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Gratulujeme k zakoupení bazénového vysavače Phantom. Toto zařízení je výkonný automatický čistič bazénu, který 

je dodáván připraven k použití. Je vhodné pro bazény všech tvarů do velikosti 11 x 5,5m s max. hloubkou 2,5m. 

Tento vysavač je dodáván s plovoucí kabelovou spojkou (tzv. swivel), která zamezuje překroucení kabelu při 

vysávání. 

Před prvním použitím zkontrolujte obsah balení vysavače a ujistěte se, že jsou všechny díly dodány úplné a bez 

závad. 

Doporučujeme obzvláště překontrolovat připojení kabelů z vysavače ke kabelové spojce. 

 

Varování! 

• Respektujte bezpečnostní pravidla týkající se provozu tohoto zařízení 

• Transformátor používejte v minimální vzdálenosti 3,5m a více od vody 

• Ujistěte se, že je používaná zásuvka uzemněna 

• Ujistěte se, že je zásuvka chráněna proudovým chráničem ne větším, než 30 mA 

• Při zapojení vysavače nepoužívejte prodlužovací kabel 

• Vysavač používejte pouze s dodaným transformátorem 

• Toto zařízení není vhodné k používání dětmi mladšími 8mi let a osobami s fyzicky, či duševně postiženými, 

bez dohledu zodpovědné osoby. Toto zařízení není hračka pro děti. 

• V žádném případě nevystavujte transformátor vlhkosti 

• Vysavač používejte pouze ve vodě v bazénu 

• Před provedením údržby vysavače jej odpojte z elektřiny a z transformátoru 

• Nepoužívejte vysavač, je-li poškozen napájecí, či jiný kabel 

• Nepoužívejte vysavač, pokud se v bazénu zrovna někdo koupe 

• Vysavač nenechávejte v bazénu po dokončení čištění, vytáhněte jej a nechte vysušit 

• Používejte vysavač při teplotě vody 5 až 36 °C 

• Udržujte optimální pH hladinu vody (kolem 7,2), aby nedošlo k narušení schopnosti vysavače čistit stěny 

bazénu 

• Nepoužívejte vysavač, pokud máte spuštěný protiproud, nebo jiné bazénové atrakce 

 

Obsah balení: 

• Vysavač Phantom s kabelem 

• Kabelová spojka (swivel) 

• Napájení – řídící jednotka s transformátorem 

• Vnitřní košík na nečistoty 

• Filtrační vložka do košíku na jemné nečistoty 

• Boční rotační kartáče ( 4ks ) se šroubky  
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Obecné informace 

Vysavač není určen pro jarní úklid bazénu, kdy je v bazénu nakumulováno velké množství různých nečistot. 

Vysavač používejte ve zprovozněném bazénu s vodou v koupací kvalitě. Vysavač neslouží pro čištění řasy a 

nadměrného množství nečistot v bazénu (např. po zimě). Takovéto nečistoty je třeba vyčistit ručním 

vysavačem, nebo síťkou. 

Při vytahování vysavače z bazénu, jej pomalu a opatrně přitahujte za plovoucí kabel. Když je vysavač pod 

hladinou, tak pro vytažení z vody, jej uchopte za madlo na horní straně vysavače. Nikdy nezvedejte vysavač 

z vody za kabel. Vysavač je při tomto úkonu plný vody a váha je velká. Mohlo by tak dojít k poškození 

přívodního kabelu do vysavače! 

Pro přístup do filtračního koše stiskněte palci otvírací víko – viz foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace bočních rotačních kartáčů 

 

1.karáče směřují od robota     2. vložte kartáč do výlisku 

 

 

 

 

 

 

3. vložte do otvoru dva šrouby (součást balení)  4. šrouby zašroubujte, nepoužívejte                                                                                   

.                                                                                                                  hrubou sílu! 
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Spuštění robota 

 

1. Odšroubujte víčko vedle vypínače 

 

 

 

2. Připojte koncovku plovoucího kabelu 

 a ujistěte se, že je správně zasunutá 

 

 

 

3. Druhou koncovku kabelu připojte do  

otočného kloubu (swivelu), a ujistěte  

se, že je správně zasunutá 

 

 

 

 

4. Posuňte černou krytku k připojenému  

konektoru do swivelu 

 

 

 

 

 

5. Ručně zašroubujte kabelovou matici 

 

 

 

 

6. Opakujte úkon bodu 3, 4 a 5 s konektorem  

na kabelu z vysavače a připojte do modrého 

konektoru na swivelu, označeného „POOL ROBOT“ 
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7. Transformátor umístěte  

min. 3,5 m od bazénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ponořte vysavač pod hladinu,  

a naklopte na stranu, aby  

uvnitř nezůstal vzduch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ručně zašroubujte kabelovou matici k  

transformátoru. Na boční straně stiskněte  

spínač (rozsfítí se LED dioda/diody).  

Pokud svítí pouze modrá dioda,  

je nastaven cyklus vysávání 1 h.  

Pokud spínač stiskněte doleva, 

 rozsvítí se i červená dioda. Obě svítící diody značí cyklus vysávání 3 hodiny. 

 

 

10. Stisknutím tlačítka na vrchní straně vysavač 

spustíte. Zahájí se tak vysávací cyklus,  

zvolený dle předchozího bodu. 
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11. Pro optimální vyčištění bazénu, umístěte robota  

na vzdálenější stranu bazénu od transformátoru. 

Díky tomu můžete nechat nadbytečnou délku  

kabelu mimo bazén viz obrázek. 

Nadbytečný kabel by měl být vždy mimo bazén, 

aby nedocházelo k jeho zamotání ve vodě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pro vypnutí robota, stiskněte a podržte tlačítko VYP/ZAP na vrchní straně transformátoru po 

dobu 3 vteřin. Přístroj lze teké vypnout pomocí spínače na straně transformátoru. 

 

13. Nevytahujte robota ihned z vody, nechte jej pár minut v bazénu, aby vychládl motor. 

 

 

14. Pokud vysavač nebude delší dobu provozován, je potřeba jej vyčistit, vysušit a uložit na suché 

místo mimo mráz. 

 

Čištění stěn bazénu 

Vysavač je navržený, tak aby optimálně vyčistil i stěny bazénu. Pro tuto funkci je vždy madlo směrem 

nahoru viz schéma. 
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Čištění filtračního košíku 

1) Pro otevření a vyjmutí filtračního koše, zatlačte ze spodní strany na černou lištu – viz foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Košík vyjměte pomocí úchytů napravo a nalevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 následovné poškození. Při 

zaneseném oběžném kole klesá výkon vysavače. Vizuální kontrolu oběžného kola provádějte po 

každém vysávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrannou mřížku odstraňte plochým šroubovákem  Vyčistěte oběžné kolo a znovu osaďte mřížku 

 

LED indikátory 

Indikátor Význam 

A 
Pokud je napájecí kabel zapojen do 
zástrčky a tlačítko na boku transformátoru 
je stisknuto do levé, nebo pravé pozice, tak 
tato modrá dioda svítí. Znamená to, že je 
transformátor pod napětím. 

B 
Tato dioda značí délku nastaveného cyklu 
čištění. Oranžová značí 1 hodinu. Svítí 
červeně, pokud je nastaven cyklus 3 hodin. 

C 
Tato modrá dioda se rozsvítí, pokud je 
vysavač pod napětím a je správně připojen 
konektor kabelu do otočného kloubu 
(swivelu). Pokud se dioda nerozsvítí, 
zkontrolujte správné připojení konektorů 
kabelu. 

D 
Tato zelená dioda svítí, pokud právě běží 
čerpadlo vysavače. Tato dioda Nesvítí, 
pokud robot dokončil cyklus čištění, nebo 
při některých částech cyklu (např. po vyjetí 
na stěnu se na malou chvíli vypne čerpadlo 
a robot se ponoří na dno bazénu). 

E 
Tato červená dioda značí, zda je konektor 
pod napětím, či nikoliv. Pokud Svítí dioda 
„C“ a „E“ je konektor pod napětím. Pokud 
svítí pouze dioda „C“, tak je vadný otočný 
kloub a musíte jej vyměnit. 
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Řešení problémů 

Problém Možná příčina Možná řešení 
Vysavač plave na hladině 

- vzduch uvnitř vysavače 
- nízká hladina vody 
- znečištěný košík 
- fólie na košíku 

- ponořte vysavač pod hladinu a 
zapněte jej 

-přesuňte vysavač do hlubší vody 
- propláchněte košík 
- odstraňte fólii z košíku 

Nečistí všechny oblasti bazénu - příliš dlouhý/krátký kabel 
- nedostatečná kvalita vody 
- řasy mastnota na stěnách 

- nastavte optimální délku kabelu 
- 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 
- zkuste použít jemný filtr, pokud 

nepomůže, tak nečistotu odstraňte 
ručním vysavačem do kanalizace 

Jezdí jen 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 

Vysavač nasává, ale 
nepohybuje se 

- nízké napájecí napětí 
- cizí předmět blokuje válce, nebo kola 
- možný problém s hnacím motorem 

- zkontrolujte připojení kabelů 
- zkontrolujte pásy, oběžná kola a válce 
- kontaktujte prodejce 

Nešplhá stěny 
- je příliš těžký 
- nízký průtok vody 
- stěny jsou moc kluzké 
- špatná orientace horní rukojeti 

- zkontrolujte, zda není plný košík 
- zkontrolujte oběžné kolo 
- řasy, nebo mastnotu odstraňte ručním 

vysavačem 
- 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 
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 košík 
- zkontrolujte všechny kabelová 

propojení 

Na trafu nesvítí žádná dioda 
- trafo není pod napětím 

- zkontrolujte napájecí zásuvku 
- zkontrolujte kabelová propojení 
- kontaktujte prodejce 

Modrá dioda na swivelu 
nesvítí 

- nedokonalé propojení trafa a swivelu 
- možnost poruchy swivelu 
- tlačítko ON/OFF na vrchní straně trafa 

nebylo stisknuto 

- zapněte vysavač pomocí tlačítka na 
vrchní straně trafa 

- zkontrolujte propojení kabelů mezi 
trafem a swivelem 

- kontaktujte prodejce 

Modrá dioda na trafu svítí, ale 
nesvítí červená, nebo 
oranžová 

- vysavač je vypnutý 
- nedokonalé propojení kabelů 
- porucha trafa 

- zapněte vysavač pomocí tlačítka na 
vrchní straně trafa 

- zkontrolujte napájecí zásuvku 
- nepoužívejte prodlužovací kabel 
- kontaktujte prodejce 
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Modrá dioda na swivelu svítí, 
ale robot nefunguje 

- Nedokonalé propojení swivelu a 
vysavače 

- možnost poruchy swivelu 
- možnost poruchy motoru 

- zkontrolujte kabelové propojení 
swivelu a vysavače, matice musí být 
dotažené 
- pokud svítí modrá dioda „C“, měla by 
svítit také červená dioda „E“, pokud „E“ 
nesvítí, tak nastala porucha swivelu 
- jestli svítí modré i červené světlo, ale 
robot nefunguje, kontaktujte prodejce 

Nedokonalé čištění 
- stav kartáčů, nebo pojezdových pásů 

- Kartáče a pásy podléhají opotřebení, 
pravidelně je kontrolujte, a v případě 
nutnosti proveďte jejich výměnu 

 

 

Schéma náhradních dílů

 

Prodejce bazénových vysavačů Phantom:  

https://www.bazenonline.cz/automaticky-bazenovy-vysavac-phantom-na-steny-i-dno

