
PowerShark II™

 

Automatyczne oczyszczacze PowerLine firmy Hayward reprezentuj� najwy�szy standard w projektowaniu, 

wydajno�ci oraz jako�ci. Oczyszczacz niezale�nie szoruje, odkurza i filtruje basen. Jest w pełni automatyczny i nie 

wymaga monta�u ani mocowania. Wystarczy po prostu wło�y� do basenu i wł�czy�. Filtracja jest znacznie 

łatwiejsza dzi�ki dost�pnemu od góry wkładowi filtracyjnemu. Sterowanie mikroprocesorem AdaptiveSeek Control 

Logic (ASCL®) dostosowuje procedury czyszczenia indywidualnie do rozmiarów i kształtu ka�dego basenu. 

ElectronicznaSamodiagnostyka, Ochrona Przeci��eniowa oraz nieskomplikowany nap�d bezpo�redni Direct Drive 

design z niekorozyjnymi panewkami zapewniaj� jeszcze wi�ksz� niezawodno��. Regulowana pozycja 

przemieszczania si� pozwala u�ytkownikowi wybra� jedn� z trzech dost�pnych opcji czyszczenia. 

ZALECAMY ZACHOWA� NINIEJSZ� INSTRUKCJ�

AUTOMATYCZNY ODKURZACZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zawsze nale�y zachowywa� podstawowe �rodki ostro�no�ci, m.in.: niestosowanie si� do niniejszej instrukcji mo�e spowodowa�

powa�ny uraz lub �mier�. 

To symbol informuj�cy o ewentualnych zagro�eniach. W razie zobaczenia tego symbolu na urz�dzeniu lub w niniejszej instrukcji, 

nale�y poszuka� jednego z nast�puj�cych oznacze� i by� uwa�nym na ryzyko odniesienia urazu. 

OSTRZE�ENIE ostrzega o zagro�eniach mog�cych spowodowa� powa�ny uraz, �mier� lub znaczne uszkodzenie mienia.

UWAGA ostrzega o zagro�eniach, które mog� spowodowa� nieznaczny lub umiarkowany uraz czy te� uszkodzenie mienia. 

Mo�e równie� u�wiadamia� konsumentów w zakresie czynno�ci, które s� nieprzewidywalne i niebezpieczne. 

WA�NE oznacza specjalne wskazówki, które s� istotne, lecz niezwi�zane z zagro�eniami. 

OSTRZE�ENIE – Koniecznie nale�y stosowa� si� do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz 
na urz�dzeniu. Niestosowanie si� do instrukcji mo�e spowodowa� uraz. 

OSTRZE�ENIE – Dokument nale�y przekaza� wła	cicielowi basenu, który powinien przechowywa� go w 
bezpiecznym miejscu. 

OSTRZE�ENIE – Urz�dzenie nie jest przeznaczone do u�ytku przez osoby o ograniczonej sprawno	ci 
fizycznej lub intelektualnej, a tak�e pozbawione do	wiadczenia i wiedzy, chyba �e osoby te pozostaj� pod 
nadzorem lub zostały poinstruowane na temat u�ytkowania urz�dzenia przez osoby odpowiedzialne za ich 
bezpiecze
stwo. 

OSTRZE�ENIE – Nie pozwala� dzieciom u�ywa� oczyszczacza ani si� nim bawi�. 

OSTRZE�ENIE – U�ywa� wył�cznie oryginalnych cz�	ci zamiennych firmy Hayward. 

UWAGA – Nale�y regularnie sprawdza� oczyszczacz oraz w��e; nie u�ywa� urz�dzenia w przypadku 
uszkodzenia lub pojawienia si� ostrych kraw�dzi, gdy� mogłoby to spowodowa� uszkodzenie basenu. 

OSTRZE�ENIE – Nigdy nie korzysta� z oczyszczacza, je	li w basenie s� ludzie.

OSTRZE�ENIE – Przed monta�em produktu, nale�y przeczyta� i stosowa� si� do wszystkich zapisów oznaczonych 

jako „OSTRZE�ENIE” oraz zamieszczonych wskazówek. Niestosowanie si� do ostrze�e� i instrukcji bezpiecze�stwa 
mo�e spowodowa� powa�ny uraz, �mier� lub uszkodzenie mienia. 

UWAGA - Uszkodzenia, odbarwienia lub krucho�� którego� z elementów wyko�czenia basenu w miar� u�ytkowania 

mog� by� wywoływane przez wiek, nieprawidłowy skład chemiczny wody w basenie, nieprawidłowy monta� i inne 
czynniki. Klient zobowi�zany jest zatem zrzec si� wszelkich roszcze� i zwolni� producenta z odpowiedzialno�ci za 
jakiekolwiek uszkodzenia zaprawy lub winylu w basenie powstałe w wyniku u�ytkowania oczyszczacza. Producent nie 
ponosi odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek straty czy uszkodzenia, bezpo�rednie lub po�rednie, wynikłe z u�ytkowania 
(tak�e nieprawidłowego) oczyszczacza w basenie klienta. 



 

INFORMACJE DLA KONSUMENTA, BEZPIECZE�STWO

NIEBEZPIECZE�STWO

Ryzyko pora�enia pr�dem

Zasilanie elektryczne produktu musi by� zamontowane zgodnie ze wszystkimi obowi�zuj�cymi 

lokalnie normami (patrz s. 17) i rozporz�dzeniami. Nieprawidłowy monta� wywoła zagro�enie 

elektryczne mog�ce spowodowa� �mier� lub powa�ny uraz u u�ytkowników basenu czy innych 

osób w wyniku pora�enia pr�dem, mo�e równie� skutkowa� uszkodzeniem mienia.

OSTRZE�ENIE

Nie bawi� si� oczyszczaczem ani kablem, nie przykłada� do ciała. Mo�e to skutkowa� zapl�taniem 

si�, wyrwaniem włosów lub uszkodzeniem ciała. Kabel mo�e spowodowa� potkni�cie si� lub 

zapl�tanie pływaj�cych, co grozi utoni�ciem.

UWAGA

Przed monta�em oczyszczacza nale�y zapozna� si� z jego zakresem pracy. Oczyszczacz nie 

został zaprojektowany do automatycznego czyszczenia schodów lub do pracy pod nakryciem 

przeciwsłonecznym. Nie został równie� zaprojektowany do przeprowadzania wst�pnego 

czyszczenia nowych instalacji basenowych.

Obsługa odkurzacza

OSTRZE�ENIE

W celu ochrony gniazdka elektrycznego i zapobiegania ewentualnemu pora�eniu pr�dem nale�y 

zamontowa� zabezpieczenie ró�nicowe 30 mA. Zaniechanie tego mo�e wywoła� zagro�enie 

elektryczne, które mo�e spowodowa� �mier� lub powa�ne urazy u u�ytkowników basenu lub innych 

osób w wyniku pora�enia pr�dem, mo�e równie� skutkowa� uszkodzeniem mienia.

UWAGA

Nie wł�cza� oczyszczacza, gdy nie jest on zanurzony w wodzie. U�ytkowanie oczyszczacza poza 

wod� mo�e spowodowa� powa�ne uszkodzenie i skutkuje utrat� gwarancji. Przed wyj�ciem 

oczyszczacza z basenu, zawsze nale�y wył�cza� zasilanie i odł�cza� urz�dzenie od gniazdka.

OSTRZE�ENIE
Obowi�zkowo zachowa� bezpieczn� odległo�� pomi�dzy zasilaniem a basenem, zgodnie z 

aktualnymi wymogami instalacji (co najmniej 3,5 m).



STOP
PRZECZYTA� PONI�SZE WSKAZÓWKI 

PRZED KORZYSTANIEM Z URZ�DZENIA! 

Drogi wła�cicielu Odkurzacza Automatycznego PowerLine firmy Hayward:

Dzi�kujemy za wybór naszego produktu. Aby uzyska� jak najwi�ksz� wydajno�� zakupionego urz�dzenia, 

zalecamy post�powa� wg nast�puj�cych kroków: 

1. Wkłady filtracyjne odkurzacza nale�y dokładnie wyczy�ci� po ka�dym u�yciu lub tak cz�sto, jak jest to 

potrzebne do zapewnienia zadowalaj�cej wydajno�ci urz�dzenia. 

2. Przed u�yciem odkurzacza i zwłaszcza przy otwieraniu basenu po raz pierwszy nale�y usun�� z basenu 

wi�ksze przedmioty, które mogłyby zmniejszy� wydajno�� urz�dzenia. Filtr czy�ci� cz�sto, je�li basen jest 

nadmiernie zabrudzony. 

3. Przy pierwszym u�yciu nastawi� oczyszczacz na pełny cykl (4 godziny), aby zapewni� czysto�� basenu i w 

pełni pozna� mo�liwo�ci odkurzacza. Pó	niej mo�e okaza� si� wystarczaj�cy cykl szybkiego czyszczenia (90 

minut). 

4. Odkurzacz mo�e co pewien czas przysuwa� si� do �ciany, nie przechodz�c jednak do pozycji pionowej. Jest to 

normalny element cyklu. 

5. Odkurzacz podczas cyklu czyszczenia mo�e zatrzyma� si� na �rodku basenu i wycofa� si�. Jest to normalny 

element cyklu. 

6. Nie nale�y wł�cza� odkurzacza poza wod�. Przycisk zasilania nale�y uaktywnia� tylko gdy urz�dzenie jest 

całkowicie zanurzone. Po zako�czeniu czyszczenia urz�dzenie wył�czy si� automatycznie, jednak najlepiej 

jest dodatkowo r�cznie wył�cza� przycisk zasilania. 

7. Podł�cza� tylko do zabezpieczonego gniazdka 230 V pr�du zmiennego, które jest zamkni�te i zabezpieczone 

przed zwarciami. W celu ochrony ludzi przed pora�eniem pr�dem w wyniku uszkodzenia izolacji elektrycznej 

nale�y zamontowa� zabezpieczenie ró�nicowe 30 mA. 

8. Umie�ci� zasilacz do odkurzacza w odległo�ci co najmniej 3,5 metrów od kraw�dzi basenu. Długo��

standardowego kabla do odkurzacza wynosi 16,76 metrów. 



Fig. 1
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OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. OBSŁUGI

Na pocz�tek zalecamy zaznajomi� si� z odkurzaczem korzystaj�c z rysunku 3. Niniejsza instrukcja odnosi si� do 

tego wła�nie rysunku, ilekro� mowa w niej o ró�nych elementach odkurzacza. 

Odkurzacz nale�y wyj�� opuszczaj�c karton i wyci�gaj�c go z 

opakowania w sposób pokazany na rysunku. Odkurzacz i zasilacz s�

wst�pnie przymocowane do pudła do przechowywania elementów. 

, .

1. Wybra� najbli�sze gniazdko 230 V pr�du zmiennego, które jest zamkni�te i zabezpieczone przed zwarciami. W 

celu ochrony ludzi przed pora�eniem pr�dem w wyniku uszkodzenia izolacji elektrycznej nale�y zamontowa�

zabezpieczenie ró�nicowe 30 mA. 

2. Zasilacz do odkurzacza umie�ci� w odległo�ci co najmniej 3,5 metrów od kraw�dzi basenu. Długo��

standardowego kabla wynosi 16,76 metrów. 

3. Podł�czy� kabel pływakowy do 	ródła zasilania. U�ywa� wył�cznie oryginalnego zasilacza firmy Hayward.

4. Umie�ci� odkurzacz w basenie. Urz�dzenie powoli opadnie na dno w miar� wypuszczania zgromadzonego 
wewn�trz powietrza. 

5. Podł�czy� zasilacz do zabezpieczonego gniazdka i wł�czy� urz�dzenie. Przed rozpocz�ciem cyklu czyszczenia, 

odkurzacz przez kilka minut b�dzie przeprowadzał samodiagnostyk�. 

UWAGA: Nie wł�cza� zasilacza gdy urz�dzenie jest poza wod�. Mo�e to spowodowa� uszkodzenie pompy 
i uszczelnie� silnika nap�dowego, co uniewa�ni gwarancj�. 

6. Odkurzaczcz wył�czy si� automatycznie po 90 minutach w przypadku cyklu szybkiego czyszczenia lub po 4

godzinach w przypadku pełnego cyklu. Je�li basen jest czysty po upływie mniej ni� 90 minut, odkurzacz mo�na 

wył�czy� r�cznie, przeł�czaj�c zasilanie do pozycji „off”. 

Je	li wymagany jest kolejny cykl czyszczenia, nale�y wył�czy� zasilanie na 10 sekund i 
uruchomi� urz�dzenie ponownie. (patrz wskazówki dot. obsługi zasilacza) 



7. Po oczyszczeniu basenu nale�y odł�czy� zasilanie przed wyj�ciem oczyszczacza z wody. 

8. Wyj�� odkurzacz z wody z płytkiej strony basenu poci�gaj�c za kabel, dopóki maszyna nie znajdzie si� na 

powierzchni. Nast�pnie wydoby� urz�dzenie za pomoc� r�czki, NIE za	 kabla.,

9. Je�li przewód zasilaj�cy jest uszkodzony, konieczna jest jego wymiana przez producenta, przedstawiciela 

serwisowego lub podobnie wykwalifikowan� osob� w celu unikni�cia zagro�enia. 

10. Wszelkie poł�czenia elektryczne musz� zosta� wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z 

lokalnymi standardami elektrycznymi  (patrz s. 17).

UWAGA: Wyci�gaj�c kabel nale�y nawin�� go na r�k�, NIE owija� wokół ramienia. 

NIE WCHODZI� DO BASENU PRZY DZIAŁAJ�CYM OCZYSZCZACZU. 

Zakres temperatury wody optymalny dla odkurzacza wynosi od 10°C do 35°C.

Po ka�dym u�yciu wyj�� odkurzacz z basenu. Przetrzymywanie odkurzacz na stałe w basenie mo�e skutkowa�

dodatkowymi wymaganiami serwisowymi. 

WSKAZÓWKI DOT. OBSŁUGI ZASILACZA 

Po wł�czeniu zasilacza automatycznie zostanie wybrany szybki cykl czyszczenia - na 

przycisku wyboru cyklu pojawi si� �wiatełko. 

W przypadku tego cyklu odkurzacz wył�czy si� automatycznie po 90 minutach pracy. 

Aby wybra� pełny cykl czyszczenia, nale�y nacisn�� przycisk pełnego cyklu w dowolnym 

momencie czyszczenia. Je�li cykl szybkiego czyszczenia sko�czył si�, wystarczy 

wył�czy� i ponownie wł�czy� zasilanie, po czym nacisn�� przycisk pełnego cyklu. 


wiatełko na przycisku wyboru cyklu wska�e, �e został wybrany pełny cykl. W 

przypadku tego cyklu odkurzacz wył�czy si� automatycznie po 4 godzinach pracy. 
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Fig. 4

WSKAZÓWKI DOT. PUDEŁKA DO PRZECHOWYWANIA ELEMENTÓW
– PATRZ WYKRES 

• Pudełko do przechowywania elementów b�dzie dostarczone cz��ciowo zmontowane w kartonie poza 

r�czk� i rurk�. 

• Nale�y przykr�ci� �rub� do rury u podstawy pudełka i zabezpieczy� sworzniem (3) 

• Przymocowa� r�czk� na górze rury i przykr�ci� �rub�, zabezpieczaj�c j� sworzniem (4) 



UTRZYMANIE�
Wkład filtracyjny czy�ci� po ka�dym u�yciu: 

1. Otworzy� oczyszczacz naciskaj�c przycisk na wieczku i podnosz�c pokryw�. 

1.  Wyj�� zbiornik filtra podnosz�c go i wyci�gaj�c z odkurzacz obiema r�kami z ka�dej strony. 

2.  Przechyli� zbiornik filtra w celu usuni�cia resztek, po czym przepłuka� w��em ogrodowym, aby pozby� si�
drobnych cz�steczek. 

3.  Wkładów filtracyjnych nie trzeba wyjmowa� do czyszczenia. 



4. Wyj�� wkłady filtracyjne:

a. Odsun�� obie zasuwki na drzwiczkach filtra. 

b. Wyci�gn�� wkłady filtracyjne. Umy� elementy filtra za pomoc� w��a ogrodowego ze spryskiwaczem w celu 

usuni�cia resztek. By resztki wypadły nale�y trzyma� elementy filtra w sposób pokazany na rysunku. 

c. Umy� cały zbiornik filtra (patrz powy�ej).

d. Umie�ci� wkłady filtracyjne ponownie w zbiorniku filtra tak, by centralne wzmocnienia ramowe skierowane 

były do wewn�trz. 

e. Zasun�� zasuwki na drzwiczkach filtra.



 

7. Wło�y� zbiornik filtra do oczyszczacza korzystaj�c z przedstawionego wykresu do okre�lenia przodu i tyłu.

6. Zamkn�� pokryw� naciskaj�c przycisk na wieczku w celu wstawienia pokrywy na wła�ciwe miejsce. 

UWAGA: Do pozbycia si� nadmiernego brudu i piasku mo�na u�ywa� roztworu do czyszczenia filtrów. 

Nale�y pami�ta�, �e im czystszy filtr, tym efektywniejsze b�dzie czyszczenie. 

Okresowe Czyszczenie Ruchomych Elementów
OSTRZE�ENIE: Przed przyst�pieniem do czyszczenia ruchomych elementów nale�y odł�czy� zasilanie od 

gniazdka. 

• Sprawdzi� zw��k� Venturiego aby upewni� si�, �e �adne resztki ani włosy nie zablokowały wirnika. 

• Wirnik mo�na czy�ci� spryskuj�c go wod� z w��a ogrodowego. 

• Spryskiwa� za pomoc� w��a ogrodowego w okolicach skrzynki pływakowej w celu usuni�cia jakichkolwiek 

resztek czy piasku, by urz�dzenie miało swobod� ruchu podczas zmiany pozycji. 
• Usun�� wszelkie resztki zgromadzone pomi�dzy szynami i kołami. 

Przechowywanie 
Je�li urz�dzenie jest poza wod�, przechowywa� w suchym, zacienionym miejscu w temperaturach od 4° C do 46°C

Dbało	� o Kabel 
W miar� korzystania z oczyszczacza, kabel mo�e zacz�� si� skr�ca� (podobnie jak przewód telefoniczny). Aby to 
skorygowa�, nale�y co pewien czas prostowa� kabel na sło�cu. 

WA�NE: Regularnie sprawdza� kabel pod k�tem zewn�trznych uszkodze�. 



Linia

wody

FUNKCJA WSPINANIA SI� PO �CIANACH

PowerShark II wyposa�ony jest w opatentowany system “movable flotation technology”. Ka�da pozycja 

przemieszczania si� (I, II i III) skutkuje innym działaniem oczyszczacza podczas wspinania si� po �cianach. 

Pozycja “I” jest pozycj� domy�ln�, w której pływak znajduje si� po�rodku oczyszczacza. Zapewnia to najlepszy 

sposób czyszczenia dla wi�kszo�ci basenów. 

Pozycja “II” daje dodatkowy k�t ruchu, w którym oczyszczacz szybciej przesuwa si� wzdłu� linii wody lub �ciany 

basenu, co uskutecznia czyszczenie. 

Pozycja “III” daje zmniejszony k�t ruchu, w którym oczyszczacz przeznacza wi�cej czasu na szorowanie �cian�

basenu wzdłu� linii wody. Ta pozycja wspomaga funkcj� wspinania si� po �cianach w basenach o gładkich 

powierzchniach z materiałów takich jak kafelki czy włókno szklane.

Sposób wyboru: Pozycj� mo�na ustawi� przy zamkni�tej pokrywie u�ywaj�c przesuwanej r�czki lub przy otwartej 

pokrywie ustawiaj�c skrzynk� pływakow� na preferowanym miejscu. 

Pozycja 
przemieszczania si�

Wspinanie si� po tylnej 

	cianie 

Sposób 

wyboru 

�

Linia wody szorowanie 

�
Normalne 
Czyszczenie

�

Aktywne Mycie Dna



WA�NE WSKAZÓWKI

• Unika� upuszczania lub wrzucania maszyny do basenu. Umieszcza� oczyszczacz dalej od �ciany basenu, lecz 
nie wrzuca�. 

• Czyszczenie wkładu filtracyjnego po ka�dym u�yciu zapewni najlepsz� wydajno�� urz�dzenia. 

• Wymienia� zu�yte szczotki lub wałki piankowe. 

• Aby unikn�� zatkania elementów filtra, przed wł�czeniem oczyszczacza upewni� si�, �e wszelkie chemiczne 

proszki s� całkowicie rozpuszczone. 

• W basenie o wysokim st��eniu wapnia zaleca si� cz�stsze czyszczenie filtra. 

• Zachowa� oryginalny karton na wypadek dłu�szego przechowywania lub konieczno�ci wysyłki w razie gdyby 

oczyszczacz wymagał naprawy serwisowej. 

• Uszczelniony Mechanizm Silnika oraz zasilacz nie zawieraj� cz�	ci przeznaczonych do obsługi przez 
u�ytkownika. Otwarcie ich spowoduje automatyczne uniewa�nienie gwarancji. 

• Przed wł�czeniem oczyszczacza nale�y usun�� z basenu przedmioty takie jak termometr, zabawki itp. Takie 

przedmioty mog� zablokowa� urz�dzenie i spowodowa� uszkodzenie maszyny lub basenu. 

• Zbiornik filtra jest zaprojektowany tak, by jego zwykłe czyszczenie mo�na było przeprowadza� przy 

zamontowanych filtrach. Do czyszczenia gruntownego u�ytkownik mo�e wyj�� ka�dy wkład filtracyjny i 

przeczy�ci� go osobno. 

• Podczas zwykłego cyklu pracy oczyszczacza, cz��� urz�dzenia z r�czk� b�dzie podnosi� si� z dna basenu, 

aby umo�liwi� urz�dzeniu pokonywanie przeszkód, takich jak podniesione główne rury cyz stopnie schodów. 

• Oczyszczacze stosowane na obszarach z du�� ilo�ci� piasku musz� by� płukane wod� w okolicach wszystkich 

zastawek (zastawka zbiornika filtra znajduje si� przy przewodzie wlotowym), mog� równie� wymaga� płukania 

w okolicy przycisku na pokrywie, by mogły działa� swobodnie. 



ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW

    Je�li oczyszczacz nie zbiera drobnych lub wi�kszych resztek: 
Filtr mo�e by� zatkany, w takim przypadku nale�y go wyczy�ci�. Do usuni�cia nadmiernego brudu lub piasku 
mo�na u�y� roztworu do mycia filtrów 
Je�li oczyszczacz zaczyna działa� na chwil�, po czym przestaje pracowa�: 

• Wirnik mo�e by� zablokowany przez resztki. Nale�y go sprawdzi� i w razie potrzeby oczy�ci� zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w cz��ci „Utrzymanie”. 

• Wałek szczotkuj�cy lub szyny nap�dowe mog� by� zablokowane. Nale�y sprawdzi� je pod k�tem 
resztek i wyczy�ci� w razie potrzeby. 

• Odkurzacz pracuje pod wpływem zarówno czasomierza, jak i czujnika wykrycia �ciany basenu 
niezale�nie od tego, co uaktywnia si pierwsze. 

• Maszyna posiada 3 przewody wlotowe znajduj�ce si� na dole zbiornika filtra oraz przy wałku 
szczotkuj�cym. Nale�y je sprawdzi� pod k�tem resztek i wyczy�ci� w razie potrzeby. 

• Oczyszczacz mo�e utkn�� je�li w basenie zamontowany jest mocno wystaj�cy główny odpływ. Maszyna 
mo�e utkwi� na odpływie na krótki czas, ale ostatecznie uwolni si� sama dzi�ki wbudowanemu 
programowi. 

Wydajno�� oczyszczacza: Sposób pracy oczyszczania na ró�nych etapach poszczególnych cyklów mo�e 
niekiedy budzi� w�tpliwo�ci. Wa�ne jest, aby ocenia� wydajno�� oczyszczacza obserwuj�c wi�ksz� czysto��
basenu po tym, jak urz�dzenie zako�czy cały cykl. 
Je�li oczyszczacz nie jest w stanie wyczy�ci� dobrze basenu w ci�gu jednego cyklu lub czy�ci tylko jego 
niewielk� cz���, nale�y sprawdzi� filtr, w razie potrzeby wyczy�ci� go i upewni� si�, �e urz�dzenie nie 
zatrzymuje si� na odpływach, głowicach do czyszczenia dna lub na zabawkach. Mo�na sprawdza� efekty 
uruchamiaj�c oczyszczacz w ró�nych miejscach, aby znale	� to, które najbardziej si� sprawdza. 
Je�li resztki wypadaj� z oczyszczacza podczas wyjmowania go z wody, mo�e by� to spowodowane 
przeładowaniem filtra. Nale�y cz��ciej czy�ci� filtr oraz zwraca� uwag�, czy �adne wi�ksze resztki nie blokuj�
którego� z trzech przewodów wlotowych. Wi�ksze resztki musz� by� usuni�te z basenu przed wł�czeniem 
maszyny. Je�li klapki odpływowe nie znajduj� si� na miejscu lub s� zablokowane przez piasek czy te� li�cie w 
otwartej pozycji, mo�na je ponownie przestawi� na miejsce po uprzednim wyczyszczeniu tego obszaru. 
Je�li kabel pływakowy si� popl�cze, co mo�e by� spowodowane utkni�ciem oczyszczacza na wi�kszych 
przedmiotach takich jak kamienie, zabawki lub główne odpływy, mo�na go wyprostowa� rozkładaj�c, o ile to 
mo�liwe, na cał� długo�� na sło�cu. Ciepło sło�ca pomo�e zredukowa� sploty. 
Je�li przez szybki pokrywy widoczna jest du�a ilo�� resztek, nale�y pr�dko wyj�� oczyszczacz z wody, aby 
zmniejszy� ryzyko wypadni�cia resztek ze zbiornika filtra i dostania si� ich z powrotem do wody. 
Je�li oczyszczacz przeznacza wi�cej czasu ni� potrzeba na czyszczenie �cian lub kafelek, nale�y ustawi�
pozycj� przemieszczania si� na I (pozycja domy�lna). 



 

 

SPECYFIKACJE
Waga (bez kabla) 10,45 Kg

Długo��, rodzaj kabla 16,76 m

Materiały
Wytrzymałe tworzywo ABS – Metalowe Cz��ci z Nie�elaznej Stali 
Nierdzewnej

Element Silnika Pompa Nap�d Płytka drukowana (PCB)

Pr�dko�� (rpm) 2 700 55 -

Napi�cie
24V pr�du 
stałego

22V pr�du 
stałego

5V pr�du stałego

Pr�d (amp) 2,62A 0,63A -

Uszczelnienie Wodoodporne
Potrójny Redundantne Uszczelnienia Promieniowe Wału oraz pier�cie� stały 
(0-ring)

Obudowa Silnika Uszczelniony, Wodoodporny, wytrzymałyPolipropylen

Ochrona Przeci��eniowa Elektroniczna Kontrola Przeci��enia z Automatycznym Wył�cznikiem

Filtr

Rodzaj Zdejmowalny, Wielorazowy Wkład Karbowany

Elementy Filtruj�ce Mieszanina karbowanej celulozy i poliestru

KontrolaProcedur Czyszczenia

Rodzaj Mikroprocesor z funkcj� Adaptive Seek Control Logic (ASCL®)

Cykl czyszczenia Pełny Cykl Szybki Cykl

4 godziny 90 minut

System Nap�dowy
Nap�d Bezpo�redni Szyna Nap�dowa w/Poliuretan oraz System Panewek ze 
�ywicy Acetalowej i Stali Nierdzewnej

�ródło zasilania

Pocz�tkowe Napi�cie Wej�ciowe 230V pr�du zmiennego

Wtórne Napi�cie Wyj�ciowe 24V pr�du stałego

Znamionowy Pr�d Wyj�ciowy 4A

Waga 3,8 Kg

Wysyłka

Długo�� Szeroko�� Wysoko��

Wymiary Kartonu (mm) 620 440 752

Waga Wysyłkowa z Pudełkiem do 
Przechowywania Elementów

22,3 Kg



 

WA�NE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZE�STWA�
Ten automatyczny oczyszczacz do basenu został wyprodukowany z najwi�ksz� trosk� o bezpiecze�stwo 
u�ytkowników. Zalecamy stałe stosowanie nast�puj�cych �rodków ostro�no�ci: 

ZACHOWA� NINIEJSZ� INSTRUKCJ��

1. ZAWSZE WKŁADA� MASZYN DO WODY PRZED PODŁ�CZENIEM JEJ DO GNIAZDKA 

2. DLA BEZPIECZE�STWA OSÓB KORZYSTAJ�CYCH Z BASENU WA�NE JEST, BY WYJMOWA� OCZYSZCZACZ Z 
WODY ZARAZ PO U�YCIU. TO MO�E RÓWNIE� WYDŁU�Y� OKRES SPRAWNO
CI URZ�DZENIA. 

3. PODŁ�CZA� MASZYN WYŁ�CZNIE DO ZABEZPIECZONEGO GNIAZDKA 230 V PR�DU ZMIENNEGO, KTÓRE JEST 
CHRONIONE PRZED ZWARCIAMI. W CELU OCHRONY LUDZI PRZED PORA�ENIEM PR�DEM W WYNIKU 
USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ NALE�Y ZAMONTOWA� ZABEZPIECZENIE RÓ�NICOWE 30 MA. 

4. NIE MANIPULOWA� PRZY MASZYNIE, GDY JEST PODŁ�CZONA DO GNIAZDKA. 

5. NIE KORZYSTA� Z PRZEDŁU�ACZA. MO�E TO SPOWODOWA� ZAGRO�ENIE LUBUSZKODZI� OCZYSZCZACZ. 

6. NIGDY NIE PRZEBYWA� W BASENIE PRZY DZIAŁAJ�CYM URZ�DZENIU. 

7. NIGDY NIE DOPU
CI�, BY WTYCZKA ZNALAZŁA SI W BASENIE. 

8. NIE WŁ�CZA� URZ�DZENIA POZA WOD�. SPOWODUJE TO USZKODZENIE USZCZELNIENIA SILNIKA ORAZ 
UNIEWA�NIENIE GWARANCJI. 

9. NIE WYCI�GA� OCZYSZCZACZA Z BASENU PRZY BOCZNEJ 
CIANIE. MOGŁOBY TO USZKODZI� MASZYN LUB 

CIAN BASENU. 

10. NIE ZAKOPYWA� PRZEWODU. USZKODZONE PRZEWODY WYMIENI�.  

11. OSTRZE�ENIE – BY ZMNIEJSZY� RYZYKO URAZU, NIE NALE�Y POZWALA� DZIECIOM U�YWA� OCZYSZCZACZA 
JE�LI NIE S� POD �CISŁYM NADZOREM.  

12. JE�LI PRZEWÓD ZASILANIA JEST USZKODZONY, MUSI ZOSTA� WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA, 
PRZEDSTAWICIELA SERWISOWEGO LUB PODOBNIE WYKWALIFIKOWAN� OSOB� W CELU UNIKNI�CIA 
ZAGRO�ENIA. 

CHO� OCZYSZCZACZ ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY TAK, BY PRACOWAŁ MO�LIWIE NAJBEZPIECZNIEJ, ZALECAMY ZACHOWA� OSTRO�NO
� PODCZAS JEGO 

U�YWANIA I REGULARNIE SPRAWDZA� PRZEWÓD POD K�TEM USZKODZE�, PODOBNIE JAK PRZY KA�DYM URZ�DZENIU ELEKTRYCZNYM. PO U�YCIU NALE�Y 

WYJ�� URZ�DZENIE I PRZEPŁUKA� 
WIE�� WOD�, A TAK�E WYPROSTOWA� EWENTUALNE SPLOTY KABLA. 



1 RCX97471YE 12 RCX97445 23 RCX97506 34 RCX97403 45 RCX50061

2 RCX97477 13 RCX97407 24 RCX97505GR 35 RCX97508GR 46

3 RCX97423 14 RCX97414 25 RCX97435 36 RCX12011 47 RCX26008

4 RCX97472 15 RCX97455 26 RCX97507GR 37 RCX97459 48 RCX97511GR

5 RCX97431 16 RCX12010 27 RCX26000 38 RCX97429 49 RCX97409

6 RCX97433 17 RCX12002 28 RCX97461 39 RCX59002 50 RCX97410

7 RCX70101 18 RCX11000 29 RCX97525WCE 40 RCX12301 51 RCX97427

8 RCX97417 19 RCX97490 30 RCX97510GR 41 RCX59003 52 RCX97480YE

9 RCX97417S 20 RCX40117 31 RCX97401 42 RCX12302

10 RCX97405 21 RCX97501GR 32 RCX97509GR 43 RCX59004

11 RCX97415 22 RCX97502GR 33 RCX97445 44 RCX59006


