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POLSKI 
 
 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

PRZECZYTAJ I STOSUJ SIĘ DO  
WSZYSTKICH INSTRUKCJI 

 
UWAGA: Nie podłączaj zasilacza do gniazda z uziemieniem ani nie włączaj odkurzacza 
basenowego dopóki nie jest całkowicie zanurzony w wodzie. Uruchomienie odkurzacza 
basenowego poza wodą spowoduje natychmiastowe poważne uszkodzenia i poskutkuje 
unieważnieniem gwarancji. 

 
Pozostaw odkurzacz w basenie na 15 do 20 minut po zakończeniu cyklu 
czyszczenia. Umożliwi to właściwe ostygnięcie silników. Nie pozostawiaj 
urządzenia w basenie przez cały czas. Pamiętaj by zawsze wyłączać zasilacz  
i odłączać przewód zasilający z gniazda przed wyjęciem urządzenia z basenu.  

 
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzenia gdy w basenie znajdują się ludzie. 
Do użytku wyłącznie w basenach 
 

Szanowny 
Kliencie, 
Dziękujemy za wybranie naszego odkurzacza basenowego. Mamy nadzieję, że  
z przyjemnością będą Państwo korzystali z naszego nowego robota oraz, że 
przez wiele lat będzie służył do czyszczenia Państwa basenu. 
Prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 
Jeszcze raz dziękujemy za wybór naszego 
produktu. 

 

Komponenty 
 

Wygląd zewnętrzny odkurzacza basenowego i jego komponenty mogą różnić się od 
przedstawionych poniżej, jednak funkcje odkurzacza, sposób obsługi i konserwacji jest 
taki sam. 

 
Górny wlot 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
- Zasilanie jednostki musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym 
(RCD) o wartości resztkowej działania nie przekraczającej 30 mA . 
- Podłączenie do odgałęzienia obwodu powinno być zgodne z miejscowymi i krajowymi 
przepisami w zakresie instalacji elektrycznych. 
- Nieprawidłowe posługiwanie się jednostką może spowodować wyciek smarów. 
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wymiany należy dokonać  
w serwisie producenta lub przez wykwalifikowaną i przeszkoloną osobę w celu 
uniknięcia zagrożenia. 

Rączka 
 

 

 
 
 

Korpus 
jednostki 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mechanizm 
blokujący 
rączka

Gąsienica    Boczny panel

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym 

dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, ruchowych lub 
umysłowych oraz nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba, 
że dzieje się to pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie 

użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo tych osób. Dzieci powinny przebywać pod 
nadzorem, by upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. 

 
 
                           Szczotka

 
 
                      OSTRZEŻENIE: Musi być zainstalowany wyłącznik ochronny FI (GFCI-USA)       

 
 

lub wyłącznik róźnicowoprądowy (RCD-EUROPA) w celu ochrony gniazda 
elektrycznego i zapobiegania potencjalnemu porażeniu prądem. 

 

Państwa nowy automatyczny odkurzacz basenowy zawiera: 
- Automatyczny odkurzacz basenowy z dryfującym przewodem. 
- Zasilacz (transformator). 
- Wózek (opcjonalnie) 

 
 

Proszę zapoznać się szczegółowo z tą instrukcją przed obsługą 
odkurzacza basenowego. 
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Obsługa robota 
czyszczącego do basenów 

 

 

 

1. Umieść zasilacz (transformator) w odległości co najmniej 3,6 metra / 11,8 stóp od basenu  
i co najmniej 12 cm / 4 cale nad jego powierzchnią (rys.1). Transformator dostarczy do 
odkurzacza niskie napięcie. 

2. Rozwiń przewód. (rys.1a) 
 

jednostka 

 

4. Umieść jednostkę w wodzie. Obracaj  
urządzenie w wodzie by uwolnić 
powietrze z korpusu, a następnie 
pozwól mu opaść na dno basenu 
(rys.3). Następnie jak najrówniej 
rozciągnij przewód na powierzchni 
basenu (rys.1). 

 
 
 

12 cm 
(4 cale) 

 

 
1 

 
1a 

 
3 

 

5. Włącz wtyczkę do zasilacza. W zależności od modelu (Typ I lub Typ II), upewnij 
się, że układ bolców wtyczki dokładnie odpowiada układowi otworów gniazda 
zasilacza (rys.3a). 
Podłącz zasilacz do uziemionego gniazda sieciowego. Upewnij się, że gniazdo 
sieciowe jest właściwie uziemione (rys.3b). Naciśnij przycisk “WŁ” na zasilaczu. 
Zapali się lampka wskazująca, że system jest “ WŁ “ i odkurzacz basenowy 
rozpocznie cykl czyszczenia. Jednostka posiada licznik cykli czyszczenia. Tylko 
autoryzowany serwis może odczytać łączną liczbę cykli czyszczenia.  
(Patrz szczegóły na następnej stronie) 

 
 

3. W celu zapewnienia właściwej pracy, zablokuj ruchomą rączkę ukośnie na korpusie 
odkurzacza. Wciśnij mechanizm zamka rączki i przesuń rączkę do końca (zalecamy 
blokowanie na przedostatnim ząbku), a następnie zwolnij zamek. W zależności od 
modelu, przycisk blokowania rączki może być pionowy lub poziomy (rys.2a, 2b). 
Rączka pozostanie zablokowana w tej pozycji. Powtórz ten proces po drugiej 
stronie odkurzacza. 
Pamiętaj, że rączka musi być zablokowana ukośnie (rys.2c) 

Typ I 3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ II 
 
 
 
 
 
 

2a Pionowa blokada rączki     2c 3b 
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Obsługa robota 
czyszczącego do basenów 

 

 

A 
 

 

B 
 C 

dziurka 
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z wtyc
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gniazdo 
zasilacza 

wtyc
zka 
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gniazdo 
zasilacza 

 

 

Wtyczka Typ I 
Aby podłączyć przewód  (rys. A) do gniazda zasilacza (rys. B), wykonaj 
następujące czynności: 

 
1.  Przygotuj wtyczkę pokazaną na (rys. C) z bolcami i 3 zewnętrznymi szczelinami, dokładnie  

w pokazanym układzie. 
2.  Dopasuj bolce i szczeliny wtyczki do odpowiednich otworów i szczelin gniazda 

zasilacza. (rys. D) 
3.  Wciśnij wtyczkę do gniazda zasilacza do oporu. 
4.  Po wciśnięciu wtyczki obróć ją w prawo w celu zablokowania w tej pozycji (rys. E). 
5.  Aby  usunąć  wtyczkę,  najpierw  przekręć  ją w  lewo w  celu odblokowania, a  następnie  wyciągnij ją (rys. F). 

Wtyczka Typ II 
Aby podłączyć przewód (rys. A) do gniazda zasilacza (rys. B), wykonaj 
następujące czynności: 
1. Przygotuj wtyczkę jak pokazano na (rys. C) z bolcami i podnośnikiem klapy, 

dokładnie w pokazanym układzie. 
2. Podnośnik powinien znajdować się na górze (rys. E) i umożliwiać otwarcie klapy. Klapa 

zablokuje wtyczkę w gnieździe. 
3. Dopasuj bolce wtyczki do odpowiednich otworów i gniazda zasilacza. Choć gniazdo 

posiada 4 otwory, używany jest tylko górny i dolny (rys. D) 
4.  Wciśnij wtyczkę do gniazda zasilacza do oporu. Po wciśnięciu wtyczki do oporu, klapa 

powinna ja dociskać blokując w tej pozycji. 
5.  Aby usunąć wtyczkę, unieś klapę i wyciągnij wtyczkę. 

 

A B C 
 

pod
noś
nik 

 

D klapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
w

 
 

gniazdo 
zasilacza 

kluc

z 

wtyc

zka 

prze

wodu 

klucz 

gniazdo zas

E 
 
 

Wciśnij i obróć 
w prawo by 
zamknąć 

 

TĄ 
STRON
Ą DO 
GÓRY 

 

 
 Obróć w lewo i pociągnij by otworzyć 

 



5 

Obsługa robota 
czyszczącego do basenów 

 

 

 

a. Dioda LED zasilania 
Niebieska dioda LED miga gdy zasilacz jest w trybie czuwania i świeci się 
ciągle gdy odkurzacz pracuje. Przycisk zasilacza przełącza się między trybem 
WŁ i czuwania 

 
b. Przycisk zasilania 

Przycisk przełącza się między trybem "WŁ"  
i "CZUWANIE". 

 
WAŻNE- Po każdym cyklu czyszczenia odkurzacz automatycznie przełącza się  
w tryb czuwania. Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie w trakcie cyklu roboczego, 
naciśnij przycisk zasilania jednokrotnie, a dioda LED zacznie migać wskazując, że 
praca urządzenia została zatrzymana. 

 
 
 

WAŻNE: 
Upewnij się, że odkurzacz basenowy jest zawsze właściwie przechowywany w temperaturze od 10 do 40 stopni Celsjusza (50 do 104  stopni Fahrenheita). Zapewni to 
ochronę silników, plastikowych części i uszczelek. Niestosowanie się do tego zalecenia spowoduje unieważnienie gwarancji. 
Robota można używać w wodzie o temperaturze w zakresie 13°C do 35°C (55°F do 95°F). Jednak zalecana optymalna temperatura wynosi 22°C do 32°C (72°F do 90°F) 

 

 
 

Konserwacja i regulacja 

 
UWAGA: 

Aby uniknąć zarysowań i innych uszkodzeń na 
powierzchni robota, umieść go na równej powierzchni 
przed czyszczeniem worka filtrującego lub regulacji. 
Zarysowania te mogą naruszyć gładkie i 
miękkie krawędzie, co może doprowadzić 
do uszkodzenia niektórych elastycznych 
powierzchni basenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

równa 
powier
zchnia 

 
 
 
 
 
 
 
 

równa 
powier
zchnia 
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Konserwacja i regulacja 

 

 

 

 

WYCZYŚĆ WOREK FILTRUJĄCY PO KAŻDYM CYKLU 
CZYSZCZENIA 

 

 
 
 
 
 

równa 
powier
zchnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATRZAS
K 

 
 
 
 
 

równa 
powier
zchnia 

 
 

4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOKADA 
OBROTOWA 

a. Odłącz zasilanie. (Upewnij się, że wtyczka nie ma 
kontaktu z wodą) 

b. Jeśli urządzenie znajduje się w basenie, delikatnie 
pociągnij je w swoim kierunku za przewód do chwili gdy 
będziesz w stanie dosięgnąć rączkę. Za pomocą rączki 
(nie przewodu) wyciągnij odkurzacz z basenu i poczekaj 
aż większość wody wycieknie z urządzenia. 

c. Połóż urządzenie na boku na równej powierzchni (aby 
zapobiec zarysowaniu korpusu urządzenia), zwolnij 
zatrzaski i zdejmij dolna pokrywę. (rys.4a, 4b, 4c, 4d) 

zatrzask blokada 
obrotowa 

 
(ciąg dalszy na kolejnej 
stronie) 

 
UWA
GA: 
W zależności od modelu, są dwa typy mechanizmów 
demontowania dolnej pokrywy: ZATRZASKI i BLOKADY 
OBROTOWE. Należy stosować się do instrukcji 
przedstawionych na schemacie dla danego modelu. 

 
równa 
powier
zchnia 

 
równa 
powier
zchnia 

 

 
 

ZATRZASK 4b  BLOKADA OBROTOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATRZASK 4c BLOKADA OBROTOWA 4d 
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Konserwacja i regulacja 

 

 

 
 

Worek filtrujący 
 

30°C / 85°F 
śruby 

góra wlotu 

wirnik 
 

 
 
 
 

etykieta 

 
(kontynuacja z poprzedniej strony) 
d. Zdemontuj worek filtrujący z wsporników, wywróć go na drugą stronę i zmyj wszystkie 

zabrudzenia za pomocą węża ogrodowego lub w zlewie. Delikatnie wyciskaj worek aż 
spływająca woda będzie czysta. W razie 
konieczności wypierz worek w pralce w zimnej BEZ DETERGENTU! 
(rys.5) 

e. Ponownie zainstaluj worek na wspornikach tak, by etykieta znajdowała się 
pośrodku dłuższego boku dolnej pokrywy (5a)  

f. Ponownie zamontuj dolną pokrywę do korpusu. Wepchnij ją do chwili poprawnego 
zatrzaśnięcia mocowań. 

 

WAŻNE PORADY: 
 

! Wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie za każdym razem gdy wyjmujesz 
urządzenie z wody. 

! Czyść worek filtrujący po każdym cyklu czyszczenia.  

 
 

Czyszczenie wirnika pompy: 
1) Zdemontuj 2 śruby (4) z górnej części wlotu 
2) Zdejmij górną cześć wlotu i usuń włosy oraz inne zanieczyszczenia wokół wirnika 

 

 
KONSERWA
CJA 
PRZEWODU 
Przewód może skręcać się po pewnym czasie użytkowania. Aby skorygować ten 
stan, po prostu zablokuj ruchomą rączkę w górnej części urządzenia w przeciwnej 
skośnej pozycji. Urządzenie czyszczące do basenów będzie przemieszczać się w 
przeciwnym kierunku i odkręcać przewód. Okresowo sprawdzaj przewód po kątem 
zewnętrznych uszkodzeń. Jeśli problem powraca, użyj narzędzia do prostowania 
przewodów. 

 
Umieść robota na ziemi i odłącz przewód 

! Odwracaj rączkę po każdym cyklu czyszczenia by zapobiec splątaniu przewodu. 
! Okresowo prostuj przewód dryfujący na powierzchni. 
! Aby zapewnić maksymalną wydajność czyszczenia wymieniaj zużyte szczotki 

! Upewnij się, że urządzenie do czyszczenia basenów ustawia się odpowiednio 
względem ściany. Rączka urządzenia musi być równoległa do linii wody po 
osiągnięciu powierzchni wody. 

! Zachowaj opakowanie urządzenia czyszczącego w celu zapakowania go do 
przechowywania lub wysyłki do dystrybutora w celu naprawy. 

! Pozostaw urządzenie w wodzie przez 15 do 20 minut po każdym cyklu czyszczenia. 
! Nie pozostawiaj urządzenia narażonego na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych gdy nie jest ono używane. 

! Nigdy nie wystawiaj zasilacza 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych i unikaj pozostawiania 
go w deszczu. 

! Okresowo przepłukuj 
urządzenie czystą wodą. 
Przedłuży to żywotność pasków 
napędowych, gąsienic i 
szczotek czyszczących. 

! Czyść wirnik raz w miesiącu 

od transformatora. Przytrzymując urządzenie do 
prostowania przewodów jedną ręką odejdź od robota 
i rozciągnij przewód na całą długość. Rdzeń będzie 
obracał się wewnątrz obudowy prostując w ten 
sposób przewód. 
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Poradnik 
rozwiązywania 
problemów 

 

 

 
ZANIM SKONTAKTUJESZ SIĘ ZE SOWIM SERWISEM< SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE PUNKTY 
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów, odłącz odkurzacz basenowy od zasilacza oraz odłącz zasilacz od gniazda sieciowego, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i 
potencjalnym obrażeniom. 
Numery referencyjne części znajdują się na liście części na ostatniej stronie instrukcji. 

 
 

1. Jednostka nie pompuje wody lub nie porusza się: 
a) Sprawdź czy w gnieździe elektrycznym (22) jest prąd. 
b) Sprawdź czy transformator (16) jest podłączony do uziemionego gniazda i 

czy niebieski przewód jest podłączony do transformatora.* 
c) Kilkakrotnie włącz i wyłącz zasilacz. Między włączeniem, a wyłączeniem 

zasilacza zachowaj odstęp 45 sekund. 
d) Sprawdź czy śmieci, włosy, sznurki, liście lub inne zanieczyszczenia nie 

blokują ruchu koła napędowego (5), pasków napędowych (6) lub gąsienic 
(7). 

e) Sprawdź czy paski napędowe (6) i gąsienice (7) są odpowiednio 
wyrównane i naprężone. W razie konieczności wyreguluj lub wymień. 

2. Jednostka w ogóle nie pompuje wody lub pompuje ją bardzo wolno, ale się 
porusza: 
a) Sprawdź czy wirnik (1) nie jest zablokowany przez włosy lub śmieci. 

Zdemontuj śruby przy górnym wlocie (1) i wyczyść wirnik. Podczas 
ponownego montażu pokrywy wlotu, nie dokręcaj śrub zbyt mocno. 

b) Sprawdź czy worek filtrujący (12) jest dobrze wyczyszczony. W razie 
konieczności wyczyść. 

c) Jeśli odpowiedź na punkty a i b jest negatywna, sprawdź silniki pompy (2).  
Jeśli nie działają, wyślij jednostkę do serwisu. 

3. Jednostka porusza się, ale nie pompuje wody: 
a) Sprawdź czy ruch do przodu/do tyłu nie jest ograniczony przez ciało obce, 

włosy, śmieci, itp. osadzone na paskach napędowych (6) lub gąsienicach 
(7) lub czy przewód nie jest splątany. W razie konieczności wyczyść. 

b) Sprawdź czy paski napędowe (6) nie zsunęły się. Sprawdź również 
czy paski napędowe (6) są odpowiednio naprężone. W razie 
konieczności wymień paski. 

c) Sprawdź czy złącza silnika napędowego (3) nie są odłączone.  
d) Jeśli a, b lub c są ujemne, sprawdź silnik główny i pomocniczy. Jeśli jeden 

z nich nie działa, wyślij jednostkę do serwisu. 
 
 
 

 
*Przewód transformatora można wymienić wyłącznie przy pomocy specjalistycznych narzędzi dostępnych 
zazwyczaj wyłącznie dla autoryzowanych dystrybutorów i serwisów. 

4. jednostka nie zbiera zabrudzeń i śmieci: 
a) Sprawdź punkt 2a i 2b tego podręcznika. 
b) Sprawdź przepustnice zaworu wlotowego (23) znajdujące się od spodu 

jednostki. Przepustnice powinny się swobodnie otwierać i zamykać. W 
razie konieczności wyczyść i odblokuj przepustnice zaworu (23). 

5. Jednostka nie obejmuje całej powierzchni basenu: 
a) Najprawdopodobniej konieczne jest wyczyszczenie worka filtrującego (12). 
b) Sprawdź czy niebieski przewód (15) jest odpowiednio rozprostowany i niesplątany.  
c) Umożliwi to jednostce przemieszczanie się po basenie przez cały cykl czyszczenia. 
d) Upewnij się, że dryfująca rączka (14) jest zablokowana ukośnie na korpusie 

jednostki. 
e) Sprawdź czy silnik pompy (2) działa. Patrz sekcja poświęcona 

rozwiązywaniu problemów zatytułowana “Porusza się, ale nie zbiera 
zabrudzeń i śmieci” 

f) Jeśli problem wciąż występuje mimo wykonania wszystkich powyższych 
czynności, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem po specjalistyczne 
wsparcie. 

6. Śmieci wydobywają się z Aquabot podczas wyjmowania go z 
basenu (Dolna pokrywa nie zamyka się prawidłowo) 
a) Zatrzaski (24) - Sprawdź czy zatrzaski (24) nie są wypaczone. Powinny być proste 

i ułożone równo z korpusem jednostki. 

b) Zawory wlotowe (23) - Sprawdź czy przepustnice zaworów wlotowych od 
spodu jednostki (w spodniej pokrywie) swobodnie otwierają się i zamykają. 
W razie konieczności wyczyść przepustnice. 

7. Przewód jest skręcony: 
a) Zmień ukośną pozycję rączki. 
b) Użyj przyrządu do prostowania przewodów (patrz sekcja “Konserwacja przewodu”) 
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Poradnik 
rozwiązywania 
problemów 

 

 

8. jednostka nie zbiera zabrudzeń i śmieci: 
a) Sprawdź punkt 2a i 2b tego podręcznika. 
b) Sprawdź przepustnice zaworu wlotowego (23) znajdujące się od spodu 

jednostki. Przepustnice powinny się swobodnie otwierać i zamykać. W 
razie konieczności wyczyść i odblokuj przepustnice zaworu (23). 

9. Jednostka nie obejmuje całej powierzchni basenu: 
a) Najprawdopodobniej konieczne jest wyczyszczenie worka filtrującego (12). 
b) Sprawdź czy niebieski przewód (15) jest odpowiednio rozprostowany i niesplątany.  
c) Umożliwi to jednostce przemieszczanie się po basenie przez cały cykl czyszczenia. 
d) Upewnij się, że dryfująca rączka (14) jest zablokowana ukośnie na 

korpusie jednostki. 
e) Sprawdź czy silnik pompy (2) działa. Patrz sekcja poświęcona 

rozwiązywaniu problemów zatytułowana “Porusza się, ale nie zbiera 
zabrudzeń i śmieci” 

f) Jeśli problem wciąż występuje mimo wykonania wszystkich 
powyższych czynności, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem po 
specjalistyczne wsparcie. 

10.Śmieci wydobywają się z Aquabot podczas wyjmowania go 
z basenu (Dolna pokrywa nie zamyka się prawidłowo) 
a) Zatrzaski (24) - Sprawdź czy zatrzaski (24) nie są wypaczone. Powinny być proste 

i ułożone równo z korpusem jednostki. 
b) Zawory wlotowe (23) - Sprawdź czy przepustnice zaworów wlotowych 

od spodu jednostki (w spodniej pokrywie) swobodnie otwierają się i 
zamykają. W razie konieczności wyczyść przepustnice. 

11.Przewód jest skręcony: 
a) Zmień ukośną pozycję rączki. 
b) Użyj przyrządu do prostowania przewodów (patrz sekcja “Konserwacja przewodu”) 



 

 

 

Polski Aquacontrol Model 500 
 
 

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

Swivel 
Pivot 
Swivel 
Drehlager 
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel 

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

Delay 
Retard 
Retrasar 
Verzögerung 
Ritardo 
Atrasar 

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

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 
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PROGRAM 
03 

PROGRAM 7 
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PROGRAM 
01 

 

 

 

             3             4             5              6 
 

1. Autodetekcja: funkcja zapewniająca omijanie przeszkód przez urządzenie tj. spustów dennych , schodów, drabinek i innych element basenu.  

                              1                                                      Naciśnij przycisk w celu wyboru funkcji autodetekcji  

Auto-Detect - OFF.Wyłącz autodetekcję. Ta opcja powinna być wybrana jesli urządzenie zmienia kierunek jazdy w środkowej części basenu bez kontaktu z  
przeszkodą. 
Auto-Detect - ON. Włącz autodetekcję.  Ta opcja powinna  być wybrana  aby odkurzacz zmieniał kierunek jazdy po kontakcie z przeszkodą  usytuowana w basenie. 
 

 

2. Swivel – dostosowanie ilości obrotów systemu zapobiegającego zwijaniu kabla 

                              2                                        Normal –  standardowa praca w basenie 
     High –      praca z dużą ilością skretów 

 

3. Kształt czyszczonego basenu: 
                              3 

Wybór kształtu basenu w jakim ma pracować robot  poprzez naciśnięcia odpowiedniego przycisku 
 

4. Wybór czasu czyszczenia. UWAGA: Dla niektórych modeli w programie 2 I 3 przewidziano czyszczenie linii lustra wody. 

                    4                                    Program 01 – 3 godziny 
 Program 02 – 4 godziny 
 Program 03 – 5 godzin  

5. Poziom czyszczenia – zmiana wydajności poprzez nacisniecie odpowiedniego przycisku. 

                              5                                    Zgrubny 
Normalny 
Wysoki 

6. Opóźnienie 

                               6                                   Po wyborze tej funkcji odkurzacz załaczy się do pracy po 2 godzinach 
This feature is used to let debris and dust sink on the floor before starting the robot's cleaning. 

 

7. Poziom zabrudzenia filtra 

                               7                                   Lampka - wskażnik zapełnienia filtra odkurzacza 
 

4 



Polski ■ Pilot Bezprzewodowy - Model R/C



Czas 

W prawo 

R/C 

 

UŻYWANIE PILOTA 

Model Pilota jest wyposażony w nadajnik kontroli 

radiowej. Ta opcja umożliwi Ci bezpośrednie 

poprowadzenie robota do jakichkolwiek części 

basenu. Naciśnięcie Prawego lub Lewego 

przycisku powoduje obrót robota do zwolnienia 

przycisku. 

Naciśnięcie przycisku do przodu/wstecz raz 

powoduje zatrzymanie robota i odwrócenie 

kierunku ruchu. 

Dopasowywanie Jednostki Zdalnego 

Sterowania do Zasilania: 

Ważne jest dopasowanie nadajnika zdalnego 

sterowania do zasilania. Ta unikalna identyfikacji 

uniemożliwia innym przekaźnikom w rejonie 

(otwieraczy bram garażowych, itp.) zakłócanie 

pracy pilota. 

Oryginalny pilot dostarczony z robotem jest 

już dopasowany do zasilania. Jeżeli pilot nie 

jest ORYGINALNY, musi być dopasowany do 

zasilania przed obsługą. 

Aby dopasować jednostkę zdalnego sterowania 

do zasilania: WŁĄCZ zasilanie i wciśnij przycisk 

menu do chwili, gdy pojawi się symbol ID. Na 

jednostce zdalnego sterowania należy nacisnąć 

jednocześnie lewy i prawy przycisk. Numer ID 

pojawi się wyświetlaczu zasilania. Pilot jest 

obecnie dopasowany do zasilania.

  

Opóźnienie 

 

Instrukcja Jednostki 

Zdalnego Sterowania

PL 

Do przodu/wstecz 

 

Źródło Zasilania 

W lewo 



 

Funkcje Pilota 

 Czas Ustawia Czas Cyklu. 

Naciśnięcie przycisku Zegara zmienia Czas Cyklu na Zasilaniu. 

Każde naciśnięcie przycisku Zegara zmienia Czas Cyklu na następną opcję Czasu Cyklu: 3, 

5,7,9 lub 12 godzin. 

 Zmień kierunek Zmienia bieżący kierunek ruchu Urządzenia Czyszczącego Robotic. 

• Jeżeli Urządzenie Czyszczące Robotic porusza się naprzód, naciśnięcie przycisku Zmiany 

Kierunku spowoduje, że Urządzenie Czyszczące Robotic będzie poruszać się wstecz. 

• Jeżeli Urządzenie Czyszczące Robotic porusza się wstecz, naciśnięcie przycisku Zmiany 

Kierunku spowoduje, że Urządzenie Czyszczące Robotic będzie poruszać się do przodu. 

 Skręt w Lewo Skręca Urządzenie Czyszczące Robotic w lewo tak długo, jak przycisk Skrętu w Lewo będzie 
wciśnięty. 

 Skręt w Prawo Skręca Urządzenie Czyszczące Robotic w prawo tak długo, jak przycisk Skrętu w Prawo będzie 
wciśnięty. 

 Opóźnienia Cecha opóźnienia umożliwia użytkownikowi przełożenie początku cyklu czyszczenia. 

Stosowanie tej cechy daje czas śmieciom na osadzenie się na podłożu basenu, co powoduje 

skuteczniejszy cykl czyszczenia. 

• Naciśnięcie przycisku Opóźnienie ustawia Czas Opóźnienia na 2 godziny. 

• Po ustawieniu Czasu Opóźnienia na 2 kolejne naciśnięcie przycisku Opóźnienia resetuje 

Czas Opóźnienia do 0 (bez opóźnienia). 

 R/C Zmienia bieżący Tryb Operacyjny Urządzenia Czyszczącego Robotic: Tryb Ręczny lub Tryb 

Automatyczny. 

• Jeżeli Urządzenie Czyszczące Robotic jest obecnie w Trybie Ręcznym, naciśnięcie 

przycisku R/C przestawia Urządzenie Czyszczące Robotic na Tryb Automatyczny. 

• Jeżeli Urządzenie Czyszczące Robotic jest obecnie w Trybie Automatycznym, naciśnięcie 

przycisku R/C przestawia Urządzenie Czyszczące Robotic na Tryb Ręczny. 



WYMIANA BATERII 

Bateria zainstalowana w pilocie może działać przez 

kilka lat. Jeżeli bateria wymaga wymiany, czerwone 

światło w jednostce zdalnego sterowania nie będzie 

zapalone, gdy przycisk będzie wciśnięty. 

Aby wymienić baterię: 

1. Odkręć 6 śrub mocujących na tylnej pokrywie 

jednostki przy użyciu śrubokręta Philips. 

2. Wyjmij baterię i zutylizuj ją bezpiecznie. 

3. Wymień na baterię litową ^AA3.6V (typu 14250). 

Przestrzegaj prawidłowej biegunowości. 

4. Wymień pokrywę i dokręć 6 śrub. Nie należy 

nigdy dokręcać zbyt mocno.  

UWAGA:

 

Zutylizuj baterię w bezpieczny sposób. 

Nie ładuj, nie powoduj zwarcia, nie zgniataj, 

nie demontuj, nie grzej powyżej 100°C (212°F), 

nie spalaj, ani nie wystawiaj zawartości na 

działanie wody. 

 

 

 

Ważne 

Należy zawsze właściwie przechowywać 
urządzenie czyszczące basen  w temp. od 10 
do 40 stopni Celsjusza (50 do 104 st. 
Fahrenheita). To zabezpieczy silniki, tworzywa 
sztuczne i uszczelnienia. Nieprzestrzeganie 
tego warunku spowoduje utratę gwarancji. 


