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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
PŘEČTĚTE SI PROSÍM A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY 

POZOR: Nepřipojujte elektrické napájení na uzemněnou zásuvku nebo nezapínejte 

čistič bazénů (ON), pokud není kompletně ponořený ve vodě. Zapnutí čističe mimo 

vodu vede okamžitě k těžkému poškození a zániku záruky. 
Čistič ponechte v bazénu 15 až 20 minut po skončení jeho čistícího cyklu. Tím se 

motory dostatečně ochladí. Čistič ale nenechávejte trvale v bazénu. Pamatujte stále 

na to, že před vytažením čističe z bazénu musíte vypnout elektrické napájení (OFF) 

a vytáhnou elektrický kabel ze zásuvky. 

POZOR: Čistič používejte jen v plaveckých bazénech a nepoužívejte ho, pokud jsou 

ve vodě lidé. 

Bezpečnostní pokyn 
- Přístroj musí být vybavený proudovým chráničem (RCD), který nepřekračuje 

zbytkový jmenovitý provozní proud 30 mA. 

- Připojení k odbočnému proudovému obvodu musí souhlasit s místními a 

národními předpisy pro elektrické zapojení (bezpečnostní norma pro 

elektroinstalace). 

- Nesprávná obsluha přístroje může vést k vytečení maziv. 

- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, musí ho vyměnit servis 

výrobce nebo kvalifikovaná vyškolená osoba, aby se zabránilo vzniku 

rizik. 

Manipulace s tímto elektrickým přístrojem není vhodná pro osoby 

(včetně dětí) s tělesnými, smyslovými nebo duševními omezeními 

nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pro 

manipulaci s přístrojem pod dohledem a poučeny osobou, 

odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutno dávat pozor, aby si s 

elektrickým přístrojem nehrály děti. 

POZOR: Pro ochranu vaší zásuvky a zabránění možným úrazům elektrickým 

proudem musí být instalovaný jistič svodových proudů (GFCI-USA) nebo proudový 

chránič (RCD-EVROPA). 

TYTO POKYNY SI ULOŽTE 



 

 

Úvod Díly 

Přehled systému 
Robotický čistič čistí dno a stěny bazénu a zachycuje špínu a 
nečistoty ve svých interních filtrech. Tento návod k obsluze 
vysvětluje, obsluhu robotického čističe včetně čištění, údržby a 
skladování. 

Poznámka: tento návod platí pro několik modelů robotických 
čističů. V závislosti na konkrétním modelu se některé díly mohou 
lišit. 

Jak robotický čistič čistí váš bazén 
Po umístění robotického čističe do bazénu a zapnutí, čistič 
pracuje podle programu, který byl nastaven na elektrické a řídící 
jednotce. Robotický čistič se pohybuje po dně a stěnách bazénu 
pro pokrytí celé plochy. Když robotický čistič dokončí svůj 
program, zůstane neaktivní na dně bazénu.  
Poznámka: pohyb po stěnách je volitelná funkce. Pokud je 
aktivována funkce pohybu po stěnách, stoupá robotický čistič v 
intervalech vzhůru po stěně, která byla určena jeho interním 
programem. Schopnost čističe přejíždět v bazénu přes schody 
závisí na geometrii a materiálu schodů. 

Provozní podmínky 
Robotický čistič je vhodný výhradně pro použití v bazénech za 
následujících podmínek: 
- Teplota 13 °C - 35 °C (55 °F - 95 °F), doporučená teplota 

22 °C - 32 °C (72 °F - 90 °F). 
- pH vody: 7,2 - 7,6 
- Obsah chlóru: bazén je udržovaný podle doporučení 

výrobce. 
Poznámka: pokud tyto doporučené provozní podmínky bazénu 
nejsou dodržené, nemůže robotický čistič správně fungovat. 

Volitelně 1) Rukojeť 

2) Víko výstupu 

3) Odjišťování filtru 

4) Filtr 

5) Zajišťovací mechanismus rukojeti 

6) Vedení pohonu 

7) Čistící kartáč 

8) Pouzdro přístroje 

9) Sací otvor 

10) Síťový adaptér 

VOLITELNĚ 
11) Dálkový ovladač 

12) Přepravní paleta 

13) Přepravní vozík 

14) Externí časový spínač 

(prodávaný samostatně) 



 

 

Díly Provoz 

Elektrická a řídící jednotka 
Elektrická a řídící jednotka je 

s robotickým čističem 

spojena plovoucím kabelem. 

Přístroj je napájený 

střídavým proudem (1) a 

přivádí do čističe nízké 

napětí a povely ze zásuvky 

(2). 

Je vybavený ovládací konzolou (3) s různými ovládacími funkcemi pro 

obsluhu robotického čističe. 

Obsah balení 
Robotický čistič je umístěný v obalu s následujícím obsahem: 
- Robotický čistič a plovoucí kabel 

- Elektrická a řídící jednotka 

- Návod k obsluze 

V závislosti na zakoupeném modelu mohou být v balení obsaženy 

následující díly příslušenství: 
- Dálkový ovladač 

- Přepravní pouzdro 

- Přepravní vozík 

- Další příslušenství 

Sejmutí krytů kartáčů 
Robotický čistič se dodává s ochranným krytem na čistících kartáčích. 

Sejměte opatrně nylonové obaly z čistících kartáčů. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: k sejmutí obalů nepoužívejte žádné 

ostré nástroje, neboť jimi můžete poškodit kartáče. 

Nastavení kluzné rukojeti 
Nastavení kluzné rukojeti u modelů s funkcí pohybu po stěnách: 
1. Stiskněte aretační tlačítko (1 nebo 2 v závislosti na modelu), pro 

uvolnění aretační rukojeti. 
2. Rukojeť (3) nastavte diagonálně do maximální polohy. 

3. Kroky 1 a 2 opakujte na druhé straně čističe. 

Vodorovná ruční pojistka Svislá ruční pojistka 



 

 

Provoz 

Umístění elektrické a řídící jednotky 
4. Elektrickou a řídící jednotku umístěte minimálně 3,6 

metru/11,8 stopy od bazénu a minimálně 12 cm/4 
palce nad zem. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: elektrická a řídící 
jednotka nesmí být vystavena přímému slunečnímu 
záření ani vodě. 
5. Plovoucí kabel uvolněte z plastových pásků, které 

kabel zajišťovaly při přepravě, stiskem 
plastových pojistek na páscích. 

Před vložením čističe do vody: 
1. Dbejte na to, aby se v bazénu nenacházely žádné 

osoby. 
2. Dbejte na to, aby filtry byly čisté. 
3. Dbejte na dodržení podmínek pro bazény; (viz 

"Provozní podmínky"). 

Spuštění čističe do vody 
1. Odviňte plovoucí kabel. Doporučuje se zvětšit 

délku kabelu, aby odpovídala úhlopříčce bazénu 
plus 2 metry. 

2. Čistič umístěte do bazénu. 
3. Čistič nechte klesnout na dno bazénu. S provozem 

nezačínejte dokud robotický čistič nedosedne na dno 
bazénu. 

4. Plovoucí kabel rozviňte po bazénu. Dbejte na to, aby v 
bazénu byla rozvinuta jen potřebná délka kabelu. 
Narovnejte závity nebo zamotání kabelu. Přebytečný 
kabel naviňte mimo bazén v blízkosti elektrické a řídící 
jednotky. 

5. Plovoucí kabel (A) připojte k připojovací zásuvce (B) na 
elektrické a řídící jednotce. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: zapnutí robota mimo 
vodu vede okamžitě k těžkému poškození a zániku 
záruky. 

Zásuvka (B) 

Kabelová zástrčka (A) 



 

 

Provoz 

Uvedení robotického čističe do provozu 
Elektrickou a řídící jednotku připojte k zásuvce. Provozní LED (1) se rozsvítí a 
robotický čistič začne provádět svůj program. Pokud je elektrická a řídící 
jednotka již připojena k síťové zásuvce, bliká provozní LED (5) a signalizuje 
tak, že robotický čistič je v pohotovostním režimu. Stiskněte ovládací tlačítko 
(6). Provozní LED se rozsvítí a robotický čistič začne provádět svůj program. 
Poznámka: když se rozsvítí LED ""Zkontrolujte filtr"", je nutno vyčistit 
filtry robotického čističe bazénů před vložením čističe do vody. LED 
""Zkontrolujte filtr"" je u některých modelů volitelná. 

Čistící cyklus 
Během čistícího cyklu musí robotický čistič: 
- Přejíždět po dně bazénu, aby sbíral špínu a nečistoty. 
- Automaticky jezdit a zatáčet podle zvoleného programu. 
- Každých pár minut vyjet po stěnách bazénu, v závislosti na nastavení v jeho 

programu 
Poznámka: robotický čistič se příležitostně může na několik hodin 
zastavit. To je součástí normálního provozu, žádná závada. 

Zastavení provozu robotického čističe 
Robotický čistič přejde po každém čistícím cyklu automaticky do 

pohotovostního režimu STANDBY a provozní LED (5) začne blikat. 
Pro zastavení regeneračního provozu během regeneračního cyklu stiskněte 

jednou ovládací tlačítko (7). Provozní LED (7) se rozbliká a čistič je v 
pohotovostním režimu. 

Vytažení čističe z vody 
1. Odpojte plovoucí kabel od elektrické a řídící jednotky. 
2. Čistič přitáhněte za plovoucí kabel, až můžete uchopit rukojeť. 
3. Čistič zvedněte z bazénu za rukojeť. 

Bezpečnostní opatření: pro vytažení čističe nepoužívejte plovoucí kabel. 

Volitelně 



 

 

Údržba 

 sejměte spodní desku a odstraňte spodní víko. 
d. Filtrační sáček vyjměte z upevňovacích držáků, sáček ohrňte a nečistoty kompletně 

vypláchněte (například zahradní hadicí nebo pod tekoucí vodou). Filtrační sáček proplachujte 

tak dlouho, dokud odtékající voda není čistá. Filtrační sáček opatrně zcela vyždímejte. Pokud 

je to nutné, je možno filtrační sáček také vyprat studenou vodou v pračce. Nepoužívejte 

prosím žádný prací prostředek! 
e. Filtrační sáček opět přetáhněte přes upevňovací třmeny spodního víka. Dejte pozor na to, 

aby nálepka byla umístěna uprostřed jedné z obou delších stran spodního víka. 
f. Spodní víko opět nasaďte do pouzdra čističe. Dbejte prosím na to, aby všechny čtyři 

upevňovací západky zcela zapadly a bezpečně zajistily spodní víko. 

FILTRAČNÍ SÁČEK VYČISTĚTE PO KAŽDÉM ČISTÍCÍM CYKLU 

a. Vytáhněte síťovou zástrčku transformátoru. Zabraňte jakémukoli kontaktu 

síťové zástrčky s vodou. 

b. Pokud se čistič ještě nachází v bazénu, přitáhněte ho opatrně k sobě 

pomocí plovoucího kabelu, až ke hladině vody. Pro úplné vytažení přístroje 

z vody použijte prosím rukojeť, ne plovoucí kabel. Zvedněte čistič pomalu z 

vody. Při lehkém zahoupání čističem vyteče z jeho vnitřku všechna voda. 
c. Položte čistič jeho horní stranou na měkkou (aby se zabránilo poškrábání 

pouzdra čističe) podložku, uvolněte upevňovací pojistky a 

Skladování robotického čističe 
Pokud čistič nepoužíváte, uložte ho při dodržení těchto pokynů: 
1. Vytáhněte síťový kabel ze síťové zásuvky. 

2. Odpojte plovoucí kabel od elektrické a řídící jednotky. 

3. Rozviňte plovoucí kabel a uvolněte jeho zamotání. 

4. Vnitřní prostor čističe vypláchněte čistou vodou a nechte ho 

uschnout. 

5. Naviňte plovoucí kabel a položte ho na čistič. 

Bezpečnostní opatření: plovoucí kabel nenavíjejte na 

rukojeť čističe. 
6. Díly čističe uložte na suchém, uzavřeném místě. 

7. Zkontrolujte, zda elektrická a řídící jednotka není vystavena 

žádné vodě. 

Kontrola výstupního propeleru vody 
Doporučuje se pravidelně odstraňovat nečistoty 

a vlasy z propeleru výstupu vody: 
1. Vyšroubujte šrouby (3) pro sejmutí krytu 

výstupu vody (2). 

2. Sejměte kryt výstupu vody. 

3. Výstup očistěte od vlasů, špíny a nečistot. 

4. Zkontrolujte, zda propeler (1) není poškozený. 

5. Kryt (2) opět nasaďte a upevněte šrouby (3). 

Filtr 

Nálepka 



 

 

Tato kapitola popisuje 

možnosti programování. 

Pokud váš model není 

programovatelný nebo 

pokud robotický čistič je 

již naprogramovaný, tuto 

kapitolu přeskočte. 

Ovládací konzola 
Ovládací konzola je tvořena: 

- On/Off (hlavní spínač) (1) - zapíná a vypíná 

provoz robotického čističe. 

- Popis funkce (2) - popisuje funkci. 

- Ovládací tlačítka (3) - modře označená, 

aktivují zvolenou funkci. 

- Stavová kontrolka (4) - LED kontrolka se 
rozsvítí, pro zobrazení zvolené možnosti 
nebo stavu čističe. 



 

 

Ovládací tlačítka Model 

Kontrola filtru 
-  Rozsvícení kontrolky znamená, že filtrační sáček je nutno řádně vyjmout, vyčistit a opět vložit do robota, aby mohl efektivně pracovat. 

U modelů 300, 400, 500 se robotický čistič přestane pohybovat po stěnách, jakmile se rozsvítí kontrolka "Zkontrolovat filtr". 

Čas čištění - čas, který je zapotřebí k vyčištění bazénu. 
Pro nastavení požadovaného času stiskněte tlačítko. Červená kontrolka zobrazí vaši volbu. 

Tuto funkci je možno zvolit jen pokud síťový adaptér je v pohotovostním režimu. 

Interní časový spínač - automatická provozní funkce:  

Každých 48 hodin 

Každých 72 hodin 

Každých 96 hodin 

Volba čistícího programu: 
Program 01 - 1 hodina pro čištění dna a stěn.  

Program 02 - 1,5 hodiny pro čištění dna a stěn. 

Program 03 - 2 hodiny pro čištění dna a stěn. 

Volba čistícího programu: 
Program 01 - 1,5 hodiny pro čištění dna. 
Program 02 - 2 hodiny pro čištění dna a stěn. 
Program 03 - 2,5 hodiny pro čištění dna a stěn. 

Volba čistícího programu: 
Program 01 - 2 hodiny pro čištění dna. 
Program 02 - 4 hodiny pro čištění dna a stěn, (na některých modelech není funkce čištění stěn k dispozici). 
Program 03 - 5 hodin pro čištění dna a stěn, (na některých modelech není funkce čištění stěn k dispozici). 

Externí časový spínač: 
Tato funkce umožňuje koncovému uživateli naprogramovat plán čištění pomocí externího časového spínače (prodávaného 

samostatně). Tato funkce se aktivuje a deaktivuje stiskem tohoto tlačítka. 

Swivel - udává vhodný počet obratů robota v bazénu .  

Normal - normální provoz  

High - různé počty obratů. 



 

 

Ovládací tlačítka Model 

Auto-Detect (automatické rozlišení): tato funkce brání zastavení robota u překážek v bazénu, jako jsou hlavní odtoková 

potrubí, stupně, žebříky atd. Toto tlačítko stiskněte pro volbu jedné z následujících možností: 

Auto-Detect - OFF (VYPNUTO). Tuto možnost je nutno zvolit, pokud váš čistič bazénů mění směr uprostřed bazénu, aniž by 

narazil na překážku. 
Auto-Detect - ON (ZAPNUTO). Čistič bazénů musí změnit směr, jakmile narazí na překážky. Zvolte tuto možnost, pokud v 

bazénu jsou překážky, čistící systémy dna, hlavní odtoková potrubí a žebříky. 

Obvod bazénu: 
Robot tak může vypočítat nejúčinnější vzor čištění pro zvolený tvar bazénu. Stiskněte tlačítko pro volbu nejvhodnějšího schématu, 

odpovídajícího obrysu bazénu. Červená kontrolka zobrazí vaši volbu. 

Stupeň čištění - změňte čistící výkon 
Rychle: zvolte pokud váš bazén je málo znečištěný. 
Pravidelně: zvolte pro denní údržbu. 
Důkladně: zvolte pokud váš bazén je silně znečištěný. 

Prodleva 
Pokud je zvolena tato možnost, začne váš robot pracovat po 2 hodinové prodlevě. 
Tato funkce umožňuje klesnutí nečistot a prachu na dno před začátkem práce robota. 

Externí časový spínač 

Použití externího časového 
spínače 
(volitelný, je nutno zakoupit 
samostatně) 

Externí časový spínač je možno 
použít pro automatickou 
aktivaci čističe na předem 
nastavený čas. Externí časový 
spínač se připojuje mezi 
zásuvku a elektrickou a řídící 
jednotku. 

1. Jednotka 
2. Kabel 
3. Elektrické napájení 
4. Zásuvka transformátoru 
5. Externí časový spínač (je nutno 

zakoupit samostatně) 
6.Výstup 



 

 

Odstraňování závad 

ČISTIČ NENÍ ZAPNUTÝ (ON)  

Zásuvka není napájena proudem. 
1. Odpojte čistič od elektrické a řídící jednotky. 

2. Odpojte elektrický zdroj od zásuvky, počkejte 30 sekund a opět ho 

připojte. 

3. Zapněte elektrické napájení (ON). Pokud se nezapne, připojte 
přístroj na jinou zásuvku. 

Plovoucí kabel není řádně připojený na elektrickou a řídící 

jednotku. 
Plovoucí kabel znovu připojte na elektrickou a řídící jednotku. 

Překážka v pohonném systému čističe. 
1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, 

ale nesmějí být volné. 

3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty. 
Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami. 
Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz 
"Kontrola výstupu vody propeleru"). 

ČISTIČ SE POHYBUJE, ALE NEČERPÁ VODU:  

Filtry jsou znečištěné. 
1. Otevřete víko spodní části, vyjměte filtrační sáček a zavřete víko bez 

sáčku. 

2. Robotický čistič nechte pracovat v bazénu bez filtru. Při bezvadné 

funkci filtr vyměňte nebo pečlivě vyčistěte. 

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je 
poškozený. 
Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz 
"Kontrola výstupu vody propeleru"). 
 

ČISTIČ ČERPÁ VODU, ALE NEPOHYBUJE SE.  
Překážka v pohonném systému čističe. 
1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, 

ale nesmějí být volné. 

3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty. 

ČISTIČ SE ZAPNE A PO KRÁTKÉ DOBĚ SE VYPNE.  

Filtry jsou znečištěné. 
1. Vyjměte filtry. 

2. Robotický čistič nechte pracovat bez filtru. Při bezvadné funkci filtr 

vyměňte nebo pečlivě vyčistěte. 

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený. 
1. Vyšroubujte horní šrouby na horním výstupu. 

2. Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit. 

Překážka v pohonném systému čističe. 
 

1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, 

ale nesmějí být volné. 

3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty. 

 

ČISTIČ NESBÍRÁ ŽÁDNÉ NEČISTOTY.  

Filtry jsou znečištěné nebo proděravělé. 
Filtry podle potřeby vyčistěte a zkontrolujte, zda v nich nejsou žádné 

díry. 

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený. 

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz 

"Kontrola výstupu vody propeleru"). 

Sací otvor není dostatečně blízko u dna bazénu. 
VYTÁHNĚTE sací otvor (viz "Nastavení sací výšky"). 

 

PŘI VYTAHOVÁNÍ PŘÍSTROJE Z BAZÉNU Z NĚJ VYTÉKAJÍ 

NEČISTOTY. 
Uzávěr filtru je poškozený nebo chybí. 
Uzávěr filtru na spodním víku. Zkontrolujte, zda oba uzávěry nejsou 

prasklé a bezvadně fungují. 

Díry ve filtrech. 

Zajistěte, aby ve filtrech nebyly žádné díry 

Víko spodního dílu není správně zavřeno. 

Dbejte na to, aby víko spodního dílu bylo správně zavřeno. 



 

 

Odstraňování závad 

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený. 

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz 

"Kontrola výstupu vody propeleru"). 

Hodnota pH je nesprávná. 

Dbejte na to, aby hodnota pH byla 7,2 až 7,6. 

Obsah chlóru je nesprávný. 

Zkontrolujte chlórování vody (během chlórování vyjměte čistič z 

bazénu). 

Teplota vody není optimální. 

Doporučená teplota je 22 °C - 32 °C (72 °F - 90 °F). 

 

KABEL SE ZAMOTAL  

Filtry jsou znečištěné. 

Vyčistěte filtry. 

Víko spodního dílu není správně zavřeno. 

Dbejte na to, aby víko spodního dílu bylo správně zavřeno. 

Kabel není rozvinutý před vložením čističe do bazénu. 

Dbejte na to, aby plovoucí kabel byl řádně rozvinut a  

odvinut před uvedením čističe do provozu. 

Délka kabelu ve vodě je příliš velká. 

Zkontrolujte, zda délka kabelu ve vodě  

odpovídá délce úhlopříčky bazénu plus 2 metry. 

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený. 

Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit (viz 

"Kontrola výstupu vody propeleru"). 

 

DÁLKOVÝ OVLADAČ NEFUNGUJE. 
Baterie je vybitá. LED bliká nebo je zhasnutá (OFF). 
Zkontrolujte baterii stiskem některého tlačítka. Pokud je baterie vybitá, 

červená kontrolka na dálkovém ovladači bliká nebo nesvítí trvale. 

Obraťte se na odborného prodejce nebo zákaznickou službu. 

ZDÁ SE, ŽE ČISTIČ NEČISTÍ CELÝ BAZÉN 
 
Filtry jsou znečištěné. 

Vyčistěte filtry. 

Délka plovoucího kabelu ve vodě není dostatečná pro dosažení 

druhého konce bazénu nebo je kabel zamotaný. 

1. Zkontrolujte, zda délka plovoucího kabelu v bazénu je dostatečná pro 

dosažení druhého konce bazénu. 

2. Dbejte na to, aby plovoucí kabel byl řádně rozvinut a odvinutý. 

Úhel kluzné rukojeti ovlivňuje pohyb čističe. 

Zvyšte diagonální úhel kluzné rukojeti (viz "Nastavení kluzné rukojeti"). 

Hodnota pH v bazénu je nesprávná. 

Dbejte na to, aby hodnota pH byla 7,2 až 7,6. 

Obsah chlóru je nesprávný. 

Zkontrolujte chlórování vody a podle potřeby ho upravte (během 

chlórování vyjměte čistič z bazénu). 

Propeler je zaseknutý vlasy nebo nečistotami nebo je poškozený. 

1. Vyšroubujte horní šrouby na horním výstupu. 

2. Zkontrolujte, zda je propeler poškozený nebo je nutno ho vyčistit. 

Překážka v pohonném systému čističe. 

 
1. Pro kontrolu spodní strany opatrně otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeními a čistícími kartáči. Musejí se otáčet, 

ale nesmějí být volné. 

3. Popřípadě vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty. 

 

PŘÍSTROJ NESTOUPÁ PO STĚNÁCH. 

Čistič nestoupá po stěnách bazénu. 

1. Zkontrolujte, zda váš robotický čistič není model jen pro 

čištění dna. 

2. Zkontrolujte, zda na elektrické a řídící jednotce není zvoleno P1, jen 

pro čištění dna (viz "Programování robotického čističe"). 

Filtry jsou znečištěné. 

Vyčistěte filtry. 



 

 

Dálkový ovladač (volitelně) Přepravní paleta (volitelně) 

Tato kapitola popisuje používání volitelného dálkového ovladače. 

Dálkový ovladač je přiložen k některým modelům.  

Přehled dálkového ovládání 
Dálkový ovladač je volitelné přídavné zařízení, které může řídit 

robotický čistič pomocí povelových tlačítek dálkového ovládání. Při 

stisku tlačítek dálkového ovladače se radiový signál přenáší na 

elektrickou a řídící jednotku. Tento signál se převádí na povel a vysílá 

pomocí plovoucího kabelu do robotického čističe.  

Použití dálkového ovladače 

1. Pro otočení robotického čističe vpravo stiskněte pravé tlačítko (3). 

Robotický čistič se otáčí vpravo tak dlouho, dokud tlačítko 

neuvolníte. 

2. Pro otočení robotického čističe vlevo stiskněte levé tlačítko (1). 

Robotický čistič se otáčí vlevo tak dlouho, dokud tlačítko 

neuvolníte. 

3. Pro zastavení robotického čističe a změnu směru jeho pohybu 

stiskněte tlačítko vpřed / vzad (2). 

LED dálkového ovládání se po každém povelu rozsvítí. Pokud LED 

kontrolka nereaguje, vyměňte baterii. 

Přepravní paleta je volitelná část příslušenství pro lehkou a snadnou 
přepravu robotického čističe, plovoucího kabelu a elektrické a řídící 
jednotky z místa na místo. 
Montáž přepravní palety 
Pro montáž přepravní palety potřebujete standardní šroubovák a 
maticový klíč 8 mm. 
Upevnění rukojeti přepravní palety 

1. Spodní část rukojeti (3) upevněte na rám přepravní palety 
(5) pomocí tří šroubů (4) a matic. 

2. Horní část rukojeti (1) upevněte na spodní část (3) pomocí 
šroubu (2) a matice. 

Naložení robotického čističe na přepravní paletu 
1. Čistič postavte na držák přepravní palety. 
2. Naviňte plovoucí kabel a položte ho na čistič. 
3. Elektrickou a řídící jednotku položte nahoru na navinutý plovoucí 
kabel. 

I. Horní díl rukojeti 
2. Šroub 

3. Spodní díl rukojeti 

4. Šrouby 

5. Přepravní paleta 



 

 

Přepravní vozík (volitelně) 

Díly Montáž přepravního vozíku 

Přepravní vozík je volitelná část příslušenství, umožňující 

lehkou a snadnou přepravu robotického čističe a nabízející 

montážní místo pro elektrickou a řídící jednotku.  

Pro montáž přepravního vozíku: 
1. Upevněte kola na obě strany podvozku. 

2. Každé kolo upevněte jedním šroubem a namontujte kryt. 

3. Namontujte dvě části rukojeti. 



 

 

Přepravní vozík (volitelně) 

4. Rukojeť zasuňte do 

podvozku. Spodní západky 

pouzdra elektrické a řídící 

jednotky nechte zapadnout 

do podvozku. 

5. Držák dálkového ovladače 

upevněte tak, že horní část 

zasunete do rukojeti 

přepravního vozíku a 

držákem otočíte vpravo, až 

spodní díl zapadne. 

6. Kabel elektrické a řídící 

jednotky vložte do zářezu 

podvozku. 

7. Pouzdro elektrické a řídící 

jednotky nasaďte tak, že 

horní západky necháte 

zapadnout do otvorů v 

rukojeti. 

8. Horní část elektrické a řídící 

jednotky vložte do pouzdra a 

zatlačte spodní díl dolů, až 

zapadne do podvozku. 



 

 

Uzemnění 

Síťový adaptér musí být připojený na uzemněnou 3 žílovou zástrčku. Síťová přípojka musí být provedena na GFCI/RCD (FI ochranný jistič), který nepřekračuje rozdílový proud 

30 mA. 

Pojistka 

Pojistku smí měnit jen autorizovaný pracovník zákaznické služby nebo kvalifikovaný technik. Pojistku měňte jen za stejný typ se stejnou hodnotou pro zajištění trvalé ochrany 

proti riziku požáru. 

Údržba a bezpečnost 

Kryt smí snímat jen autorizovaný pracovník zákaznické služby nebo kvalifikovaný technik. Uživatel nesmí provádět žádná vnitřní nastavení nebo výměnu dílů. Před sejmutím 

krytu musí být síťový kabel odpojený od zásuvky. 

Pokud je připojovací síťový kabel poškozený, musí ho vyměnit autorizovaný pracovník zákaznické služby nebo kvalifikovaný technik. Při poškozeném kabelu s přístrojem 

nepracujte. 

Vnější podmínky 

Síťový adaptér je navržený tak, aby pracoval ve venkovních i vnitřních prostorách. Jednotka však nesmí být vystavována přímému slunečnímu světlu nebo vodě a nesmí 

pracovat při okolních teplotách přes 40 °C. 

 Fyzická data 
Rozměry (Š x H x V) ______  273mm x 242mm x 90mm 
Hmotnost ______________  1,9 Kg 
Elektrická data 
Vstupní napětí __________ 100-240V- 50/60Hz, 210W 
Výstupní napětí __________  29V ,6.3A. 
Skladovací teplota _______  -10° C - 60° C 
Provozní teplota __________ 0° C - 45 ° C 
Druh ochrany ___________  IP54 


