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Gratulujeme k zakoupení bazénového čističe POWER 4.0. Zařízení je výkonný 

automatický čistič bazénu, který je dodáván připraven k použití. Vhodné pro bazény 

až do velikosti 10x5 m a všechny tvary bazénu. Tento vysavač je dodáván s plovoucí 

kabelovou spojkou, která zamezuje překroucení kabelu při vysávání bazénu. 

Zkontrolujte obsah balení vysavače a ujistěte se, že jsou všechny díly dodány úplné 

a bez závad. 

Doporučujeme. Zkontrolujte připojení kabelů z vysavače ke kabelové spojce. 

 

Varování! 

 Respektujte bezpečnostní pravidla týkající se provozu těchto zařízení 

 Transformátor používejte v minimální vzdálenosti 3,5 m od vody 

 Ujistěte se, že jsou vaše zásuvky uzemněné 

 Ujistěte se, že jsou vaše zásuvky chráněny proudovým chráničem ne větším, 

než 30 mA 

 Transformátor chraňte před vlhkem a vodou 

 Nepoužívejte vysavač mimo napuštěného bazénu 

 Pokud nevysáváte, odpojte transformátor od vysavače 

 Nepoužívejte poškozený napájecí kabel 

 Nepoužívejte vysavač, pokud se v bazénu někdo koupe 

 Vysavač vždy po skončení vysávání vyjměte z bazénu 

 Používejte vysavač při teplotě vody v rozmezí 15 – 36 °C 

 Hodnota pH vody by měla být 7,0 – 7,4 

 Obsah chloru max. 0,3mg/l 

 Nepoužívejte vysavač, pokud je zapnutý protiproud, nebo jiné vodní atrakce, 

které čeří vodu 

 

 

 

Technické parametry vysavače 

 Maximální hloubka bazénu: 2,5 m 

 Maximální velikost bazénu: 10 x 5 m 

 Napájení: 200 – 230 V  

 

Vysavač není určený pro extrémně hladké povrchy: Laminát, obklad a jiné kluzké 

materiály.  
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Obsah balení 

 POWER 4.0 vysavač s kabelem 

 Kabelová spojka 

 Napájení – řídící jednotka s transformátorem 

 Vnitřní košík na nečistoty 

 Filtrační vložka do košíku na jemné nečistoty 

 

 

 

Informace 

Vysavač není určený pro jarní úklid bazénu, kdy je v bazénu nakumulováno velké 

množství nečistot. Nejdříve je potřeba odstranit nečistoty ručně, síťkou, nebo ručním 

vysavačem přímo do kanalizace. Zbytek práce může udělat automat.  

Při vytahování vysavače z bazénu, jej pomalu a opatrně přitahujte za plovoucí kabel. 

Když je vysavač pod hladinou, tak na celkové vytažení jej uchopte za madlo na horní 

straně vysavače. Nikdy nezvedejte vysavač z vody za kabel. Vysavač je plný vody a 

jeho váha je velká. Může dojít k poškození spoje přívodního kabelu do vysavače!!! 

Pro přístup do filtračního koše stiskněte palci otvírací víko – viz.foto 
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Postup spuštění vysavače: 

1) Ponořte vysavač do nejvzdálenějšího bodu v bazénu. Pokud je plovoucí kabel 

delší, tak zbytek ponechte ležet mimo bazénu. 

 

 

2) Spojte kabel od transformátoru a kabel od vysavače pomocí kabelové spojky 
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3) Zapojte kabel do řídícího transformátoru a připojte k síti 

4) Zapněte vysavač vypínačem na transformátoru – rozsvítí se modrá kontrolka 

 

 

5) Zapněte chod vysavače - stiskněte na 3 sekundy tlačítko na horní straně 

transformátoru. Začne běžet program  - 120 minut čištění bazénu. 

 

 
 

6) Po ukončení vysávání ponechte vysavač alespoň 15 min ve vodě, aby došlo 

k ochlazení čerpadla a vnitřních součástí. Pak můžete vysavač vybrat 

z bazénu – vyčistit a nechat oschnout. 

 

Pozn.: 

 Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak našroubujte všechny ochranné 

kryty na konektory. 

 Pokud začnou na zařízení problikávat červené, nebo modré kontrolky, tak se 

podívejte do sekce „Možné problémy“ na konci tohoto návodu. 
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Čištění přístroje 

 

1) Pro otevření a vyjmutí filtračního koše zatlačte ze spodní strany na černou 

páčku – viz foto 

 

 

2) Oběma rukama vyndejte vnitřní košík za držáky vlevo a vpravo 

 

 

3) Stiskněte víko koše a tlačítko na jeho přední straně. Košík můžete vyprázdnit 

pod tekoucí vodou. Po vyčištění vložte košík zpět do vysavače. Pokud košík 

neosadíte přesně na své místo, tak nebude možné uzavřít horní kryt. 
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Čištění oběžného kola 

 

Nečistoty na oběžném kole můžou způsobovat přehřátí zařízení a jeho následné 

poškození. Při zanešeném oběžném kole klesá výkon vysavače. Vizuální kontrolu 

oběžného kola provádějte po každém vysávání.   

 

 

 

Čištění stěn bazénu 

 

Vysavač je navržený i pro čištění stěn bazénu. Pro tuto funkci musí byt madlo 

směrem nahoru – viz schéma. 
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Řešení problémů 

Problém Možná příčina Možná řešení 

Vysavač plave na 
hladině 

 Vzduch uvnitř 
vysavače 

 Nízká hladina 
vody 

 Znečištěný košík 

 Folie na košíku 

 Ponořte vysavač 
pod hladinu a 
zapněte jej 

 Přesuňte vysavač 
do hlubší vody 

 Propláchněte 
košík 

 Odstraňte folii z 
košíku 

Nečistí všechny oblasti 
bazénu 

 Příliš 
dlouhý/krátký 
kabel 

 Nedostatečná 
kvalita vody –
kluzké stěny 

 Řasy a mastnota 
na stěnách 

 Nastavte optimální 
délku kabelu a 
položte vysavač 
co nejvíce do 
středu bazénu 

 Upravte kvalitu 
vody 

 Ručně očistěte 
řasu a mastnotu 

 
 

Nečistoty se vracejí do 
bazénu 

 Nízké napájecí 
napětí 

 Ucpaný koš 

 Ucpané oběžné 
kolo 

 Nečistoty jsou 
menší než 50 
mikronů 

 Není nasazený 
filtrační koš 

 

 Zkontrolujte 
připojení kabelů 

 Vyčistěte koš 

 Vyčistěte oběžné 
kolo 

 Zkuste použít 
jemný filtr, pokud 
nepomůže, tak 
nečistotu odstranit 
do kanalizace 
ručním 
vysavačem 

 Nasaďte filtrační 
koš 

Jezdí jedním směrem Cizí těleso blokuje válce, 
nebo kola 

Zkontrolujte, zda nejsou 
cizí předměty v sacím 
ústrojí, na válcích, nebo 
kolech 

Vysavač nevysává 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Není připojený 
k síti 

 Je vypnutý 
 

Zkontrolujte napájení a 
všechny spojky kabelů 
Zapněte přístroj 
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Problém Možná příčina Možná řešení 

Vysavač nasává, ale 
nepohybuje se 

 Nízké napájecí 
napětí 

 Cizí předmět 
blokuje válce, 
nebo kolečka 

 Možný problém 
s hnacím motorem 

 Zkontrolujte 
připojení kabelů 

 Zkontrolujte pásy, 
oběžná kola a 
válce 

 Kontaktujte 
prodejce 

Nešplhá na stěny  Je příliš těžký 

 Nízká průtok vody 

 Stěny jsou moc 
kluzké 

 Špatná orientace 
horní rukojeti 

 Zkontrolujte, zda 
není plný košík na 
nečistoty 

 Zkontrolujte 
nečistoty na 
oběžném kole 

 Řasy, nebo 
mastnoty 
odstraňte 
kartáčem 

 Přesuňte rukojeť 
do správné polohy 
viz návod výše 

 

Vysavač se pohybuje v 
kruhu 

 Poškození pásů, 
nebo špatně 
našroubované 
kolo 

 Kluzká podlaha 

 Zkontrolujte stav 
pásů. Případně 
zkontrolujte 
osazení kol. 

 

Po několika minutách se 
zastaví 

 Možnost 
poškození, nebo 
netěsnost 
připojení 
plovoucího kabelu 

 Možnost 
poškození motoru 

 Zkontrolujte 
všechny spojovací 
konektory a 
plovoucí kabel 

 Kontaktujte 
prodejce 

Pohybuje se pomaleji 
než dříve 

 Vysavač je příliš 
těžký 

 Nízké napájecí 
napětí 

 Nedokonalé 
propojení kabelů 

 

 Zkontrolujte, zda 
není plný koš na 
nečistoty 

 Zkontrolujte 
všechna kabelová 
propojení 

Blikající kontrolky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nízké napájecí napětí  Zkontrolujte 
elektrické 
připojení – 
všechny konektory 

 Na spojích může 
být vlhkost 

 Je potřeba vysušit 

 Zapněte napájení 
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Problém Možná příčina Možná řešení 

Bliká červená kontrolka  Špatně spojené 
konektory 

 Možný problém 
motoru 

 Zkontrolujte, 
vysušte všechny 
konektory 

 Kontaktujte 
prodejce 

Červená a modrá LED 
blikají současně 

Napájení je v pořádku, 
diagnostický problém 

Zkontrolujte všechny 
konektory – pokud 
problém přetrvává, 
kontaktujte prodejce 
 

 
Na trafu se nerozsvítí 
žádná LED 

 
Není napájení 

 

 Zkontrolujte napětí 
v zásuvce 

 Zkontrolujte 
konektory 

 Pokud je vše 
v pořádku a 
nadále nefunguje, 
tak volejte 
prodejce 

Nedokonalé čištění Stav kartáčů Zkontrolujte stav a 
osazení gumových 
kartáčů, případně 
vyměňte 

 

 

ZÁRUKA 

Na celý komplet poskytuje prodejce záruku 24 měsíců od data prodeje. Záruka se 

nevztahuje na přeprodané zboží 3. osobě. Záruka se nevztahuje na díly podléhající 

opotřebení (těsnění, membrány, ucpávky, atp.). Dále se záruka nevztahuje na závady 

způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, neodbornou montáží, opomenutím 

instalačních a údržbových postupů v tomto návodu, vědomou chybou nebo neodborným 

zásahem do zařízení. Reklamace se uplatňuje u prodejce. 

 

 

 

 

 

 

Prodejce bazénových vysavačů POWER 4.0: 

 

https://www.bazenonline.cz/automaticky-bazenovy-vysavac-power-4-0-na-steny-i-dno

