
PowerShark II™

 

Automatyczne oczyszczacze PowerLine firmy Hayward reprezentują najwyższy standard w projektowaniu, 
wydajności oraz jakości. Oczyszczacz niezależnie szoruje, odkurza i filtruje basen. Jest w pełni automatyczny i nie 
wymaga montażu ani mocowania. Wystarczy po prostu włożyć do basenu i włączyć. Filtracja jest znacznie 
łatwiejsza dzięki dostępnemu od góry wkładowi filtracyjnemu. Sterowanie mikroprocesorem AdaptiveSeek Control 
Logic (ASCL®) dostosowuje procedury czyszczenia indywidualnie do rozmiarów i kształtu każdego basenu. 
ElectronicznaSamodiagnostyka, Ochrona Przeciążeniowa oraz nieskomplikowany napęd bezpośredni Direct Drive 
design z niekorozyjnymi panewkami zapewniają jeszcze większą niezawodność. Regulowana pozycja 
przemieszczania się pozwala użytkownikowi wybrać jedną z trzech dostępnych opcji czyszczenia. 

ZALECAMY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

AUTOMATYCZNY ODKURZACZ
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zawsze należy zachowywać podstawowe środki ostrożności, m.in.: niestosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować
poważny uraz lub śmierć. 

To symbol informujący o ewentualnych zagrożeniach. W razie zobaczenia tego symbolu na urządzeniu lub w niniejszej instrukcji, 
należy poszukać jednego z następujących oznaczeń i być uważnym na ryzyko odniesienia urazu. 

OSTRZEŻENIE ostrzega o zagrożeniach mogących spowodować poważny uraz, śmierć lub znaczne uszkodzenie mienia.

UWAGA ostrzega o zagrożeniach, które mogą spowodować nieznaczny lub umiarkowany uraz czy też uszkodzenie mienia. 
Może również uświadamiać konsumentów w zakresie czynności, które są nieprzewidywalne i niebezpieczne. 

WAŻNE oznacza specjalne wskazówki, które są istotne, lecz niezwiązane z zagrożeniami. 

OSTRZEŻENIE – Koniecznie należy stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz 
na urządzeniu. Niestosowanie się do instrukcji może spowodować uraz. 

OSTRZEŻENIE – Dokument należy przekazać właścicielowi basenu, który powinien przechowywać go w 
bezpiecznym miejscu. 

OSTRZEŻENIE – Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej lub intelektualnej, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te pozostają pod 
nadzorem lub zostały poinstruowane na temat użytkowania urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich 
bezpieczeństwo. 

OSTRZEŻENIE – Nie pozwalać dzieciom używać oczyszczacza ani się nim bawić. 

OSTRZEŻENIE – Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Hayward. 

UWAGA – Należy regularnie sprawdzać oczyszczacz oraz węże; nie używać urządzenia w przypadku 
uszkodzenia lub pojawienia się ostrych krawędzi, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenie basenu. 

OSTRZEŻENIE – Nigdy nie korzystać z oczyszczacza, jeśli w basenie są ludzie.

OSTRZEŻENIE – Przed montażem produktu, należy przeczytać i stosować się do wszystkich zapisów oznaczonych 
jako „OSTRZEŻENIE” oraz zamieszczonych wskazówek. Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa 
może spowodować poważny uraz, śmierć lub uszkodzenie mienia. 

UWAGA - Uszkodzenia, odbarwienia lub kruchość któregoś z elementów wykończenia basenu w miarę użytkowania 
mogą być wywoływane przez wiek, nieprawidłowy skład chemiczny wody w basenie, nieprawidłowy montaż i inne 
czynniki. Klient zobowiązany jest zatem zrzec się wszelkich roszczeń i zwolnić producenta z odpowiedzialności za 
jakiekolwiek uszkodzenia zaprawy lub winylu w basenie powstałe w wyniku użytkowania oczyszczacza. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy uszkodzenia, bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z użytkowania 
(także nieprawidłowego) oczyszczacza w basenie klienta. 



 
INFORMACJE DLA KONSUMENTA, BEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem
Zasilanie elektryczne produktu musi być zamontowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
lokalnie normami (patrz s. 17) i rozporządzeniami. Nieprawidłowy montaż wywoła zagrożenie 
elektryczne mogące spowodować śmierć lub poważny uraz u użytkowników basenu czy innych 
osób w wyniku porażenia prądem, może również skutkować uszkodzeniem mienia.

OSTRZEŻENIE
Nie bawić się oczyszczaczem ani kablem, nie przykładać do ciała. Może to skutkować zaplątaniem 
się, wyrwaniem włosów lub uszkodzeniem ciała. Kabel może spowodować potknięcie się lub 
zaplątanie pływających, co grozi utonięciem.

UWAGA

Przed montażem oczyszczacza należy zapoznać się z jego zakresem pracy. Oczyszczacz nie 
został zaprojektowany do automatycznego czyszczenia schodów lub do pracy pod nakryciem 
przeciwsłonecznym. Nie został również zaprojektowany do przeprowadzania wstępnego 
czyszczenia nowych instalacji basenowych.

Obsługa odkurzacza

OSTRZEŻENIE

W celu ochrony gniazdka elektrycznego i zapobiegania ewentualnemu porażeniu prądem należy 
zamontować zabezpieczenie różnicowe 30 mA. Zaniechanie tego może wywołać zagrożenie 
elektryczne, które może spowodować śmierć lub poważne urazy u użytkowników basenu lub innych 
osób w wyniku porażenia prądem, może również skutkować uszkodzeniem mienia.

UWAGA
Nie włączać oczyszczacza, gdy nie jest on zanurzony w wodzie. Użytkowanie oczyszczacza poza 
wodą może spowodować poważne uszkodzenie i skutkuje utratą gwarancji. Przed wyjęciem 
oczyszczacza z basenu, zawsze należy wyłączać zasilanie i odłączać urządzenie od gniazdka.

OSTRZEŻENIE
Obowiązkowo zachować bezpieczną odległość pomiędzy zasilaniem a basenem, zgodnie z 
aktualnymi wymogami instalacji (co najmniej 3,5 m).



STOP
PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WSKAZÓWKI 

PRZED KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA! 

Drogi właścicielu Odkurzacza Automatycznego PowerLine firmy Hayward:

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Aby uzyskać jak największą wydajność zakupionego urządzenia, 
zalecamy postępować wg następujących kroków: 

1. Wkłady filtracyjne odkurzacza należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu lub tak często, jak jest to 
potrzebne do zapewnienia zadowalającej wydajności urządzenia. 

2. Przed użyciem odkurzacza i zwłaszcza przy otwieraniu basenu po raz pierwszy należy usunąć z basenu 
większe przedmioty, które mogłyby zmniejszyć wydajność urządzenia. Filtr czyścić często, jeśli basen jest 
nadmiernie zabrudzony. 

3. Przy pierwszym użyciu nastawić oczyszczacz na pełny cykl (4 godziny), aby zapewnić czystość basenu i w 
pełni poznać możliwości odkurzacza. Później może okazać się wystarczający cykl szybkiego czyszczenia (90 
minut). 

4. Odkurzacz może co pewien czas przysuwać się do ściany, nie przechodząc jednak do pozycji pionowej. Jest to 
normalny element cyklu. 

5. Odkurzacz podczas cyklu czyszczenia może zatrzymać się na środku basenu i wycofać się. Jest to normalny 
element cyklu. 

6. Nie należy włączać odkurzacza poza wodą. Przycisk zasilania należy uaktywniać tylko gdy urządzenie jest 
całkowicie zanurzone. Po zakończeniu czyszczenia urządzenie wyłączy się automatycznie, jednak najlepiej 
jest dodatkowo ręcznie wyłączać przycisk zasilania. 

7. Podłączać tylko do zabezpieczonego gniazdka 230 V prądu zmiennego, które jest zamknięte i zabezpieczone 
przed zwarciami. W celu ochrony ludzi przed porażeniem prądem w wyniku uszkodzenia izolacji elektrycznej 
należy zamontować zabezpieczenie różnicowe 30 mA. 

8. Umieścić zasilacz do odkurzacza w odległości co najmniej 3,5 metrów od krawędzi basenu. Długość
standardowego kabla do odkurzacza wynosi 16,76 metrów. 
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OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. OBSŁUGI

Na początek zalecamy zaznajomić się z odkurzaczem korzystając z rysunku 3. Niniejsza instrukcja odnosi się do 
tego właśnie rysunku, ilekroć mowa w niej o różnych elementach odkurzacza. 

Odkurzacz należy wyjąć opuszczając karton i wyciągając go z 
opakowania w sposób pokazany na rysunku. Odkurzacz i zasilacz są
wstępnie przymocowane do pudła do przechowywania elementów. 

, .

1. Wybrać najbliższe gniazdko 230 V prądu zmiennego, które jest zamknięte i zabezpieczone przed zwarciami. W 
celu ochrony ludzi przed porażeniem prądem w wyniku uszkodzenia izolacji elektrycznej należy zamontować
zabezpieczenie różnicowe 30 mA. 

2. Zasilacz do odkurzacza umieścić w odległości co najmniej 3,5 metrów od krawędzi basenu. Długość
standardowego kabla wynosi 16,76 metrów. 

3. Podłączyć kabel pływakowy do źródła zasilania. Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza firmy Hayward.

4. Umieścić odkurzacz w basenie. Urządzenie powoli opadnie na dno w miarę wypuszczania zgromadzonego 
wewnątrz powietrza. 

5. Podłączyć zasilacz do zabezpieczonego gniazdka i włączyć urządzenie. Przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia, 
odkurzacz przez kilka minut będzie przeprowadzał samodiagnostykę. 

UWAGA: Nie włączać zasilacza gdy urządzenie jest poza wodą. Może to spowodować uszkodzenie pompy 
i uszczelnień silnika napędowego, co unieważni gwarancję. 

6. Odkurzaczcz wyłączy się automatycznie po 90 minutach w przypadku cyklu szybkiego czyszczenia lub po 4
godzinach w przypadku pełnego cyklu. Jeśli basen jest czysty po upływie mniej niż 90 minut, odkurzacz można 
wyłączyć ręcznie, przełączając zasilanie do pozycji „off”. 

Jeśli wymagany jest kolejny cykl czyszczenia, należy wyłączyć zasilanie na 10 sekund i 
uruchomić urządzenie ponownie. (patrz wskazówki dot. obsługi zasilacza) 



7. Po oczyszczeniu basenu należy odłączyć zasilanie przed wyjęciem oczyszczacza z wody. 

8. Wyjąć odkurzacz z wody z płytkiej strony basenu pociągając za kabel, dopóki maszyna nie znajdzie się na 
powierzchni. Następnie wydobyć urządzenie za pomocą rączki, NIE zaś kabla.,

9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, konieczna jest jego wymiana przez producenta, przedstawiciela 
serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. 

10. Wszelkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z 
lokalnymi standardami elektrycznymi  (patrz s. 17).

UWAGA: Wyciągając kabel należy nawinąć go na rękę, NIE owijać wokół ramienia. 

NIE WCHODZIĆ DO BASENU PRZY DZIAŁAJĄCYM OCZYSZCZACZU. 

Zakres temperatury wody optymalny dla odkurzacza wynosi od 10°C do 35°C.

Po każdym użyciu wyjąć odkurzacz z basenu. Przetrzymywanie odkurzacz na stałe w basenie może skutkować
dodatkowymi wymaganiami serwisowymi. 

WSKAZÓWKI DOT. OBSŁUGI ZASILACZA 

Po włączeniu zasilacza automatycznie zostanie wybrany szybki cykl czyszczenia - na 
przycisku wyboru cyklu pojawi się światełko. 
W przypadku tego cyklu odkurzacz wyłączy się automatycznie po 90 minutach pracy. 

Aby wybrać pełny cykl czyszczenia, należy nacisnąć przycisk pełnego cyklu w dowolnym 
momencie czyszczenia. Jeśli cykl szybkiego czyszczenia skończył się, wystarczy 
wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie, po czym nacisnąć przycisk pełnego cyklu. 
Światełko na przycisku wyboru cyklu wskaże, że został wybrany pełny cykl. W 
przypadku tego cyklu odkurzacz wyłączy się automatycznie po 4 godzinach pracy. 
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Fig. 4

WSKAZÓWKI DOT. PUDEŁKA DO PRZECHOWYWANIA ELEMENTÓW
– PATRZ WYKRES 

• Pudełko do przechowywania elementów będzie dostarczone częściowo zmontowane w kartonie poza 

rączką i rurką. 

• Należy przykręcić śrubę do rury u podstawy pudełka i zabezpieczyć sworzniem (3) 

• Przymocować rączkę na górze rury i przykręcić śrubę, zabezpieczając ją sworzniem (4) 



UTRZYMANIE 
Wkład filtracyjny czyścić po każdym użyciu: 

1. Otworzyć oczyszczacz naciskając przycisk na wieczku i podnosząc pokrywę. 

1.  Wyjąć zbiornik filtra podnosząc go i wyciągając z odkurzacz obiema rękami z każdej strony. 

2.  Przechylić zbiornik filtra w celu usunięcia resztek, po czym przepłukać wężem ogrodowym, aby pozbyć się
drobnych cząsteczek. 

3.  Wkładów filtracyjnych nie trzeba wyjmować do czyszczenia. 



4. Wyjąć wkłady filtracyjne:
a. Odsunąć obie zasuwki na drzwiczkach filtra. 
b. Wyciągnąć wkłady filtracyjne. Umyć elementy filtra za pomocą węża ogrodowego ze spryskiwaczem w celu 

usunięcia resztek. By resztki wypadły należy trzymać elementy filtra w sposób pokazany na rysunku. 

c. Umyć cały zbiornik filtra (patrz powyżej).
d. Umieścić wkłady filtracyjne ponownie w zbiorniku filtra tak, by centralne wzmocnienia ramowe skierowane 

były do wewnątrz. 

e. Zasunąć zasuwki na drzwiczkach filtra.



 

7. Włożyć zbiornik filtra do oczyszczacza korzystając z przedstawionego wykresu do określenia przodu i tyłu.
6. Zamknąć pokrywę naciskając przycisk na wieczku w celu wstawienia pokrywy na właściwe miejsce. 

UWAGA: Do pozbycia się nadmiernego brudu i piasku można używać roztworu do czyszczenia filtrów. 
Należy pamiętać, że im czystszy filtr, tym efektywniejsze będzie czyszczenie. 

Okresowe Czyszczenie Ruchomych Elementów
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia ruchomych elementów należy odłączyć zasilanie od 

gniazdka. 

• Sprawdzić zwężkę Venturiego aby upewnić się, że żadne resztki ani włosy nie zablokowały wirnika. 

• Wirnik można czyścić spryskując go wodą z węża ogrodowego. 
• Spryskiwać za pomocą węża ogrodowego w okolicach skrzynki pływakowej w celu usunięcia jakichkolwiek 

resztek czy piasku, by urządzenie miało swobodę ruchu podczas zmiany pozycji. 
• Usunąć wszelkie resztki zgromadzone pomiędzy szynami i kołami. 

Przechowywanie 
Jeśli urządzenie jest poza wodą, przechowywać w suchym, zacienionym miejscu w temperaturach od 4° C do 46°C

Dbałość o Kabel 
W miarę korzystania z oczyszczacza, kabel może zacząć się skręcać (podobnie jak przewód telefoniczny). Aby to 
skorygować, należy co pewien czas prostować kabel na słońcu. 

WAŻNE: Regularnie sprawdzać kabel pod kątem zewnętrznych uszkodzeń. 



Linia
wody

FUNKCJA WSPINANIA SIĘ PO ŚCIANACH
PowerShark II wyposażony jest w opatentowany system “movable flotation technology”. Każda pozycja 
przemieszczania się (I, II i III) skutkuje innym działaniem oczyszczacza podczas wspinania się po ścianach. 

Pozycja “I” jest pozycją domyślną, w której pływak znajduje się pośrodku oczyszczacza. Zapewnia to najlepszy 
sposób czyszczenia dla większości basenów. 

Pozycja “II” daje dodatkowy kąt ruchu, w którym oczyszczacz szybciej przesuwa się wzdłuż linii wody lub ściany 
basenu, co uskutecznia czyszczenie. 

Pozycja “III” daje zmniejszony kąt ruchu, w którym oczyszczacz przeznacza więcej czasu na szorowanie ścianę
basenu wzdłuż linii wody. Ta pozycja wspomaga funkcję wspinania się po ścianach w basenach o gładkich 
powierzchniach z materiałów takich jak kafelki czy włókno szklane.

Sposób wyboru: Pozycję można ustawić przy zamkniętej pokrywie używając przesuwanej rączki lub przy otwartej 
pokrywie ustawiając skrzynkę pływakową na preferowanym miejscu. 

Pozycja 
przemieszczania się

Wspinanie się po tylnej 
ścianie 

Sposób 
wyboru 

 

Linia wody szorowanie 

 
Normalne 
Czyszczenie

 

Aktywne Mycie Dna



WAŻNE WSKAZÓWKI

• Unikać upuszczania lub wrzucania maszyny do basenu. Umieszczać oczyszczacz dalej od ściany basenu, lecz 
nie wrzucać. 

• Czyszczenie wkładu filtracyjnego po każdym użyciu zapewni najlepszą wydajność urządzenia. 

• Wymieniać zużyte szczotki lub wałki piankowe. 

• Aby uniknąć zatkania elementów filtra, przed włączeniem oczyszczacza upewnić się, że wszelkie chemiczne 
proszki są całkowicie rozpuszczone. 

• W basenie o wysokim stężeniu wapnia zaleca się częstsze czyszczenie filtra. 

• Zachować oryginalny karton na wypadek dłuższego przechowywania lub konieczności wysyłki w razie gdyby 
oczyszczacz wymagał naprawy serwisowej. 

• Uszczelniony Mechanizm Silnika oraz zasilacz nie zawierają części przeznaczonych do obsługi przez 
użytkownika. Otwarcie ich spowoduje automatyczne unieważnienie gwarancji. 

• Przed włączeniem oczyszczacza należy usunąć z basenu przedmioty takie jak termometr, zabawki itp. Takie 
przedmioty mogą zablokować urządzenie i spowodować uszkodzenie maszyny lub basenu. 

• Zbiornik filtra jest zaprojektowany tak, by jego zwykłe czyszczenie można było przeprowadzać przy 
zamontowanych filtrach. Do czyszczenia gruntownego użytkownik może wyjąć każdy wkład filtracyjny i 
przeczyścić go osobno. 

• Podczas zwykłego cyklu pracy oczyszczacza, część urządzenia z rączką będzie podnosić się z dna basenu, 
aby umożliwić urządzeniu pokonywanie przeszkód, takich jak podniesione główne rury cyz stopnie schodów. 

• Oczyszczacze stosowane na obszarach z dużą ilością piasku muszą być płukane wodą w okolicach wszystkich 
zastawek (zastawka zbiornika filtra znajduje się przy przewodzie wlotowym), mogą również wymagać płukania 
w okolicy przycisku na pokrywie, by mogły działać swobodnie. 



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

    Jeśli oczyszczacz nie zbiera drobnych lub większych resztek: 
Filtr może być zatkany, w takim przypadku należy go wyczyścić. Do usunięcia nadmiernego brudu lub piasku 
można użyć roztworu do mycia filtrów 
Jeśli oczyszczacz zaczyna działać na chwilę, po czym przestaje pracować: 

• Wirnik może być zablokowany przez resztki. Należy go sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w części „Utrzymanie”. 

• Wałek szczotkujący lub szyny napędowe mogą być zablokowane. Należy sprawdzić je pod kątem 
resztek i wyczyścić w razie potrzeby. 

• Odkurzacz pracuje pod wpływem zarówno czasomierza, jak i czujnika wykrycia ściany basenu 
niezależnie od tego, co uaktywnia si pierwsze. 

• Maszyna posiada 3 przewody wlotowe znajdujące się na dole zbiornika filtra oraz przy wałku 
szczotkującym. Należy je sprawdzić pod kątem resztek i wyczyścić w razie potrzeby. 

• Oczyszczacz może utknąć jeśli w basenie zamontowany jest mocno wystający główny odpływ. Maszyna 
może utkwić na odpływie na krótki czas, ale ostatecznie uwolni się sama dzięki wbudowanemu 
programowi. 

Wydajność oczyszczacza: Sposób pracy oczyszczania na różnych etapach poszczególnych cyklów może 
niekiedy budzić wątpliwości. Ważne jest, aby oceniać wydajność oczyszczacza obserwując większą czystość
basenu po tym, jak urządzenie zakończy cały cykl. 
Jeśli oczyszczacz nie jest w stanie wyczyścić dobrze basenu w ciągu jednego cyklu lub czyści tylko jego 
niewielką część, należy sprawdzić filtr, w razie potrzeby wyczyścić go i upewnić się, że urządzenie nie 
zatrzymuje się na odpływach, głowicach do czyszczenia dna lub na zabawkach. Można sprawdzać efekty 
uruchamiając oczyszczacz w różnych miejscach, aby znaleźć to, które najbardziej się sprawdza. 
Jeśli resztki wypadają z oczyszczacza podczas wyjmowania go z wody, może być to spowodowane 
przeładowaniem filtra. Należy częściej czyścić filtr oraz zwracać uwagę, czy żadne większe resztki nie blokują
któregoś z trzech przewodów wlotowych. Większe resztki muszą być usunięte z basenu przed włączeniem 
maszyny. Jeśli klapki odpływowe nie znajdują się na miejscu lub są zablokowane przez piasek czy też liście w 
otwartej pozycji, można je ponownie przestawić na miejsce po uprzednim wyczyszczeniu tego obszaru. 
Jeśli kabel pływakowy się poplącze, co może być spowodowane utknięciem oczyszczacza na większych 
przedmiotach takich jak kamienie, zabawki lub główne odpływy, można go wyprostować rozkładając, o ile to 
możliwe, na całą długość na słońcu. Ciepło słońca pomoże zredukować sploty. 
Jeśli przez szybki pokrywy widoczna jest duża ilość resztek, należy prędko wyjąć oczyszczacz z wody, aby 
zmniejszyć ryzyko wypadnięcia resztek ze zbiornika filtra i dostania się ich z powrotem do wody. 
Jeśli oczyszczacz przeznacza więcej czasu niż potrzeba na czyszczenie ścian lub kafelek, należy ustawić
pozycję przemieszczania się na I (pozycja domyślna). 



 

 

SPECYFIKACJE
Waga (bez kabla) 10,45 Kg

Długość, rodzaj kabla 16,76 m

Materiały Wytrzymałe tworzywo ABS – Metalowe Części z Nieżelaznej Stali 
Nierdzewnej

Element Silnika Pompa Napęd Płytka drukowana (PCB)

Prędkość (rpm) 2 700 55 -

Napięcie 24V prądu 
stałego

22V prądu 
stałego 5V prądu stałego

Prąd (amp) 2,62A 0,63A -

Uszczelnienie Wodoodporne Potrójny Redundantne Uszczelnienia Promieniowe Wału oraz pierścień stały 
(0-ring)

Obudowa Silnika Uszczelniony, Wodoodporny, wytrzymałyPolipropylen

Ochrona Przeciążeniowa Elektroniczna Kontrola Przeciążenia z Automatycznym Wyłącznikiem

Filtr

Rodzaj Zdejmowalny, Wielorazowy Wkład Karbowany

Elementy Filtrujące Mieszanina karbowanej celulozy i poliestru

KontrolaProcedur Czyszczenia

Rodzaj Mikroprocesor z funkcją Adaptive Seek Control Logic (ASCL®)

Cykl czyszczenia Pełny Cykl Szybki Cykl

4 godziny 90 minut

System Napędowy Napęd Bezpośredni Szyna Napędowa w/Poliuretan oraz System Panewek ze 
Żywicy Acetalowej i Stali Nierdzewnej

Źródło zasilania

Początkowe Napięcie Wejściowe 230V prądu zmiennego

Wtórne Napięcie Wyjściowe 24V prądu stałego

Znamionowy Prąd Wyjściowy 4A

Waga 3,8 Kg

Wysyłka

Długość Szerokość Wysokość

Wymiary Kartonu (mm) 620 440 752

Waga Wysyłkowa z Pudełkiem do 
Przechowywania Elementów 22,3 Kg



 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA 
Ten automatyczny oczyszczacz do basenu został wyprodukowany z największą troską o bezpieczeństwo 
użytkowników. Zalecamy stałe stosowanie następujących środków ostrożności: 

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 

1. ZAWSZE WKŁADAĆ MASZYNĘ DO WODY PRZED PODŁĄCZENIEM JEJ DO GNIAZDKA 

2. DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU WAŻNE JEST, BY WYJMOWAĆ OCZYSZCZACZ Z 
WODY ZARAZ PO UŻYCIU. TO MOŻE RÓWNIEŻ WYDŁUŻYĆ OKRES SPRAWNOŚCI URZĄDZENIA. 

3. PODŁĄCZAĆ MASZYNĘ WYŁĄCZNIE DO ZABEZPIECZONEGO GNIAZDKA 230 V PRĄDU ZMIENNEGO, KTÓRE JEST 
CHRONIONE PRZED ZWARCIAMI. W CELU OCHRONY LUDZI PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM W WYNIKU 
USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE 30 MA. 

4. NIE MANIPULOWAĆ PRZY MASZYNIE, GDY JEST PODŁĄCZONA DO GNIAZDKA. 

5. NIE KORZYSTAĆ Z PRZEDŁUŻACZA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE LUBUSZKODZIĆ OCZYSZCZACZ. 

6. NIGDY NIE PRZEBYWAĆ W BASENIE PRZY DZIAŁAJĄCYM URZĄDZENIU. 

7. NIGDY NIE DOPUŚCIĆ, BY WTYCZKA ZNALAZŁA SIĘ W BASENIE. 

8. NIE WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA POZA WODĄ. SPOWODUJE TO USZKODZENIE USZCZELNIENIA SILNIKA ORAZ 
UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI. 

9. NIE WYCIĄGAĆ OCZYSZCZACZA Z BASENU PRZY BOCZNEJ ŚCIANIE. MOGŁOBY TO USZKODZIĆ MASZYNĘ LUB 
ŚCIANĘ BASENU. 

10. NIE ZAKOPYWAĆ PRZEWODU. USZKODZONE PRZEWODY WYMIENIĆ.  

11. OSTRZEŻENIE – BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO URAZU, NIE NALEŻY POZWALAĆ DZIECIOM UŻYWAĆ OCZYSZCZACZA 
JEŚLI NIE SĄ POD ŚCISŁYM NADZOREM.  

12. JEŚLI PRZEWÓD ZASILANIA JEST USZKODZONY, MUSI ZOSTAĆ WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA, 
PRZEDSTAWICIELA SERWISOWEGO LUB PODOBNIE WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ W CELU UNIKNIĘCIA 
ZAGROŻENIA. 

CHOĆ OCZYSZCZACZ ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY TAK, BY PRACOWAŁ MOŻLIWIE NAJBEZPIECZNIEJ, ZALECAMY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JEGO 

UŻYWANIA I REGULARNIE SPRAWDZAĆ PRZEWÓD POD KĄTEM USZKODZEŃ, PODOBNIE JAK PRZY KAŻDYM URZĄDZENIU ELEKTRYCZNYM. PO UŻYCIU NALEŻY 

WYJĄĆ URZĄDZENIE I PRZEPŁUKAĆ ŚWIEŻĄ WODĄ, A TAKŻE WYPROSTOWAĆ EWENTUALNE SPLOTY KABLA. 



1 RCX97471YE 12 RCX97445 23 RCX97506 34 RCX97403 45 RCX50061
2 RCX97477 13 RCX97407 24 RCX97505GR 35 RCX97508GR 46
3 RCX97423 14 RCX97414 25 RCX97435 36 RCX12011 47 RCX26008
4 RCX97472 15 RCX97455 26 RCX97507GR 37 RCX97459 48 RCX97511GR
5 RCX97431 16 RCX12010 27 RCX26000 38 RCX97429 49 RCX97409
6 RCX97433 17 RCX12002 28 RCX97461 39 RCX59002 50 RCX97410
7 RCX70101 18 RCX11000 29 RCX97525WCE 40 RCX12301 51 RCX97427
8 RCX97417 19 RCX97490 30 RCX97510GR 41 RCX59003 52 RCX97480YE
9 RCX97417S 20 RCX40117 31 RCX97401 42 RCX12302
10 RCX97405 21 RCX97501GR 32 RCX97509GR 43 RCX59004
11 RCX97415 22 RCX97502GR 33 RCX97445 44 RCX59006


