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Chlor / Chlór
2-4 ppm

pH
7,0-7,6

Tepl
13°C-35°C
55°F-95°F

NaCl
4000 ppm

(max)
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

PROČTĚTE SI A DODRŽUJTE VEŠKERÉ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Nezapojujte zdroj napájení do uzemněné zásuvky nebo 
NEZAPÍNEJTE čisticí robot bazénu, pokud není plně ponořen do vody. Zapnutí 
čisticího robota mimo vodu ihned způsobí vážné poškození a vede ke ztrátě záruky
 .
Po skončení čisticího cyklu nechte čisticí jednotku v bazénu ještě 15 až 20 minut. 
Umožní to, aby motory dostatečně vychladly. Nenechávejte čisticí robot trvale v 
bazénu. Vždy nezapomeňte nejprve vypnout napájení a vytáhnout čisticího robota ze 
zásuvky, než ho vyjmete z bazénu.

VAROVÁNÍ: Čisticí robot se nesmí používat, pokud jsou ve vodě lidé. Pouze pro 
použití v plaveckém bazénu. 
Bezpečnostní upozornění
Jednotka musí být napájena přes proudový chránič (RDC) se jmenovitým vypínacím 
proudem nepřesahujícím 30 mA.

Napájecí elektrický obvod (zásuvka) musí odpovídat místně platným 
elektroinstalačním normám.
Nesprávná manipulace s jednotkou může vést k úniku maziv.
Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být výrobcem nebo pracovníkem servisu 
nebo kvalifikovanou a školenou osobou vyměněn, aby se vyloučilo nebezpečí. 

VAROVÁNÍ: Jistič při selhání uzemnění (GFCI-USA) nebo proudový chránič (RCD-
EUROPE) musí být instalován na ochranu elektrické zásuvky a prevenci možného 
úrazu elektrickým proudem.

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí), které mají snížené 
fyzické, senzorické nebo psychické schopnosti, či nedostatek 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přímým dozorem nebo 
nedostávají pokyny o používání od osoby zodpovědné za jejich 
bezpečnost. Děti je zapotřebí hlídat, aby se zajistilo, že si se 
spotřebičem nehrají.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE
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Popis systému
Čisticí robot čistí podlahu bazénu a stěny a sbírá tak nečistoty 
do svých vnitřních filtrů. Tento uživatelský návod popisuje 
používání čisticího robota, včetně postupů čištění, údržby a 
ukládání.

Poznámka:
Tento návod se týká několika modelů čisticích robotů. 
Součásti pro jednotlivé modely se mohou lišit.
Jak čisticí robot čistí váš bazén
Po umístění do bazénu a zapnutí čisticí robot pracuje podle 
programu nastaveného přes napájecí a ovládací jednotku. 
Čisticí robot se pohybuje po dnu a stěnách bazénu tak, aby 
pokryl celý jejich povrch. Když čisticí robot dokončí svůj 
program, zůstane neaktivní na dně bazénu.
Poznámka:
Čištění stěn je volitelná funkce. Když je funkce čištění stěn 
povolena, čisticí robot se pohybuje po stěnách v intervalech 
nastavených vnitřním programem. Schopnost čisticího robota 
pohybovat se po schodech v plaveckém bazénu závisí na 
geometrii a materiálu schodů.
Provozní podmínky
Čisticí robot je určen pro použití v plaveckých bazénech za 
následujících podmínek:
- Rozsah teplot od 13 °C do 35 °C, doporučená teplota je 
mezi 22 °C a 32 °C.
- pH vody: 7,0 – 7,6
- Obsah chloru: bazén udržovaný podle pokynů výrobce 
(doporučených je 2–4 ppm).
Poznámka:
Nedodržení požadavků na parametry vody podle 
doporučených provozních podmínek může zabránit správné 
funkci čisticího robota.

Vyjměte čisticího robota z vody, když provádíte „Šokovou 

chemickou úpravu“ vody v bazénu.

1) Rukojeť
2)V ýstupní horní strana
3) Pojistka filtru
4) Filtr
5)M echanismus uzamykání rukojeti
6)H nací pás
7)Č isticí kartáč
8)T ělo robota
9) Vstup vody
10) Zdroj napájení

VOLITELNÉ
11)D álkové ovládání
12)U kládací vozík
13)V ozík s nosičem
14)Časovač (prodává se samostatně)

VOLITELNÉ

SoučástiUvod

14 13

12

11

109

8
7 667

8
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Napájecí a ovládací jednotka
Napájecí a ovládací jednotka je 

napájena přívodním kabelem 
(1) a poskytuje čisticímu 
robotu nízké napětí  pomocí 
p l o v o u c í h o  k a b e l u  
připojeného do zásuvky (2) na 
jednotce.

J e d n o t k a  j e  v y b a v e n a  
ovládacím panelem (3) s 
ovládacími prvky čisticího 
robota.

Obsah balení
Čisticí robot je balen v krabici obsahující:
     - Čisticí robot a plovoucí kabel
     - Napájecí a ovládací jednotka
     - Uživatelský návod

Podle zakoupeného modelu může být v balení i následující příslušenství:
- Dálkové ovládání
- Vozík
- Ukládací vozík
- Další příslušenství

Nastavení plovákové rukojeti
Na modelech určených k čištění stěn, nastavte plovákovou rukojeť:
1. Stiskněte pojistné tlačítko (1 nebo 2 podle modelu), abyste uvolnili 

pojistku
2. Dejte madlo (3) šikmo do nejzazší pozice.
3. Opakujte kroky 1 a 2 na opačné straně čistícího robota

Před prvním použitím

Nastavení sací výšky Poloha sacího vstupu (2) od povrchu bazénu určuje 
sací výkon a kvalitu čištění. Snížení sací výšky může vést k nežádoucímu 
kontaktu s překážkami na dně nebo stěnách bazénu.

Polohu sacího vstupu nastavte šroubovákem.
IN – oddálení sacího vstupu od povrchu bazénu a snížení sacího výkonu.
OUT – umístění sacího vstupu blíže k povrchu bazénu a zvýšení sacího 

výkonu

2 31 Handle lock vertical Handle lock horizontal

1
2

1

2

3

Součásti Provoz
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Umístění napájecí a ovládací jednotky
Umístěte napájecí a ovládací jednotku nejméně 3,6 metru od 

bazénu a nejméně 12 cm nad povrch.
UPOZORNĚNÍ: Napájecí a ovládací jednotka nesmí být 

vystavena vodě nebo přímému slunečnímu světlu.
Uvolněte kabelové spojky, které slouží k zajištění kabelů během 

přepravy stisknutím plastové úchytky na spojce.

Před umístěním čistícího robota do vody
1. Ujistěte se, že v bazénu nejsou lidé.
2. Ujistěte se, že jsou filtry čisté.
3. Ujistěte se, že jsou podmínky v bazénu splněny; (viz „Provozní 

podmínky“). 

Umístění čistícího robota do vody
1. Odmotejte plovoucí kabel. Doporučuje se vytáhnout kabel na 

délku, která odpovídá velikosti bazénu napříč plus dodatečné 
dva metry.

2. Dejte čistící robot do bazénu. Pro uvolnění vzduchu z jeho těla 
jím otáčejte ze strany na stranu.

3. Nechte čisticího robota klesnout na dno bazénu.
Čisticího robota nezapínejte, dokud není na dně bazénu.
4. Natáhněte plovoucí kabel přes bazén. Ujistěte se, že napříč 

bazénu je položena jen potřebná délka kabelu. Vyhlaďte smyčky 
nebo kroucení kabelu. Odmotejte přebytečný kabel vně bazénu 
poblíž napájecí a ovládací jednotky.

5. Připojte plovoucí kabel (A) do zásuvky (B) umístěné na napájecí 
a ovládací jednotce.

UPOZORNĚNÍ: Zapnutí čisticího robota mimo vodu ihned 
způsobí vážné poškození a vede ke ztrátě záruky.

12 cm
(4.7 inch)

Odstranění krytů kartáčů
Čisticí robot je dodáván s ochranným krytem 
čisticích kartáčů. Opatrně sejměte nylonové 
kryty z čisticích kartáčů.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ostrý nástroj k 
odstranění krytu, protože by mohlo dojít k 
poškození kartáčů.

Chlorine
2-4 ppm

pH
7,0-7,6

Temp
13°C-35°C

NaCl
4000 ppm

(max)

NO
SWIM

Zásuvka(B) 

Zástrčka(A) 

3.6m/11.8ft
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Spuštění čisticího robota
Připojte napájecí a ovládací jednotku do zásuvky (1). Provozní LED kontrolka svítí (4) a čisticí 

robot zahájí svůj program čištění.
Pokud je napájecí a ovládací jednotka již připojena k elektrické zásuvce, provozní LED 

kontrola bliká (5), což indikuje, že je čisticí robot v pohotovostním režimu.
Stiskněte tlačítko provoz (6). Provozní LED kontrolka se rozsvítí (6) a čisticí robot zahájí 

program čištění.
Poznámka: Když svítí LED kontrolka „Kontrola filtru“ (3) (volitelně u některý modelů), 

musí se filtr vyčistit před vložením čistícího robota do bazénu. 

Cyklus čistění
Během cyklu čištění se čisticí robot:
- pohybuje podél dna bazénu a shromažďuje nečistoty a špínu;
- mění směr a automaticky se otáčí podle vybraného programu;
-  každých několik minut se pohybuje po stěnách podle toho, jak je nastaveno vnitřním 

programem.
Poznámka: Čisticí robot se může občas na několik minut zastavit. Jedná se o součást 

normálního provozu, nikoli o poruchu

Zastavení provozu čisticího robota
Čisticí robot se přepne automaticky do pohotovostního (STANDBY) režimu po každém 

čisticím cyklu a provozní LED kontrolka začne blikat (5).
Chcete-li přerušit činnost čisticího robotu během cyklu čištění, stiskněte jednou provozní 

tlačítko (7). Provozní LED kontrolka začne blikat (7) a čisticí robot je v pohotovostním 
režimu.

Vytažení čistícího robota z vody 
1) Odpojte plovoucí kabel z napájecí a ovládací jednotky.
2) Zatáhněte za plovoucí kabel, abyste čisticího robota přitáhli blíže, dokud není možné 

uchopit ho za rukojeť. 
3) Pomocí rukojeti vytáhněte čistícího robota z bazénu.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte plovoucí kabel k vytahování čistícího robota z vody.

Volitelně

1

2

3

4 5
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Údržba

Čištění filtrů
Tyto dva filtry se musí vyčistit po každém cyklu čištění.
1. Uvolněte pojistku filtru a vytáhněte filtr. (1), (2)
2. Odklopte dvířka filtru, abyste otevřeli pouzdro filtru. (3), (4)
3. Nejprve filtr vystříkejte vodou z vnější strany a pak z vnitřní strany  , abyste vyčistili všechny 

nečistoty. (5)
4. Ověřte, že je malá plastová klapka (5) na místě a že není prasklá, potom filtr zavřete. (6)
5. Vložte filtr zpět na jeho místo, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ při zajištění filtru na místě. (7), (8)

Ukládání čisticího robota
Postupujte podle těchto pokynů při ukládání čisticího robota, 
když se nepoužívá:
1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Odpojte plovoucí kabel z napájecí a ovládací jednotky.
3. Roztáhněte plovoucí kabel a vyrovnejte a rozmotejte ho.
4. Opláchněte vnitřní prostor čistícího robota čistou vodou a 
nechte uschnout.
5. Smotejte plovoucí kabel a položte ho na ČISTÍCÍHO 
ROBOTA. 
Upozornění: Nenamotávejte plovoucí kabel na rukojeť 
čisticí jednotky.
6. Skladujte součásti čisticího robota na suchém a uzavřeném 
místě.
Ověřte, že napájecí a ovládací jednotka není vystavena vlhku.

klapka

Kontrola vrtule na výstupu vody
Doporučuje se pravidelně čistit nečistoty a vlasy 
z vrtule na výstupu vody:
1. Odstraňte šrouby (3), které drží kryt výstupu 
vody (2).
2. Odstraňte kryt výstupu vody (2).
3. Odstraňte jakékoli vlasy, nečistoty či špínu.
4. Zkontrolujte, že vrtule (1) není prasklá.
5. Vraťte kryt (2) a utáhněte jej šrouby (3).

32

1
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SPS 100 SPS 200

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

96h

48h

72h

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

SPS 300

SPS 400

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

HIGH

NORMAL

96h

48h

72h
Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel

Auto detect
Auto detection
Auto detección
Automatische erkennung
Auto diagnosi
Detecção automática

Pool shape 
Forme de piscine
Forme de la piscine
Beckenform
Forma piscine 
Forma da piscina

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il 
sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di  
disattorcigliamento 
Swivel PROGRAM 

02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

96h

48h

72hHIGH

NORMAL

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

HIGH

NORMAL

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Cleaning Level
Niveau de Nettoyage
Nivel de Limpieza
Reinigungsstufe
Livello di Pulizia
Nível de Limpeza

Delay
Retard
Retrasar
Verzögerung
Ritardo
Atrasar

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel

Auto detect
Auto detection
Auto detección
Automatische erkennung
Auto diagnosi
Detecção automática

Pool shape 
Forme de piscine
Forme de la piscine
Beckenform
Forma piscine 
Forma da piscina

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

SPS 500

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

2
3

4

1

Tato kapitola popisuje 
možnosti programování.
Přeskočte tuto kapitolu, 
pokud váš model není 
programovatelný nebo je 
již naprogramovaný 
předem.

Ovládací panel

Ovládací panel tvoří:
Vypnutí/zapnutí (1) – zapnutí a vypnutí činnosti 
čisticího robota.
Popis funkce (2) – popisuje konkrétní funkci
Ovládací tlačítka (3) – tmavě modré, umožňuje 
výběr příslušné funkce.
Stavový displej (4) – indikační LED kontrola svítí 
pro zobrazení vybrané možnosti nebo stavu 
čisticího robota.
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Doba čištění
- doba trvání čištění bazénu.
Stiskněte tlačítko pro výběr požadované doby. Červené světlo indikuje váš výběr. Tuto funkci je možné vybrat pouze, když je zdroj napájení v 
pohotovostním režimu.

Kontrola filtru
Svítící světlo znamená, že je filtr nutné vyjmout, vyčistit a vrátit zpět, aby robot fungoval správně. U modelů 300, 400, 500 – čisticí robot přestane čistit 
stěny v okamžiku, kdy se rozsvítí kontrolka filtru.

I Výběr programu čištění:
Program 01 – 1 hodiny čištění dna a stěn. 
Program 02 - 1,5 hodiny čištění dna a stěn.
Program 03 – 2 hodiny čištění dna a stěn

Interní časovač - možnost automatického provozu: 
Každých 48 hodin
Každých 72 hodin
Každých 96 hodin

Externí časovač 
Tato funkce poskytuje koncovému uživateli možnost naprogramovat čistění pomocí externího časovače (prodává se samostatně). Stisknutí tohoto 
tlačítka zapíná a vypíná tuto funkci.

Otočení – upravuje rychlost otáčení robota v bazénu. 
Normální – standardní provoz 
Vysoké – různá rychlost otáčení

100/200
300/400

500

100

200/300

200
300/400

200
300/400

300/400
500

Výběr programu čištění:
Program 01 – 1,5 hodiny čištění pouze dna. 
Program 02 - 2 hodiny čištění dna a stěn.
Program 03 – 2,5 hodiny čištění dna a stěn.

Model

400

500
Výběr programu čištění
Program 01 – 2 hodiny pouze čištění dna.
Program 02 – 4 hodiny čištění dna a stěn (u některých modelů není funkce čistění stěn k dispozici) 
Program 03 – 5 hodin čištění dna a stěn (u některých modelů není funkce čistění stěn k dispozici

10
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Úroveň čištění – změna výkonu čištění
                    Rychlá: Vyberte, pokud je v bazénu malé množství nečistot.
                    Běžná: Vyberte pro každodenní údržbu
                    Důkladná: Vyberte, pokud je v bazénu velké množství nečistot. 

Prodleva
Když je tato možnost zapnutá, robot začne pracovat po 2 hodinách prodlevy.
Tato funkce slouží k tomu, aby mohly nečistoty a prach klesnout na dno bazénu, než začne čištění robotem.

500

500

Tvar bazénu:
Ponechte robotovi vypočítat nejúčinnější vzor čištění pro vybraný tvar bazénu. Stiskněte toto tlačítko pro výběr nejvhodnějšího tvaru bazénu. Červené 
světlo indikuje váš výběr.

400/500

Externí časovač

Autodetekce - VYPNUTO. Vyberte tuto možnost, pokud jsou na dně vašeho bazénu překážky typu vysoké výpusti. Zabraňuje to robotovi 
změnit směr po nárazu do překážky.

Autodetekce - ZAPNUTO. Vyberte tuto možnost, když je dno bazénu bez překážek.

Autodetekce: tato funkce zabraňuje robotovi zaseknout se na překážkách v bazénu jako jsou výpusti, schody, žebříky apod.. Stiskněte toto tlačítko pro 
výběr jedné z následujících možností:400/500

Používání externího časovače 
(Volitelně může být zakoupeno 
samostatně)

Externí časovač se může použití k 
automatickému zapnutí čisticího 
robota v předvolenou dobu.
Externí časovač je třeba zapojit 
mezi zásuvku a napájecí a ovládací 
jednotku

1. Čistící robot
2. Kabel
3. Napájecí zdroj
4. Vidlice kabelu zdroje napájení
5. Externí časovač (prodává se samostatně)
6. Elektrická zásuvka

1

2 3

4 5 6
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ČISTICÍ JEDNOTKU NELZE ZAPNOUT.
Zásuvka není pod proudem.
1. Odpojte čisticího robota od napájecí a ovládací jednotky.
2. Odpojte zdroj napájení ze zásuvky, počkejte 30 sekund a znovu zapojte.
3. Zapněte napájení. Pokud se nespustí, připojte jednotku do jiné zásuvky.
Plovoucí kabel není správně připojen k napájecí a ovládací jednotce.
Znovu připojte plovoucí kabel k napájecí a ovládací jednotce.
Překážky v hnacím systému čistícího robota.
1. Opatrně otočte čistícího robota a prohlédněte si spodní stranu. 
2. Otočte kolečka a čisticí kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však 

volně.
3. Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.
Vrtule je zablokována nahromaděnými vlasy.
Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje vyčistit (viz 

„Kontrola vrtule na výstupu vody“).

ČISTICÍ ROBOT NEČERPÁ VODU.
Filtry jsou špinavé.
1. Vyjměte filtr.
2. Spusťte čisticího robota v bazénu bez filtrů. Pokud funguje správně, 

dobře filtry vyčistěte nebo vyměňte.
Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.
Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz 
„Kontrola vrtule na výstupu vody“).

ČISTICÍ ROBOT ČERPÁ VODU, ALE NEPOHYBUJE SE.
Překážky v hnacím systému čistícího robota.
1.Opatrně otočte čistícího robota a prohlédněte si spodní stranu. 
2.Otočte kolečka a čisticí kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však 

volně.
3.Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.

ČISTICÍ ROBOT SE SPUSTÍ, ALE PO KRÁTKÉ DOBĚ SE VYPNE.
Filtry jsou špinavé.
1. Vyjměte filtr.
2. Spusťte čisticího robota bez filtrů. Pokud funguje správně, dobře filtry 

vyčistěte nebo vyměňte.
Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.
Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje vyčistit (viz
„Kontrola vrtule na výstupu vody").
Překážky v hnacím systému čistícího robota.
1. Opatrně otočte čistícího robota a prohlédněte si spodní stranu. 
2. Otočte kolečka a čisticí kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však 

volně.
3. Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.

ČISTICÍ ROBOT NESBÍRÁ NEČISTOTY.
Filtry jsou špinavé nebo děravé.
Vyčistěte podle potřeby a zkontrolujte, zda ve filtru nejsou díry.
Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.
Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz 

„Kontrola vrtule na výstupu vody“).
Sací vstup není dostatečně blízko ke dnu bazénu.
Přesuňte sací vstup do polohy OUT (viz „Nastavení sací výšky“).

PŘI VYTAŽENÍ Z VODY VYTÉKÁ Z ČISTICÍHO ROBOTA ŠPÍNA.
Klapka filtru je prasklá nebo chybí.
Otevřete filtry a zkontrolujte, zda není klapka filtru prasklá a všechny 

funkce jsou správné (viz „Čištění filtru“).
Díry ve filtru.
Otevřete filtry a zkontrolujte, zda ve filtrech nejsou díry (viz „Čištění filtrů“)
Spodní víko není správně uzavřené.
Ujistěte se, že je spodní kryt správně uzavřen

Řešení problémů
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ČISTICÍ JEDNOTKA NEPOKRYJE CELÝ BAZÉN
Filtry jsou špinavé.
Vyčistěte filtry.
Plovoucí kabel nemá dostatečnou délku ve vodě, aby dosáhl i do 
nejvzdálenějšího konce bazénu, nebo je kabel zamotaný.
1. Ověřte, že má plovoucí kabel dostatečnou délku ve vodě, aby dosáhl i 
do nejvzdálenějšího konce bazénu.
2. Ujistěte se, že je plovoucí kabel správně rozprostřen a není zamotaný.
Úhel plovákové rukojeti ovlivňuje pohyb čisticího robota.
Zvyšte šikmý úhel plovákové rukojeti (viz „Nastavení plovákové rukojeti“).
Úroveň pH v bazénu není správná.
Ujistěte se, že je pH mezi 7,0 a 7,6.
Úroveň chloru není správná.
Zkontrolujte obsah chloru ve vodě a upravte, pokud je zapotřebí (během 
úpravy vody čisticího robota vyjměte).
Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.
Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje vyčistit (viz
„Kontrola vrtule na výstupu vody").
Překážky v hnacím systému čistícího robota.
1. Opatrně otočte čistícího robota a prohlédněte si spodní stranu. 
2. Otočte kolečka a čisticí kartáče rukou. Měly by se otáčet, nikoli však 
volně.
3. Vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty, pokud je zapotřebí.

ČISTICÍ JEDNOTKA SE NEPOHYBUJE PO STĚNÁCH.
Čisticí robot se nepohybuje na stěnách bazénu.
1. Zkontrolujte, zda čisticí robot není typ určený jen pro čištění dna.
2. Ověřte, že P1, pouze čištění dna, není vybráno na napájecí a ovládací 
jednotce (viz „Programování čisticího robota“).
Filtry jsou špinavé.
Vyčistěte filtry.

Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.
Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz 
„Kontrola vrtule na výstupu vody“). 
Úroveň pH není správná.
Ujistěte se, že je pH mezi 7,0 a 7,6.
Úroveň chloru není správná.
Zkontrolujte obsah chloru ve vodě (během úpravy vody čisticího robota 
vyjměte).
Teplota vody není optimální.
Doporučená teplota je mezi 22 °C a 32 °C.

KABEL JE ZAPLETENÝ.
Filtry jsou špinavé.
Vyčistěte filtry.
Spodní víko není správně uzavřené.
Ujistěte se, že je spodní kryt správně uzavřen.
Plovoucí kabel není před vložením čisticí jednotky do vody natažen.
Ujistěte se, že je plovoucí kabel správně rozprostřen a není zamotaný 
před tím, než spustíte čisticího robota.
Část kabelu ve vodě je příliš dlouhá.
Zkontrolujte, že je délka kabelu ve vodě rovná délce napříč bazénem plus 
dva metry.
Vrtule je poškozena nebo zablokována nahromaděnými vlasy.
Zkontrolujte, zda vrtule není poškozená nebo nepotřebuje čištění (viz 
„Kontrola vrtule na výstupu vody“).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE.
Baterie je vybitá. Kontrolka LED bliká nebo NESVÍTÍ.
Zkontrolujte baterii stisknutím jednoho z tlačítek. Červená kontrolka na 
dálkovém ovládání nebliká nebo trvale svítí, pokud je baterie vybitá. 
Obraťte se na prodejce nebo servisní centrum.

13

Řešení problémů

 



Dálkové ovládání (volitelně) Caddy (volitelně)

Vozík je volitelné příslušenství, které usnadňuje přemisťování čisticího robota,  
plovoucího kabelu a napájecí a ovládací jednotky z místa na místo.

Montáž vozíku
Pro sestavení vozíku budete potřebovat standardní šroubovák a 8mm klíč. 
Připojení rukojeti vozíku
Upevněte dolní část rukojeti (3) k rámu vozíku (5) pomocí tří šroubů (4) a matic.
Připojte horní část rukojeti (1) k dolní části rukojeti (3) pomocí šroubu (2) a matice.
Ukládání čisticího robota na vozík
Dejte čistícího robota na základnu vozík
Smotejte plovoucí kabel a položte ho na čistícího robota.
Položte napájecí a ovládací jednotku na horní část smotaného plovoucího kabelu.

2

4

5

Tato kapitola popisuje používání volitelného dálkového ovládání. Součástí 
některých modelů je dálkové ovládání.

Popis dálkového ovladače
Dálkové ovládání je volitelné příslušenství, které umožňuje ovládat čisticí robot 
tlačítky na tomto dálkovém ovládání. Při stisknutí tlačítek dálkového ovládání se 
do napájecí a ovládací jednotky přenese radiový signál. Tento signál je přenášen 
příkazem odesílaným čisticímu robotu přes plovoucí kabel.

Používání dálkového ovladače
1. Stiskněte pravé tlačítko (3) pro zatočení robotem vpravo. Čisticí robot nadále 
zatáčí doprava, dokud není tlačítko uvolněno.
2. Stiskněte levé tlačítko (1) pro zatočení robotem vlevo. Čisticí robot nadále 
zatáčí doleva, dokud není tlačítko uvolněno.
3. Stiskněte tlačítko vpřed/vzad (2) pro zastavení čisticího robota a změňte směr 
jeho pohybu.
Po každém příkazu se LED kontrolka na dálkovém ovládání rozsvítí. Pokud LED 
nereaguje nebo bliká, vyměňte baterii. 

1

3

14



Ukládací vozík (volitelně)

1 2 3

Ukládací vozík je volitelné příslušenství, které usnadňuje přemisťování 
čisticího robota a obsahuje místo k upevnění napájecí a ovládací 
jednotky.

Montáž ukládacího vozíku:
1. Upevněte kolečka na obě stany základny ukládacího vozíku, upevněte 
každé kolečko šroubem a nainstalujte kryt.
2. Sestavte dvě části rukojeti.
3. Upevněte pouzdro napájecí a ovládací jednotky zacvaknutím horních 
úchytek do otvorů v rukojeti.

Plánek sestavení Díly
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5 6

7 8

4
4. Zasuňte rukojeť do základny 

ukládacího vozíku. Zacvakněte 
dolní úchytky pouzdra napájecí a 
ovládací jednotky do základny 
ukládacího vozíku.

5. Připojte držák dálkového 
ovládání vložením horní části do 
rukojeti vozík a otočením držáku 
dolů, dokud spodní část 
nezacvkane.

6. Připojte kabel ke zdroji napájení
7. Dejte kabel napájecí a ovládací 

jednotky do drážky ukládacího 
vozíku.

Zacvakněte horní část napájecí a 
ovládací jednotky do pouzdra a 
stlačte dolní
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Fyzikální údaje
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
Elektrický systém
Vstupní hodnoty
Výstup
Skladovací teplota 
Provozní teplota 
Třída ochrany

 
273mm * 242mm * 90mm
1.9 Kg

100-240V~, 50/60Hz, 180W
29V ,6,0A.
-10° C - 60° C
0° C - 45 ° C
IP54

Physikalische Daten
Abmessungen (B * T * H) 
Gewicht
Elektrische Daten
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Aufbewahrungstemperatur 
Betriebstemperatur 
Schutzart

 
273mm * 242mm * 90mm
1.9 Kg

100-240V~, 50/60Hz, 210W
29V ,6.3A.
-10° C - 60° C
0° C - 45 ° C
IP54

Uzemnění
Zdroj napájení musí být připojen k uzemněné 3vodičové zásuvce. Zdroj napájení musí být připojen přes 
GFCI (jistič okruhu při poruše uzemnění) nebo RCD (proudový chránič) se jmenovitým vypínacím proudem 
nejvýše 30 mA.

Pojistka
Pojistku smí vyměňovat autorizovaný servisní zástupce nebo školená a kvalifikovaná osoba.  Z důvodu 
ochrany proti požáru používejte při výměně pojistky stejného typu a proudové hodnoty.

Údržba a bezpečnost
Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným servisním technikem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou. Zařízení nepoužívejte, je-li napájecí kabel poškozen.

Okolní podmínky
Napájení je navrženo k provozu v interiéru i v exteriéru. Avšak zařízení se nesmí používat na přímém slunci 
nebo vystavovat vodě. Zdroj napájení nepoužívejte při okolní teplotě vyšší než 40ºC.

Erdung
Das Netzteil muss an eine geerdete 3-adrige Steckdose angeschlossen werden. Der Netzanschluss muss an einem GFCI/RCD (FI-Schutzschalter) angeschlossen sein, der einen bestimmten 
Differenzstrom von nicht mehr als 30 mA überschreitet.
Sicherung
Die Sicherung sollte nur von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden. Ersetzen Sie die Sicherung nur mit demselben Typ und derselben 
Absicherung für den fortlaufenden Schutz gegen Brandgefahr.
Wartung und Sicherheit
Die Abdeckung sollte nur von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker entfernt werden. Kein(e) interne Einstellung oder Komponentenaustausch sollte vom 
Benutzer durchgeführt werden. Das Netzkabel muss vor dem Entfernen der Abdeckung von der Steckdose getrennt werden.
Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder qualifizierten Techniker ersetzt werden. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel 
beschädigt ist.
Äußere Bedingungen
Das Netzteil wird so konzipiert, um im Innen- und Außenbereich zu funktionieren. Jedoch sollte die Einheit keinem direkten Sonnenlicht oder Wasser ausgesetzt sein und in keiner 
Umgebungstemperatur von über 40º C bedient werden.
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Do bazénu s reverzním tvarem Do bazénov s reverzným tvarom Into a pool with reverse shape

CZ: Záruční i pozáruční servis zajišťuje prodejce: Mountfield a.s. Pro jeho vyřízení kontaktujte svého prodejce.
SK: Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje predajca: Mountfield SK s.r.o. Kontaktujte prosím svojho prodajcu.

Top Access
1,5/2 h
20 µm
20 m3/h
18 - 32 °C
18 m

CZ: Automatické vysavače Top Access nepoužívejte v bazénech s reverzním tvarem schodiště / lavice / zlomu (např. Métropole Provence).
SK: Automatické vysávače Top Access nepoužívajte v bazénoch s reverzným tvarom schodiska / lavice / zlomu (napr. Métropole Provence).
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