
Poloautomatický vysavač bazénu Intex 

Návod k použití  

https://www.bazenonline.cz/poloautomaticky-vysavac-pro-bazeny-intex
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Upozornění 

 Nedovolte dětem se přibližovat k přístroji, když je v provozu.  

 Nepoužívejte čistič dna, pokud se některé osoby koupají v prostoru bazénu. 

 Při čištění čističe se ujistěte, že je vypnut ze zásuvky a není v provozu. 

 Při problémech a vadách čističe kontaktujte odborný personál. Neopravujte sami. 

 Dbejte na pokyny v návodu a řiďte se jimi. 

V případě nedodržení bezpečnostních pravidel může dojít k poškození majetku, explozím nebo 

těžkým zraněním. 

Minimální průtok filtrační pumpy: 4542 – 13248 litrů za hodinu 

Součásti dnového čističe 

 

Č. Popis dílu Množství Art.č. dílu 

1 Horní strana čističe 1 11749 

2 Spojovací  matka 1 11569 

3 Řídící jednotka 1 11566 

4 Síťka na zachycení nečistot 1 11751 

5 Dolní strana čističe 1 11750 

6 Svorka hadic 1 10272 

7 Nástavec hadice 1 11239 

8 Hadice A 1 10850 

9 Hadice B 3 10851 

10 Hadice C 3 10852 

11 Hadice D 1 10957 

12 Držák kartáčů A 4 11493 

13 Kartáče 12 11567 

14 Držák kartáčů B 4 11494 

15 Výpustní prstenec O 1 11752 
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Nastavení a montáž 

1. Montáž kartáčů 

 
 

2. Našroubujte hubice z horního spoje hadic na na vnitřní stranu bazénu. 

 
3. Našroubujte nyní adaptér (č.7) na hadici A. Našroubujte konec hadice A (č.8) na vnitřní otvor 

v bazénu. 

 

 
4. Mimo prostor bazénu propojte hadice dle návodu. Postupujte dle obrázku. B-C-B-C-B-C-D 

nebo B-C-B-D. 
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5. Se svorkou na hadice (č.6) připevněte konec hadice D (č.11) na horním krytu čističe.  

 
6. Nyní můžete čistič dna ponořit do vody. Hadici ponořujte postupně poté co je čistič již na dně 

bazénu. Počkejte až se přístroj odvzdušní. 

7. Nyní můžete hadici B (č.9) s hadicí A (8) spojit. Již jste montovali v předchozích bodech. 

Důležité: Pumpa musí být v provozu mezi 10 – 15 minuty předtím než zapojíte tento čistič. 

 
8. Nastavte filtrační pumpu dle jejího návodu a spojte s přívodem a odvodem vody. 

Automatický čistič můžete tak uvést do provozu. 

Provoz 

1. Filtrační pumpa je vodotěsná. Otočte vypouštěč vzduchu 1-2 otočením v proti směru 

hodinových ručiček. 

2. Jakmile vidíte, že vytéká voda z tohoto vypouštěče, utáhněte opět tento ventil – ne ale příliš. 

3. Zapojte pumpu do zásuvky a zapněte. 

4. Držte tento čistič nahoru směrem k hladice vody, aby mohla voda a vzduch unikat. Čistič se 

může tak snadněji ponořit. 

 
 

Odstranění z bazénu 

1. V případě, že čistič v tomto momentu nepotřebujete, následujte tyto body: 
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2. Tahejte pomalu a opatrně za hadici čističe směrem k sobě. Vyjměte jej rukama z bazénu. 

Uchopte jej oběma rukama. 

 

 
3. Při vyjímání z bazénu zajistěte aby odtekla přebytečná voda z čističe. 

 
4. Otevřete plastové svorky, které se nacházejí na všech 4 stranách čističe. 

 
5. Odstraňte síto čističe (4, 5). Vyčistěte jej zahradní hadicí nebo slabším proudem vody. 

                

6. V případě, že jste čištění ukončili, opakujte kroky 1-3 pozpátku. 
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Uložení a skladování 

1. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno a vypojte kabel. 

2. Vyčistěte důkladně všechny části čističe. 

3. Hadice prosíme neohýbat a neskladovat stočené. 

4. Kartáče skladujte odděleně. 

5. Skladujte na chladnějším a suchém místě. 

 

 

 

 

 


