
Návod k bazénovému vysavače XTREME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení zákazníci. 

Děkujeme vám, že jste si vybrali k čištění bazénu právě náš produkt. Věříme, že se budete těšit z 

používání vašeho nového robota k údržbě bazénu, aby léta fungoval. Než začnete robota používat, 

prosím věnujte pár minut a pozorně si pročtěte návod k použití. 

 

Důležité 

VAROVÁNÍ: Nepřepínejte bazénový čistič na „ON“ pokud není zcela ponořen ve vodě. Ovládání čističe 

na souši by mohlo okamžitě zapříčinit velké poškození přístroje a výsledkem by byla ztráta veškeré 

záruky. 

Nechte čistič pobýt v bazénu na 15 až 20 minut po skončení čistícího cyklu. Nenechávejte čistič v 

bazénu nepřetržitě. Nikdy nezapomeňte přepnout na „OFF“ a vypnout jej z elektřiny než vytáhnete 

čistič z bazénu. 

VAROVÁNÍ: Robot se nesmí používat, když jsou uvnitř bazénu lidé, popř. zvířata. 

Bezpečnostní poznámka 

-Přístroj musí být zásobený skrz zbytkový proud ústrojí (RCD), které má stanovený zbytek 

překonávající 30 mA. 

-Přípojka k okruhu by měla být shodná s místními a národními instalačními pravidly. 

-Hrubé zacházení s přístrojem může být následkem vytékání mazacího oleje. 

-Je-li elektrický kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným a odborným 

pracovníkem, aby se zabránilo jakýmkoliv rizikům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis vysavače 

1. Madlo 

2. Výstup vody 

3. Pohon 

4. Boční kryt 

5. Bezpečnostní svorka pojezdu 

6. Kartáče 

7. Motorové čerpadlo 

8. Hnací motor  

9. Filtrační vak 

10. Spodní kryt (popsáno dále) 

11. Filtrační mřížka 

12. Plovoucí kabel (popsáno dále) 

13. Hnací pásy 

14. Náprava kola 

 

 

 

Popis kabelu 

14a.  Plovoucí 

kabel 

14b.  Plovák 

14c.  Koncovka 

kabelu 

 

 

 

 

 

 

 



Popis spodního krytu 

 

12. Spodní kryt 

12a.  Držák na filtrační vak 

12b.  Postranní plovák 

12c.  Středový plovák 

12d.  Krytka sacího otvoru 

12e.  Filtrační vak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis řídící jednotky 

 

15a.  Rukojeť 

15b.  Vypínač 

15d.  Napájecí adaptér 

15e.  Zástrčka na 

kabel od vysavače 

15f.  Napájecí kabel 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění vysavače 

 Umístěte napájení (transformátor) nejméně 4 metry od bazénu. Transformátor dodá čističi 
nízké napětí. 

 

 Rozviňte kabel. 

 Uložte přístroj do vody. Točte přístrojem ve vodě ze strany na stranu, aby se z těla dostal 
veškerý vzduch, a poté nechte čistič potopit na dno bazénu. Poté rozprostřete kabel přes 
hladinu bazénu, co nejrovnoměrněji to jde. 



 

 Zastrčte kabel od vysavače do řídící jednotky. 

 Zapojte napájení do uzemněného vývodu. Zajistěte, že elektrický vývod byl důkladně 
uzemněn. 

 Nyní můžete vysavač spustit tlačítkem na řídící jednotce. Po dobu 4 hodin bude čistit bazén. 
Po skončení čistícího cyklu se vysavač automaticky vypne. Pokud chcete cyklus ukončit dříve, 
vypněte jej tlačítkem na řídící jednotce. 

 Pro vytažení z bazénu vysavač lehce přitáhněte za kabel, až se dostane ke hladině. Tam jej 
uchopte za madla a vytáhněte. 

 

Čištění filtračního vaku 

VYČISTĚTE FILTRAČNÍ VAK PO KAŽDÉM ČISTÍCÍM CYKLU. 

A. Vypněte přívod proudu. (Držte zástrčku daleko od kontaktu s vodou). 

B. Pokud je přístroj v bazénu, pozvolna táhněte čistič pomocí kabelu směrem k sobě, dokud nebude 

držadlo na dosah. K vytažení nad hladinu použijte držadlo, ne kabel. Otáčejte s vysavačem tak, aby se 

z něj dostalo co nejvíce vody. 

C. Položte přístroj na zadní stranu na hladký povrch (předejdete tím škrábancům na těle stroje), 

uvolněte zámky a sejměte spodní kryt. 

D. Vyjměte filtrační vak z nosných tyček, přetočte jej naruby a vymyjte všechnu špínu zahradní hadicí  

nebo v umyvadle.  



Jemně vak mačkejte, dokud vytékající voda nebude čistá. Vždy přístroj umývejte pouze studenou 

vodou a BEZ JAKÝCHKOLIV SAPONÁTŮ.  

E. Znovu nasaďte vak na nosné tyčky se štítkem ve středu jedné z dlouhých stran spodního krytu. 

F. Znovu spodní kryt vložte do těla přístroje. Zatlačte na něj, dokud zámek správně nezapadne na své 

místo. 

 

 

Důležité tipy 

 Zastavte a vypněte přívod elektřiny pokaždé, když vytahujete přístroj z vody. 

 Čistěte filtrační vak po každém cyklu. Pravidelně smotávejte plovoucí kabel. 

 Nahraďte použité kartáče k zaručení maximálního čisticího výkonu.  

 Uchovejte si krabici od čističe na jeho uskladnění mimo sezónu nebo pro případnou přepravu 
stroje do servisu.  

 Nechte bazénový čistič ve vodě na 15 až 20 minut po každém čistícím cyklu.  

 Nenechávejte čistič na přímém slunečním záření, když není používán. 

 Nikdy nenechávejte přívod elektřiny na přímém slunečním záření a vyhýbejte se nechávání 
ho v dešti. 

 Příležitostně byste měli vypláchnout svůj čistič v čisté, čerstvé vodě. To prodlouží životnost 
hnacího řemene a čistících kartáčů. 

 



Výměna kartáčů 

Černost výměny závisí na tom, jak často čistič používáte.  

Je nezbytné vyměnit kartáče, jakmile začnou být opotřebené. Opotřebené kartáče budou zdržovat 
čištění, stoupání po stěnách i hlavní výkon. 

Postup výměny: 

a. Sejměte staré kartáče s použitím kovové tyčky. (B) 

b. Obalte nový PVC kartáč (A) okolo středu. 

c. Spojte konce kartáče pomocí kovové tyčky. 

d. Nechte sklouznout tyčku (B) skrz poutka. 

e. Ujistěte se, že tyčka je vložená skrz všechna poutka. 

 

 

 

Výměna hnacích řemenů 

Závisí na intenzitě používání, jestli a kdy se hnací řemeny (zajištěné bočnicí) natáhnou. Když se to 
stane, za účelem údržby optimálního výkonu přístroje, se tyto pásy musí vyměnit. 

a) Otočte přístroj obráceně a sejměte spodní kryt (popsáno v návodu výše). 

b) Uvnitř najdete 4 šrouby na straně hnacího motoru, které drží bočnici na místě. 

c) Vyjměte tyto šrouby a sundejte bočnici. 

d) Sejměte hnací pás. Před sundáním hnacího pásu si pozorně prohlédněte, jak je hnací řemen 
umístěn, to kvůli smontování. 

e) Vyjměte staré hnací řemeny a vyměňte je za nové. 



 


