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R�czne urz�dzenie do 
czyszczenia basenów i spa 



SERWIS I ISTOTNE �RODKI BEZPIECZE�STWA

INFORMACJE SERWISOWE 

 UWAGA: Wszystkie naprawy wymagaj�ce demonta�u musz� by� 
wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu firmy Water Tech. By 
uzyska� wi�cej informacji na temat napraw, odwied� stron� internetow� 
www.watertechcorp.com, lub zadzwo� pod numer 1 -800-298-8800. 

 UWAGA: By zminimalizowa� ryzyko po�aru, pora�enia pr�dem, 
uszkodzenia ciała lub urz�dzenia, prosimy o post�powanie zgodnie z 
nast�puj�cymi ostrze�eniami: 

 

 

Upewnij si�, �e urz�dzenie jest wył�czone, zanim wykonasz jego czyszczenie, lub 
inn�, rutynow� czynno�� konserwacyjn�. 

 

W momencie ładowania urz�dzenia, nie wolno obsługiwa� go mokrymi r�koma lub 
bez butów. 

 

Korzystaj jedynie z dostarczonej ładowarki, w celu jego ponownego naładowania. 
Nie korzystaj z dostarczonej ładowarki w poł�czeniu z jakimkolwiek innym 
urz�dzeniem. 

 

By chroni� si� przed ryzykiem pora�enia pr�dem, nie umieszczaj ładowarki w 
wodzie, lub jakimkolwiek innym płynie. 

 

By unikn�� uszkodze� ładowarki i przewodu, nigdy nie przeno� ładowarki trzymaj�c 
j� za przewód. Nie ci�gnij go odł�czaj�c urz�dzenie od gniazdka. Zamiast tego, 
mocno chwy� obudow� ładowarki i poci�gnij by odł�czy�. Nie ci�gnij kabla i nie 
opieraj go na ostrych kraw�dziach lub rogach. 

 

Nie pozwól, by kabel zwisał z kraw�dzi stołu lub blatu. Nie powinien on opiera� si� 
na gor�cych powierzchniach. 

 

Nie uruchamiaj urz�dzenia z uszkodzonym przewodem lub ładowark�. 

 

Nie u�ywaj/przechowuj ładowarki na zewn�trz. Urz�dzenie czyszcz�ce ładuj w 
zadaszonym, suchym miejscu. Nie wystawiaj ładowarki na działanie nadmiernych 
poziomów wilgoci i skrajnych temperatur. 

 

Dla uzyskania najlepszego poziomu wydajno�ci, u�ywaj ładowarki w miejscu, gdzie 
temperatura zawiera si� w zakresie mi�dzy 10 a 40 stopni Celsjusza. 

 

Odł�cz ładowark� od zasilania, gdy z niej nie korzystasz, a tak�e przed 
wykonaniem jakiegokolwiek rutynowego czyszczenia lub konserwacji. 

 

Stosowanie przedłu�aczy jest niezalecane. Podł�czaj ładowark� wył�cznie do 
odpowiednio uziemionego, standardowego gniazda elektrycznego (120/60 Hz w 
USA, 240V 50Hz poza USA). 

Je�eli odkurzacz nie pracuje tak jak powinien lub został upuszczony lub 
uszkodzony w jakikolwiek  sposób, nale�y przed ponownym u�yciem przekaza� go 
do centrum serwisowego. Zadzwo� pod numer 1-800-298-8800, lub odwied� stron� 
internetow� www.PoolBlaster.com, w celu odnalezienia najbli�szego centrum 
serwisowego. 

 

Niniejszy produkt zawiera uszczelnione ogniwo NiMH. Nie podgrzewaj ogniwa, 
wybuchnie ono przy wysokiej temperaturze. Zawsze utylizuj baterie zgodnie z 
krajowym prawodawstwem. 

 

W skrajnych warunkach mog� wyst�pi� wycieki z akumulatora. Je�eli płyn z 
akumulatora dostanie si� na powierzchni� Twojej skóry, natychmiastowo zmyj go 
wod�. Je�eli dostanie si� do oczu, natychmiast przepłucz je łagodnym roztworem 
wody i sody oczyszczonej, a nast�pnie uzyskaj pomoc medyczn�. 

 

Nie korzystaj z  urz�dzenia, je�eli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone. 
 

Korzystaj z urz�dzenia jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w ramach  
niniejszej instrukcji. Korzystaj wył�cznie z akcesoriów i filtrów dostarczonych przez  
Water Tech. 

 

Nigdy nie pozostawiaj swojego urz�dzenia podł�czanego do zasilania, w przypadku 
długoterminowego przechowywania. 

 

NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO URZ�DZENIA DO CZYSZCZENIA  
SPA/BASENÓW W WODZIE BEZ NADZORU, GDY JEST WYŁ�CZONE LUB PO 
WYCZERPANIU JEGO BATERII. 

 

Nie korzystaj z tego urz�dzenia do czyszczenia otworów w basenie. Zostało ono 
zaprojektowane do ogólnej konserwacji basenów i spa. 

 

Urz�dzenie zaprojektowano wył�cznie do stosowania pod wod�. Nie próbuj stosowa� 
urz�dzenia do czyszczenia czegokolwiek, poza Twoim basenem lub spa.  
Twoje urz�dzenie nie jest przeznaczone do stosowania w roli odkurzacza ogólnego 
przeznaczenia. 

 

Nale�y uwa�nie nadzorowa� dzieci, je�eli korzystaj� one z urz�dzenia. Nie pozwól by 
urz�dzenie to było stosowane w charakterze zabawki. 

 

Niniejsze urz�dzenie wytwarza ssanie. Dlatego włosy, lu�na odzie�, palce i inne 
cz��ci ciała musz� znajdowa� si� z dala od jego otworów i cz��ci ruchomych. 

 

Urz�dzenie musi by� umieszczone pod wod�, by działa� prawidłowo. 

 

Gdy nie jest w u�yciu, nale�y je przechowywa� w zadaszonym, czystym, suchym  
miejscu. Nie nale�y zostawia� go pod wod�, bezpo�rednio pod wpływem �wiatła  
słonecznego, nie wolno tak�e wystawia� urz�dzenia na działanie skrajnych temperatur. 

 

Mo�esz pracowa� z urz�dzeniem bez nakładki głowicy, jednak w przypadku jej  
stosowania, upewnij si�, �e szczotki i kółka s� na swoich miejscach. 

 

Nie korzystaj z urz�dzenia bez filtra/uszczelki i osłony nosa. 

 

Zawsze wymieniaj uszkodzone worki filtruj�ce/pier�cienie uszczelniaj�ce, niezwłocznie. 
 

Unikaj zasysania twardych obiektów o ostrych kraw�dziach, mog� one uszkodzi�  
wewn�trzne powierzchnie filtra. 

 

Nie korzystaj z urz�dzenia do zbierania toksycznych lub palnych substancji, 
nie u�ywaj go w obecno�ci wybuchowych lub łatwopalnych gazów. 

 

Nigdy nie wkładaj lub nie wrzucaj �adnych obiektów, do �adnego z otworów w  
urz�dzeniu. Staraj si�, by wszystkie otwory były wolne od li�ci, kamieni lub czegokolwiek, c
mogłoby znacz�co ograniczy� przepływ wody. 
Nie korzystaj z urz�dzenia na, lub w pobli�u gor�cych powierzchni. 
Zachowaj szczególn� ostro�no�� w przypadku prowadzenia czyszczenia na schodach. 



OBUDOWA POOL BLASTER® 

ŁADOWARKA

GŁOWICA ODKURZACZA - KOŁA

GŁOWICA ODKURZACZA - SZCZOTKI

WIELOZADANIOWY, MO	LIWY DO PONOWNEGO  
U	YCIA WOREK FILTRUJ�CY/PIER
CIE� USZCZELNIAJ�CY 

OSŁONA NOSA 

GŁOWICA ODKURZACZA 

LEJ R�CZKA
POKR�TŁO ON/OFF

ZACISK

OSŁONA NOSA

ZACISK SPR�	YNOWY 

POŁ�CZENIE KIJA ODKURZACZA

L.p Opis Numer referencyjny 
cz��ci 

Ilo�� 

1 Głowica Odkurzacza PBA006 1 

2 Głowica Odkurzacza - Szczotki PBW049 6 

3 Głowica Odkurzacza - Koła PBW050 5 

4 Osłona nosa PBA002 1 

5 Wielozadaniowy, mo�liwy do ponownego u�ycia 
worek filtruj�cy z pier�cieniem uszczelniaj�cym PBW022AP 1 

6 Pool Blaster PBA005 1 

7 Ładowarka PBA099* 1 

8 Zacisk spr��ynowy PBW041 1 

DODATKOWE DOST�PNE CZ�
CI: Worek na piach i szlam 
(Numer referencyjny cz��ci PBW022SS) 
Worek mikro-filtruj�cy (Numer referencyjny cz��ci PBW022MF), 
stosowany w 
poł�czeniu z workiem na piach i szlam 
Przedłu�ka W��a do pracy na płyciznach (Numer referencyjny 
cz��ci PBASHA) 
* Ładowarka USA (Numer referencyjny cz��ci PBA099L) 
* Ładowarka Europejska 230V (nr referencyjny cz��ci WT3843) 

 

WIELOZADANIOWY, MO	LIWY DO PONOWNEGO  
U	YCIA WOREK FILTRUJ�CY/PIER
CIE� USZCZELNIAJ�CY 



PRZYGOTOWANIE TWOJEGO URZ	DZENIA DO PRACY
ŁADOWANIE TWOJEGO URZ	DZENIA CZYSZCZ	CEGO 

Ładowanie akumulatorów.

�RODKI OSTRO
NO�CI 

• Upewnij si�, �e zasilanie jest realizowane z 
normalnym, domowym napi�ciem - 120 V, 60 Hz 
(240 V, 50Hz poza USA), Zasilanie pr�dem 
przemiennym. 

• W momencie ładowania urz�dzenia, nie wolno 
obsługiwa� go mokrymi r�koma lub bez butów. 

• Nie u�ywaj i nie przechowuj swojej ładowarki poza 
domem, ładowanie nale�y przeprowadza� w 
zadaszonym pomieszczeniu, które jest suche i 
czyste. Dla najlepszego efektu, ładowanie nale�y 
prowadzi� w miejscu, gdzie temperatura zawiera si� 
w zakresie od 10 do 37 stopni Celsjusza. 

• Nie korzystaj z dostarczonej ładowarki w 
poł�czeniu z jakimkolwiek innym urz�dzeniem 
Korzystaj jedynie z dostarczonej ładowarki, w 
celu jego ponownego naładowania. 

• Odł�cz Pool Blaster od ładowarki, gdy z niego nie 
korzystasz. 

• Odł�cz ładowark� od zasilania, gdy z niej nie 
korzystasz, a tak�e przed wykonaniem 
jakiegokolwiek rutynowego czyszczenia lub 
konserwacji. 

• Podł�czaj ładowark� wył�cznie do odpowiednio 
uziemionego, standardowego gniazda 
elektrycznego (120/60 Hz w USA, 240V 50Hz poza 
USA). 

• By unikn�� ryzyka pora�enia pr�dem, nie 
umieszczaj ładowarki w wodzie, lub jakimkolwiek 
innym płynie. 

• By unikn�� uszkodze� ładowarki i przewodu, nigdy 
nie przeno� ładowarki trzymaj�c j� za przewód. Nie 
ci�gnij go odł�czaj�c urz�dzenie od gniazdka. 
Zamiast tego, mocno chwy� obudow� ładowarki i 
poci�gnij by odł�czy�. Nie ci�gnij kabla i nie opieraj 
go na ostrych kraw�dziach lub rogach. 

• Nie pozwól, by kabel zwisał z kraw�dzi stołu lub 
blatu. Nie powinien on opiera� si� na gor�cych 
powierzchniach. Urz�dzenie nale�y umie�ci� z dala 
od tego typu gor�cych powierzchni. 

Ładowanie akumulatorów po raz pierwszy. 

Ładuj urz�dzenie Pool Blaster wył�cznie przy 
pomocy ładowarki z nim dostarczonej. Ładowarka 
dostarczona z urz�dzeniem została zaprojektowana 
specjalnie dla niego. 
Zestaw akumulatorów dla Twojego urz�dzenia jest 
dostarczany w stanie nienaładowanym. 

Musisz wykona� przynajmniej 12-godzinne 
ładowanie przed pierwszym u�yciem 

urz�dzenia. 


YWOTNO�� BATERII 

• Akumulator powinien zapewni� bardzo dług� 
�ywotno��. Je�eli silnik, akumulatory lub ładowarka 
przestan� pracowa�, prosimy o zapoznanie si� z 
informacjami gwarancyjnymi lub cz�sto zadawanymi 
pytaniami. 

• Przedział akumulatorów fabrycznie uszczelniony w 
obr�bie silnika, nie mo�na go wymieni�. Nie próbuj, 
w �aden sposób, niszczy� lub rozkłada� silnika lub 
jakichkolwiek jego komponentów. Pod �adnym 
pozorem nie próbuj otwiera� obudowy silnika lub 
akumulatorów, lub wymienia� ich samodzielnie. 

GNIAZDO ŁADOWANIA

BY PONOWNIE NAŁADOWA� AKUMULATOR: 

1 . Przekr�� pokr�tło w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, by je usun��. Pozwoli to na odsłoni�cie 
gniazda ładowania. 
UWAGA: W momencie usuwania osłony, normalnym stanem 
rzeczy b�dzie d�wi�k uciekaj�cego powietrza. Powietrze we 
wn�trzu urz�dzenia po prostu ulega rozszerzeniu 
termicznemu, z uwagi na  temperatur� pracuj�cego silnika. 

2. Podł�cz przewód ładowarki do gniazda na urz�dzeniu 
czyszcz�cym. 

3. Podł�cz ładowark� do odpowiedniego gniazda 
elektrycznego. Ponowne ładowanie trwa około 10-12 godzin. 

4. Po przeprowadzeniu procedury ładowania upewnij si�, �e 
pokr�tło uruchamiaj�ce urz�dzenie jest w pełni 
zabezpieczone i przestawione w poło�enie ON,  zanim 
uruchomisz swój odkurzacz. 

5. Pokr�tło uruchamiaj�ce nale�y odł�czy� od urz�dzenia i 
powiesi� na zał�czonej smyczy, do momentu osi�gni�cia 
przez odkurzacz gotowo�ci do u�ycia. 

Nie pozostawiaj urz�dzenia podł�czonego do ładowarki 
przez okres dłu�szy ni� 24 godziny. 

UWAGA: Dokr�� mocno pokr�tło do uruchamiania urz�dzenia, 
zanim umie�cisz je w wodzie. Umieszczanie urz�dzenia w 
wodzie bez odpowiedniego dokr�cenia pokr�tła ON-OFF 
naruszy warunki gwarancji. 

POZYCJA WYŁ�CZONA POZYCJA WŁ�CZONA 

UWAGA: 
NIE UMIESZCZAJ 
URZ�DZENIA W 
WODZIE BEZ POKRYWY 



PRZYGOTOWYWANIE GŁOWICY 
SS	CEJ/UMIESZCZANIE WORKA 
FILTRUJ	CEGO 

PRZYGOTOWANIE TWOJEGO URZ	DZENIA DO PRACY

Umieszczanie kół i szczotek w głowicy ss�cej. 

Twoje urz�dzenie Pool Blaster zostało fabrycznie wyposa�one 
w koła i szczotki, w sposób, który uznali�my za 
najefektywniejszy w wi�kszo�ci zastosowa� basenowych. 

Głowica ss�ca, wraz z 
kołami i szczotkami, 
dostarczana razem z Twoim 
urz�dzeniem Pool Blaster. 

Je�eli b�dziesz chciał testowa� ró�norakie konfiguracje, 
mo�esz u�ywa� głowicy tylko z kołami lub szczotkami i 
przednim kołem. 

Głowica w 
konfiguracji tylko z 
kołami 

Głowica w konfiguracji ze 
szczotkami i przednim 
kołem 

UWAGA: Wprowadzanie kół do głowicy odkurzacza mo�e 
wymaga� u�ycia siły. Je�eli czynno�� oka�e si� 
problematyczna, prostsze mo�e okaza� si� umieszczenie kół 
poprzez oparcie  ich na twardej powierzchni i wepchni�cie ich 
do głowicy. 

 UWAGA:  Koła LUB Szczotki z przednim kołem 
montuje si� przed stosowaniem urz�dzenia. Firma Water 
Tech nie odpowiada za uszkodzenia basenu, je�eli �adne z 
kół lub szczotki z kołem przednim nie s� zamontowane na 
głowicy przed u�yciem. 

UWAGA: Nie powinna istnie� konieczno��, w celu wykonania 
powy�szej czynno�ci, przyło�enia nadmiernej siły. Je�eli 
czynno�� jest kłopotliwa, upewnij si�, �e worek filtruj�cy nie 
blokuje uszczelki, i �e w obr�bie osłony czy leja nie wyst�puj� 
inne przeszkody,  takie jak brud czy piach. 

Wprowadzanie Worka Filtruj�cego i Osłony Nosa 

• Umie�� urz�dzeni na stabilnej i bezpiecznej 
powierzchni. 

• Umie�� worek filtracyjny (Numer referencyjny 
cz��ci CAT022AP) wewn�trz urz�dzenia, jak 
wskazano na diagramie. Upewnij si�, �e gumowy 
pier�cie� uszczelniaj�cy odpowiednio 
umieszczono na leju. Cały worek filtracyjny musi 
znale�� si� we wn�trzu leja, co pozwoli upewni� 
si�, �e głowica zamyka si� całkowicie. 

• Zamknij zacisk mocuj�cy filtr/uszczelk�. 
• Nigdy nie korzystaj z urz�dzenia bez odpowiednio 

zamocowanego filtra. Taki stan rzeczy doprowadzi 
do uszkodzenia wirnika i naruszenia gwarancji. 



JAK KORZYSTA� Z TWOJEGO URZ	DZENIA POOL BLASTER

 UWAGA: Urz�dzenie zaprojektowano wył�cznie do stosowania 
pod wod�. 

TEMPERATURA PRACY 
Urz�dzenie musi by� umieszczone pod wod�, by działa� prawidłowo. 
Maksymalna temperatura pracy zawiera si� mi�dzy +5°C a +40°C. 
Maksymalna gł�boko�� pracy to 4.5 m (15 stóp). 

Twoje urz�dzenie czyszcz�ce zaprojektowano do odkurzania Twojego 
basenu czy SPA na trzy sposoby: 

A. Odkurzanie przy pomocy r�czki, z usuni�t� głowic�. 
B. Odkurzanie przy pomocy r�czki, z doł�czon� głowic�, z doł�czonymi 

szczotkami lub kołami, zale�nie od typu basenu. 

C. Odkurzanie przy pomocy standardowego kija (niedostarczany razem z 
urz�dzeniem), z doł�czon� głowic� odkurzacza. 

Uwaga: W przypadku stosowania kija, niezb�dne jest u�ycie głowicy. 

Dobór Odpowiedniego Worka Filtruj�cego 

Standardowy wielozadaniowy worek filtruj�cy 
Pool Blaster, wraz ze standardowym workiem filtruj�cym, nadaje si� 
wył�cznie do rutynowej konserwacji basenów. Je�eli w basenie znajdzie 
si� nadmierna ilo�� zanieczyszcze� (np. po przerwie zimowej, po burzy, 
lub w innych podobnych przypadkach), nale�y by� �wiadomym, �e 
b�dziesz musiał opró�nia� worek filtra du�o cz��ciej ni� zwykle. Mo�e 
zaj�� konieczno�� przeprowadzenia kilkunastu cykli ładowania i 
czyszczenia, w celu całkowitego „wysprz�tania” basenu. 

Worek mikro-filtruj�cy 
Worek mikro-filtruj�cy nale�y stosowa� w celu usuwania z basenu 
drobnego piachu, szlamu, alg i innych małych cz�steczek. 
Musisz by� �wiadomy wysokiego stopnia filtracji, którego osi�gni�cie 
gwarantuje ten worek. Worek ten napełnia si� du�o szybciej, ni� worek 
ogólnego przeznaczenia, st�d nale�y go cz�sto opró�nia� w trakcie 
czyszczenia, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajno�ci. 

 UWAGA: Nie korzystaj z urz�dzenia bez  

filtra/uszczelki i osłony nosa. Post�powanie w ten  
sposób narusza gwarancj�. 

Korzystanie ze standardowego kija basenowego 
R�czka twojego urz�dzenia czyszcz�cego jest 
zaprojektowana tak, by� był w stanie korzysta� z 
jakiegokolwiek standardowego kija. By zamocowa� kij, po 
prostu wci�nij szpilki do jego blokowania. Dopasuj otwory w 
kiju, a nast�pnie zwolnij zacisk. 

 UWAGA: Nie opieraj si� na kiju. 

• Upewnij si�, �e urz�dzenie jest wył�czone, przed wykonaniem 
wymiany filtra lub innych, rutynowych czynno�ci 
konserwacyjnych. 

• Umie�� urz�dzeni na stabilnej i bezpiecznej powierzchni (usu� 
kij, je�eli ten jest zamocowany). 

• Odepnij osłon� nosa 
• Usu� uszczelk�/worek filtra, wyci�gaj�c je z leja. 

• Odwró� worek filtra na jego drug� stron�, przepłucz go w��em 
ogrodowym lub w zlewie. Uwaga: Nie pierz filtra, nie czy�� go z 
u�yciem detergentów. 

• Wprowad� worek filtra ponownie na jego miejsce i załó� osłon� 
głowicy. 

• Uwaga: Twój filtr nale�y wymieni� je�eli zu�yta jest uszczelka, 
lub gdy jego worek jest przerwany. 

W celu wyczyszczenia filtrów:

UWAGA: Istniej� dwa sposoby na usuni�cie urz�dzenia z basenu, po 
zako�czeniu procedury czyszczenia. 

W MOMENCIE STOSOWANIA R�CZKI: Podnie� urz�dzenie, z nosem 
skierowanym do góry, co pozwoli wodzie na odpłyni�cie z tylnej i bocznych 
jego cz��ci. 

Z POMOC� „KIJA BASENOWEGO”: Usu� urz�dzenie z basenu z jego 
doln� cz��ci� skierowan� w gor� i r�czk� skierowan� w dól. Pozwoli to na 
usuni�cie wody i utrzymanie brudu we wn�trzu urz�dzenia. 

Czyszczenie wymiennych worków filtracyjnych 
W celu uzyskania maksymalnej wydajno�ci czyszczenia, worek 
filtra/uszczelka musz� by� sprawdzone, opró�nione i wyczyszczone po 
ka�dym u�yciu, lub w ka�dym przypadku, gdy zauwa�ysz, �e wydajno�� 
Twojego odkurzacza spada. 

Gdy przygotujesz Twoje urz�dzenie do u�ycia, mo�esz umie�ci� je w Twoim 
basenie lub spa. 

• Umie�� urz�dzenie czyszcz�ce z boku Twojego spa lub 
basenu i uruchom je. 
 Nale�y powy�sz� czynno�� przeprowadzi� poza wod�, zanim 
zanurzysz urz�dzenie. 

• Gdy uruchomisz urz�dzenie, mo�na zanurzy� go całkowicie w 
wodzie i rozpocz�� prac�. 

• Niniejsze urz�dzenie zaprojektowano tak, by mogło znajdowa� 
si� w wodzie wył�cznie w stanie „Wł�czonym”. Jest ono 
zasilane z akumulatorów. W momencie gdy urz�dzenie jest 
zanurzone w wodzie i nie pracuje, mo�e doj�� do nadmiernych 
przecieków, co z kolei doprowadzi do naruszenia gwarancji. 
Nigdy nie pozostawiaj swojego urz�dzenia w wodzie, gdy nie 
pracuje. 

SZPILKI USTALAJ�CE POZYCJE



KONSERWACJA 

Istotne wskazówki: 

• Gdy nie jest w u�yciu,  urz�dzenie nale�y przechowywa� 
w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. Nie nale�y 
zostawia� go pod wod�, bezpo�rednio pod wpływem 
�wiatła słonecznego, nie wolno tak�e wystawia� 
urz�dzenia na działanie skrajnych temperatur. 

• Mo�esz wyczy�ci� obudow� przy pomocy wody z mydłem. 
Unikaj stosowania rozpuszczalników w odniesieniu do 
komponentów plastikowych. Wi�kszo�� plastików ulega 
uszkodzeniu po wej�ciu w kontakt z wieloma typami 
komercyjnych rozpuszczalników. Korzystaj z czystej 
�cierki do usuwania pyłu, brudu, smaru, oleju etc. 

• Pokr�tło uruchamiaj�ce urz�dzenie nale�y okresowo 
smarowa� smarem na bazie sylikonu. 

• Pokr�tło uruchamiaj�ce nale�y odł�czy� od urz�dzenia 
i powiesi� na zał�czonej smyczy, do momentu 
osi�gni�cia przez odkurzacz gotowo�ci do u�ycia. 

 UWAGA: Nie pozwól nigdy, by płyn hamulcowy, benzyna, 
produkty naftowe czy oleje wchodziły w kontakt z komponentami 
plastikowymi. Zawieraj� one chemikalia, które mog� uszkodzi�, osłabi� 
lub zniszczy� struktur� plastiku. 

 UWAGA: Nie modyfikuj niniejszego narz�dzia i nie twórz 
akcesoriów, których stosowanie z tym urz�dzeniem jest 
nieaprobowane. Jakakolwiek tego typu modyfikacja lub bł�dne 
zastosowanie  mog� skutkowa� sytuacj� niebezpieczn�, która mo�e 
potencjalnie doprowadzi� do powa�nych uszkodze� ciała. Przedział 
akumulatorów fabrycznie uszczelniony w obr�bie silnika, nie mo�na go 
wymieni�. Nie próbuj, w �aden sposób, niszczy� lub rozkłada� silnika 
lub jakichkolwiek jego komponentów. Zamiast tego, przeka� swoje 
urz�dzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Niewypełnienie 
tych instrukcji mo�e spowodowa� uniewa�nienie gwarancji. 

• Ogólna konserwacja Twojego urz�dzenia czyszcz�cego to 
tak�e okazjonalne czyszczenie O-ringów przeł�cznika 
uruchamiaj�cego odkurzacz, a tak�e stosowanie  smarów 
silikonowych. Dzi�ki temu mo�liwe jest łatwiejsze 
obracanie elementu i uzyskanie szczelnego poł�czenia. 
Smary dost�pne s� w ka�dym sklepie z akcesoriami do 
basenów. 

• We wn�trzu osłony nosa (Numer referencyjny cz��ci 
PBA002) znajduje si� oparty na klapie zawór. By 
utrzyma� swobod� ruchów zaworu, nale�y czy�ci� go po 
ka�dym u�yciu. Pozwoli to na utrzymanie odpadków we 
wn�trzu urz�dzenia w momencie gdy jest ono usuwane z 
basenu. 

INFORMACJE SERWISOWE 

UWAGA: Wszystkie naprawy wymagaj�ce demonta�u musz� by� 
wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu firmy Water 
Tech. W celu uzyskania informacji na temat najbli�szego centrum 
serwisowego skontaktuj si� z nami pod darmowym numerem 
telefonu  1-800-298-8800. Nieautoryzowane naprawy naruszaj� 
gwarancj�. 

Przechowywanie Urz�dzenia Pool Blaster 

UWAGA: Pool Blaster korzysta z nowoczesnych baterii z ogniwami 
NiMH. Takie same akumulatory stosowane s� w wielu telefonach 
komórkowych. W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji i chłodzenia 
baterii i układu nap�dowego, nale�y dookoła urz�dzenia Pool Blaster 
zapewni� pewn� ilo�� wolnej przestrzeni. Od czasu do czasu woda 
mo�e dosta� si� do urz�dzenia. W celu usuni�cia wody nale�y 
ka�dorazowo, po u�yciu urz�dzenia, usun�� pokr�tło ON-OFF, 
przekr�ci� maszyn� tak, by pokr�tło było skierowane do dołu, a 
nast�pnie przechyli� je na bok, we wszystkich kierunkach. Ilo�� wody 
mo�e by� bardzo niska, niemal niezauwa�alna. Po usuni�ciu 
pozostało�ci wody, skorzystaj z suszarki, by pozby� si� jakiejkolwiek 
wilgoci zgromadzonej we wn�trzu przedziału silnikowego. Woda 
znajduj�ca si� w obudowie Pool Blaster stanowi zagro�enie dla 
bezpiecze�stwa, nale�y j� usun��, w celu unikni�cia korozji w 
rozumieniu długoterminowym. Akumulatory silnika urz�dzenia Pool 
Blaster cechuj� si� dług� �ywotno�ci�, a prowadzona w sposób 
odpowiedni konserwacja pozwoli na jej spore wydłu�enie. 

UWAGA: Odł�cz ładowark� urz�dzenia Pool Blaster przed jego 
zmagazynowaniem. 

Urz�dzenie nale�y przechowywa� w zadaszonym, czystym i suchym 
miejscu, z dala od bezpo�redniego �wiatła słonecznego, skrajnych 
temperatur i deszczu. Nie przechowuj urz�dzenia w gara�u, lub 
jakimkolwiek miejscu, gdzie mogłoby zamarzn��. Przechowywanie 
Urz�dzenia Pool Blaster w obszarach o du�ej wilgotno�ci mo�e, wraz z 
upływem czasu, mie� wpływ na wydajno�� akumulatora. 

Pokr�tło uruchamiaj�ce nale�y odł�czy� od urz�dzenia i powiesi� na 
zał�czonej smyczy, do momentu osi�gni�cia przez odkurzacz 
gotowo�ci do u�ycia. 

Dla Twojej wygody, Pool Blaster posiada owalne wej�cie dla adaptera 
kija, na którym mo�esz powiesi� urz�dzenie. 

Długoterminowe Przechowywanie 

Nale�y post�powa� zgodnie z powy�szymi instrukcjami i odł�czy� 
ładowark� od gniazda elektrycznego. 

Twoje urz�dzenie nale�y, w czasie jego przechowywania, ładowa� raz 
na miesi�c, w celu utrzymania akumulatorów w dobrym stanie. Nie 
pozostawiaj urz�dzenia podł�czonego do ładowarki przez okres 
dłu�szy ni� 24 godziny. 

W trakcie ładowania po raz pierwszy,  bo długoterminowym okresie 
przechowywania, maksymaln� wydajno�� urz�dzenia osi�ga si� po 2-3 
u�yciach. 
Pokr�tło uruchamiaj�ce nale�y odł�czy� od urz�dzenia i powiesi� na 
zał�czonej smyczy, do momentu osi�gni�cia przez odkurzacz 
gotowo�ci do u�ycia. 



 

CZ�STO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Pokr�tło ON-OFF ci��ko si� obraca. Co mog� 
zrobi�? 

Odpowied�: Wyczy�� O-ringi i nałó� smar/uszczelniacz na ich 
powierzchni�. Dzi�ki temu mo�liwe jest łatwiejsze obracanie 
elementu i uzyskanie szczelnego poł�czenia. Odnie� si� do 
działu instrukcji na temat konserwacji w celu uzyskania 
szczegółowych informacji. 

Pytanie: Czy mog� uruchomi� moje urz�dzenie poza 
wod�? 

Odpowied�: Tak, na bardzo krótki okres czasu, gry 
uruchamiasz je zanim zanurzysz je z powrotem w basenie. 

Pytanie: Gdy czyszcz� basen, sk�d b�d� wiedział, �e 
urz�dzenie nie jest zasilane? 

Odpowied�: Wi�kszo�� ludzi jest w stanie rozpozna� moment, 
gdy urz�dzenie nie jest zasilane, gdy kij przestaje wibrowa�. 
By si� upewni�, mo�esz podnie�� urz�dzenie ponad 
powierzchni� wody, zobaczy� czy pracuje, czy nie. 

Pytanie: Jak cz�sto powinienem czy�ci� mój filtr? 

Odpowied�: Mo�esz czy�ci� filtr tak cz�sto, jak chcesz, bez 
skutków ubocznych. Odwró� worek filtra na jego drug� 
stron�, przepłucz go w��em ogrodowym w zlewie. Nie pierz 
filtra, nie czy�� go z u�yciem detergentów. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji, zajrzyj do działu dotycz�cego 
czyszczenia filtra w niniejszej instrukcji. 

By wyniki były mo�liwie najlepsze, wykonuj t� czynno�� po 
ka�dym u�yciu, lub zawsze gdy zauwa�ysz spadek 
wydajno�ci Twojego urz�dzenia do czyszczenia. 

Pytanie: Czy normalnym  stanem rzeczy jest  powietrze 
uciekaj�ce z urz�dzenia po usuni�ciu pokr�tła On-Off? 

Odpowied�: Tak, silniki nagrzewaj� powietrze zgromadzone w 
ich przedziale, które rozszerza si� na skutek działania 
temperatury. 

Pytanie: Jak mog� powstrzyma� wydostawanie si� 
zanieczyszcze� z dyszy w momencie, gdy wyci�gam 
urz�dzenie z wody? 

Odpowied�: Istniej� dwa sposoby na usuni�cie urz�dzenia z 
basenu, po zako�czeniu procedury czyszczenia. 
W MOMENCIE STOSOWANIA R�CZKI: Podnie� 
urz�dzenie, z nosem skierowanym do góry, co pozwoli 
wodzie na odpłyni�cie z tylnej i bocznych jego cz��ci. 
W MOMENCIE KORZYSTANIA Z KIJA BASENOWEGO: 
Usu� urz�dzenie z basenu z jego doln� cz��ci� skierowan� 
w gor� i r�czk� skierowan� w dól. Pozwoli to na usuni�cie 
wody i utrzymanie brudu we wn�trzu urz�dzenia. 

Pytanie: Jak mog� zapobiec ucieczce piasku i szlamu z 
worka filtruj�cego? 

Odpowied�: Urz�dzenie dostarczane jest z wielozadaniowym 
workiem filtruj�cym. Dost�pny jest w sprzeda�y tak�e worek 
na piasek i szlam (Numer referencyjny cz��ci PBW022SS), 
czy te� worki mikro-filtruj�ce. By naby� te komponenty, 
skontaktuj si� z punktem handlowym, odwied� stron� 
www.PoolBlaster.com. 

Pytanie: Co stanie si�, je�eli umieszcz� urz�dzenie w 
basenie bez pokr�tła ON-OFF? 

Odpowied�: Nie korzystaj z urz�dzenia, je�eli do jego wn�trza 
dostanie si� woda. Umie�� urz�dzenie Pool Blaster na 
boku, by odcedzi� wod�. 

U�ytkowanie urz�dzenia nale�y odło�y� w czasie o 
przynajmniej 24 godziny. Je�eli to mo�liwe, mo�esz 
przyspieszy� proces suszenia za pomoc� suszarki. By 
unikn�� powa�nych uszkodze� ciała lub urz�dzenia, nie 
wymieniaj pokrywy baterii lub nie próbuj ładowa� lub 
pracowa� z nim do momentu całkowitego osuszenia. 

Pytanie: Czy mog� pozostawi� moje urz�dzenie 
podł�czone do ładowarki na stałe? 

Odpowied�: Po zako�czeniu ładowania, urz�dzenie nale�y 
odł�czy� od zasilania. Pozwoli to na zapobiegni�cie 
przeładowaniom i wydłu�y �ywotno�� akumulatorów. 
WA	NE: Odł�cz ładowark�, zanim odło�ysz swoje 
urz�dzenie w miejsce, gdzie b�dziesz je przechowywa�. 

Pytanie: Czy mog� wymieni� akumulatory samodzielnie? 

Odpowied�: Pod �adnym pozorem nie próbuj otwiera� obudowy 
silnika lub akumulatorów. Akumulatory i silnik s� montowane 
fabrycznie i uszczelnione. Sam akumulator powinien 
zapewni� bardzo dług� �ywotno��. Je�eli silnik, baterie lub 
ładowarka przestan� prawidłowo funkcjonowa�, przeka� 
swoje urz�dzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. 

Pytanie: Gdzie mog� naby� cz��ci zamienne? 

Odpowied�: Przyjrzyj si� asortymentowi cz��ci zamiennych w 
lokalnym sklepie, odwied� stron� internetow� 
www.PoolBlaster.com, lub zadzwo� pod numer 1-800-298-
8800 - w ten sposób uzyskasz wi�cej szczegółowych 
informacji. 

Pytanie: Czy chemikalia, które stosuj� w basenie uszkodz� 
moje urz�dzenie? 

Odpowied�: Urz�dzenie jest zaprojektowane tak, by w okresie 
jego u�ytkowania było ono odporne na działanie 
stosowanych w basenach substancji chemicznych. 
Jednak�e, po ka�dym u�yciu nale�y przepłuka� je �wie�� 
wod� po usuni�ciu z basenu. W ten sposób wydłu�y si� 
�ywotno��  filtra i pier�cienia uszczelniaj�cego. 

Pytanie: Czy mog� pozostawi� urz�dzenie w basenie, gdy 
go nie u�ywam? 

Odpowied�: Nie. Gdy nie jest w u�yciu, urz�dzenie nale�y 
przechowywa� w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. W 
ten sposób wydłu�y si� �ywotno�� urz�dzenia i jego 
akcesoriów. 

Pytanie: Co mam  zrobi�, gdy moje urz�dzenie nie zasysa 
odpadków? 

Odpowied�: A . Upewnij si�, �e jest ono całkowicie zanurzone w 
wodzie, i �e powietrze nie znajduje si� w przezroczystym 
leju. Urz�dzenie jest zaprojektowane wył�cznie do zasysania 
wody, nie powietrza. 
Je�eli to nie pomo�e w Twoim przypadku, sprawd� 
nast�puj�ce kwestie: 
• Upewnij si�, �e worek filtra i osłona głowicy s� wolne od 
zanieczyszcze�, które mogłyby zakłóca� przepływ wody. 
• Upewnij si�, �e gałka uruchamiaj�ca urz�dzenie Pool 
Blaster jest umieszczona w pozycji „ON”, na godzinie 12. 
• Załaduj akumulatory urz�dzenia, pozostaw je podł�czone 
do ładowarki przez przynajmniej 12 godziny. 


