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Automatický čistič bazénů pro nadzemní bazény
Automaticky vyčistí dno vašeho bazénu. Lze použít pro všechny známé značky bazénů s měkkými stěnami.
Model 58304 je vybaven hadicí 6,1 m a lze jej použít pro bazény o velikosti až 4.85 m.
Automatický čistič bazénů je jedinečný automatický čistič nadzemních bazénů, který lze použít s velmi malými čerpadly s výkonem od 
3,8 m3/h až do 9,5 m3/h.
Automatický čistič bazénů je vybaven nastavitelným regulátorem tlaku. Regulátor je přednastaven výrobcem pro použití s čerpadly s 
výkonem mezi 3,8 m3/h a 5,7 m3/h.
Automatický čistič bazénů má vestavěný filtr, který brání zanesení hadic a filtračního systému. Před zapojením automatického čističe 
bazénů jednotku zkontrolujte a ujistěte se, že je spodní deska pevně usazená na svém místě a síťovaný sáček je čistý.

VAROVÁNÍ!
NEJEDNÁ SE O HRAČKU!
-  Nenechte děti hrát si s čističem. Sestavení a rozebrání musí provádět dospělá osoba. 
-  Pokud je čistič v provozu, není povoleno se koupat.
-  Před připojením čističe k bazénu VYPNĚTE ČERPADLO.
-  Pokud jsou v kontaktu se spodní stranou vložky kamínky, kořeny nebo zbytky rzi, odstraňte je dříve, než budete instalovat čistič. V
   případě potřeby požádejte o provedení čištění kvalifikovaného profesionála.
-  Pokud je vložka křehká, poškozená nebo shrnutá, požádejte kvalifikovaného profesionála, aby provedl potřebné opravy nebo výměnu
   vložky před tím, než budete instalovat čistič.
-  Čistič nesmí být v bazénu v průběhu sanitace bazénu chemikáliemi.
-  Před prováděním servisu nebo údržby čističe VYPNĚTE ČERPADLO.
POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE
Přehled odkazů na součásti

JAK PŘIPOJIT automatický čistič bazénů
Poznámka: Před připojením automatického čističe bazénů k bazénu VYPNĚTE filtraci.
3 konektory (F2/F3/F4) a spojovací hadice A umožňují použít automatického čističe bazénů pro většinu nadzemních bazénů, které jsou 
běžně k dostání na trhu. Vyberte správný konektor a podle následujících obrázků řádně připojte vodu z výstupu vašeho bazénu.

V případě bazénů menších než 4.57 m, snižte počet 
dlouhých hadic (E) a krátkých hadic (D) stejně, dokud 
celková délka sestavené hadice odpovídá vzdálenosti od 
sběrače/vymezené linii vysávání k nejvzdálenějšímu bodu v 
bazénu plus délka hadic E+D (Obr. 1).

Úplně ponořte hadice a automatický čistič bazénů, aby se z 
nich vytlačil vzduch. Poté připojte otevřený konec hadice k 
automatickému čističi bazénů (Obr. 2).

A.  Krátká zelená hadice

B.  Kloub

C.  Krátká bílá hadice

D.  Krátká bílá hadice  

     (Superflex SF)

E.  Dlouhá bílá hadice

F.  Spojka hadice

G.  Klapka

H.  Koš filtru

I.   Síťový sáček

J.  Základní deska

K. Závaží hadice

F1 F2 F3

Otvor pro sítko Φ 32 mm
Odstraňte kryt sítka a vložte F4 do otvoru pro 
sítko.

Otvor pro sítko Φ 38 mm
Odšroubujte kryt a našroubujte na sítko F2.

Otvor pro sítko Φ 36 mm
Odstraňte kryt a vložte konec hadice A přímo 
do otvoru sítka.

Sítko Φ 92 mm (se závitem)
Našroubujte F2 na F3 a poté zarovnejte a našroubujte F3 na sítko.

Otvor pro sítko Φ 80 mm
Odšroubujte kryt sítka a našroubujte F2 do prostředního závitu sítka.

F2 F2

F2
F3

Sestavení hadic
Spojte A a B, poté E a D (6krát). Nakonec připojte volný konec A ke konektoru F (F2 nebo F4).

Obr. 2Obr. 1
TIPY: Postupně ponořte hadice do vody ve správném pořadí a 
dokončete spojení hadic pod vodou, aby se z nich vytlačil 
vzduch. Můžete také spojit všechny hadice a umístit některý z 
konců hadice ke vstupu vody do bazénu a nechat hadicí 
protékat vodu, která vytlačí vzduch. Pokud v systému čištění 
zůstane vzduch, nebude systém řádně fungovat. Pokud k tomu 
dojde, vypněte čerpadlo, otevřete uvolňovací ventil (pokud je ve 
vybavení) na filtru a nechte vzduch uniknout, dokud z ventilu 
nezačne vytékat voda. Poté ventil uzavřete. Způsob uvolnění 
vzduchu je popsán v dokumentaci filtrace.

Pro kruhové a obdélníkové bazény 4.57 m a 4.85 m spojte všech 6 dlouhých hadic (E) a 6 krátkých hadic (D).

Automatický čistič bazénů aquaclimb
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Varování! Před čištěním, údržbou nebo řešením potíží vypněte čerpadlo.

Obr. 5

JAK PRACOVAT S AUTOMATICKÝM ČISTIČEM BAZÉNŮ
VÝSTRAHA! PŘED SPUŠTĚNÍM VYTÁHNĚTE Z BAZÉNU ŽEBŘÍK.
Jakmile je automatický čistič bazénů připojen k vašemu bazénu, zapněte vaše čerpadlo. Automatický čistič bazénů začne čistit dno bazénu. Bude fungovat automaticky, dokud se nenaplní koš 
filtru. Koš filtru je vybaven odnímatelným síťovým sáčkem určeným k filtrováním písku a malých částic ze dna bazénu.
DŮLEŽITÉ! Při čištění musí být síťový sáček na svém místě.
Abyste zajistili maximální vysávání, čistěte síťový sáček často. Pokud je v bazénu napadané listí nebo velké kusy nečistot, musí být odstraněny sběračem listí (není součástí dodávky). Tím zabráníte 
příliš rychlému naplnění koše a umožní to vysát menší nečistoty.

Problém Řešení

Čistič se nepohybuje 
nebo se pohybuje 
pomalu

Čistič se nepohybuje po 
celém bazénu.

•  Zkontrolujte, zda ze zpětného potrubí bazénu nevycházejí bubliny a zda nejsou v čerpadle. Informace o tom, jak odvzdušnit čerpadlo naleznete v 
   dokumentaci čerpadla.
•  Zkontrolujte, zda nevycházejí bubliny ze spojů a přírub. Znovu utáhněte spoje a příruby. Zkontrolujte, že sestavení čerpadla proběhlo řádně.
•  Zkontrolujte, zda není kloub v nesprávné poloze. Umístěte jej podle pokynů. Podle pokynů by měl být kloub pod vodou, jinak by mohl kloubem vnikat 
   vzduch do hadice a čerpadla.
•  Zkontrolujte výkon čerpadla. Zkontrolujte, že výkon čerpadla není nižší než 99 W a minimální průtok systémem musí být 3,8 m3/h.
•  Zkontrolujte, zda průtok vody čističem je dostatečný.
•  Zkontrolujte, zda vaše filtrace neomezuje významně průtok vody a neovlivňuje tak sání čističe. Pokud používáte filtraci s ventilem s více porty, otočte
   ventil do polohy „Cirkulace“, aby se obešel filtr. V opačném případě se podívejte do dokumentace vaší filtrace a zjistěte, jak nevést vodu zpět do bazénu 
   přímo. Při této činnosti musí být filtrační koš a síťový sáček vložen do automatického čističe bazénů.
•  Pokud používáte solární ohřev vody, může to podstatně snížit sání čističe. V takovém případě použijte obtokový ventil, který nastavte tak, aby voda tekla 
   přímo do bazénu a vyhnula se solárnímu panelu.
•  Zkontrolujte, zda není síťový sáček plný, a odstraňte nečistoty.
•  Zkontrolujte, zda není klapka zanesená nečistotami. Uvolněte předřazený filtr a odstraňte nečistoty.
•  Zkontrolujte, zda regulátor tlaku neuvolňuje velký proud vody. Nastavte regulátor podle pokynů.
•  Zkontrolujte, zda je čistič přisátý ke dnu bazénu. Zkontrolujte, zda používáte čerpadlo s výkonem 5,7 m3/h nebo vyšším. Postupujte podle pokynů v 
   „Nastavení regulátoru tlaku“ a uvolněte tlak vody a následně sání.
•  Zkontrolujte, zda není klapka poškozená. Pokud ano, vyměňte ji za novou klapku.

•  Zkontrolujte, zda je celková délka hadice dostatečně dlouhá a v souladu s pokyny v příručce.
•  Zkontrolujte, že nejsou hadice zapletené nebo zkroucené. Narovnejte hadice tím, že je položíte na slunce.
•  Změňte polohu jedné hadice SuperFlex (D), ale nikdy neměňte polohu hadice (A) a (C). Tím byste změnili schéma čištění čističe. Hadice SuperFlex (D)
   ovládá úhel otočení čističe tak, aby byl důkladněji pokryt celý povrch dna. Můžete také otočit nebo zkroutit některé části hadic, protože se hadice časem 
   ohnou v důsledku opakování stejného schématu čištění.

Opačným postupem vložte filtr zpět do čističe. Zkontrolujte uložení klapky, zda 
řádně sedí uvnitř dutiny (Obr. 5).

Vložte dvě západky v základní desce do výřezů. Současně stiskněte dvě 
tlačítka „PUSH“ na základní desce tak, abyste slyšeli kliknutí (Obr. 6).

Při čištění koše filtru a síťového sáčku vypněte filtraci, stiskněte západku a zatlačením 
uvolněte základní desku z čističe. Vyjměte koš filtru a síťový sáček. Odstraňte nečistoty a 
opláchněte síťový sáček. Pokud je síťový sáček poškozený, vyměňte jej.

Obr. 6

VAROVÁNÍ! PŘED NASTAVOVÁNÍM REGULÁTORU TLAKU VYPNĚTE ČERPADLO.

Přednastavené umístění 
(žádný otvor)
Pro čerpadla s výkonem pod 
5678 l.

Pokud chcete změnit otvor, 
nejprve odšroubujte dva šrouby 
na B4.

V případě použití čerpadla s 
výkonem 5678 l a vyšším otočte B4 
ve směru hodin na příslušné místo na 
B1 podle průtoku. Utáhněte šrouby.

POZNÁMKA: Různé typy čerpadel se stejně silným motorem mohou mít různý výkon.
Pokud se bude čistič přisávat na dno bazénu a nepohybuje se kvůli vysokému přítlaku, může 
být nutné nastavit regulátor na nejbližší vyšší nastavení.

Použití závaží hadice
VAROVÁNÍ! Nikdy nezavěšujte závaží na krátkou bílou hadici (D). Hadice by se poškodila.
 
V případě bazénů hlubších než 1 m, musí být použito závaží. V ideálním případě by měl spodní 
povrch čističe volně ležet na dně bazénu. Nejprve nasaďte závaží hadice na první dlouhou hadici 
(E) za čističem a posuňte závaží hadice k další krátké hadici (D). Pokud se čistič naklání dopředu, 
posuňte závaží hadice po hadici směrem k čističi. Pokud se čistič naklání dozadu, posuňte závaží 
na hadici na další dlouhou bílou hadici.

Nastavení regulátoru tlaku
 
Regulátor tlaku se skládá z částí B1 až B4 (Obr. 4).
Regulátor tlaku nastavíte následujícím způsobem:

Obr. 4

Obr. 3 (a) Obr. 3 (b)

POZNÁMKA: Pokud je váš bazén vybaven dvěma sacími potrubími, před použitím čističe jedno zakryjte. (Obr. 3) 

Čerpadlo Čerpadlo
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