RYCHLÝ START

PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM PRO
UŽIVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH VYSAVAČŮ

Děkujeme
Děkujeme, že jste nám svěřili čištění svého bazénu. Děláme maximum pro
to, abychom zajistili zdravé prostředí v bazénu pro vás, vaši rodinu a přátele.
Přečtěte si prosím tento průvodce rychlým spuštěním celý, abyste mohli svůj
vysavač správně používat a správně o něj pečovat. Budete-li chtít, budeme rádi,
když nám napíšete hodnocení online.

PRO SVOU INFORMACI SI SEM PROSÍM POZNAMENEJTE
SÉRIOVÉ ČÍSLO SVÉHO VÝROBKU A DATUM ZAKOUPENÍ

DŮLEŽITÉ:
NEŽ ZAČNETE VYSAVAČ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI PROSÍM
• BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• CO MŮŽETE OČEKÁVAT
• RYCHLÉ SPOUŠTĚNÍ

• ZDROJ NAPÁJENÍ
• JAK PŘÍSTROJ NAVÁDĚT
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

POLOŽKA: 820623

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY:
• Pro ochranu elektrické zásuvky a ochranu před možným úrazem elektrickým proudem musí být nainstalován proudový chránič (GFCI).
• Připojení do sítě musí být v souladu s místními a národními podmínkami a předpisy pro elektrická připojení.
• Pro ochranu před možným úrazem elektrickým proudem musí být tento přístroj připojen k proudovému chrániči RCD, jehož unikající provozní proud
nepřekračuje 30 mA.
• Nezapínejte zdroj napájení napájení, pokud není bazénový vysavač umístěn ve vodě.
• Používání bazénového vysavače mimo vodu by okamžitě způsobilo vážné poškození a vedlo by také k ukončení platnosti záruky.
• Zdroj napájení musí být vždy umístěn alespoň 4 metry (12 stop) od okraje bazénu! Viz schéma níže.
• Zdroj napájení nesmí stát ve vodě, nesmí se nacházet v kaluži ani na dešti.
• Pokud dojde k poškození kabelu, smí jej vyměnit pouze autorizovaný servisní pracovník pověřený výrobcem nebo kvalifikovaná a vyškolená osoba, aby
se předešlo nebezpečí.
• Abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento produkt, pokud plovoucí kabel jeví známky poškození.
• Po ukončení čisticího cyklu ponechte vysavač v bazénu po dobu dalších 20 minut. To umožní dostatečné ochlazení motorů. Po uplynutí této doby
vyjměte vysavač z bazénu – nenechávejte jej v bazénu.
• Před vyjmutím vysavače z bazénu nezapomeňte vždy vypnout zdroj napájení a odpojit jej od síťové zásuvky.
• Přístroj nepoužívejte, pokud v bazénu plavou lidé.
• Přístroj je určen pouze k použití v soukromých bazénech.
• Než zahájíte postupy údržby a řešení problémů, odpojte vysavač od zdroje napájení (transformátoru) a zdroj napájení odpojte od elektrické zásuvky, aby
nemohlo dojít k poranění osob či k poškození vysavače!
TEPLOTA PRO PROVOZ A SKLADOVÁNÍ:
Při skladování nebo používání bazénového vysavače vždy dodržujte stanovenou teplotu:
• Rozsah správné teploty pro skladování: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Tak bude zajištěna ochrana motorů, plastových částí a těsnění.
• Rozsah minimální/maximální teploty pro používání: 13 °C až 35 °C (55 °F až 95 °F).
• Rozsah optimální teploty pro používání: 22 °C až 32 °C (72 °F až 90 °F)
POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE V BAZÉNECH S VINYLOVÝM DNEM:
Některé typy vinylového povrchu jsou obzvláště náchylné na rychlé opotřebení povrchu a na olupování vrstev, které se dostanou do přímého kontaktu s
vinylovým povrchem včetně kartáčů na čištění bazénu, hraček určený pro použití v bazénu, plováků, fontán, nádob na chlór a automatických bazénových
vysavačů. U vinylového povrchu by mohlo dojít k výraznému poškrábání nebo obroušení jen tím, že se po něm bude pohybovat kartáč na čištění
bazénu. Inkoust z vinylového povrchu by se také mohl odírat během procesu instalace nebo v případě kontaktu s předměty v bazénu. Výrobce nenese
zodpovědnost za odírání vzoru, obrušování, rýhy nebo vrypy na vinylovém povrchu bazénů, na tato poškození se nevztahuje omezená záruka.

Střed dlouhé strany bazénu
ZDROJ NAPÁJENÍ

Tento spotřebič nesmí používat lidé (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými
znalostmi a zkušenostmi s používáním elektrických spotřebičů, pokud
nejsou pod dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost
nebo pokud jim tato osoba nepodala dostatečné instrukce. Dohlížejte na
děti, aby si se spotřebičem nehrály.

12 ft / 4 m

VYSAVAČ

CO MŮŽETE OČEKÁVAT
TYPICKÉ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ POUŽÍVANÉ VAŠÍM ROBOTEM
Váš robotický bazénový vysavač je konstruován tak, aby odstraňovat nečistoty a smetí ze dna bazénu a u některých* vybraných bazénů také ze vstupního
prostoru a ze stěn. Níže je uveden typický vzor, ve kterém se bude vysavač snažit váš bazén čistit. Rozměry a čištěné povrchy se mezi jednotlivými bazény
liší, pokrytí a vzory čištění se proto mohou také lišit.
Tento vysavač se bude po bazénu pohybovat i v bazénech s následujícím prostředím:
• Bazény s 90° přechodem mezi dnem a stěnou
• Bazény se zaobleným přechodem mezi dnem a stěnou
• Bazény s vstupním prostorem nebo s mísovitým dnem
* Vybrané modely

* Vybrané modely, které čistí stěny: Tyto modely jsou konstruovány tak, aby mohly šplhat po stěně prostřednictvím zadní strany s aktivním kartáčem
(strany s rukojetí).

POHYB VYSAVAČE
Robot k čištění bazénu využívá pohyb dopředu a dozadu. Protože
nápravu vysavače je možné natočit, může se vysavač na zpáteční
cestě vždy pohybovat po širší/užší křivce. Tento způsob pohybu
je zde zachycen na obrázku. Doba, po kterou se bude vysavač
pohybovat jedním směrem, je nastavena a není ji možné změnit.
Prostřednictvím zdroje napájení však můžete upravit délku trvání
celého cyklu čištění.
VÝKON VYSAVAČE
Vysavač vysává rychlostí překračující 75 galonů (zhruba 284 litrů)
za minutu To znamená, že zachytává velké množství nečistot,
doporučuje se proto udržovat filtrační sáčky neustále čisté. Pro
optimální výkon je třeba filtrační sáčky čistit po každém cyklu čištění.

DŮLEŽITÉ: ZAHÁJENÍ ČINNOSTI BAZÉNU

Pokud v dané sezóně poprvé zahajujete provoz bazénu,
doporučujeme, abyste bazén nejprve vyčistili ručně a zbavili se
tak větších nečistot; potom již udržujte čistotu bazénu pomocí
robotického bazénového vysavače.
Důvod: Pokud se mimo sezónu v bazénu nahromadí velké množství
nečistot, naplnily by se filtrační sáčky při prvním použití mnohem
rychleji, pokud byste hned použili robotický vysavač, což znamená,
že byste je museli častěji čistit.
Když používáte vysavač k čištění oblasti s výrazným znečištěním, je
normální, že jsou některé nečistoty vytlačeny z výstupního ventilu
vysavače a že se tak vrátí zpátky do bazénu nebo že je drobná
tlaková vlna vody způsobená pohybem vysavače odstrčí na stranu.
Jakmile bude cyklus vysavače dokončen, doporučujeme počkat pár
hodin, aby se zbývající nečistoty v bazénu usadily na dno a potom
pustit cyklus vysávání znovu, aby byly nečistoty zcela vysáty.

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ
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* Možnosti
zdroje napájení
naleznete na
straně 5.

Zapojte zdroj napájení do zásuvky s proudovým chráničem (GFCI)
(Zdroj napájení se musí nacházet 12 stop (zhruba 3,6 m od okraje bazénu)

Narovnejte plovoucí kabel. Potom zdvihněte klapku na
zdroji napájení. Zapojte kabel.
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* Pro maximální
pokrytí bazénu:
Při jednotlivých
cyklech čištění
střídejte místo,
kde vysavač do
bazénu vložíte.

Vložte vysavač do vody mělčím konci a otočte jej vzhůru nohama, abyste
odstranili případné vzduchové bubliny. Nechte vysavač klesnout na dno
tak, aby směřoval správnou stranou nahoru.

Použijte jen takové množství kabelu, abyste dosáhli k
nejvzdálenější stěně. Zabráníte tak zamotání kabelu.

5

6
ON / OFF

* Informace o
pokrytí bazénu a
o řešení zamotání
kabelu naleznete
v části „Jak na to“.
= Vypnutí po 2 hodinách

= Vypnutí po 3 hodinách
Zapněte zdroj napájení.

Nastavte cyklus čištění a vysavač se pustí do práce!

POUŽÍVÁNÍ ZDROJE NAPÁJENÍ
STANDARDNÍ ZDROJE NAPÁJENÍ
Váš vysavač je vybaven jedním ze zdrojů napájení uvedených v této části.

1

Nejprve aktivujte zdroj napájení stisknutím
tohoto tlačítka. Pomocí tohoto tlačítka můžete
zdroj napájení zapnout/vypnout.
ON / OFF

Až zdroj napájení zapnete, stiskněte tlačítko
SELECT (Výběr). Tlačítko Select (Výběr) aktivuje
cyklus čištění Large Pool (Velký bazén) / Small
Pool (Malý bazén). Když je cyklus čištění
spuštěný, bude u možnosti Large Pool (Velký
bazén) / Small Pool (Malý bazén) svítit kontrolka.
(nepřerušované svícení)

2

(A78081)

SMALL POOL = VYPNUTÍ PO 2 HODINÁCH
LARGE POOL = VYPNUTÍ PO 3 HODINÁCH

STANDARDNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ + FUNKCE TLAČÍTKA EXTERNAL RUN (EXTERNÍ SPUŠTĚNÍ)
(vybrané modely)
Pokud je váš zdroj napájení vybaven tlačítkem EXTERNAL RUN (Externí spuštění),
můžete jej připojit k libovolnému externímu časovači*. Abyste mohli tuto funkci
používat, doporučujeme provést následující (v uvedeném pořadí):

1. Připojte k zásuvce s proudovým chráničem externí časovač, potom připojte zdroj napájení k
externímu časovači.
2. Zapněte zdroj napájení.
3. Stiskněte tlačítko SELECT (Výběr) a zvolte možnost Large Pool (Velký bazén) / Small Pool (Malý
bazén).
4. Jakmile se vysavač spustí, stiskněte tlačítko EXTERNAL RUN (Externí spuštění) a kontrolka
zvoleného způsobu čištění začne blikat. To znamená, že cyklus čištění provede předem zvolený
2 nebo 3 hodinový program, který bude spuštěn v dobu, na kterou byl naprogramován externí
časovač.

(A780021)

Budete-li chtít tento režim ukončit, jednoduše znovu stiskněte tlačítko EXTERNAL
RUN (Externí spuštění) a doby trvání cyklu čištění budou znovu nastaveny na původní
naprogramovaná nastavení. Kontrolka bude svítit nepřerušovaně a nebude již blikat.
* Mějte prosím na paměti, že externí časovač není součástí dodávky společně s
vysavačem a že musí být zakoupen samostatně.

Tlačítko
„Externí spuštění“

1

2

3

ON / OFF

4

Blikající kontrolka:
AKTIVOVÁNO

Nepřerušovaně
svítící kontrolka:
DEAKTIVOVÁNO

Informace o vybraných modelech, které jsou vybaveny funkcí Wi-Fi, naleznete v návodu k Wi-Fi, který je obsahem balení.
(Zdroj napájení s Wi-Fi: A78101WIFI)

JAK NA TO...
JAK ZABEZPEČIT POKRYTÍ BAZÉNU A ZABRÁNIT ZAMOTÁNÍ KABELU
JAK UPRAVIT NASTAVENÍ NÁPRAVY

Způsob pohybu vysavače po bazénu je určen pomocí nastavitelné
nápravy. Tato nastavitelná náprava je ovládána posuvným voličem, který
je umístěn v přední části vysavače. Posuvný volič je možné nastavit do
několika různých poloh. Jednotlivá nastavení určují, jak široce nebo úzce
bude vysavač během cyklu čištění zatáčet.
Doporučujeme zachovat výrobní nastavení a změnit je pouze tehdy,
pokud vysavač při práci neobsáhne celý povrch bazénu.
Dbejte na to, aby se nápravy mohly volně pohybovat a aby byly otvory
na nápravy čisté. Budete-li chtít nastavit požadovaný poloměr otáčení,
posuňte posuvným voličem doleva nebo doprava. Viz schéma níže.
Abyste maximalizovali pokrytí bazénu, při jednotlivých cyklech čištění
prosím střídejte místa, v kterých budete vysavač do bazénu vkládat.

JAK ČISTIT FILTRY
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Zasuňte ukazováčky pod
výběžky. Uchopte je palcem a
otevřete víko koše.

2

Sejměte víko koše, abyste
získali přístup k filtračnímu koši.

JAK VYTÁHNOUT VYSAVAČ Z BAZÉNU

3

4

Vyjměte filtrační koš tak, že
uchopíte horní dva výběžky
na filtračním koši a vytáhněte
filtrační koš z vysavače.

Filtrační koš vyčistěte
pomocí zahradní hadice.
Doporučujeme filtrační koš
čistit po každém cyklu čištění.

JAK ZABRÁNIT ZAMOTÁNÍ KABELU

1
JEMNĚ zatáhněte za
kabel a přitáhněte
vysavač k sobě.

2

3
Použijte jen takové množství kabelu, abyste dosáhli k
nejvzdálenější stěně. Zabráníte tak zamotání kabelu.

Pokud je vysavač vybaven otočným
mechanismem: uchopte kabel mezi
vysavačem a otočným mechanismem.
NETAHEJTE jej za otočný mechanismus.

Zdvihněte vysavač za rukojeť
připevněnou k vysavači.
NEZDVIHEJTE vysavač za kabel.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI VYSAVAČE
Váš bazénový vysavač bude během sezóny provádět hodně práce samostatně. Abyste svůj produkt co možná nejlépe využili, uvádíme níže důležité tipy,
jak můžete přispět k prodloužení životnosti přístroje a využít tak svou investici do čištění bazénu. Pečujte o svého robota a on bude pečovat o vás.

TIP Č. 1: DBEJTE NA TO, ABYSTE VYSAVAČ ANI ZDROJ
NAPÁJENÍ NEUPUSTILI NA ZEM!
Pokud byste vysavač nebo zdroj napájení upustili na zem, mohlo
by dojít k jejich poškození a robot by mohl přestat správně
fungovat.

TIP Č. 3: POKRYTÍ BAZÉNU
Doporučujeme zachovat výrobní nastavení a změnit je pouze
tehdy, pokud vysavač při práci neobsáhne celý povrch bazénu.

TIP Č. 2: VYČISTĚTE FILTRAČNÍ KOŠ!
Nezapomínejte čistit filtrační sáčky nebo koše robota! Budete-li
je čistit, robot poběží hladce, nebude u něj docházet k ucpávání
a voda, která jím prochází, bude křišťálově čistá!
„Můj robot nesbírá nečistoty…“ - Vyčistěte. Filtr.

TIP Č. 4: OPLÁCHNĚTE JEJ
Po použití vyjměte robota z bazénu a důkladně jej pláchněte
zvnějšku I zevnitř. Napomůžete tak prodloužení životnosti
produktu, protože z něj tak spláchněte bazénovou vodu,
která pravděpodobně obsahuje chlór. Opláchněte také vnitřní
komponenty přístroje.
Poznámka: Doporučujeme nechat vysavač v bazénu 20 minut po
ukončení cyklu čištění, aby mohl motor dostatečně vychladnout.

TIP Č. 5: SKLADOVÁNÍ NEPOUŽÍVANÉHO PŘÍSTROJE
Když vysavač nepoužíváte, NENECHÁVEJTE jej v bazénu. Vysavač a zdroj napájení uložte na
suchém/stinném místě. Plovoucí kabel stočte od vysavač, abyste tak zachovali jeho neporušenost.
Skladováním na stinném místě v létě zabráníte dlouhodobému působení horkého přímého
slunečního světla. Budete-li vysavač vytahovat z vody, zabráníte tak nadměrnému působení
bazénové vody v období, kdy bazén aktivně používáte. I velryby se čas od času vynoří na hladinu,
váš vysavač by se měl také dostat ven. Pokud vysavač sladujete v krabici, dbejte na to, aby byl
suchý.
Během zimních měsíců je důležité vysavač důkladně osušit a uložit na místo, kde se bude nacházet
v rozsahu teplot vhodných pro skladování, tedy 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Tak bude zajištěna
ochrana motorů, plastových částí a těsnění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
VYSAVAČ SE POHYBUJE POMALU, NEBO SE ZDÁ, ŽE VŮBEC NEVYSÁVÁ
• Ujistěte se, že je filtrační koš čistý.
• Zkontrolujte, zda nejsou sací otvory ucpané nebo zanesené.
VŠECHNY LED KONTROLKY NA NAPÁJECÍ ZDROJI BLIKAJÍ
• Zkontrolujte, zda se přístroj nenachází mimo vodu.
• Vypněte zdroj napájení.
• Vyjměte vysavač z bazénu a vyčistěte filtrační koš. Vraťte filtr na místo a vložte vysavač zpět do vody.
• Pro opětovné spuštění jednou stiskněte tlačítko napájení. Program čištění se spustí tam, kde byl přerušen.
PLOVOUCÍ KABEL JE STOČENÝ
• Změňte nastavení nápravy. Je pravděpodobné, že přístroj zatáčí příliš ostře nebo že zatáčí příliš mnohokrát na stejnou stranu.
• Kabel natáhněte pomocí otočného mechanismu (u některých modelů).
• Nechte zamotaný kabel ležet na slunci; bude pak poddajnější a vy jej snáze narovnáte.
• Nikdy do bazénu nevkládejte více kabelu, než činí délka k protějšímu břehu. (TIP: Na kabelu si můžete správnou délku označit pomocí černé elektrikářské
pásky)
• Abyste zabránili kroucení kabelu, vložte do bazénu jen část kabelu o nezbytné délce.
PŘÍSTROJ NENASÁVÁ NEČISTOTY
• Zkontrolujte, zda jste přístroj řádně nastavili a zda je a zdroj napájení zapnutý.
• Zkontrolujte, zda není zaseknutý šroub pohonu.
• Upravte sací otvory ve spodní části přístroje.
• Ujistěte se, zda je filtrační koš čistý.
PŘÍSTROJ JE ZASEKLÝ UPROSTŘED BAZÉNU, ALE STÁLE Z NĚJ VYCHÁZÍ VODA
• Zkontrolujte, zda vysavači v pohybu brání nějaká překážka nebo zda se vysavač nezasekl o volné předměty v bazénu.
• Sací otvory jsou umístěny příliš nízko u dna bazénu. Upravte je podle potřeby.
ZDA SE, ŽE SE PŘÍSTROJ POHYBUJE STÁLE PO STEJNÉ MALÉ OBLASTI BAZÉNU A ŽE NEČISTÍ OSTATNÍ OBLASTI
• Změňte nastavení nápravy upravením polohy posuvného voliče. Vysavač se tak bude moci pohybovat jiným směrem a pokračovat v čištění.
• Vyberte na zdroji napájení vhodné nastavení pro velký nebo malý bazén (u některých modelů).
PŘÍSTROJ NEVYČISTÍ CELÝ BAZÉN
• Zkontrolujte, zda je filtrační sáček zcela čistý.
• Upravte cyklus časovače na zdroji napájení. (u některých modelů).
• Zkontrolujte, zda není oblast v okolí nápravy zablokovaná.
• Zkontrolujte a upravte nastavení posuvného voliče.
• Spusťte vysavač na mělkém konci bazénu a při následujících cyklech měňte místo, kde vysavač do bazénu spouštíte.
VYSAVAČ NEŠPLHÁ NA STĚNY
• Na stěny šplhají pouze vybrané modely.
• Upravte cyklus časovače na zdroji napájení. (u některých modelů).
• Vysavač je naprogramován tak, aby šplhal pouze přes stranu s aktivním kartáčem (stranu s rukojetí).

Budete-li mít další otázky
nebo problémy, volejte prosím na číslo
1-800-221-1750

280 Grove Avenue
Cedar Grove, NJ 07009
1-800-221-1750
www.aquaproducts.com

