Návod k použití

Průvodce rychlým uvedením do provozu

2
1

3.6m/11.8ft

12 cm
(4.7 inch)

3

5

4

6

7

8

Čištění filtru
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Programy čištění
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Péče o kabel
E-Z Swivel
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Čisticí prostředky
Pokud se vám zdá, že se zařízení pohybuje stále po stejné malé oblasti bazénu a že nečistí ostatní oblasti, změňte nastavení osy
upravením konfigurace. Vysavač se tak bude moci pohybovat jiným způsobem.

Běžný úhel otáčení
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Funkce externího časovače (pouze u některých modelů)
Tato funkce umožní koncovému uživateli naprogramovat program čištění prostřednictvím externího časovače (není součástí dodávky).
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Externí časovač

Volba programu čištění
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Aktivace režimu časovače
(pouze u některých modelů)

Bliká = Externí časovač byl aktivován

Svítí nepřetržitě = Externí časovač byl
deaktivován

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek na čištění bazénu. Doufáme, že budete k vaší plné spokojenosti užívat nový robot k údržbě
vašeho bazénu po dlouhá léta.
Než začnete robot používat, věnujte prosím několik minut pečlivému prostudování tohoto návodu k použití. Ještě jednou vám děkujeme, že
jste si zvolili právě náš výrobek.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI
UPOZORNĚNÍ: Nezapojujte napájecí jednotku do uzemněné
zásuvky ani nezapínejte bazénový vysavač přepnutím do polohy
„ON“, pokud není vysavač zcela ponořen ve vodě. Spuštění
vysavače mimo vodu způsobí okamžitě vážná poškození, která
nejsou kryta zárukou.
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. Vždy vypínejte napájecí
jednotku přepnutím do polohy „OFF“ a odpojujte ji od napájecí
zásuvky před vyjmutím vysavače z bazénu.
VAROVÁNÍ: Vysavač nesmí být používán, pokud jsou ve vodě
lidé. Vysavač je určen pouze pro použití v plaveckých bazénech
Bezpečnostní upozornění
- Zařízení musí být napájeno z obvodu s proudovým chráničem s
vypínacím proudem, který nepřesáhne 30 mA
- Připojení do sítě musí být v souladu s místními a národními
podmínkami a předpisy pro elektrická připojení.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit
pracovník servisu výrobce nebo nebo kvalifikovaný a školený
pracovník, jinak by mohlo dojít 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 nebyly touto osobou podány 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).
DŮLEŽITÉ:
Dbejte na to, abyste bazénový vysavač vždy skladovali při teplotě
mezi 10 a 40 stupni Celsia (50 až 104 stupňů Fahrenheita). Tak
bude zajištěna ochrana motorů, plastových částí a těsnění. Pokud
byste tento požadavek nesplnili, došlo by ke ztrátě platnosti záruky.
Robota lze používat ve vodě o teplotě v rozmezí od 13 °C do 35
°C (od 55 °F do 95 °F). Doporučovaná optimální teplota se však
nachází v rozmezí od 22 °C do 32 °C (od 72 °F do 90 °F)

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Zařízení se pohybuje pomalu, nebo se zdá, že nevysává
Jedná se o nejběžnější dotaz. Řešením je ujistit se, že je filtrační
koš zcela čistý. Zkontrolujte, zda nejsou sací ventily ucpané nebo
znečištěné.
Všechny LED kontrolky na napájecí zdroji blikají
Zkontrolujte, zda se zařízení nenachází mimo vodu.
Zkontrolujte, zda není zaseknutý šroub pohonu.
Pro opětovné spuštění jednou stiskněte tlačítko napájení. Program
čištění bude pokračovat tam, kde skončil.
Plovoucí kabel je stočený
Změňte nastavení osy. Je pravděpodobné, že zařízení zatáčí příliš
prudce.
Kabel natáhněte pomocí systému E-Z Swivel.
Jednotka nenasává nečistoty
Zkontrolujte, zda jste jednotku a zdroj napájení řádně nastavili.
Zkontrolujte, zda není zaseknutý šroub pohonu.
Ujistěte se, zda je filtrační koš čistý.
Jednotka je zaseklá uprostřed bazénu, ale stále vyčerpává vodu
Zkontrolujte, zda vysavači nebrání v pohybu nějaká překážka nebo
zda se vysavač nezasekl na nějakém volném předmětu v bazénu.
Zda se, že se jednotka pohybuje stále po stejné malé oblasti
bazénu a že nečistí ostatní oblasti
Změňte nastavení osy upravením konfigurace kolíku. Vysavač se
tak bude moci pohybovat jiným směrem a pokračovat v čištění.
Zkontrolujte konfiguraci kolíku.
Jednotka nevyčistí celý bazén
Zkontrolujte, zda je filtrační koš zcela čistý.
Upravte cyklus časovače na zdroji napájení.
Zkontrolujte, zda není oblast v okolí osy ucpaná nečistotami.
Zkontrolujte konfiguraci kolíku.
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