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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, A DODRŽUJTE VŠETKY POKYNY 

POZOR: Nepripájajte elektrické napájanie na uzemnenú zásuvku alebo nezapínajte 

čistič bazénov (ON), pokiaľ nie je kompletne ponorený vo vode. Zapnutie čističa 

mimo vody vedie okamžite k ťažkému poškodeniu a zániku záruky. 
Čistič ponechajte v bazéne 15 až 20 minút po skončení jeho čistiaceho cyklu. Tým 

sa motory dostatočne ochladia. Čistič ale nenechávajte trvale v bazéne. Pamätajte 

stále na to, že pred vytiahnutím čističa z bazéna musíte vypnúť elektrické napájanie 

(OFF) a vytiahnu elektrický kábel zo zásuvky. 

POZOR: Čistič používajte len v plaveckých bazénoch a nepoužívajte ho, pokiaľ sú 

vo vode ľudia. 

Bezpečnostný pokyn 
- Prístroj musí byť vybavený prúdovým chráničom (RCD), ktorý neprekračuje 

zvyškový menovitý prevádzkový prúd 30 mA. 

- Pripojenie k odbočnému prúdovému obvodu musí súhlasiť s miestnymi a 

národnými predpismi pre elektrické zapojenie (bezpečnostná norma pre 

elektroinštalácie). 

- Nesprávna obsluha prístroja môže viesť k vytečeniu mazív. 

- Pokiaľ dôjde k poškodeniu sieťového kábla, musí ho vymeniť servis 

výrobcu alebo kvalifikovaná vyškolená osoba, aby sa zabránilo vzniku 

rizík. 

Manipulácia s týmto elektrickým prístrojom nie je vhodná pre osoby 

(vrátane detí) s telesnými, zmyslovými alebo duševnými 

obmedzeniami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, 

pokiaľ nie sú pri manipulácii s prístrojom pod dohľadom a poučené 

osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutné dávať pozor, 

aby sa s elektrickým prístrojom nehrali deti. 

POZOR: Na ochranu vašej zásuvky a zabránenie možným úrazom elektrickým 

prúdom musí byť inštalovaný istič zvodových prúdov (GFCI-USA) alebo prúdový 

chránič (RCD-EUROPA). 

TIETO POKYNY SI ULOŽTE 



 

 

Úvod Diely 

Prehľad systému 
Robotický čistič čistí dno a steny bazéna a zachytáva špinu a 
nečistoty vo svojich interných filtroch. Tento návod na obsluhu 
vysvetľuje obsluhu robotického čističa vrátane čistenia, údržby a 
skladovania. 

Poznámka: tento návod platí pre niekoľko modelov robotických 
čističov. V závislosti od konkrétneho modelu sa niektoré diely 
môžu líšiť. 

Ako robotický čistič čistí váš bazén 
Po umiestnení robotického čističa do bazéna a zapnutí pracuje 
čistič podľa programu, ktorý bol nastavený na elektrickej a 
riadiacej jednotke. Robotický čistič sa pohybuje po dne a stenách 
bazéna pre pokrytie celej plochy. Keď robotický čistič dokončí 
svoj program, zostane neaktívny na dne bazéna.  
Poznámka: pohyb po stenách je voliteľná funkcia. Pokiaľ je 
aktivovaná funkcia pohybu po stenách, stúpa robotický čistič v 
intervaloch hore po stene, ktorá bola určená jeho interným 
programom. Schopnosť čističa prechádzať v bazéne cez schody 
závisí od geometrie a materiálu schodov. 

Prevádzkové podmienky 
Robotický čistič je vhodný výhradne na použitie v bazénoch za 
nasledujúcich podmienok: 
- Teplota 13 °C – 35 °C (55 °F – 95 °F), odporúčaná teplota 

22 °C – 32 °C (72 °F – 90 °F). 
- pH vody: 7,2 – 7,6 
- Obsah chlóru: bazén je udržiavaný podľa odporúčaní 

výrobcu. 
Poznámka: pokiaľ sa tieto odporúčané prevádzkové podmienky 
bazéna nedodržiavajú, nemôže robotický čistič správne fungovať. 

Voliteľne 1) Rukoväť 

2) Veko výstupu 

3) Odisťovanie filtra 

4) Filter 

5) Zaisťovací mechanizmus rukoväti 

6) Vedenie pohonu 

7) Čistiaca kefa 

8) Puzdro prístroja 

9) Nasávací otvor 

10) Sieťový adaptér 

VOLITEĽNE 
11) Diaľkový ovládač 

12) Prepravná paleta 

13) Prepravný vozík 

14) Externý časový spínač 

(predávaný samostatne) 



 

 

Diely Prevádzka 

Elektrická a riadiaca 

jednotka 
Elektrická a riadiaca jednotka 

je s robotickým čističom 

spojená plávajúcim káblom. 

Prístroj je napájaný 

striedavým prúdom (1) a 

privádza do čističa nízke 

napätie a povely zo zásuvky 

(2). 

Je vybavený ovládacou konzolou (3) s rôznymi ovládacími funkciami na 

obsluhu robotického čističa. 

Obsah balenia 
Robotický čistič je umiestnený v obale s nasledujúcim obsahom: 
- Robotický čistič a plávajúci kábel 

- Elektrická a riadiaca jednotka 

- Návod na obsluhu 

V závislosti od zakúpeného modelu môžu byť v balení obsiahnuté 

nasledujúce diely príslušenstva: 
- Diaľkový ovládač 

- Prepravné puzdro 

- Prepravný vozík 

- Ďalšie príslušenstvo 

Zloženie krytov kief 
Robotický čistič sa dodáva s ochranným krytom na čistiacich kefkách. 

Snímte opatrne nylonové obaly z čistiacich kief. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE: na zloženie obalov nepoužívajte 

žiadne ostré nástroje, pretože nimi môžete poškodiť kefy. 

Nastavenie klznej rukoväti 
Nastavenie klznej rukoväti pri modeloch s funkciou pohybu po stenách: 
1. Stlačte aretačné tlačidlo (1 alebo 2 v závislosti od modelu), pre 

uvoľnenie aretačnej rukoväti. 
2. Rukoväť (3) nastavte diagonálne do maximálnej polohy. 

3. Kroky 1 a 2 opakujte na druhej strane čističa. 

Vodorovná ručná poistka Zvislá ručná poistka 



 

 

Prevádzka 

Umiestnenie elektrickej a riadiacej jednotky 
4. Elektrickú a riadiacu jednotku umiestnite minimálne 3,6 

metra/11,8 stopy od bazéna a minimálne 12 cm/4 
palce nad zem. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE: elektrická a riadiaca 
jednotka nesmie byť vystavená priamemu slnečnému 
žiareniu ani vode. 
5. Plávajúci kábel uvoľnite z plastových pások, ktoré 

kábel zaisťovali pri preprave, stlačením plastových 
poistiek na páskach. 

Pred vložením čističa do vody: 
1. Dbajte na to, aby sa v bazéne nenachádzali žiadne 

osoby. 
2. Dbajte na to, aby boli filtre čisté. 
3. Dbajte na dodržanie podmienok pre bazény; (pozrite 

„Prevádzkové podmienky“). 

Spustenie čističa do vody 
1. Odviňte plávajúci kábel. Odporúča sa zväčšiť 

dĺžku kábla, aby zodpovedala uhlopriečke bazéna 
plus 2 metre. 

2. Čistič umiestnite do bazéna. 
3. Čistič nechajte klesnúť na dno bazéna. S prevádzkou 

nezačínajte, kým robotický čistič nedosadne na dno 
bazéna. 

4. Plávajúci kábel rozviňte po bazéne. Dbajte na to, aby v 
bazéne bola rozvinutá len potrebná dĺžka kábla. 
Narovnajte závity alebo zamotania kábla. Prebytočný 
kábel naviňte mimo bazéna v blízkosti elektrickej a 
riadiacej jednotky. 

5. Plávajúci kábel (A) pripojte k pripájacej zásuvke (B) na 
elektrickej a riadiacej jednotke. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE: zapnutie robota mimo 
vody vedie okamžite k ťažkému poškodeniu a zániku 
záruky. 

Zásuvka (B) 

Káblová zástrčka (A) 



 

 

Prevádzka 

Uvedenie robotického čističa do prevádzky 
Elektrickú a riadiacu jednotku pripojte k zásuvke. Prevádzková LED (1) sa 
rozsvieti a robotický čistič začne vykonávať svoj program. Pokiaľ je elektrická 
a riadiaca jednotka už pripojená k sieťovej zásuvke, bliká prevádzková LED 
(5) a signalizuje tak, že robotický čistič je v pohotovostnom režime. Stlačte 
ovládacie tlačidlo (6). Prevádzková LED sa rozsvieti a robotický čistič začne 
vykonávať svoj program. Poznámka: keď sa rozsvieti LED „Skontrolujte 
filter“, je nutné vyčistiť filtre robotického čističa bazénov pred vložením 
čističa do vody. LED „Skontrolujte filter“ je pri niektorých modeloch 
voliteľná. 

Čistiaci cyklus 
Počas čistiaceho cyklu musí robotický čistič: 
- Prechádzať po dne bazéna, aby zbieral špinu a nečistoty. 
- Automaticky jazdiť a zatáčať podľa zvoleného programu. 
- Každých pár minút vyjsť po stenách bazéna, v závislosti od nastavení v jeho 

programe 
Poznámka: robotický čistič sa príležitostne môže na niekoľko hodín 
zastaviť. To je súčasťou normálnej prevádzky, žiadna porucha. 

Zastavenie prevádzky robotického čističa 
Robotický čistič prejde po každom čistiacom cykle automaticky do 

pohotovostného režimu STANDBY a prevádzková LED (5) začne blikať. 
Pre zastavenie regeneračnej prevádzky počas regeneračného cyklu stlačte 

raz ovládacie tlačidlo (7). Prevádzková LED (7) sa rozbliká a čistič je v 
pohotovostnom režime. 

Vytiahnutie čističa z vody 
1. Odpojte plávajúci kábel od elektrickej a riadiacej jednotky. 
2. Čistič pritiahnite za plávajúci kábel, až môžete uchopiť rukoväť. 
3. Čistič zdvihnite z bazéna za rukoväť. 

Bezpečnostné opatrenie: pre vytiahnutie čističa nepoužívajte plávajúci 
kábel. 

Voliteľne 



 

 

Údržba 

 snímte spodnú dosku a odstráňte spodné veko. 
d. Filtračné vrecúško vyberte z upevňovacích držiakov, vrecúško ohrňte a nečistoty kompletne 

vypláchnite (napríklad záhradnou hadicou alebo pod tečúcou vodou). Filtračné vrecúško 

preplachujte tak dlho, kým odtekajúca voda nie je čistá. Filtračné vrecúško opatrne celkom 

vyžmýkajte. Pokiaľ je to nutné, je možné filtračné vrecúško tiež vyprať studenou vodou v 

práčke. Nepoužívajte, prosím, žiadny prací prostriedok! 
e. Filtračné vrecúško opäť pretiahnite cez upevňovacie strmene spodného veka. Dajte pozor na 

to, aby nálepka bola umiestnená uprostred jednej z oboch dlhších strán spodného veka. 
f. Spodné veko opäť nasaďte do puzdra čističa. Dbajte, prosím, na to, aby všetky štyri 

upevňovacie západky celkom zapadli a bezpečne zaistili spodné veko. 

FILTRAČNÉ VRECÚŠKO VYČISTITE PO KAŽDOM ČISTIACOM CYKLE 

a. Vytiahnite sieťovú zástrčku transformátora. Zabráňte akémukoľvek kontaktu 

sieťovej zástrčky s vodou. 

b. Pokiaľ sa čistič ešte nachádza v bazéne, pritiahnite ho opatrne k sebe 

pomocou plávajúceho kábla, až k hladine vody. Pre úplné vytiahnutie 

prístroja z vody použite, prosím, rukoväť, nie plávajúci kábel. Zdvihnite čistič 

pomaly z vody. Pri ľahkom pohojdaní čističom vytečie z jeho vnútra všetka 

voda. 
c. Položte čistič jeho hornou stranou na mäkkú (aby s zabránilo poškriabaniu 

puzdra čističa) podložku, uvoľnite upevňovacie poistky a 

Skladovanie robotického čističa 
Pokiaľ čistič nepoužívate, uložte ho pri dodržaní týchto pokynov: 
1. Vytiahnite sieťový kábel zo sieťovej zásuvky. 

2. Odpojte plávajúci kábel od elektrickej a riadiacej 

jednotky. 

3. Rozviňte plávajúci kábel a uvoľnite jeho zamotanie. 

4. Vnútorný priestor čističa vypláchnite čistou vodou a nechajte 

ho uschnúť. 

5. Naviňte plávajúci kábel a položte ho na čistič. 

Bezpečnostné opatrenie: plávajúci kábel nenavíjajte na 

rukoväť čističa. 
6. Diely čističa uložte na suchom, uzatvorenom mieste. 

7. Skontrolujte, či elektrická a riadiaca jednotka nie je vystavená 

žiadnej vode. 

Kontrola výstupného propelera vody 
Odporúča sa pravidelne odstraňovať nečistoty 

a vlasy z propelera výstupu vody: 
1. Vyskrutkujte skrutky (3) pre odňatie krytu 

výstupu vody (2). 

2. Snímte kryt výstupu vody. 

3. Výstup očistite od vlasov, špiny a nečistôt. 

4. Skontrolujte, či propeler (1) nie je poškodený. 

5. Kryt (2) opäť nasaďte a upevnite skrutkami (3). 

Filter 

Nálepka 



 

 

Táto kapitola popisuje 

možnosti programovania. 

Pokiaľ váš model nie je 

programovateľný alebo 

pokiaľ robotický čistič je 

už naprogramovaný, túto 

kapitolu preskočte. 

Ovládacia konzola 
Ovládaciu konzolu tvoria: 

- On/Off (hlavný spínač) (1) – zapína 

a vypína prevádzku robotického čističa. 

- Popis funkcie (2) – popisuje funkciu. 

- Ovládacie tlačidlá (3) – modro označené, 

aktivujú zvolenú funkciu. 

- Stavová kontrolka (4) – LED kontrolka sa 
rozsvieti, na zobrazenie zvolenej možnosti 
alebo stavu čističa. 



 

 

Ovládacie tlačidlá Model 

Kontrola filtra 
-  Rozsvietenie kontrolky znamená, že filtračné vrecúško je nutné riadne vybrať, vyčistiť a opäť vložiť do robota, aby mohol efektívne 

pracovať. 
Pri modeloch 300, 400, 500 sa robotický čistič prestane pohybovať po stenách, hneď ako sa rozsvieti kontrolka „Skontrolovať filter“. 

Čas čistenia – čas, ktorý je potrebný na vyčistenie bazéna. 
Pre nastavenie požadovaného času stlačte tlačidlo. Červená kontrolka zobrazí vašu voľbu. 

Túto funkciu je možné zvoliť len keď je sieťový adaptér v pohotovostnom režime. 

Interný časový spínač – automatická prevádzková funkcia:  

Každých 48 hodín 

Každých 72 hodín 

Každých 96 hodín 

Voľba čistiaceho programu: 
Program 01 – 1 hodina na čistenie dna a stien.  

Program 02 – 1,5 hodiny na čistenie dna a stien. 

Program 03 – 2 hodiny na čistenie dna a stien. 

Voľba čistiaceho programu: 
Program 01 – 1,5 hodiny na čistenie dna. 
Program 02 – 2 hodiny na čistenie dna a stien. 
Program 03 – 2,5 hodiny na čistenie dna a stien. 

Voľba čistiaceho programu: 
Program 01 – 2 hodiny na čistenie dna. 
Program 02 – 4 hodiny na čistenie dna a stien, (pri niektorých modeloch nie je funkcia čistenia stien k dispozícii). 
Program 03 – 5 hodín na čistenie dna a stien, (pri niektorých modeloch nie je funkcia čistenia stien k dispozícii). 

Externý časový spínač: 
Táto funkcia umožňuje koncovému používateľovi naprogramovať plán čistenia pomocou externého časového spínača (predávaného 

samostatne). Táto funkcia sa aktivuje a deaktivuje stlačením tohto tlačidla. 

Swivel – udáva vhodný počet obratov robota v bazéne.  

Normal – normálna prevádzka 

High – rôzne počty obratov. 



 

 

Ovládacie tlačidlá Model 

Auto-Detect (automatické rozlíšenie): táto funkcia bráni zastaveniu robota pri prekážkach v bazéne, ako sú hlavné odtokové 

potrubia, stupne, rebríky atď. Toto tlačidlo stlačte pre voľbu jednej z nasledujúcich možností: 

Auto-Detect – OFF (VYPNUTÉ). Túto možnosť je nutné zvoliť, pokiaľ váš čistič bazénov mení smer uprostred bazéna bez toho, 

aby narazil na prekážku. 
Auto-Detect – ON (ZAPNUTÉ). Čistič bazénov musí zmeniť smer, hneď ako narazí na prekážky. Zvoľte túto možnosť, pokiaľ sú 

v bazéne prekážky, čistiace systémy dna, hlavné odtokové potrubia a rebríky. 

Obvod bazéna: 
Robot tak môže vypočítať najúčinnejší vzor čistenia pre zvolený tvar bazéna. Stlačte tlačidlo pre voľbu najvhodnejšej schémy, 

zodpovedajúcej obrysu bazéna. Červená kontrolka zobrazí vašu voľbu. 

Stupeň čistenia – zmeňte čistiaci výkon 
Rýchlo: zvoľte, pokiaľ je váš bazén málo znečistený. 
Pravidelne: zvoľte pre dennú údržbu. 
Dôkladne: zvoľte pokiaľ je váš bazén silne znečistený. 

Oneskorenie 
Pokiaľ je zvolená táto možnosť, začne váš robot pracovať po 2-hodinovom zdržaní. 
Táto funkcia umožňuje klesnutie nečistôt a prachu na dno pred začiatkom práce robota. 

Externý časový spínač 

Použitie externého časového 
spínača 
(voliteľný, je nutné zakúpiť 
samostatne) 

Externý časový spínač je 
možné použiť na automatickú 
aktiváciu čističa na vopred 
nastavený čas. Externý časový 
spínač sa pripája medzi 
zásuvku a elektrickú a riadiacu 
jednotku. 

1. Jednotka 
2. Kábel 
3. Elektrické napájanie 
4. Zásuvka transformátora 
5. Externý časový spínač (je nutné 

zakúpiť samostatne) 
6.Výstup 



 

 

Odstraňovanie porúch 

ČISTIČ NIE JE ZAPNUTÝ (ON)  

Zásuvka nie je napájaná prúdom. 
1. Odpojte čistič od elektrickej a riadiacej jednotky. 

2. Odpojte elektrický zdroj od zásuvky, počkajte 30 sekúnd a opäť ho 

pripojte. 

3. Zapnite elektrické napájanie (ON). Pokiaľ sa nezapne, pripojte 
prístroj na inú zásuvku. 

Plávajúci kábel nie je riadne pripojený na elektrickú a 

riadiacu jednotku. 
Plávajúci kábel znovu pripojte na elektrickú a riadiacu jednotku. 

Prekážka v pohonnom systéme čističa. 
1. Pre kontrolu spodnej strany opatrne otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeniami a čistiacimi kefami. Musia sa otáčať, 

ale nesmú byť voľné. 

3. Prípadne vyčistite a odstráňte prekážky a nečistoty. 
Propeler je zaseknutý vlasmi alebo nečistotami. 
Skontrolujte, či je propeler poškodený alebo je nutné ho vyčistiť (pozrite 
„Kontrolu výstupu vody propelera“). 

ČISTIČ SA POHYBUJE, ALE NEČERPÁ VODU:  

Filtre sú znečistené. 
1. Otvorte veko spodnej časti, vyberte filtračné vrecúško a zavrite veko 

bez vrecúška. 

2. Robotický čistič nechajte pracovať v bazéne bez filtra. Pri bezchybnej 

funkcii filter vymeňte alebo starostlivo vyčistite. 

Propeler je zaseknutý vlasmi alebo nečistotami alebo je 
poškodený. 
Skontrolujte, či je propeler poškodený alebo je nutné ho vyčistiť (pozrite 
„Kontrola výstupu vody propelera“). 
 

ČISTIČ ČERPÁ VODU, ALE NEPOHYBUJE SA.  
Prekážka v pohonnom systéme čističa. 
1. Pre kontrolu spodnej strany opatrne otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeniami a čistiacimi kefami. Musia sa otáčať, 

ale nesmú byť voľné. 

3. Prípadne vyčistite a odstráňte prekážky a nečistoty. 

ČISTIČ SA ZAPNE A PO KRÁTKOM ČASE SA VYPNE.  

Filtre sú znečistené. 
1. Vyberte filtre. 

2. Robotický čistič nechajte pracovať bez filtra. Pri bezchybnej funkcii 

filter vymeňte alebo starostlivo vyčistite. 

Propeler je zaseknutý vlasmi alebo nečistotami alebo je 

poškodený. 
1. Vyskrutkujte horné skrutky na hornom výstupe. 

2. Skontrolujte, či je propeler poškodený alebo je nutné ho vyčistiť. 

Prekážka v pohonnom systéme čističa. 
 

1. Pre kontrolu spodnej strany opatrne otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeniami a čistiacimi kefkami. Musia sa 

otáčať, ale nesmú byť voľné. 

3. Prípadne vyčistite a odstráňte prekážky a nečistoty. 

 

ČISTIČ NEZBIERA ŽIADNE NEČISTOTY.  

Filtre sú znečistené alebo prederavené. 
Filtre podľa potreby vyčistite a skontrolujte, či v nich nie sú žiadne diery. 

Propeler je zaseknutý vlasmi alebo nečistotami alebo je 

poškodený. 

Skontrolujte, či je propeler poškodený alebo je nutné ho vyčistiť (pozrite 

„Kontrola výstupu vody propelera“). 

Nasávací otvor nie je dostatočne blízko pri dne bazéna. 
VYTIAHNITE nasávací otvor (pozrite „Nastavenie nasávacej výšky“). 

 

PRI VYŤAHOVANÍ PRÍSTROJA Z BAZÉNA Z NEHO VYTEKAJÚ 

NEČISTOTY. 
Uzáver filtra je poškodený alebo chýba. 
Uzáver filtra na spodnom veku. Skontrolujte, či oba uzávery nie sú 

prasknuté a bezchybne fungujú. 

Diery vo filtroch. 

Zaistite, aby vo filtroch neboli žiadne diery 

Veko spodného dielu nie je správne zatvorené. 

Dbajte na to, aby bolo veko spodného dielu správne zatvorené. 



 

 

Odstraňovanie porúch 

Propeler je zaseknutý vlasmi alebo nečistotami alebo je 

poškodený. 

Skontrolujte, či je propeler poškodený alebo je nutné ho vyčistiť (pozrite 

„Kontrola výstupu vody propelera“). 

Hodnota pH je nesprávna. 

Dbajte na to, aby hodnota pH bola 7,2 až 7,6. 

Obsah chlóru je nesprávny. 

Skontrolujte chlórovanie vody (počas chlórovania vyberte čistič z 

bazéna). 

Teplota vody nie je optimálna. 

Odporúčaná teplota je 22 °C – 32 °C (72 °F – 90 °F). 

 

KÁBEL SA ZAMOTAL  

Filtre sú znečistené. 

Vyčistite filtre. 

Veko spodného dielu nie je správne zatvorené. 

Dbajte na to, aby veko spodného dielu bolo správne zatvorené. 

Kábel nie je rozvinutý pred vložením čističa do bazéna. 

Dbajte na to, aby bol plávajúci kábel riadne rozvinutý a  

odvinutý pred uvedením čističa do prevádzky. 

Dĺžka kábla vo vode je príliš veľká. 

Skontrolujte, či dĺžka kábla vo vode  

zodpovedá dĺžke uhlopriečky bazéna plus 2 metre. 

Propeler je zaseknutý vlasmi alebo nečistotami alebo je 

poškodený. 

Skontrolujte, či je propeler poškodený alebo je nutné ho vyčistiť (pozrite  

„Kontrola výstupu vody propelera“). 

 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NEFUNGUJE. 
Batéria je vybitá. LED bliká alebo je zhasnutá (OFF). 
Skontrolujte batériu stlačením niektorého tlačidla. Pokiaľ je batéria 

vybitá, červená kontrolka na diaľkovom ovládači bliká alebo nesvieti 

trvale. Obráťte sa na odborného predajcu alebo zákaznícku službu. 

ZDÁ SA, ŽE ČISTIČ NEČISTÍ CELÝ BAZÉN 
 
Filtre sú znečistené. 

Vyčistite filtre. 

Dĺžka plávajúceho kábla vo vode nie je dostatočná pre dosiahnutie 

druhého konca bazénu alebo je kábel zamotaný. 

1. Skontrolujte, či dĺžka plávajúceho kábla v bazéne je dostatočná pre 

dosiahnutie druhého konca bazéna. 

2. Dbajte na to, aby bol plávajúci kábel riadne rozvinutý a odvinutý. 

Uhol klznej rukoväti ovplyvňuje pohyb čističa. 

Zvýšte diagonálny uhol klznej rukoväti (pozrite „Nastavenie klznej 

rukoväti“). 

Hodnota pH v bazéne je nesprávna. 

Dbajte na to, aby bola hodnota pH 7,2 až 7,6. 

Obsah chlóru je nesprávny. 

Skontrolujte chlórovanie vody a podľa potreby ho upravte (počas 

chlórovania vyberte čistič z bazénu). 

Propeler je zaseknutý vlasmi alebo nečistotami alebo je poškodený. 

1. Vyskrutkujte horné skrutky na hornom výstupe. 

2. Skontrolujte, či je propeler poškodený alebo je nutné ho vyčistiť. 

Prekážka v pohonnom systéme čističa. 

 

1. Pre kontrolu spodnej strany opatrne otočte čistič. 

2. Otočte rukou hnacími vedeniami a čistiacimi kefami. Musia sa otáčať, 

ale nesmú byť voľné. 

3. Prípadne vyčistite a odstráňte prekážky a nečistoty. 

PRÍSTROJ NESTÚPA PO STENÁCH. 

Čistič nestúpa po stenách bazéna. 

1. Skontrolujte, či váš robotický čistič nie je model len na čistenie dna. 

2. Skontrolujte, či na elektrickej a riadiacej jednotke nie je zvolené P1, 

len na čistenie dna (pozrite „Programovanie robotického čističa“). 

Filtre sú znečistené. 

Vyčistite filtre. 



 

 

Diaľkový ovládač (voliteľne) Prepravná paleta (voliteľne) 

Táto kapitola popisuje používanie voliteľného diaľkového ovládača. 

Diaľkový ovládač je priložený k niektorým modelom.  

Prehľad diaľkového ovládania 
Diaľkový ovládač je voliteľné prídavné zariadenie, ktoré môže riadiť 

robotický čistič pomocou povelových tlačidiel diaľkového ovládania. Pri 

stlačení tlačidiel diaľkového ovládača sa rádiový signál prenáša na 

elektrickú a riadiacu jednotku. Tento signál sa prevádza na povel a 

vysiela pomocou plávajúceho kábla do robotického čističa.  

Použitie diaľkového ovládača 

1. Na otočenie robotického čističa vpravo stlačte pravé tlačidlo (3). 

Robotický čistič sa otáča vpravo tak dlho, kým tlačidlo neuvoľníte. 

2. Pre otočenie robotického čističa vľavo stlačte ľavé tlačidlo (1). 

Robotický čistič sa otáča vľavo tak dlho, kým tlačidlo neuvoľníte. 

3. Na zastavenie robotického čističa a zmenu smeru jeho pohybu 

stlačte tlačidlo vpred/vzad (2). 

LED diaľkového ovládania sa po každom povele rozsvieti. Pokiaľ LED 

kontrolka nereaguje, vymeňte batériu. 

Prepravná paleta je voliteľná časť príslušenstva pre ľahkú a jednoduchú 
prepravu robotického čističa, plávajúceho kábla a elektrickej a riadiacej 
jednotky z miesta na miesto. 
Montáž prepravne palety 
Pre montáž prepravnej palety potrebujete štandardný skrutkovač a 
maticový kľúč 8 mm. 
Upevnenie rukoväti prepravnej palety 

1. Spodnú časť rukoväti (3) upevnite na rám prepravnej palety (5) 
pomocou troch skrutiek (4) a matíc. 

2. Hornú časť rukoväti (1) upevnite na spodnú časť (3) pomocou 
skrutky (2) a matice. 

Naloženie robotického čističa na prepravnú paletu 
1. Čistič postavte na držiak prepravnej palety. 
2. Naviňte plávajúci kábel a položte ho na čistič. 
3. Elektrickú a riadiacu jednotku položte hore na navinutý plávajúci 
kábel. 

I. Horný diel rukoväti 
2. Skrutka 

3. Spodní diel rukoväti 

4. Skrutky 

5. Prepravná paleta 



 

 

Prepravný vozík (voliteľne) 

Diely Montáž prepravného vozíka 

Prepravný vozík je voliteľná časť príslušenstva, umožňujúca 

ľahkú a jednoduchú prepravu robotického čističa a ponúkajúcu 

montážne miesto na elektrickú a riadiacu jednotku.  

Pre montáž prepravného vozíka: 
1. Upevnite kolesá na obe strany podvozka. 

2. Každé koleso upevnite jednou skrutkou a namontujte kryt. 

3. Namontujte dve časti rukoväti. 



 

 

Prepravný vozík (voliteľne) 

4. Rukoväť zasuňte do podvozka. 

Spodné západky puzdra 

elektrickej a riadiacej jednotky 

nechajte zapadnúť do podvozka. 

5. Držiak diaľkového ovládača 

upevnite tak, že hornú časť 

zasuniete do rukoväti 

prepravného vozíka a 

držiakom otočíte vpravo, až 

spodný diel zapadne. 

6. Kábel elektrickej a riadiacej 

jednotky vložte do zárezu 

podvozka. 

7. Puzdro elektrickej a riadiacej 

jednotky nasaďte tak, že horné 

západky necháte zapadnúť do 

otvorov v rukoväti. 

8. Hornú časť elektrickej a 

riadiacej jednotky vložte do 

puzdra a zatlačte spodný diel 

dole, až zapadne do 

podvozka. 



 

 

Uzemnenie 

Sieťový adaptér musí byť pripojený na uzemnenú 3-žilovú zástrčku. Sieťová prípojka musí byť vyhotovená na GFCI/RCD (FI ochranný istič), ktorý neprekračuje rozdielový prúd 

30 mA. 

Poistka 

Poistku smie meniť len autorizovaný pracovník zákazníckej služby alebo kvalifikovaný technik. Poistku meňte len za rovnaký typ s rovnakou hodnotou na zaistenie trvalej 

ochrany proti riziku požiaru. 

Údržba a bezpečnosť 

Kryt smie snímať len autorizovaný pracovník zákazníckej služby alebo kvalifikovaný technik. Používateľ nesmie vykonávať žiadne vnútorné nastavenia alebo výmenu dielov. 

Pred zložením krytu musí byť sieťový kábel odpojený od zásuvky. 

Pokiaľ je pripájací sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný pracovník zákazníckej služby alebo kvalifikovaný technik. Pri poškodenom kábli s prístrojom 

nepracujte. 

Vonkajšie podmienky 

Sieťový adaptér je navrhnutý tak, aby pracoval vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Jednotka však nesmie byť vystavovaná priamemu slnečnému svetlu alebo vode a 

nesmie pracovať pri okolitých teplotách vyše 40 °C. 

 Fyzické dáta 

Rozmery (Š × H × V) ________  273 mm × 242 mm × 90 mm 

Hmotnosť _________________  1,9 Kg 

Elektrické dáta 

Vstupné napätie ____________ 100 – 240 V-  50/60 Hz, 210 W 

Výstupné napätie ___________  29 V ,6,3 A. 

Skladovacia teplota _________  -10 °C – 60 °C 

Prevádzková teplota __________ 0° C – 45 °C 
Druh ochrany ___________  IP54 


