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D kujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že d v ujete naší spole nosti. Aby vám používání tohoto výrobku 
p inášelo radost, p e t te si prosím pe liv  tyto pokyny a p ed použitím za ízení postupujte p esn  podle 
uživatelské p íru ky, aby nedošlo k poškození za ízení nebo zbyte nému zran ní.
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1. Montáž
Vyndejte z krabice t leso vysava e i ostatní díly a p esv d te se, že balení obsahovalo všechny komponenty. 
Viz obrázek 1.

Seznam díl

1.  T leso vysava e
2.  Regulátor pono ení
3.  Kulový usm r ova  a vn jší kroužek
4.  Závaží na hadici
5.  Automatický regulátor pr toku
6.  2” adaptér
7. Defl ektor
8.  Skládané t sn ní
9. Hadice dlouhá 10 metr
    (není vyobrazena)

Krok 1. Montáž t sn ní

P i montáži t sn ní oto te skládané t sn ní “UP” (Nahoru) 
sm rem k t lesu vysava e, nasu te t sn ní p es kotou
(plochou stranou sm rem ke dnu bazénu) a opatrn  natahujte, 
dokud nezapadne do drážek na druhé stran , jak je uvedeno 
na obrázku 2. T sn ní musí být nasazeno plochou stranou 
dol , skládanou stranou nahoru. Když je správn  nasazeno, 
voln  se otá í.
T sn ní nelze používat opa n . Vyvýšené sklady t sn ní
musí sm ovat nahoru. Plochá strana t sn ní by m la být 
obrácena dol  proti st n  bazénu. 

Membránový 
čistič

Obrázek 1

Obrázek 2 Hlavní 
těleso
vysavače

Skládané těsnění 
v drážce

Příruba

1.

2.3.

4.

5.

6.

7. 8.
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Krok 1. P ipojte defl ektor

Vložte dolní konec lamely do drážky na t lese vysava e.
Vložte horní konec lamely do areta ní spony p ipojené
k oto né hlavici. Viz obrázek 3.

Krok 2. P ipojte regulátor pono ení

Uchy te regulátor pono ení do spodní objímky ve tvaru 
U. Ujist te se, že ochranné západky na obou stranách 
regulátoru pono ení jsou v poloze zajišt no. Viz obr. 4.

Krok 3. P ipevn te závaží na hadici a hadici 
smontujte

Hadice vysava e se dodává v dílech, které musí 
být smontovány. Budete pot ebovat tolik díl ,
abyste od místa, kde je p ipojen vysava , dosáhli 
k nejvzdálen jší ásti bazénu, plus jeden díl 
navíc. Budete také muset p ipojit závaží k hadici, 
aby se hadice nevznášela ve vod . Po et pot ebných
závaží se ur uje podle maximální hloubky bazénu. ím
hlubší je bazén, tím více závaží budete pot ebovat. Po et
závaží vhodný pro váš bazén je vysv tlen v Tabulce.

TABULKA
Hloubka bazénu Umíst ní závaží

120 cm nebo mén  1 závaží: 10 až 30 cm   
 od oto né hlavice

Více než 120 cm 2 závaží: jedno 10 až 30 cm
ale mén  než 210 cm a jedno 182 cm od oto né hlavice

více než 210 cm,  3 závaží: jedno 10 až 30 cm,
ale mén  než 365 cm jedno 182 cm a jedno 305 cm 
 od oto né hlavice

Více než 365 cm 4 závaží: jedno 10 až 30 cm,
 jedno 182 cm, jedno 305 cm
 a jedno 365 cm od oto né hlavice

A
retace

Koncová 
západka

Skládané těsnění 
v drážce

Plochá západka

Plochá 
západka

Obrázek 3

Obrázek 4
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Oba konce navlh ete v bazénu a otá ením je zasu te do sebe. 
Viz obrázek 5. Postup opakujte, dokud nespojíte pot ebný
po et díl . Když na hadici p ipojíte závaží podle návodu
v Tabulce A, p ipojte hadici k vysava i. Viz obrázek 6.

Jeden díl má dva konce typu „zásuvka“ a chráni  hadice. 
Tento díl by m l být p imontován jako poslední a m l by být p ipojen k p ípojce vysava e v bazénu.

2. Instalace
Vysava  je ur en k použití v mnoha r zných bazénech. Proto je jeho sou ástí ada r zných díl  (nap .
2” adaptér a kryt ventilu pro automatický regulátor pr toku). To, jestli je budete pot ebovat, záleží na 
konkrétních parametrech vašeho bazénu.

V tomto manuálu je popsána jak standardní instalace ke skimmeru, tak p ípadná instalace k podtlakovému 
potrubí. Prostudujte obojí, abyste zjistili, co je pro váš bazén nejvhodn jší, a i te se pokyny.

Standardní instalace

Pro bazény s jedním skimmerem, pomocí automatického 
regulátoru pr toku.
Výhodou této instalace je, že automatický regulátor 
pr toku automaticky vyrovnává pr tok mezi skimmerem
a vysava em. D razn  doporu ujeme používat automatický 
regulátor pr toku pro maximální bezpe nost a výkon 
vysava e. Ventil automaticky reaguje na zm ny v pr toku, 
ímž umož uje zm ny výkonu vysava e pot ebné pro 

zajišt ní pot ebného isticího ú inku.

Smontovaný vysava  by m l vypadat takto:

Připojit hadici na tento konec

Automatický 
regulátor průtoku

2” adaptér

Zasuňte do dna 
skimmeru

Konec „zásuvka“ u dílů „zástrčka“/„zásuvka“

POZNÁMKA: Délka hadice na obrázku

nemá skutečnou velikost. Vy budete

muset použít více dílů, než je zobrazeno.

 Závaží na hadici  Díl „zásuvka“/„zásuvka“

10-30 cm

182 cm

305 cm

Obrázek 6

Obrázek 7
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1.  Vypn te erpadlo bazénu.

2.  Uzav ete hlavní výpust a všechna ostatní výpustní 
potrubí krom  potrubí ze skimmeru, k n muž bude 
p ipojen vysava .

3.  Sejm te koš skimmeru.

4.  Tlakem zasu te 2” adaptér do spojky v dolní ásti
skimmeru, viz obrázek 8.

5.  Tlakem zasu te automatický regulátor pr toku do 2” 
adaptéru. Konec regulátoru s ozna ením „P ipojit
hadici k tomuto konci“ musí sm ovat nahoru. Viz 
obrázek 8.

6.  Dejte vysava  do bazénu a nechte ho klesnout ke dnu. Zasouvejte hadici svisle dol , dokud nebude
plná vody a zbavená vzduchu.

7.  Provle te konec hadice otvorem skimmeru a hadici p ipojte p ímo k automatickému regulátoru    
pr toku.

3. Nastavení
Po dokon ení instalace spus te erpadlo bazénu. Nechte erpadlo n kolik minut v chodu, aby 
se ze systému vy erpal veškerý vzduch. Vysava  by se m l po bazénu pohybovat rychlostí 240-360 cm 
za minutu. Nyní zkontrolujte následující po áte ní nastavení vysava e.

Délka hadice

D LEŽITÉ: Když budete kontrolovat délku hadice, erpadlo musí být spušt no. Když je erpadlo
v chodu, hadice se zkrátí, a když ho vypnete, hadice bude delší.
Když je vysava  v chodu, umíst te ho co nejdále od místa p ipojení. (Vysava em lze v bazénu snadno 
pohybovat pomocí ty e a kartá e.) Hadice vysava e by m la být dostate n  dlouhá, aby dosáhla na konec 
bazénu, plus jeden díl hadice navíc. Pokud to bude zapot ebí, odstra te p ebývající díly ze st ední ásti
hadice. Odstran ním díl  ze st ední ásti hadice se vyhnete nutnosti p emís ovat závaží. P ebývající díly 
hadice uschovejte pro p ípadnou vým nu. POZNÁMKA: P i p idávání nebo odebírání díl  hadice 
vypn te erpadlo bazénu.

Vyrovnávání hadice

Pro stanovení správného zatížení hadice vypn te erpadlo a pozorujte vysava . Zatížení hadice je 
správné tehdy, jestliže kotou  spo ívá rovn  na dn  bazénu a pono ené trubice svírají s podlahou úhel 
45˚, viz obrázek 9. Pro nejlepší vy išt ní nesmí hadice vysava  ani stahovat dol , ani nazvedávat. 
Posouvejte závaží na hadici po jednom palci, dokud nedosáhnete správného zatížení. V bazénech
s nestejnom rnou hloubkou nastavte hadici nejprve na hlubokou ást a pak na m lkou ást.

2” adaptér

Automatický 
regulátor 
průtoku

Hadice vedená
otvorem 
skimmeru

Připojit 
hadici 
k tomuto 
konci

Horní část skimmeru

Obrázek 8
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1. Hadice je příliš lehká

2. Správně zatížená 

hadice

3. Hadice je příliš těžká

  Zkontrolujte, jestli se mechanismus pono ení voln  pohybuje a jestli je namontován regulátor 
pono ení. (Viz stranu 2 – jak namontovat regulátor pono ení.)

  Zkra te defl ektor o 1,27 cm. (Vytáhn te horní konec defl ektoru z areta ní spony p ipojené k oto né
hlavici. Zkra te ho o 1,27 cm, pak ho vra te do areta ní spony.)

1. Hadice je p íliš lehká. Jestliže se hadice zvedá sm rem k hladin  v úhlu v tším než 45˚, posu te
závaží blíže k vysava i nebo posu te první dv  závaží blíže k sob .

2. Správné zatížení hadice.
3 Hadice je p íliš t žká. Jestliže hadice klesá dol  v úhlu menším než 45˚, posu te závaží sm rem od 

vysava e nebo posu te první dv  závaží dále od sebe.

D LEŽITÉ: Zp tný proud vody m že p sobit tlakem na hadici vysava e a ovliv ovat její výkon. M že
vysava  odsunout z konce bazénu, kde je umíst no zp tné potrubí, nebo m že zp sobit, že vysava  z stane
v jedné ásti bazénu. Abyste tomu zabránili, použijte kulový usm r ova , který je sou ástí vašeho 
vysava e.

Instalace:

  Nejprve se p esv d te, že je erpadlo bazénu vypnuto.
  Nahra te p vodní usm r ova  vysava e kulovým usm r ova em.
  Vym te pojistný kroužek a utáhn te. P esv d te se, že otvor kulového usm r ova  je správn

orientován, než ho pln  dotáhnete. Viz „Polohy kulového usm r ova e“.

Obrázek 9
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Kulový usměrňovač

Pojistný kroužek

Ochoz kolem 

bazénu

Stěna bazénu

Kulový 

usměrňovač

Objímka 

spojky

Zpětné potrubí

Polohy kulového usm r ova e

Nasm rujte otvor usm r ova e tak, abyste p esm rovali proud vody tam, kde nebude p ekážet pohybu 
vysava e. Vyzkoušejte r zné polohy, abyste zjistili, která je pro váš bazén nejvhodn jší:

  Proud nasm rovaný podél st ny bazénu (ve sm ru dlaždi ek).
  Proud sm ující dol .
  Proud sm ující proti hadici pom že p emístit vysava  od takových p ekážek, jako jsou sch dky

a žeb íky.

Po namontování kulového usm r ova e spus te erpadlo. Vysava  by se m l za ít pohybovat po dn
bazénu a vysávat ne istoty.

4. Odstra ování b žných závad
Vzhledem k individuálním vlastnostem vašeho bazénu bude možná zapot ebí provést další nastavení, aby 
váš vysava  fungoval na maximum.

Pokud budete mít pocit, že se vyskytl problém, p esv d te se, zda:

Je uzav ena hlavní výpust bazénu? »» Uzav ete výpust.
Je fi ltr istý? »» Vy ist te fi ltr.
Je síto koše isté? »» Vy ist te síto koše.
Ucpaly ne istoty spodní ást vysava e? »» Odstra te ne istoty.
Hadice net sní? »» Vym te net snící díl.
Nejsou v automatickém regulátoru
pr toku ne istoty? »» Vy ist te ventil.

Jestliže se vysava  nepohybuje nebo nepulzuje:

  P esv d te se, že hlavní výpust i všechna ostatní sací potrubí jsou uzav ena – krom  nasávání,
k n muž je p ipojen vysava .

  Zkontrolujte, jestli ve fi ltru nebo koši erpadla nejsou ne istoty.

Obrázek 10
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  Zkontrolujte, jestli v záklopce vysava e nejsou ne istoty. Ty by mohly bránit pohybu nebo 
omezovat pr tok.

erpadlo a fi ltra ní systém bazénu mohou být p íliš malé (neschopné zajistit pr tok vody 4,5 m3/h)
Pora te se s odborníkem na bazény.

Jestliže vysava  z stává na jednom konci bazénu

  Zkontrolujte zp tný proud vody a p esm rujte ho podle pot eby pomocí kulového usm r ova e.
  Zkontrolujte, jestli je hadice dostate n  dlouhá a dosahuje na dno bazénu.
  Zkontrolujte, jestli je hadice vysava e náležit  zatížená.

Jestliže vysava  z stane stát na hlavní výpusti

  Zkontrolujte, jestli je hlavní výpust uzav ená. Možná budete pot ebovat pomoc odborníka na 
bazény.

  P esv d te se, že je namontovaná m ížka hlavní výpusti.
  Jestliže hlavní výpust není v rovin  se dnem bazénu, pora te se s odborníkem na bazény.

Jestliže vysava  zpomaluje nebo zastavuje a u zp tného potrubí se objevují vzduchové bubliny

  Najd te a opravte místo úniku vzduchu, které zp sobuje, že erpadlo ztrácí sv j výkon.
  Zkontrolujte, jestli hadice neuniká.
  Zkontrolujte p ipojení podtlaku. M lo by být pono eno, aby se do systému nedostával žádný 

vzduch.
  Zkontrolujte, jestli víko koše erpadla není uvoln né, popraskané, opot ebované nebo jestli tam 

nechyb jí O-kroužky. Budete-li pot ebovat pomoc, obra te se na odborníka na bazény. 

Jestliže vysava  nasává vzduch nebo z stává na hladin

  P esv d te se, že se mechanismus pono ení voln  pohybuje a že je namontován regulátor pono ení.
(Viz obr. 4 – jak namontovat regulátor pono ení.)

  Zkontrolujte, jestli je automatický regula ní ventil ádn  namontován, a p esv d te se, že není 
ucpaný ne istotami.

  P esv d te se, že hladina vody je alespo  8 cm pod hranou bazénu.
  Zkontrolujte, jestli se vysava  pohybuje odpovídající rychlostí 240-360 cm za minutu.

Jestliže vysava  z stane u sch dk  na m lkém konci

  Zkontrolujte zp tný proud vody a p esm rujte ho pot ebným sm rem pomocí kulového usm r-
ova e.

  Zkontrolujte, jestli je automatický regula ní ventil správn  namontován a jestli není ucpán 
ne istotami.

  Zkontrolujte, jestli je hadice dost dlouhá, aby dosáhla do nejvzdálen jšího místa bazénu, v etn
sch dk .

  Zkontrolujte, jestli má hadice vhodné zatížení pro m lký konec bazénu.
  Zkontrolujte, jestli se vysava  pohybuje odpovídající rychlostí 240-360 cm za minutu.

CZ
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Jestliže se vysava  stále vrací na stejné místo

  Zkontrolujte oto ný kloub na horní ásti vysava e. M l by se voln  otá et.
  Zkontrolujte zp tný proud vody a p esm rujte ho podle pot eby pomocí kulového usm r ova e.
  Zkontrolujte, jestli není hadice vysava e ohnutá nebo zlomená. Jediný ohyb nebo zlom m že

znemožnit pokrytí išt né plochy. Položte každý díl hadice na okraj bazénu (nebo jiný rovný 
povrch). Hadice by m la být dokonale rovná a hladká. Když vysava  vyndáte z bazénu, hadici 
nesmotávejte, protože ta má tvarovou pam  a z stane ohnutá nebo zalomená.

Odstra ování ne istot ze záklopky

  N kdy mohou ne istoty ucpat spodní ást vysava e a zabránit v pohybu záklopky nebo omezit pr tok.
Záklopka je umíst na uvnit  t lesa vysava e a musí se neustále voln  pohybovat. Záklopku uvidíte 
otvorem v defl ektoru, když oto íte vysava  vzh ru nohama, jak je uvedeno na obrázku 11. Uchopte 
záklopku prsty a pohybujte jí sem a tam nebo otvor propláchn te hadicí, abyste odstranili všechny 
ne istoty uvnit  t lesa vysava e.

  Jestliže se vám nepoda í ne istoty takto odstranit, musíte záklopku vymontovat. Nejd íve sejm te ty i
kryty na spodní ásti kotou e, odšroubujte ho a sejm te z t lesa vysava e. Potom odstra te šroub
z defl ektoru, vytáhn te ho a nakonec vyndejte záklopku. Viz obrázek 12.

  Jakmile jsou ne istoty odstran ny, vra te záklopku do t lesa vysava e, upevn te defl ektor na místo 
a zajist te ho. Viz obrázek 12.

Pohled na vysavač zdola

Západka 

je uvnitř

Spodek 

kotouče

Skládané těsnění

Defl ektor

Defl ektor Záklopka Těleso vysavače

Obrázek 11

Obrázek 12

Kotouč
(není zapotřebí ho odstraňovat)
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Údržba

Vysava  nevyžaduje tém  žádnou údržbu. as od asu ho prohlédn te a ujist te se, že:

  Záklopka se voln  pohybuje a v pohybu jí nep ekážejí žádné ne istoty.
  Kotou  není p íliš opot ebovaný. Když je kotou  po pohybu po dn  p íliš opot ebovaný, je na ase ho 

vym nit.

P i ukládání vysava e nesmotávejte hadici. Nechte ji ležet rovn  na míst  chrán ném p ed p ímým
slune ním sv tlem. Jestliže díly hadice rozpojíte, snažte se ponechat závaží na míst .

Hadice vysava e je speciáln  navržená tak, aby zajiš ovala optimální výkonnost vysava e. Pokud by bylo 
zapot ebí ji vym nit, použijte pouze originální díly.

Odmítnutí odpov dnosti za váš bazén a vysava

K životnosti vašeho bazénu p ispívá ada faktor . Automatický bazénový vysava  je opravdu pasivní 
produkt, který nebude mít na životnost bazénu žádný vliv.

Uv domte si prosím, že s postupem doby m že dojít k poškození, zm n  barvy a olupování nát ru bazénu 
zp sobenému samostatn  nebo v kombinaci se stárnutím, nerovnováhou složení vody, nesprávnou instalací 
a jinými faktory. Automatický bazénový vysava  nebude jako vysava  odstra ovat nebo zp sobovat
opot ebení „dobrého“ obkladu bazénu. Ve skute nosti je tomu naopak – obklad bazénu nakonec zp sobí
opot ebení vysava e.

Stejná situace platí i pro vinylové obklady zapušt ných bazén , protože na vinylový povrch také p sobí
okolní prost edí a takové faktory, jako je chemie vody, slune ní zá ení a kvalita konstrukce op rných
zdí a základ  bazénu. To všechno jsou faktory, které mohou p isp t k poškození povrchu bazénu. Pokud
k n emu takovému ve vašem bazénu dojde, není to zp sobeno použitím vysava e. Výrobce odmítá 
veškerou odpov dnost za opravy nebo vým nu kterékoli z takových komponent bazénu zákazníka. 

Vlastník bazénu musí p evzít veškerou odpov dnost za stav a údržbu povrchu bazénu, vody a hrany 
bazénu.
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Seznam sou ástek

S250B

S250Q

S250C

S250G

S250N

S250F

S250H S250R

S250K

S250I

S250T

S250L

S250A

S250M

S250W
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Záru ní podmínky
Záru ní podmínky se ídí obchodními a záru ními podmínky Vašeho dodavatele.

Bezpe ná likvidace výrobku po skon ení životnosti
P i skon ení životnosti produktu zajist te její ekologickou likvidaci odbornou fi rmou

Reklamace a servis
Reklamace se ídí p íslušnými zákony o ochran  spot ebitele. V p ípad  zjišt ní neodstranitelné vady se 
písemn  obra te na svého dodavatele.

Datum................................................................
Dodavatel
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