - Automatické nastavení provozu:
Každých 48 hodin
Každých 72 hodin
Každých 96 hodin
Výběr čisticího programu:
Program 01 – 1 hodina čištění dna a stěn.
Program 02 – 1,5 hodiny čištění dna a stěn.
Program 03 – 2 hodiny čištění dna a stěn.
Výběr čisticího programu:
Program 01 – 1,5 hodiny čištění dna.
Program 02 – 2 hodiny čištění dna a stěn.
Program 03 – 2,5 hodiny čištění dna a stěn.
Výběr čisticího programu:
Program 01 – 2 hodiny čištění dna.
Program 02 – 4 hodiny čištění dna a stěn. (některé modely nedisponují funkcí čištění stěn)
Program 03 – 5 hodin čištění dna a stěn. (některé modely nedisponují funkcí čištění stěn)




Externí časovač

Tato funkce umožňuje uživateli naprogramovat pomocí externího časovače (lze dokoupit) plán čištění. Stiskem tlačítka aktivujete
a deaktivujete tuto funkci.




Otáčení – nastavuje vhodný počet otáček spotřebiče v bazénu.
Normal – běžný provoz
High – různé počty otáček

10

Ovládací tlačítka

Model

Auto-Detect (automatická detekce): Tato funkce chrání spotřebič před narážením do překážek v bazénu, jako jsou např. odtoková
potrubí, schody, žebříky atd. Stiskem tlačítka zvolte jednu z následujících možností:
Auto-Detect - OFF (VYPNUTO). Zvolte tuto možnost, pokud Váš bazénový vysavač po dosažení středu bazénu změní směr,
aniž by narazil na překážku.



Auto-Detect - ON (ZAPNUTO). Bazénový vysavač by měl změnit směr, jakmile narazí na překážku. Zvolte tuto možnost,
pokud se v bazénu vyskytují překážky, jako jsou odtoková potrubí, žebříky nebo systémy čištění dna.
Tvar bazénu:
Díky této funkci může spotřebič zvolit nejefektivnější způsob čištění daného bazénu. Stiskem tlačítka zvolte obrázek, který co nejvíce
odpovídá Vašemu bazénu. Červené světlo signalizuje Váš výběr.





Stupeň čištění – Změňte výkon čištění bazénu
Rychlé čištění: Zvolte, pokud je Váš bazén pouze mírně znečištěný.
Pravidelné čištění: Pro každodenní údržbu.
Důkladné čištění: Zvolte, pokud je Váš bazén velmi znečištěný.



Časová prodleva
Pokud je tato funkce aktivní, začne vysavač pracovat po uplynutí 2 hodin.
Díky této funkci mohou nečistoty a prach klesnout na dno dříve, než vysavač začne pracovat.

Externí časovač













1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jednotka
Kabel
Zdroj napájení
Síťová zástrčka
Externí časovač (lze dokoupit)
Zásuvka

Použití externího časovače
(volitelné příslušenství, lze
dokoupit)
Externí časovač slouží k
automatické aktivaci vysavače
na předem nastavenou dobu.
Externí časovač by měl být
zapojen mezi síťovou zásuvku a
zdroj napájení.
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Průvodce řešením problémů
JEDNOTKA NENÍ ZAPNUTÁ (ON).
Zásuvka není pod proudem.
1. Odpojte jednotku od zdroje napájení.
2. Odpojte zdroj od elektrické sítě, počkejte 30 sekund a znovu ho
připojte.
3. Zapněte napájení (ON). Pokud spotřebič opět nefunguje, připojte ho k
jiné zásuvce.
Plovoucí kabel není řádně připojený ke zdroji napájení.
Znovu připojte plovoucí kabel ke zdroji napájení.
Překážka v pohonném systému jednotky.
1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čisticím kartáčem. Měly by se otáčet,
ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné nečistoty, které by mohly blokovat volný pohyb.
Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu nebo zda je nutné ho
vyčistit (viz „Kontrola pohonu čerpadla“).
JEDNOTKA SE POHYBUJE, ALE NEČERPÁ VODU.
Filtry jsou špinavé.
1. Otevřete kryt spodní části, vyjměte filtrační koš a zavřete kryt bez koše.
2. Nechte jednotku pracovat v bazénu bez filtru. Pokud pracuje
bezchybně, vyčistěte filtrační koš a vložte ho zpět do jednotky.
Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je
poškozený.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu nebo zda je nutné ho
vyčistit (viz „Kontrola pohonu čerpadla“).
JEDNOTKA ČERPÁ VODU, ALE NEPOHYBUJE SE.

Překážka v pohonném systému jednotky.

1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čisticím kartáčem. Měly by se otáčet,
ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné nečistoty, které by mohly blokovat volný pohyb.

JEDNOTKA SE ZAPNE A PO KRÁTKÉ DOBĚ OPĚT VYPNE.
Filtry jsou špinavé.
1. Vyjměte filtrační koš.
2. Nechte jednotku pracovat v bazénu bez filtru. Pokud pracuje
bezchybně, vyčistěte filtrační koš a vložte ho zpět do jednotky.
Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je
poškozený.
1. Odstraňte horní šrouby na horní výpusti.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je
nutné ho vyčistit.
Překážka v pohonném systému jednotky.
1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čisticím kartáčem. Měly by se otáčet,
ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné nečistoty, které by mohly blokovat volný pohyb.
JEDNOTKA NEVYSÁVÁ ŽÁDNÉ NEČISTOTY.
Filtry jsou špinavé nebo děravé.
Vyčistěte filtry podle potřeby a zkontrolujte, zda nejsou děravé.
Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je
poškozený.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu nebo zda je nutné ho
vyčistit (viz „Kontrola pohonu čerpadla“).
Sací otvor se nachází příliš daleko ode dna bazénu.
VYTÁHNĚTE sací otvor (viz „Nastavení výšky sání“).
PŘI VYTAHOVÁNÍ VYSAVAČE Z BAZÉNU Z NĚJ VYCHÁZEJÍ
NEČISTOTY.

Uzávěr filtru je poškozený nebo chybí.
Uzávěr filtru se nachází na spodní straně jednotky. Zkontrolujte, zda
nejsou oba zajišťovací výstupky poškozené a zda bezvadně fungují.
Děravé filtry.
Ujistěte se, že filtry nejsou děravé.
Spodní víko správně nedoléhá.
Dbejte na to, aby spodní víko správně doléhalo.
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Průvodce řešením problémů
ZDÁ SE, ŽE JEDNOTKA NEVYČISTÍ CELÝ BAZÉN.
Filtry jsou špinavé.
Vyčistěte filtry.
Délka plovoucího kabelu ve vodě není dostatečná, aby jednotka
dosáhla na druhý konec bazénu, nebo je kabel zamotaný.
1. Zkontrolujte, zda je délka plovoucího kabelu dostatečná, aby jednotka
dosáhla na druhý konec bazénu.
2. Dbejte na to, aby byl plovoucí kabel dostatečně rozvinutý a
nezamotaný.
Úhel rukojeti ovlivňuje pohyb jednotky.
Zvyšte diagonální úhel rukojeti (viz “Nastavení rukojeti”).
Špatná hodnota pH v bazénu.
Dbejte na to, aby se hodnota pH pohybovala mezi 7,2 a 7,6.
Špatný obsah chlóru.
Zkontrolujte obsah chlóru ve vodě a případně ho upravte.
(Odstraňte chlorovací zařízení před použitím vysavače v bazénu.)
Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je
poškozený.
1. Odstraňte horní šrouby na horní výpusti.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je
nutné ho vyčistit.
Překážka v pohonném systému jednotky.
1. Otočte opatrně jednotku a zkontrolujte spodní stranu.
2. Otočte rukou hnacím ústrojím a čisticím kartáčem. Měly by se otáčet,
ale ne příliš volně.
3. Odstraňte případné překážky a nečistoty, které by mohly blokovat
pohyb.
JEDNOTKA NELEZE PO STĚNÁCH.

Jednotka neleze po stěnách bazénu.

1. Zkontrolujte, zda Váš vysavač disponuje funkcí lezení po stěnách.
2. Zkontrolujte, zda není zvolen P1, tedy program pouze pro čištění dna
(viz “Programování bazénového vysavače” ).
Filtry jsou špinavé.
Vyčistěte filtry.

Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je
poškozený.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je
nutné jeho vyčištění (viz “Kontrola pohonu čerpadla”).
Špatná hodnota pH.
Dbejte na to, aby se hodnota pH pohybovala mezi 7,2 a 7,6.
Špatný obsah chlóru.
Zkontrolujte obsah chlóru ve vodě a případně ho upravte (odstraňte
chlorovací zařízení před použitím vysavače v bazénu).
Teplota vody není optimální.
Doporučená teplota se pohybuje mezi 22 a 32 °C (72 - 90 °F).
KABEL JE ZAMOTANÝ.

Filtry jsou špinavé.
Vyčistěte filtry.
Víko spodní části nedoléhá.
Dbejte na to, aby víko spodní části řádně doléhalo.
Před spuštěním jednotky do bazénu jste řádně neodmotali kabel.
Dbejte na to, abyste před spuštěním jednotky do bazénu řádně
vytáhli a odmotali plovoucí kabel.
Příliš dlouhý kabel ve vodě.
Zkontrolujte, zda délka kabelu ve vodě odpovídá průměru bazénu
plus 2 metry.
Pohon čerpadla je zablokovaný vlasy nebo nečistotami nebo je
poškozený.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pohonu čerpadla nebo zda je
nutné jeho vyčištění (viz “Kontrola pohonu čerpadla”).
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE.

Baterie je vybitá. LED indikátor bliká nebo je vypnutý (OFF).
Zkontrolujte stav baterie stiskem libovolného tlačítka. Červené světlo
na dálkovém ovládání bliká nebo nesvítí, pokud je baterie vybitá.
Obraťte se na odborného prodejce nebo zákaznický servis.
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Dálkové ovládání (volitelné)
Tato kapitola pojednává o použití dálkového ovládání.
Dálkové ovládání je součástí některých modelů.
Popis dálkového ovládání
Dálkové ovládání je volitelný doplněk, kterým lze ovládat bazénový
vysavač. Po stisku libovolného tlačítka na dálkovém ovládání je vyslán
rádiový signál ke zdroji napájení. Tento signál je přeměněn na příkaz a
vyslán k jednotce přes plovoucí kabel.
Použití dálkového ovládání
1. Stiskem pravého tlačítka (3) otočíte jednotku doprava. Jednotka se
otáčí tak dlouho doprava, dokud neuvolníte tlačítko.
2. Stiskem levého tlačítka (1) otočíte jednotku doleva. Jednotka se
otáčí tak dlouho doleva, dokud neuvolníte tlačítko.
3. Stiskem tlačítka Dopředu/Zpět (2) zastavíte jednotku a změníte
směr jejího pohybu.
LED indikátor dálkového ovládání se rozsvítí po každém příkazu.
Pokud LED indikátor nereaguje, vyměňte baterii.

Přepravní vozík (volitelné)
Přepravní vozík je volitelná část příslušenství, která Vám usnadní
přepravu jednotky, plovoucího kabelu a zdroje napájení z místa na
místo.
Montáž přepravního vozíku
K montáži přepravního vozíku potřebujete standardní šroubovák a
klíč na matice o průměru 8 mm.
Nasazení rukojeti do přepravního vozíku
1. Připevněte spodní část rukojeti (3) k rámu přepravního vozíku (5)
pomocí třech šroubů (5) a matek.
2. Připevněte horní část rukojeti (1) ke spodní části (3) pomocí šroubu
(2) a matky.
Umístění jednotky do přepravního vozíku
1. Umístěte jednotku na podstavec přepravního vozíku.
2. Sviňte plovoucí kabel a položte ho na jednotku.
3. Položte zdroj napájení na svinutý kabel.
1.
2.
3.
4.
5.

Horní část rukojeti
Šroub
Spodní část rukojeti
Šrouby
Přepravní vozík
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Přepravní vozík (volitelné)

Montáž přepravního vozíku

Komponenty







Přepravní vozík je volitelná část příslušenství, která Vám umožní
snadnou a jednoduchou přepravu jednotky a umožňuje montáž
zdroje napájení.
Montáž přepravního vozíku:
1. Připevněte kolečka na obě strany korpusu.
2. Připevněte každé kolečko šroubem a nasaďte krytku.
3. Spojte obě části rukojeti.

15

Přepravní vozík (volitelné)
4. Zasuňte rukojeť do korpusu
vozíku. Zasuňte do korpusu
zdroj napájení tak, aby spodní
západky zacvakly na místo.
5. Upevněte držák dálkového
ovládání zasunutím horní části
do rukojeti přepravního vozíku
a otočením držáku směrem
dolů tak, aby zapadl na místo.
6. Vložte kabel zdroje napájení
do zářezu vozíku.
7. Nasaďte kryt zdroje napájení
zacvaknutím horních západek
do otvorů v rukojeti.
8. Vložte horní část zdroje
napájení do krytu a zatlačte
spodní část dolů, aby zapadla
na místo.
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Uzemnění
Zdroj napájení musí být připojen k uzemněné zásuvce se 3 vodiči. Zdroj napájení musí být připojen prostřednictvím přerušovače zemního spojení (GFCI) nebo
proudového chrániče (RCD), jejichž jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesáhne 30 mA.
Pojistka
Pojistku může vyměnit pouze autorizovaný pracovník servisu nebo kvalifikovaný a školený technik. Pro trvalou ochranu proti nebezpečí požáru vyměňte pojistku pouze
za stejný typ a jmenovitý proud.
Údržba a bezpečnost
Kryt může odstranit pouze autorizovaný pracovník servisu nebo kvalifikovaný a školený technik. Uživatel nesmí provádět žádné vnitřní úpravy ani výměny součástek. Před
sejmutím krytu je nutné odpojit napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze autorizovaný pracovník servisu nebo kvalifikovaný a školený
technik. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zařízení nepoužívejte.
Podmínky prostředí
Zdroj napájení byl navržen pro venkovní i vnitřní použití. Jednotka by však neměla být používána na přímém slunci, nesmí být také vystavena působení vody.
Nepoužívejte zdroj napájení, pokud okolní teplota překročí 40 °C.

Fyzikální vlastnosti
Rozměry (š * h * v)		
273 mm * 242 mm * 90 mm
Hmotnost			1,9 Kg
Elektrické vlastnosti
Vstupní napětí			
100-240 V~, 50/60 Hz, 210 W
Výstupní napětí			
29 V, 6,3 A
Skladovací teplota		
-10 °C - 60 °C
Provozní teplota			
0 °C - 45 °C
Ochrana			IP54
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