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Automatický Automatický 
bazénový èistièbazénový èistiè
Èesky Návod na obsluhu a popis pøístroje



Dìkujeme vám, že jste si vybrali k èištìní bazénu právì náš 
produkt. Vìøíme,že se budete tìšit z používání vašeho nového 
robota k údržbì bazénu,aby léta fungoval. Než zaènete robota 
používat, prosím vìnujte pár minut a pozornì si proètìte návod k použití
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ÈESKY

DÙLEŽITÉ

VAROVÁNÍ: Nepøepínejte bazénový èistiè na „ON“ pokud není 
zcela ponoøen ve vodì. Ovládání èistièe na souši by mohlo 
okamžitì zapøíèinit velké poškození pøístroje a výsledkem by 
byla ztráta veškeré záruky.

Nechte èistiè pobýt v bazénu na 15 až 20 minut po skonèení 
èistícího cyklu. Nenechávejte èistiè v bazénu nepøetržitì. 
Nikdy nezapomeòte pøepnout na „OFF“ a vypnout jej z 
elektøiny než vytáhnete èistiè z bazénu.

VAROVÁNÍ: Robot se nesmí používat, když jsou uvnitø 
bazénu lidé, popø. zvíøata.

Bezpeènostní poznámka

- Pøístroj musí být zásobený skrz zbytkový proud ústrojí 
(RCD), které má stanovený zbytek pøekonávající 30 mA.

- Pøípojka k okruhu by mìla být shodná s místními a 
národnímí instalaèními pravidly (elektrický zákoník).

- Hrubé zacházení s pøístrojem mùže být následkem 
vytékání mazacího oleje.

- Je-li elektrický kabel poškozen, musí být nahrazen 
výrobcem nebo kvalifikovaným a odborným pracovníkem, 
aby se zabránilo jakýmkoliv rizikùm.

Boènice

Øídící pásÈistící pás

Držadlo

Vážení zákazníci. 

Ještì jednou, dìkujeme vám,že jste si vybrali právì náš produkt.
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Váš nový automatický robot obsahuje:
- Robotický bazénový èistiè s plovoucím kabelem.
- Napájení (transformátor).

OVLÁDÁNÍ BAZÉNOVÉHO ÈISTIÈE

Prosím pøeètìte si kompletnì tuto pøíruèku než zahájíte 
obsluhu vašeho bazénového èistièe.

místìte napájení (transformátor) nejménì 3 metry / 10 stop 
od bazénu. Transformátor dodá èistièi nízké napìtí. (OBR.1)

Rozviòte kabel. (OBR.2)

Uložte pøístroj do vody. Toète pøístrojem ve vodì ze strany
na stranu, aby se z tìla dostal veškerý vzduch a poté nechte
èistiè potopit na dno bazénu. Poté, rozprostøete kabel pøes 
hladinu bazénu co nejrovnomìrnìji to jde.  (OBR.3)

Zastrète kabel do napájení. Ujistìte se, že klíè na zástrèce
pøesnì odpovídá klíèovému otvoru na kabelovém vývodu.
(OBR.1B)

Zapojte napájení do uzemnìného vývodu. 
Zajistìte, že elektrický vývod byl dùkladnì uzemnìn. 
Svìtlo se rozsvítí, což signalizuje, že systém je „ON“
a bazénový èistiè zaène èistící cyklus. (OBR.1C)

VAROVÁNÍ: Zemní Spojení Souèasného Pøerušovaèe
( GFCI- USA) nebo Zbytkové Souèasné Zaøízení (RCD-EUROPE) musí být 
instalováno k ochranì vaší elektrické zásuvky a pøedejít jakýmkoliv možným
elektrickým šokùm.
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vstup

A

B

C D

 Pro zapojení kabelu (obr. A) do zásuvky na napájení,(obr. B) prosím udìlejte následující: 

1. Nachystejte zástrèku (viz obr. C) s klíèem a 3 externí sloty pøesnì, jak je ukázané.
2. Pøesnì zasaïte klíè a sloty ze zástrèky kabelu s odpovídajícím klíèem a slotem ze zdíøky transformátoru (obr. D).
3. Zmáèknìte zástrèku do zdíøky transformátoru úplnì dovnitø.
4. Jakmile je zástrèka uvnitø, otoète nalevo k uzamèení na místì(obr. E).
5. Pro vyjmutí zástrèky, v první øadì otoète zástrèkou nalevo k odemèení, poté zatáhnìte ven (obr. F).
6. Èervené tlaèítko pøístroj vypne èi zapne, „ON/OFF“

DÙLEŽITÉ: Po každém cyklu se bazénový èistiè automaticky vypne. V pøípadì, že chcete pøístroj vypnout bìhem práce, 
zmáèknìte jedenkrát èervené tlaèítko a kontrolka se vypne, oznamuje, že pøístroj pøestal pracovat. 

rozhraníTlakem a otoèením doprava uzamknìte

E

F

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ

VYPÍNAÈ  ON / OFF

Otoèením doleva a tahem uvolnìte
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VYÈISTÌTE FILTRAÈNÍ VAK PO KAŽDÉM ÈISTÍCÍM CYKLU.

A. Vypnìte pøívod proudu. (Prosím držte zástrèku daleko od kontaktu s vodou).
B. Pokud je pøístroj v bazénu, pozvolna táhnìte èistiè pomocí kabelu smìrem k sobì dokud držadlo nebude na dosah. Použijte držadlo (ne kabel) 
     k  vytažení èistièe ven z bazénu. Zvolte místo vhodné tak, aby mohlo co nejvìtší procento vody odtéct z pøístroje ven. 
C. Položte pøístroj na zadní stranu na hladký povrch (pøedejdete tím škrábancùm na tìle stroje), uvolnìte zámky 
     a sejmìte spodní víèko (obr. 4a, 4b, 4c, 4d).
D. Vyjmìte filtraèní vak z nosných tyèek, pøetoète jej naruby a vymyjte všechnu špínu zahradní støíkaèkou nebo v umyvadle. 
     Jemnì vak maèkejte dokud vytékající voda nebude èistá. Vždy pøístroj umývejte pouze studenou vodou a bez JAKÝCHKOLIV SAPONÁTÙ.
E. Znovu nasaïte vak na nosné tyèky se štítkem ve støedu jedné z dlouhých stran spodního víèka.
F. Znovu spodní víèko vložte do tìla pøístroje. Zatlaète na nìj dokud zámek správnì nezapadne na své místo.

ÚDRŽBA A NASTAVENÍ 

Zastavte a vypnìte pøívod elektøiny pokaždé, 
když vytáhnete pøístroj z vody.
Æistìte filtraèní vak po každém cyklu. 
Pravidelnì smotejte plovoucí kabel.
Nahraïte použité kartáèe k zaruèení 
maximálního èisticího výkonu. 
Uchovejte si krabici od èistièe na jeho uskladnìní 
mimo sezónu nebo pro pøepravu stroje 
pro vašeho dealera,kdyby bylo tøeba servisu.
Nechte bazénový èistiè ve vodì 
na 15 až 20 minut po každém èistícím cyklu.
Nenechávejte èistiè na pøímém sluneèním 
záøení když není používán.
Nikdy nenechávejte pøívod elektøiny 
na pøímém sluneèním záøení a vyhýbejte 
se nechávání ho v dešti.
Pøíležitostnì byste mìli vypláchnout svùj èistiè 
v èisté, èerstvé vodì. To prodlouží životnost 
hnacího øemene a èistících kartáèù.
Pohon èistìte jednou za mìsíc.
(detaily najdete na další stranì)

DÙLEŽITÉ TIPY:

rovná
plocha

etiketa

zámek

rovná
plocha
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VAROVÁNÍ: Aby se pøedešlo poškrábání a poškození pøístroje, najdìte rovný, 
hladký povrch,kam jej položíte, když budete èistit odpadní vak nebo provádìt jakékoliv 
menší úpravyTyto škrábance mohou vytvoøit zmìny na jemných a hladkých hranách 
robota, což bude mít za následek potencionální znièeníohebných bazénových povrchù.

rovný 
povrch

rovný 
povrch

Èištìní pohonu: 
1) Vyjmìte 2 (4) šrouby z horního výstupu.
2) Vyjmìte horní výstup a odstraòte vlasy 
    a další odpad kolem pohonu. 

vnìjší kryt

vrtule

VÝMÌNA KARTÁÈÙ

Závisí na tom, jak èasto èistiè používáte. 
Je nezbytné vymìnit kartáèe, jakmile 
zaènou být opotøebené. Opotøebené kartáèe 
budou zdržovat èištìní, stoupání po stìnách 
èi hlavní výkon:

a. Sejmìte staré kartáèe s použitím 
    kovové tyèky. (B)
b. Obalte nový PVC kartáè (A) okolo roury.
c. Spojte konce kartáèe pomocí kovové tyèky.
d. Nechte sklouznout tyèku (B) skrz poutka.
e. Ujistìte se,že tyèka je vložená skrz 
    všechna poutka.

7b

7c

7a

VÝMÌNA HNACÍCH ØEMENÙ

Závisí na intenzitì jeho používání, hnací øemeny (umístìné boènicí) se natáhnout. 
Když se to stane, za úèelem údržby optimálního výkonu pøístroje se tyto pásy 
musí vymìnit.

a) Otoète pøístroj obrácenì a sejmìte spodní víèko (obr. 4a,4b,4c,4d).
b) Uvnitø najdete 4 šrouby na stranì hnacího motoru, které drží boènici 
    na místì (obr. 7a,7b).
c) Vyjmìte tyto šrouby a sundejte boènici.
d) Sejmìte hnací pás. Pøed sundáním hnacího pásu, si pozornì prohlédnìte, 
    jak je hnací øemen umístìn, to kvùli smontování.
e) Vyjmìte staré hnací øemeny a vymìòte je za  nové.
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boèní kryt

hnací pásy

hnací øemen



1. Pøístroj nepumpuje vodu nebo se nehýbe

2. Pøístroj vùbec vodu nepumpuje, 
    nebo pumpuje pomalu, ale hýbe se

*Kabel transformátoru mùže být nahrazený pouze s pomocí speciálních nástrojù dostupné pouze autorizovaným dealerùm, distributorùm a servisním centrùm. 

a) Podívejte se,je-li je zásuvka (5) spojená s elektøinou.
b) Zkontrolujte, je-li transformátor (8) zapojený do uzemnìného
    východu a že modrý kabel je zapojený do transformátoru.
c) Zmìòte párkrát pøívod energie na tlaèítka „OFF“a „ON“(7) .
    Mezi pøepnutími nechce cca 45 s.
d) Podívejte se, jestli zde nejsou pozùstatky vlasù, vlákna, 
    nebo listy, které mohou brzdit volný pohyb Hnacích 
    øemenic (10), Hnacích øemenù (11) nebo Hnacích pásù (9)
e) Zkontrolujte, jestli jsou Hnací øemeny (11) 
    a Hnací pásy (9) dùkladnì uspoøádány a jsou napnuty. 
    Pokud ne, spravte to nebo je nahraïte, je-li to nezbytné.

a) 
 Vyjmìte vrchní šrouby 

    na každém vrchním otvoru (3) a vyèistìte pohon.
b) Zkontrolujte filtraèní vak (23), je-li èistý. 
    Oèistìte podle potøeby.
c) Jsou-li body a, b negativní, zkontrolujte motor èerpadla (20). 
    Jestli nejsou funkèní, pošlete pøístroj do svého servisního 
    centra.

Zkontrolujte, zda pohonu (19) nebrání neèistoty, jako 
     napøíklad zachycené vlasy. 

Prosím zkontrolujte následující, než kontaktujete své servisní centrum.

Pøed tím, než zaènete øešit problém, musí být bazénový èistiè odpojen od pøívodu elektøiny, a napájení musí být vypnuté 
z elektrického výstupu, aby se zamezilo znièení pøístroje a možnému poranìní osoby.  Pro jednací èíslo nahlédnìte do schématu 
umístìného na zadní stranì instrukcí.
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PRÙVODCE PROBLÉMY

Problémy                                                           Vìci ke kontrole



a) Zkuste se podívat, jestli pohyb vpøed/vzad je omezen 
    nìjakou cizí vìcí ; vlasy, špína, atd., na hnacím øemenu (11)
    nebo na hnacím pásu (9) nebo jestli zde není problém 
    se sí�ovým kabelem. Oèistìte podle potøeby.
b) Zkontrolujte, jestli hnací øemeny neproklouzly ze svého 
    místa. Také se podívejte na jestli jsou øemeny dobøe napnuty. 
    Podle potøeby vra�te øemeny na správné místo.
c) Podívejte se, jestli hnací motor (18) neztratil spojení.
d) Jestli jsou body a,b a c negativní, zkontrolujte motor 
    èerpadla (20). Jestli jeden nebo další nefungují, 
    zašlete pøístroj do svého servisního centra.

a) Zkontrolujte 2a a 2b tohoto pruvodce. 
b) Zkontrolujte Nasávání a Chlopen Ventilu (14) na rubu 
    vašeho prístroje. Chlopne by se mely volne otvírat a zavírat. 
    Oèistete podle potreby.

3. Pøístroj se nehýbe, ale pumpuje vodu

4. Pøístroj nesbírá špínu a odpadky
     

5.  Pøístroj nevyèistí celou plochu bazénu

a) Vìtšinou staèí vyèistit filtraèní vak
b) Zkuste se podívat, je-li modrý kabel (1) dùkladnì 
    rozprostøený a rozmotaný.
c) Nechte pøístroj jet v bazénu po celý èisticí cyklus.
d) Zkontrolujte, je-li Motor Èerpadla (20) výkonný.
    Prosím odkažte se na sekci s názvem

                        „Pøístroj nesbírá špínu a odpadky“ 

e) Pokud jste prostudovali všechny pøedešlé instrukce,
    je-li zde stále problém, obra�te se na svého dealera 
    pro specifickou dodateènou asistenci.
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PRÙVODCE PROBLÉMY

Problémy                                                           Vìci ke kontrole



Položte robota na zem a vypnìte kabel 
z transformátoru. Jednou rukou, držící 
E-Z otoèný èep, poodejdìte od robota,

Støed se bude toèit uvnitø krytu 
a tímto zpùsobem rozmotáte kabel.

 táhnìte kabel do jeho plné délky.

PÉÈE O KABEL
Kabel se po nìjaké dobì užívání mùže zkroutit. Ke spravení tohoto stavu, 
jednoduše uzamknìte pohyblivou kliku na vrcholku èistièe v opaèném 
úhlopøíèném smìru. Bazénový èistiè se teï bude  pohybovat opaèným 
smìrem bìhem èištìní bazénu a kabel se rozvine. Pravidelnì kabel 
kontrolujte, kvùli vnìjšímu nièení. Pokud problémy pøetrvávají, použijte 
E-Z otoèné zaøízení.

patent pending

a) Upevòující poutko (24) – zkontrolujte, zda není poutko (24) 

    zdeformováno.  Mìly by být rovné a uspoøádané s tìlem 
    pøístroje.

b) Nasávání ventilem – Zkontrolujte, jestli se Nasávání 

    a Chlopeò ventilu na rubu pøístroje (na dnì víèka) volnì 
    otvírá a zavírá. Podle potøeby víko oèistìte

6.  Odpadky vycházejí z robot,
     když je vytahován z bazénu.
     
(Dno víèka se dùkladnì nezavírá)

a) Diagonálnì pøetoète pozici držadla.
b) Použijte E-Z otoèný èep (2) jak je ukázáno níže.

7.  Kabel je zkroucený
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PRÙVODCE PROBLÉMY

Problémy                                                           Vìci ke kontrole

E-Z otoèný èep

kryt držadla

vnitøní vložka

vývod kabelu
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