
Dolphin Supreme M4

- a uživatelský návod na použití
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1.

1.1 Všeobecné údaje

DOLPHIN má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu 

tvar a velikost Vašeho bazénu. 

tí), jimž fyzická, smyslová 

používání.

Vzhledem k trvalým inovacím jsou drobné odchylky v
vyhrazeny.

1.2  Technické údaje

tí :   230  V / 50 Hz
:   29 V

Hmotnost bez kabelu  :   10,7 kg
Max. pracovní teplota   :   32 °C
Min. pracovní teplota :   18 °C

:   17 m3/hod 
Skladovací teploty :    5°C-
IP trafa :    IP 54
IP motorové jednotky          :    IP 68

2. Použití a provoz

2.1 Použití 

2.2. 

-
kabel poškozen a odpovídá-

Obr. A

Min. 3,5 m
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2.3. Uvedení do provozu

a)

b) bazénu.
c)

zafixování madla ve správné poloze (obr. B)
d)

vzduch mohl uniknout 
e)

f)
g) transformátoru (obr. E)
h)

ON/OFF  na transformátoru.

Pozor: DOLPHIN na suchu –

i)
el. proudem!)

j) 32 C a dodržujte parametry kvality vody dle 
vyhlášky 238/2011 Sb. 

2.3.1. Madlo s plováky

v drážkách na 
plováky 

fixovat v
o následnému poškození.

(obr. F).

Obr. B

Obr. C

Obr. D
Obr. E

3,5 m
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2.3.2. 

Pro bazény s ker

k
bazénu a

podmínkách.
V

bazénu cca 5 – u

2.3.).
Nahrazují-

2.4.  Údržba

DOLPHIN  nenechávejte trvale v bazénu. 

plováky (obr. G) a 
vody.  

Nikdy nevytahujte DOLPHIN z vody tahem za kabel!

servisu (placená služba). Prohlídku je nutno provést ½ roku od uvedení do provozu, nebo po 

preventivní prohlídky. Dopravu do servisu hradí zákazník na své náklady.

Obr. G

Obr. F
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v – 45 C jinak 
by mohlo dojít k jeho poškození!

2.4.1. 

1) .
2)
3) .

nebo pod tekoucí vodou.
4)

2.4.2. 

ována 



7                               

2.4.3. Kabel

vody kabel 

2.4.4.

bazénu. 

jejich nenávratnému poškození!

2.5. 

–
ou opravu!  

b)   
proudem!)

– 32 C. 

jejich nenávratnému poškození!

bazénu.
uschnout, stávají se nepoužitelnými, p

– 45 C (obr. E),  
jinak by mohlo dojít k jeho poškození! 

k) necha

l) Pokud se v

DOLPHIN, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, protože v
mohlo dojít k

rovanou 
chemikálii.
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m)
Vyhlášce 238/2011 Sb. „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na 

pískovištích venkovních hracích ploch“.

n)
chemikálií nebo použití v

(n

o) Krabici, ve které Vám byl DOLPHIN dodán, ponechat 
této originální krabici

nebo tomu podobné
poškození stroje.

p) s
bazénu. Vzhledem k
k ,
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3. Záruka

3.1. 

technickými údaji v kap.
nižší životností, než je uvedená 

, atd.        
Vyskytne-li se v elem ani 

neodvratnou událostí ( - nižší 

-

- této dokumentaci,

-

- byl  používán pouze originální transformátor,

- dálkovém ovládání nebyla vlhkost 

-

-

- ne
autorizovaného servisu).
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4. Návod na sestavení vozíku Caddy
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