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Dôležité bezpečnostné opatrenia

Upozornenie používateľa: Tento manuál obsahuje dôležité informácie, ktoré Vám pomôžu s
používaním a údržbou tohto bazénového čističa (ďalej bude v texte uvádzaný v ako „robot“).
Prosím, uschovajte si ho pre neskoršiu potrebu.
VÝSTRAHA – Pred uvedením produktu do prevádzky, pozorne prečítajte celý manuál. Nedodržanie
varovaní a inštrukcií v celom manuály môže viesť k vážnym zraneniam, smrti alebo k škodám na
majetku.
Spotrebiteľské Informácie a Bezpečnosť (Informácie pre Spotrebiteľa a Bezpečnosť)
Tento robot je navrhnutý a vyrobený tak aby bezpečne a spoľahlivo slúžil za predpokladu, že je
uvedený do prevádzky, používaný a udržiavaný podľa informácií v tomto manuály. Ubezpečte sa,
že ste sa oboznámili a súhlasíte so všetkými upozorneniami a opatreniami.
NEBEZPEČENSTVO Hrozba elektrického šoku alebo úmrtia

Zdroj elektrického prúdu k tomuto produktu musí byť zavedený v súlade so všetkými
miestnymi predpismi a zákonmi. Nesprávna montáž (nesprávne zavedenie) spôsobí
elektrický hazard, ktorý môže zapríčiniť úmrtie, alebo vážne zranenia používateľom
bazéna ako aj ostatným v dôsledku elektrického šoku, alebo škody na majetku.

UPOZORNENIE

Nehrajte sa s robotom, alebo káblom. Neprikladajte na telo. Môže dôjsť
k zakliesneniu alebo potrhaniu vlasov alebo iných častí tela. O kábel sa dá potknúť
alebo sa doň môžu zamotať plavci (kúpajúci sa), čo by mohlo mať za následok
utopenie.

UPOZORNENIE

Počas čistenia bazéna robotom, nesmie sa v bazéne nikto kúpať.

UPOZORNENIE

Aby ste predišli zbytočným zraneniam, nedovoľte deťom hrať sa s robotom, alebo ho
používať.

OPATRENIE

Pred uvedením robota do prevádzky, treba pochopiť jeho schopnosti a účel. Robot
nebol navrhnutý tak aby automaticky čistil schody, alebo aby pracoval pod solárnym
krytom. Tiež nebol navrhnutý nato aby vykonával počiatočné čistenie pri odzimovaní
alebo montáži nového bazéna.

Používanie Robota.
UPOZORNENIE

Váš robot by nemal byť používaný pokiaľ sa v bazéne kúpu ľudia.

UPOZORNENIE

Musí byť namontované 30 mA diferenčné bezpečnostné zariadenie chrániace
elektrickú zásuvku aby sa predišlo elektrickému šoku. Nesplnenie môže spôsobiť
elektrický hazard, ktorý môže viesť k úmrtiu alebo vážnym zraneniam používateľov
bazénu ako aj ostatných osôb v dôsledku elektrického šoku a taktiež môže spôsobiť
škody na majetku.

OPATRENIE

NEZAPÍNAJTE robota pokiaľ nie je ponorený vo vode. Používanie robota mimo vody
môže spôsobiť vážne škody a za následok bude mať stratu záruky.
Nezabúdajte vypnúť zdroj napájania a odpojiť ho z elektrickej zásuvky predtým ako
robota vytiahnete z vody.
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PREDTÝM AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ ROBOTA
PREČÍTAJTE SI TIETO DÔLEŽITÉ POUŽÍVATEĽSKÉ RADY
Vážený majiteľ robota AquaVac:
Ďakujeme Vám za to, že ste si vybrali práve AquaVac. V snahe dosiahnuť optimálny výkon,
prečítajte si a riaďte sa prosím nasledujúcimi krokmi:
1. Pri každom použití umožnite robotovi prvých 10 minút vypočítať veľkosť a rozloženie
bazéna. Normálne naprogramovaný cyklus je navrhnutý tak, že vždy najprv urobí
diagnostiku.
2. Robotove filtračné vložky by mali byť dôkladne vyčistené po každom použití, alebo tak
často ako je treba aby sa zabezpečil optimálny výkon robota.
3. Pred použitím robota a obzvlášť pri otváraní [open] bazéna po prvý krát vyberte z bazénu
väčšie predmety, ktoré by mohli znížiť robotovu výkonnosť. Často čistite filter ak je bazén
nadmerne zašpinený.
4. Pri prvom použití pustite robota na celý cyklus (2 hodiny) aby sa bazén zaručene vyčistil
a aby ste pochopili robotove schopnosti. Ďalšie čistenia nemusia trvať celý cyklus.
5. Robot môže periodicky chodiť ku stenám, ale nemusí nevyhnutne vyliezť do vertikálnej
polohy. Toto správanie je bežné počas naprogramovávania cyklu.
6. Je možné, že sa robot zastaví v strede bazénu a pustí spätný chod (otočí sa, začne cúvať)
počas čistiaceho cyklu. Toto je bežnou súčasťou naprogramovaného cyklu.
7. NEZAPÍNAJTE robota pokiaľ nie je vo vode. Spínač by mal byť prepnutý do „On“ polohy, až
keď je robot ponorený vo vode. Robot sa automaticky vypne, ale najlepšie je prepnúť
spínač do polohy „Off“ po tom ako robot skončí s čistením.
8. Pripojte len do chránenej 220-240 voltovej AC (striedavý elektrický prúd) zásuvky, ktorá je
uzavretá a chránená pred skratovaním. Použite 30mA ochranný spínač aby ste ochránili
osoby pred elektrickým šokom, ktorý by mohol byť spôsobený porušením elektrickej
izolácie.
9. Umiestnite zdroj napájania robota vo vzdialenosti minimálne 3,5 metra od okraja bazénu.
Dĺžka štandardného kábla robota je 15,24 metrov.
OTA´ZKY?
VOLAJTE +421 2 44 46 46 72 pre dodatočnú technickú podporu
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Gratulujeme Vám k vašej kúpe plne automatického, mikroprocesorom riadeného bazénového
čističa (ďalej „robot“). AquaVac predstavuje najvyšší štandard v dizajne, výkonnosti a kvalite. Tento
manuál obsahuje dôležité informácie týkajúce sa používania a údržby Vášho robota.

PREDTÝM AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ VÁŠHO
ROBOTA SI PROSÍM DÔKLADNE PREČÍTAJTE
MANUÁL A RIAĎTE SA VŠETKÝMI POKYNMI.
Opotrebovanosť, strata farby, krehkosť akejkoľvek bazénovej úpravy môže byť časom spôsobená
vekom, nesprávnou chémiou v bazénovej vode, nesprávnou montážou a inými faktormi. Zákazník
sa týmto zrieka akýchkoľvek a všetkých nárokov a oslobodzuje výrobcu od akýchkoľvek a všetkých
reklamácií vzťahujúcich sa na poškodenie akýchkoľvek povrchov alebo fólií v zákazníkovom bazéne
zapríčinené používaním robota. Za žiadnych okolností nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek
stratu alebo škodu spôsobenú či už priamo, v dôsledku, alebo náhodou vyplývajúcu z používania,
alebo neschopnosti používať robota v zákazníkovom bazéne.
Upozornenie:
Toto zariadenie nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ
nie sú pod dozorom alebo boli inštruované ohľadom používania zariadenia osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť.
Povinne je nutné dodržať minimálnu vzdialenosť určenú súčasným elektroinštalačným štandardom
(3,5m si vyžaduje štandard NF C 15-100) medzi zdrojom napájania a bazénom.
CHARAKTERISTIKA







Robot nezávisle čistí, vysáva a filtruje Váš bazén.
Bez montáže, bez nadstavcov. Stačí ho len vložiť do vody a zapnúť ho. Je úplne
automatický.
Čistenie filtra je oveľa jednoduchšie s prístupom k filtračným vložkám z vrchu robota.
Riadenie ASCL (Adaptive Seek Control Logic) mikroprocesorom optimalizuje čistiaci
program individuálne pre každú veľkosť a tvar bazénu.
Ochrana proti preťaženiu a elektronická samo-diagnostika.
Jednoduchý Direct Drive dizajn s nekorodujúcimi ložiskami pre vysokú spoľahlivosť.
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VŠEOBECNÝ POUŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD
Venujte chvíľu a oboznámte sa s konštrukciou robota na obrázku č.3. V tomto manuáli sa budeme
na daný obrázok odvolávať pri odvolávaní sa na rôzne časti robota.

Položte kartón na zem a vyberte z nej robota spôsobom
akým to vidno na obrázku. Robot a zdroj napájania sú
uložené na vozíku. Viď obrázok č.4.

obrázok č.1

1. Vyberte si najbližšiu 220-240 voltovú AC (striedavý prúd) zásuvku, ktorá je uzavretá a chránená
pred skratovaním. Pripojená zásuvka musí byť cez samostatný 30mA ochranný spínač aby ste
uchránili osoby pred elektrickým šokom zapríčineným možným poškodením elektrickej izolácie.
2. Umiestnite zdroj napájania tak aby vzdialenosť od najbližšej hrany bazénu bola aspoň 3,5 metra.
Dĺžka štandardného kábla je 15,24 metrov.

obrázok č.2

3. Pripojte ponorný kábel k zdroju napájania. Ako zdroj napájania používajte iba originál vyrobený
spoločnosťou Hayward.
4. Umiestnite robota do bazénu. Postupným uvoľňovaním vzduch sa robot pomaly potopí na dno
bazéna.
5. Pripojte zdroj napájania ku chránenej zásuvke a zapnite ho. Pred začatím čistiaceho cyklu robot
na niekoľko minút spustí samo-diagnostický program.
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Opatrenie: NEZAPÍNAJTE zdroj napájania, pokiaľ robot nie je vo
vode. Mohlo by dôjsť k poškodeniu čerpadla a mechanickej
upchávky na pohone motora, čo by malo za následok STRATU
záruky.
6. Robot sa automaticky vypne po dvojhodinovom čistiacom cykle. Ak sa Váš bazén vyčistí skôr ako
za 2 hodiny, môžete robota vypnúť manuálne prepnutím spínača na zdroji napájania do polohy
„Off“. Ak je potrebný aj druhý čistiaci cyklus, VYPNITE zdroj napájania na 10 sekúnd a potom ho
znova spustite.
7. Po vyčistení bazéna VYPNITE zdroj napájania skôr, ako vytiahnete robota z bazéna.
8. Robota vyberajte z vody na plytšom konci bazéna ťahaním za kábel, až kým robot nevypláva na
hladinu.

Z vodnej hladiny ho vyberajte ťahaním za rúčku (rúčkou), NIE
ťahaním kábla.
9. V prípade, že je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným
zástupcom alebo obdobne kvalifikovanými osobami aby sa predišlo hazardu.

Opatrenie: Pri ťahaní za kábel, navíjajte ho len v rukách – nenamotávajte si ho okolo ruky.

NEVSTUPUJTE DO BAZÉNA KEĎ V ŇOM PÔSOBÍ ROBOT.
Optimálna operačná teplota vody pre robot je v rozsahu od 10°C do 35°C.
Vyberte robot z bazéna po každom použití. Ak by bol robot v bazéne natrvalo, mohlo by to mať za
následky dodatočnú údržbu a starostlivosť.
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Obrázok č.3

1. Zdroj napájania
2. Plávajúci kábel
3. Rúčka
4. On/Off Spínač
5. Filtračná vložka
6. Pohonný pás
7. Trubica na kolieskach

8. Kefový pás
9. Uzavretá motorová jednotka
10. Bočný panel
11. Vrchný kryt
12. Filtračný kôš
13. Koliesko
14. Filtračné dvierka

7

Pokyny k montáži vozíka – Viď postup
Vozík nájdete v krabici čiastočne zmontovaný, bez rúčky a osy koliesok.
- Vložte skrutku do osy na spodku vozíka a zaistite maticou (3)
- Nasaďte rúčku na trubicu a zaistite skrutkou s maticou (4)

Obrázok č.4
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Údržba

Vyčistite filtračnú vložku po každom použití:
Otvorte robot stlačením tlačítka na kryte a následne dvihnutím vrchného krytu.

Uchopte filtračný kôš po bokoch oboma rukami a vytiahnite ho celý smerom hore.
Prevráťte filtračný kôš aby ste z neho dostali cudzie telesá (väčšie nečistoty) a následne opláchnite
záhradnou hadicou aby sa z filtrov zmyla i drobná špina.

Pri čistení nemusíte vybrať filtračné vložky.
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Pri vyberaní filtračných vložiek postupujte nasledovne:
Odistite a dvíhajte obe poistné páčky na filtračných dvierkach.

Vytiahnite filtračné vložky. Nečistoty odstránite použitím záhradnej hadice s rozprašovacím
nadstavcom. Aby ste umožnili nečistotám a špine vypadnúť, držte filtračné vložky spôsobom aký je
vidno na obrázku.

Opláchnite celý filtračný kôš. (Vyššie spomínané).
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Vložte filtračné vložky späť do filtračného koša tak aby mriežkou spevňujúcou rám smerovali
dovnútra.

Zacvaknite poistné páčky na filtračných dvierkach.
Zasuňte filtračný kôš do robota. Pri určovaní prednej a zadnej strany vychádzajte z obrázka.
Zavrite kryt a stlačte tlačítko na kryte aby kryt docvakol na svoje miesto.



Procedúra čistenia filtrov môže byť použitá na odstránenie nadbytočného množstva
špiny a/alebo piesku.
Pamätajte si: Čím čistejší je Váš filter, tým efektívnejšie bude čistenie.

Pravidelné čistenie pohyblivých častí
UPOZORNENIE: Pred čistením pohyblivých častí, odpojte zdroj napájania z elektrickej
zásuvky.



Skontrolujte difuzér a ubezpečte sa, že obežné kolo nie je upchaté cudzím telesom alebo
vlasmi.
Obežné kolo môžete vyčistiť vystriekaním záhradnou hadicou.
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Odstráňte všetku špinu, ktorá sa nahromadila medzi pásmi a kolieskami.
Uskladnenie
Keď je robot mimo vody, skladujte ho na v tieni na suchom mieste s teplotami od 4°C do 46°C.
Starostlivosť o kábel
Používaním sa môže kábel skrútiť (ako telefónna šnúra). Pravidelné naťahovanie kábla na slnku by
malo vyrovnať všetky záhyby.
DÔLEŽITÉ: Kábel by mal byť pravidelné kontrolovaný, či nie je externe porušený.
Dôležité Rady








Čistenie filtračnej vložky po každom použití zvyšuje efektívnosť robota.
Nahrádzajte opotrebované kefy.
Aby ste sa vyhli upchatiu filtračných prvkov, sa pred spustením robota ubezpečte, že sú
všetky chemické prášky v bazéne úplne rozpustené.
V bazéne s vodou, ktorá ma zvyčajne vyššiu tvrdosť (obsahuje viacej vodného kameňa) sa
odporúča častejšie čistiť filter.
Odložte si pôvodnú krabicu (škatuľu) dlhodobejšie uskladnenie, alebo za účelom splnenia
podmienok prepravy k dodávateľovi.
Uzavretá motorová jednotka a zdroj napájania obsahujú používateľom nedostupné
komponenty. Zásahom do týchto komponentov, alebo i samotným otvorením prichádza
zákazník o záruku.
Pred spustením robota vyberte z bazéna predmety typu teplomer, hračky, atď. Takéto
predmety môžu poškodiť robota a/alebo Váš bazén.

Riešenie problémov
Ak robot nevysáva jemnú alebo väčšiu špinu (nečistoty):
 Vyčistite filter. Môže byť zanesený. V prípade nadmerného množstva nečistôt a/alebo
piesku môžete použiť čistiaci prostriedok na čistenie filtrov.
Ak robot na chvíľu začne pracovať no potom prestane:
 Rotor môže byť zaseknutý, alebo zanesený špinou. V prípade potreby ho vyčistite
(nasledujte inštrukcie zo sekcie údržby).


Kefa, alebo pohonné pásy sa netočia. Skontrolujte, či nie sú zanesené. V prípade potreby
ich vyčistite.



Robot sa riadi časovačom, alebo senzorom detekcie stien, podľa toho, ktoré príde skôr.



Na spodku filtračného koša a v okolí kefy sa nachádzajú 3 nasávacie otvory. Otvory pri kefe
pomáhajú kvalitnejšie zozbierať listy a piesok (na rozdiel od jedného).



Jemná špina, typu piesok, si môže vyžadovať menší nasávací otvor, aby robot silnejšie
nasával. To sa dá dosiahnuť pridaním „vysokorýchlostnej klapky“k nasávaciemu otvoru.
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Robotom nasadených do oblastí so zvýšeným množstvom piesku, sa odporúča vodou
opláchnuť všetky otvory a tlačítko na vrchnom kryte robota.



Robot sa môže zaseknúť ak je v bazéne namontovaný vysoký hlavný odtok.Robot sa môže
na chvíľu na odtoku zastaviť, ale časom sa uvoľní vďaka svojmu naprogramovaniu.



Filtračný kôš je navrhnutý tak aby sa dal normálne čistiť s osadenými filtrami. Pre dôkladné
prečistenie používateľ môže filtračné vložky odobrať a umyť každú zvlášť.



Počas normálneho čistiaceho cyklu, strana s rúčkou bude stúpať z dna bazéna aby robot
mohol vyčistiť aj prekážky typu zdvihnuté odpady a schody.



Je normálne, ak sa robot chvíľami presúva po stene; to mu umožní presunúť sa na inú
pozíciu v bazéne (aby pokryl celé dno).



Zdanlivá výkonnosť robota: na prvý pohľad Vás môže zmiasť ako robot pracuje v rôznych
časových úsekoch čistiaceho cyklu. Je dôležité súdiť výkonnosť robota pozorovaním
zvýšenej čistoty bazéna po tom ako robot ukončí celý čistiaci cyklus.



Ak má robot počas čistiaceho cyklu nedostatočné pokrytie, alebo pokryje len malú oblasť,
skontrolujte filter a ak je treba, vyčistite ho a ubezpečte sa, že sa nezachytáva na
odpadoch, dnových čistiacich hlavách, alebo hračkách. Používateľ môže skúsiť zapínanie
robota na rôznych miestach v bazéne, kým nenájde správnu polohu.



Ak z robota vypadáva špina (cudzie predmety), môže to byť spôsobené preplnením filtra –
zvýšte frekvenciu čistenia filtra. Uistite sa, že žiadne väčšie cudzie telesá neblokujú žiaden
z troch sacích otvorov. Veľké cudzie predmety (nečistoty) musia byť z bazéna pred použitím
robota vybrané. Ak odpadové klapky nie sú na svojom mieste, alebo sú zaseknuté
v otvorenej polohe kvôli piesku, alebo lístiu, vyčistite danú oblasť a zacvaknite ich do
korektnej polohy.



Nepúšťajte, alebo nehádžte robota do bazéna. Neumiestňujte ho ku bazénovým stenám,
ale nehádžte ho do vody.



Ak sa ponorný kábel krúti, môže to byť zapríčinené väčšími predmetmi v bazéne, ktoré
robotu zavadzajú (kamene, hračky, hlavne dnové vpuste. Kábel jednoducho vyrovnáte tým,
že ho natiahnete na slnku na celú dĺžku (pokiaľ to je možné). Teplo zo slnka pomôže
zredukovať krútenie sa kábla.



Ak je úroveň špiny viditeľná cez plastové okienka na vrchnom kryte, urýchlene vyberte
robota z vody, aby ste zamedzili úniku špiny z filtračného koša späť do bazéna.
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Špecifikácie
prúd
Váha (bez kábla)
Dĺžka Kábla, Typ
Materiály

0.78 amp
9.75 Kg
15.24 m
Vysoko odolné diely z plastu ABS materiálova z nehrdzavejúcej ocele

Motorová Jednotka
Rýchlosť (otáčiek za minútu)
Napätie
Prúd

Čerpadlo
2 700
24 V DC
2.62 A

Tesnenie vodotesnosti
Teleso motora

Dvojité hriadeľové tesnenie a kruhové tesnenie
Zapuzdrené,
vodotesné,
utesnené
vysoko
nepriepustným
poplypropylénom
Elektronický senzor preťaženia s automatickým vypínačom

Ochrana proti preťaženiu
Filtračná kartuš
Typ
Materiál

Pohon
55
22 V DC
0.63 A

kovové časti z bezželezných

PCB
5 V DC
-

vyaberateľný, opakovane použiteľný, kazeta s kartušovými plochými
filtračnými vložkami
Naskladaná celulóza/polyester

Riadenie čistenia
Typ
Čistiaci Cyklus

Pohonný Systém
Zdroj napájania
Vstupné primárne napätie
Výstupné sekundárne napätie
Menovitý výstupný prúd
Váha

Priamy
pohon
s polyuretánovým
pohonným
a Acetal/nerezový nehrdzavejúci ložiskový system
230 V
24 V DC
4 amp
3.8 Kg

Doprava
Rozmery kartónu (mm)
Celková váha s vozíkom

Dĺžka
620
22.3 Kg

Šírka
440
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Výška
752

pásom

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Tento robotický čistič bazénov bol konštruovaný s dôrazom na bezpečnosť. Odporúčame Vám,
aby sa nasledovné bezpečnostné opatrenia stali súčasťou Vášho bazénového poriadku.
USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY
1. PRED PRIPOJENÍM K ELEKTRICKEJ ZÁSUVKE SA UISTITE, ŽE JE ROBOT PONORENÝ VO VODE
2. VZHĽADOM NA BEZPEČNOSŤ PLAVCOV JE DÔLEŽITÉ VYBRAŤ ROBOTA OKAMŽITE PO
POUŽITÍ. TÝMTO SPÔSOBOM JE MOŽNÉ ZLEPŠIŤ (PREDĹŽIŤ) ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO ROBOTA.
3. ZAPÁJAJTE PRÍSTROJ LEN DO CHRÁNENEJ ZÁSUVKY 230 V, KTORÁ JE ZABEZPEČENÁ PRED
SKRATOM. TAK, ŽE MUSÍ MAŤ OCHRANNÝ ISTIČ S PORUCHOVÝM PRÚDOM 30mA NA
OCHRANU OSOBY PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI POŠKODENÍ ELEKTRICKEJ
IZOLÁCIE.
4. NENARÁBAJTE S PRÍSTROJOM POKIAĽ JE PRIPOJENÝ K ELEKTRICKEJ ZÁSUVKE.
5. NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACIE KÁBLE. MOHLO BY TO VIESŤ K BEZPEČNOSTNÉMU
HAZARDU A/ALEBO POŠKODENIU VÁŠHO ROBOTA.
6. NIKDY NEVSTUPUJTE DO BAZÉNA POKIAĽ V ŇOM PRACUJE ROBOT.
7. ZABRÁŇTE ABY ZÁSTRČKA PADLA DO BAZÉNA.
8. NEPÚŠŤAJTE ROBOTA MIMO VODY. VIEDLO BY TO K POŠKODENIU TESNENIA MOTORA
A STRATE ZÁRUKY.
9. NEVYŤAHUJTE ROBOTA Z VODY PO STENE BAZÉNA. MOHLO BY TO VIESŤ K POŠKODENIU
ROBOTA A/ALEBO STENY BAZÉNA.
10. NEZAKOPÁVAJTE KÁBEL. POŠKODENÝ KÁBEL VYMEŇTE.
11. UPOZORNENIE – ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO ZRANENIA, NEDOVOĽTE DEŤOM POUŽÍVAŤ
ZARIADENIE POKIAĽ NIE SÚ POD NEUSTÁLYM DOZOROM.
12. V PRÍPADE, ŽE JE ZDROJOVÝ KÁBEL POŠKODENÝ, MUSÍ BYŤ NAHRADENÝ VÝROBCOM,
TEDA JEHO SERVISNÝM ZÁSTUPCOM ALEBO OBDOBNE KVALIFIKOVANÝMI OSOBAMI,
ABY SA PREDIŠLO HAZARDU.
I keď bol robot navrhnutý tak, aby pracoval čo najbezpečnejšie, odporúčame Vám precvičiť si
primeranú opatrnosť pri používaní vysávača a časté kontrolovanie kábla, či nie je poškodený,
alebo opotrebovaný (ako pri iných elektrických zariadeniach). Po použití, vyberte robota z vody
a prepláchnite ho čistou vodou a vyrovnajte kábel aby nebol pokrútený.
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Obmedzenie Záruky
U všetkých výrobkov spoločnosti HAYWARD sú výrobné, alebo materiálne závady kryté dvojročnou zárukou
od dátumu zakúpenia. Akákoľvek žiadosť o uplatnenie záruky by mala byť sprevádzaná dokladom
o zakúpení produktu s uvedeným dátumom kúpy. Preto Vám odporúčame uschovať doklad o kúpe.
HAYWARD záruka je obmedzená na opravu, alebo náhradu (rozhoduje HAYWARD) chybného produktu, za
predpokladu, že sa produkty normálne používali v súlade so inštrukciami uvedenými v ich návodoch, za
predpokladu, že na produktoch neboli vykonané žiadne úpravy či miné zásahy a za predpokladu, že boli
používané výlučne so súčiastkami a príslušenstvom HAYWARD. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené
mrazom a chemikáliami. Akékoľvek ďalšie poplatky (doprava, práca) v záruke nie sú zahrnuté.
HAYWARD nie je zodpovedný za žiadne priamo, alebo nepriamo spôsobené škody zavinené nesprávnou
montážou, zlým pripojením, alebo nesprávnou manipuláciou s produktom.
Za účelom uplatniť si záruku a vyžiadať si opravu, alebo náhradu výrobku, kontaktujte Vášho dodávateľa.
Žiadne zariadenia nebudú vrátené našej továrni nebudú prijaté bez nášho prednostného písomného
potvrdenia.
Opotrebovania častí nie sú kryté zárukou.

OBMEDZENIE V ZÁRUKE
Robot musí byť používaný v súlade s elektrickými požiadavkami vyznačenými na zdroji napájania.
V opačnom prípade škody, závady, funkčné poruchy robota zapríčinené používaním prístroja iným
spôsobom ako je uvedené na zdroji napájania, tieto budú vylúčené zo záruky.
Poruchy, závady, zlyhania a škody na robotovi spôsobené nesprávnym, nerozvážnym, nedbalým
používaním, alebo zneužívaním spotrebiteľom, sú vylúčené zo záruky.
Ak na Vašom robote budú vykonané opravy niekým iným ako autorizovaným personálom (určeným na
výkon týchto úkonov) bez dodržania inštrukcií výrobcu, HAYWARD sa môže rozhodnúť, že sa na to nebude
vzťahovať záruka a refundácia za takúto opravu sa neuskutoční, v dôsledku nedodržania pokynov
stanovených výrobcom.
Záruka sa nevzťahuje na filtračné vložky a bez Vášho súhlasu s nákladmi za výmenu, nebudú vymenené.
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