
  

 

        

 

                   
 
 

Instrukcja obsługi BUTLER® 

- urządzenie oczyszczające baseny - 
 

1. Informacja ogólne 
 

Zakres zastosowania: 
Urządzenie czyszczące Butler można stosować wyłącznie do czyszczenia basenów. 
W przypadku innego zastosowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności! 
Butler jest urządzeniem czyszczącym baseny z zanieczyszczeń, np. liści, włosów, piasku i drobnych 
przedmiotów z dna i ścian basenu i zatrzymanie ich w swoim worku filtracyjnym .  
 
Dane techniczne: 
Szerokość szczotki      41 cm 
Wydajność pompy     10,8 m3/h 
Wyjście do worka filtrującego 1 1” 
Zabezpieczenie termiczne wbudowane 
Napięcie pierwotne 230V , 50 Hz 
Porowatość filtru 100 mikron 
Długość kabla    15/30 m 
Wymiary długość x szerokość x wysokość   44 x 40 x 43 cm 
Moc pompy 650 W 
 
2. Bezpieczeństwo 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, które należy przestrzegać przy montażu, 
pracy i konserwacji. Monter, personel lub użytkownik powinien ją koniecznie przeczytać przed 
montażem i uruchomieniem urządzenia. Niniejsza instrukcja powinna być zawsze dostępna w miejscu 
zastosowania urządzenia. Należy przestrzegać nie tylko zawartych w punkcie głównym ogólnych 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa lecz także tych wskazówek, które zawarte są w innych 
punktach, a które dotyczą specjalnych wskazówek bezpieczeństwa. 
 
2.1. Oznaczenie wskazówek w instrukcji 
Zawarte w tej instrukcji obsługi wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, przy nieprzestrzeganiu których 
można spowodować zagrożenie dla osób, oznakowane są ogólnymi symbolami:  
znak bezpieczeństwa według DIN 4844-W9 przy ostrzeżeniu przed napięciem elektrycznym;  
znak bezpieczeństwa według DIN 4844-W8. 
 
2.2.Kwalifikacje personelu i szkolenia 
Personel zajmujący się obsługą, konserwacją, dozorem i montażem musi posiadać odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania tych prac. Użytkownik musi dokładnie określić zakres 
odpowiedzialności, kompetencje i nadzór nad personelem. Należy przeszkolić i poinstruować 
personel obsługujący urządzenie. Może to nastąpić, w razie potrzeby, na zlecenie użytkownika 
odkurzacza przez dostawcę.  
 
 



       

 
 

2.3. Zagrożenia i nieprzestrzeganie wskazówek 
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa pociąga za sobą zagrożenie dla osób oraz dla 
środowiska i urządzenia. 
Nieprzestrzeganie może doprowadzić przykładowo do następujących zagrożeń: 
- uszkodzenie ważnych funkcji urządzenia 
- zagrożenie osób działaniem elektrycznym, mechanicznym i chemicznym  
- utratą gwarancji 
 
2.4. Bezpieczna praca 
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji obsługi, istniejących 
krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewentualnych wewnętrznych 
przepisów pracy, funkcjonowania i bezpieczeństwa użytkownika. 
 
2.5. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika / osoby obsługującej 
Wykluczyć zagrożenie energią elektryczną (szczegóły w tym zakresie patrz np. w przepisach VDE               
i miejscowych przedsiębiorstwach energetycznych). 
 
2.6. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące prac konserwacyjnych, inspekcyjnych i montażowych 
Użytkownik powinien zadbać o to, aby wszelkie prace konserwacyjne, inspekcyjne i montażowe były  
przeprowadzane przez autoryzowany i wykwalifikowany personel, który zaznajomił się w 
wystarczającym stopniu z tematyką zawartą w instrukcji obsługi. 
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy! 
Prace przy maszynie można zasadniczo przeprowadzać tylko wtedy, gdy maszyna nie pracuje. Należy  
koniecznie zachować opisany w instrukcji obsługi sposób postępowania przy wyłączaniu maszyny. 
Przy ponownym uruchomieniu należy przestrzegać punktów opisanych w rozdziale “pierwsze 
uruchomienie”. 
 
2.7. Własna przebudowa i części zamienne 
Przebudowa i zmiany maszyny dopuszczone są tylko po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne 
części zamienne i autoryzowany przez producenta osprzęt służą bezpieczeństwu. Stosowanie innych 
części wyklucza ponoszenie odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego szkody. 
 
2.8. Niedopuszczalny sposób pracy 
Bezpieczeństwo pracy dostarczonej maszyny zagwarantowane jest tylko przy stosowaniu zgodnym z 
przeznaczeniem, zgodnie z rozdziałem 1- informacje ogólne - instrukcji obsługi. W żadnym przypadku 
nie można przekroczyć wartości granicznych podanych w arkuszu. Cytowane normy i inne 
dokumenty: DIN 4844 część 1 Oznakowanie bezpieczeństwa; znaki bezpieczeństwa W 8, Dodatek 13 
DIN 4844 część 1 Oznakowanie bezpieczeństwa; znaki bezpieczeństwa W 9, Dodatek 14 
 
2.9. Przepisy dot. bezpieczeństwa pracy 
Automatyczne urządzenie czyszczące baseny BUTLER zostało wyprodukowane z największą 
starannością, także w odniesieniu do bezpieczeństwa, według przepisów SCA (Canadian Standard  
Association) i ETL (Edison Testing Laboratories). 
 
Należy przestrzegać następujących wskazówek: 
 
1. Najpierw zanurzyć urządzenie Butler w basenie. 
2. Podłączyć  do kontaktu potem doprowadzić zasilanie prądu do skrzynki rozdzielczej. 
3. Podczas pracy odkurzacza Butler w basenie nie mogą znajdować się żadne osoby. 
4. Butler można przyłączyć tylko do jednego gniazdka wtyczkowego, które zabezpieczone jest 
    wyłącznikiem ochronnym prądu niedziałania (IFN 30 mA). 



       

 
 

5. Zanim urządzenie wyciągnięte zostanie z basenu wyłączyć skrzynkę rozdzielczą i koniecznie  
    wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
6. W żadnym przypadku nie można stosować przedłużaczy. 
7. Po wyłączeniu Butlera urządzenie należy natychmiast wyjąć z basenu. Wydłuża to jego żywotność. 
8. Należy zwrócić uwagę na to aby wtyczka zasilająca nigdy nie wpadła do basenu. 
9. Butlera nie wolno nigdy włączać poza wodą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia  
    silnika i uszczelki. Wygasają wtedy wszelkie roszczenia gwarancyjne. 
10.Urządzenie należy wyciągać z basenu bardzo ostrożnie. 
 
Należy o urządzenie dbać i sprawdzać często przewody elektryczne pod względem uszkodzenia lub 
zużycia. Po wyjęciu urządzenia z basenu po wykonanej pracy, należy go opłukać świeżą wodą i 
usunąć wszystkie węzły i skręcenia, które mogą znajdować się na przewodzie elektrycznym. 
 
PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA POSTAWIĆ TABLICĘ : 
Uwaga ! 
czyszczenie basenu elektrycznym urządzeniem oczyszczającym Butler  
Proszę nie wchodzić do basenu. 
 
3. Transport i magazynowanie pośrednie 
Wysyłka Butler powinna następować tylko w oryginalnych kartonach, ażeby uniknąć zewnętrznych 
uszkodzeń. Magazynować w oryginalnych kartonach do momentu uruchomienia względnie 
zastosowania urządzenia. 
 
4. Opis 
Butler jest pod względem konstrukcji, wydajności i jakości urządzeniem odpowiadającym 
najnowszym tendencjom i gwarantującym bezawaryjne funkcjonowanie przez wiele lat. Niniejsza 
instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące pracy i konserwacji Butler. Przed 
uruchomieniem Butlera należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji! Butler czyści               
i odkurza basen. Butler można od razu zastosować do bezpośredniego napędu i łożyska odporne na 
korozję są gwarancją wysokiej jakości i długiej żywotności urządzenia. 
 
5. Ustawienie / montaż i uruchomienie 
    Urządzenie zmontować na podstawie rysunku na stronie 5 oryginalnej instrukcji. 
1. Należy wybrać najbliższe gniazdko wtyczkowe zmiennego prądu 230 V. 
    Uwaga: Można używać tylko jednej wtyczki, która zabezpieczona jest wyłącznikiem ochronnym 
    prądu niedziałania IN 30 mA. 
2. Należy zwrócić uwagę na to, że przez urządzenie będzie przepływać prąd 230 V. 
3. Butler można uruchomić tylko z oryginalnym kablem przyłączenia. 
    Nie dopuszczalne są jakiekolwiek przedłużacze. 
4. Włożyć urządzenie do basenu i zanurzyć go. 
5. Następnie włączyć zasilanie z gniazda wtyczkowego, które zabezpieczone jest wyłącznikiem  
    ochronnym prądu niedziałania. Butler zanim rozpocznie właściwy cykl czyszczenia. 
    Uwaga! Nigdy nie należy włączać Butler gdy znajduje się poza wodą.  
    Prowadzi to do uszkodzenia pompy i silnika napędowego.  
    Wygasają również wszelkie roszczenia gwarancyjne. 
6. Po przeprowadzonym czyszczeniu i przed wyjęciem Butlera z basenu, należy wyłączyć zasilanie. 
7. Butlera wyciągnąć ostrożnie na powierzchnię wody przy pomocy kabla, następnie wyjąć   
    urządzenie z wody chwytając za uchwyt. Powinniśmy to wykonać powoli, przy tym postawić na  
    ziemi i  opróżnić z wody . 
Nie wolno korzystać z basenu dopóki Butler pracuje. 
Poza tym Butler należy w każdym przypadku po zakończeniu cyklu oczyszczania wyjąć z basenu.  



       

 
 

6. Konserwacja worka filtracyjnego 
Worek filtracyjny Butlera należy po każdym użyciu wyczyścić. 
Sposób postępowania:  
Urządzenie postawić, ściągnąć worek i wypłukać pod ciśnieniem usuwając tym samym cały brud. 
Ponownie nałożyć worek . 
UWAGA: Prace przy urządzeniu oczyszczającym baseny można przeprowadzać tylko wtedy, gdy  
przerwany zostanie dopływ prądu. Sprawdzić króciec wypływowy pompy , czy jakieś brud, względnie 
włosy go nie zapchały. 
 
Magazynowanie: 
Butler należy przechowywać poza wodą, w suchym, zacienionym miejscu.  
Pielęgnacja kabli: 
Przy dłuższym używaniu kabel może się poskręcać. Aby tego uniknąć należy po każdym użyciu 
odpowiednio składać kabel . W razie potrzeby kabel rozplątać.  
Ważne: Kabel należy od czasu do czasu sprawdzić czy nie jest przypadkiem uszkodzony i po każdym 
użyciu starannie go zwinąć. W okresie poza sezonem Butler przechowywać w oryginalnych 
kartonach. W skrzynce silnika. Otwieranie skrzynki silnikowej jest niedopuszczalne                                      
i nieprzestrzeganie tej zasady powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych. 
 
7. Szukanie usterki i jej usunięcie 
Butler zostaje wyłączony przez wyłącznik ochronny prądu niedziałania IN 30 mA. 
Przyczyna : Usuwanie usterki : 
woda wewnątrz pompy naprawa w specjalistycznym warsztacie uszkodzony kabel naprawa w 
specjalistycznym warsztacie 
Pompa się wyłącza 
Przyczyna : Usuwanie usterki : 
zabezpieczenie termiczne wyłącza pompę poczekać aż pompa ostygnie chroniąc ja przed 
przegrzaniem 
Ssanie pompy nie jest duże 
Przyczyna : Usuwanie usterki : 
Kanał ssący przy pompie zatkany przeczyścić kanał Słabe zbieranie zanieczyszczeń 
Przyczyna : Usuwanie usterki : 
Szczotka zużyta lub źle ustawiona wymiana szczotki lub zmiana ustawień.  
Kontrola Butler odbywać się tylko w wodzie, nigdy nie uruchamiać urządzenia na sucho! 
 



       

 
 

WYKAZ 
części zamiennych do odkurzacza BUTLER   

-wykonanie ze stali nierdzewnej- 
 

 

 

 

 

 



       

 
 

 

Lp. Ilość Nr artykułu Oznaczenie 

1 1 25688 Obudowa szczotki 

2 4 25692 Koła 

3 4 10-SS060 Śruba z łbem M10x60, DIN 7991, A2 

4 1 25687 Szczotka 

5a 1 25681 Przejściówka do uchwytu ze stali nierdzewnej (TB; oB) 

5b 1 25295 Przejściówka do uchwytu z aluminium (AB; 2 m) 

6 2 05-IS045 Imbus M5 x 45, A2 

7 2 25682 Sprężyna Ø=0,8 ; Øa=6,7 ; Lg=37,5 A2 

8 1 25691 Uchwyt teleskopu 

9 2 08-SK055B Śruba M8 x 55, DIN 931, A2 

10 2 08-M Nakrętka sześciokątna M8, DIN 934, A4 

11a 1 495001-001 Teleskop 1,8 – 3,6  

11b 2 25294 Rura dł.2 m 

12a 1 06-IS035 Imbus M6 x 35 

12b 1 06-IS040 Imbus M6 x 40, DIN84, A2 

13 4 05-U Podkładka  

14 1 06-SM Nakrętka, M6, A4 

16a 1 40001 Pompa 230V, 50Hz w komplecie z 15m kablem 

16b 1 40002 Pompa 230V, 50Hz w komplecie z 30 m kablem 

17 2 05-IS045 Imbus M5 x 45, DIN 912, A2 

18 2 05-F Pływak kabla  czerwony 90 x 60 mm 

20 1 27352  

21 1 40003  

22 1 25680  

 1 25700 Szybkozłącza SVS PGU 72/ 20 

 3 (6) 25695 Czerwony przewód 90x60 mm 

 1 26877  

 6 (12) 27521  

  25377 Worek filtracyjny 20 µ 

  25376 Worek filtracyjny 100 µ 

  25375 Worek filtracyjny 200 µ 

  40001/2E1 Rączka –uchwyt 07 

  40001/2E2 Olej Olio Esso-Marcol 152 

  40001/2E3 Uszczelnienie wału 

  40001/2E4 Łożysko 6200 2Z 

  40001/2E5 Łożysko 6000 2Z 

  40001/2E6 O-Ring, Wymiar : 154,5 x 3 

  40001/2E7 O-Ring 4337, Wymiar : 154,5 x 3 

  40001/2E8 O-Ring 3056, Wymiar : 154,5 x 3 

  40001/2E9 O-Ring śrubka kontrolna GLRD 

  40001/2E10  

  40001/2E11 O-Ring, Wymiar : 75,87 x 2,65 

  40001/2E12 O-Ring, Wymiar : 6,07 x 1,78 

 
 


