Návod na používanie pre automatický bazénový vysávač

SharkVAC XLTM Pilot
Dôležité bezpečnostné informácie
Uschovajte tieto inštrukcie

Gratulujeme Vám k získaniu plne automatického mikroprocesorom riadeného robotického čističa.
Táto užívateľská príručka obsahuje všetky dôležité informácie, týkajúce sa používania a údržby.
V prípade technických problémov kontaktujte Vášho dodávateľa, prípadne dovozcu do SR : Watec,
s.r.o. (servis@watec.sk) Pre potvrdenie záruky registrujte Váš robot databáze výrobcu:
www.hayward.fr (sekcia SERVICES) Tento robot nesmiete použiť na čistenie bazéna po zimnej
odstávke pri jeho jarnom čistení, vtedy je množstvo znečistenia enormné a poškodili by ste jemné
filtračné kartuše! V takom prípade použite odborne odporúčané čistiace postupy, alebo
najvhodnejšie využite služby servisnej bazénovej firmy. Hayward robotické vysávače predstavujú
najvyšší štandard v dizajne, výkone a kvalite. Vysávač nezávisle čistí, vysáva a filtruje váš bazén. Je
úplne automatický a nevyžaduje žiadnu inštaláciu, bez príloh. Stačí ho vložiť do bazéna a zapnúť ho.
Čistenie filtra je oveľa jednoduchšie s vrchným
prístupom k filtru. Adaptívne vyľadávanie riadiacej logiky (ASCL) Mikroprocesorové riadenie
optimalizuje upratovaciu rutinu pre jednotlivé veľkosti a tvary bazénov. Elektronická vlastná
diagnostika, ochrana proti preťaženiu, a jednoduchý design Direct Drive s nie - koróznymi ložiskami
poskytujú vysokú spoľahlivosť. Nastaviteľné pozície plaváka umožňujú užívateľovi určiť jeden z troch
programov čistenia bazéna.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

Varovanie: Elektrické nebezpečenstvo!
Nedodržanie nasledujúceho postupu môže
spôsobiť vážne nebezpečenstvo alebo smrť!
Pre použitie v privátnych bazénoch.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA
NEBEZPEČENSTVO

VAROVANIE
DO POZORNOSTI
VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
Inštalácia prívodu elektrického prúdu do tohto zariadenia musí byť prevedená
podľa všetkých miestne platných predpisov (viď strana 20). Nevhodná inštalácia
môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo, ktoré by mohlo zapríčiniť aj smrť
alebo vážne zranenie pre užívateľov bazéna alebo iných zásahom elektrickým
prúdom, ako aj poškodenie majetku.

S robotom alebo káblom sa nikdy nehrajte, ani ich nedávajte na telo.
Môže zachytiť a namotať vlasy alebo iné časti tela. Kábel môže zachytiť
alebo omotať plavca, čím môže spôsobiť utopenie.
Pred spustením vysávača treba porozumieť jeho možnostiam. Robot
nebol navrhnutý na čistenie schodov alebo na fungovanie pod krytom
(plachtou). Taktiež nie je určený na úvodné jarné čistenie bazéna po zime.
Keď je robot v činnosti, v bazéne nesmú byť žiadne osoby!

PRÁCA ROBOTICKÉHO ČISTIČA

VAROVANIE

DO POZORNOSTI

VAROVANIE

Vaša elektrická zásuvka musí byť zapojená cez istič s poruchovým prúdom
30 mA, aby zamedzila možnému zásahu elektrickým prúdom. Nesprávna
elektrická inštalácia je bezpečnostným rizikom spôsobenia vážneho
zranenia alebo smrti užívateľov bazéna alebo iných osôb zásahom
elektrickým prúdom a môže poškodiť majetok.
Nikdy nezapínajte robot „ON“, keď nie je ponorený vo vode. Činnosť
robota mimo vody môže spôsobiť jeho poškodenie a stratu záruky. Vždy
nezabudnite vypnúť trafo „OFF“ a odpojiť ho od elektrickej zásuvky
predtým, ako vyberiete robot z vody.
Povinne dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť medzi trafom a bazénom,
čo pri dnešných predpisoch pre inštalácie má byť minimálne 3,5m.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

PREDTÝM AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ ROBOT

PREČÍTAJTE SI TIETO DÔLEŽITÉ A UŽITOČNÉ ODPORÚČANIA
PREDTÝM NEŽ ZAČNETE ZARIADENIE POUŽÍVAŤ!!

Milý používateľ Hayward robotického čističa:
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili Hayward. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu,
prečítajte si prosím nasledovné inštrukcie a dodržiavajte ich:
.
1. Filtračné kartuše treba dôkladne vyčistiť po každom použití alebo tak
často, ako je to potrebné pre zabezpečenie optimálneho výkonu (viď časť
„Starostlivosť o filtračné kartuše“).
2. Pred tým než začnete kedykoľvek robot používať, vyberte z bazéna väčšie
objekty ako sú hračky, listy, alebo iné predmety ktoré by mohli znížiť
funkčnosť zariadenia.
Filter čistite aj častejšie, ak je bazén veľmi špinavý.
3. Ak používate robot úplne prvý krát, nastavte ho na plný cyklus (4
hodiny), aby ste mali istotu že bazén bude čistý a zároveň uvidíte, čo
všetko dokáže. Následne môžte zvoliť rýchly cyklus čistenia, ktorý má 90
minút.
4. Robot môže periodicky chodiť čiastočne aj po stenách. Je to normálnou
súčasťou tohto programu. Nemusí vždy výjsť úplne do vertikálnej polohy.
5. Robot sa môže v polovici bazéna zastaviť a cúvať počas čistiaceho cyklu.
Je to súčasť programu, aby bol bazén naozaj čistý.
6. NEZAPÍNAJTE robot, pokiaľ nie je vo vode! Spínač by mal byť prepnutý
do „On“ polohy,
Až keď je robot ponorený vo vode. Po skončení čistenia sa robot
automaticky vypne,
ale najlepšie je prepnúť spínač do polohy „Off“, keď skončí čistenie.
7. Zapájajte zariadenie iba do zásuvky 230V, ktorá je blízko a má ochranný
istič s poruchovým prúdom 30mA na ochranu osôb pred prípadným
zásahom elektrickým prúdom pri poškodení elektrickej izolácie.
8. Transformátor umiestnite min. 3,5 metra od kraja bazéna. Dĺžka
štandardného kábla zariadenia je okolo 22,8 metra.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE O POUŽÍVANÍ
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 krabicu na zem a vyberte z nej robot ako je
zobrazené na obrázku. Robot a zdroj napájania sú
uložené na vozíku. Pozrite sa na obrázok č.4 návod k
vozíku.
Obr. č. 1

1. Vyberte si najbližšiu 230 voltovú zasuvku so striedavým prúdom, ktorá je
uzavretá a chránená pred skratovaním. Použite 30mA zariadenie
diferencialnej ochrany, aby ste uchránili osoby pred elektrickým šokom
zapríčineným možným poškodením elektrickej izolácie.
2. Umiestnite zdroj napájania robota vo vzdialenosti minimálne 3,5 metra od
okraja bazénu. Dĺžka štandardného kábla robota je 22,8 metra.

Obr. č. 2

3. Pripojte ponorný kábel k zdroju napájania (trafo). Používajte len zdroje
napájania originálne vyrobené spoločnosťou Hayward.
4. Umiestnite robota do bazénu. Postupným uvoľňovaním vzduch sa robot
pomaly ponorí 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.
POZOR: NEZAPÍNAJTE zdroj napájania „ON“, pokiaľ robot nie je vo vode. Mohlo
by dôjsť k poškodeniu čerpadla a tesnení pohonného motora, čo by malo za
následok STRATU záruky.
6. Robot sa vždy automaticky vypne po 90 minútach, ak je v rýchlom
programe (quick clean), alebo po 4 hodinách pri plnom programe. Môžte
robot vypnúť aj manuálne tak, že na zdroji napájanie prepnete vypínač do
polohy „OFF“.
Ak by ste si chceli spusiť druhý program čistenia, vypnite zdroj napájania
tlačítkom „OFF“ na 10 sekúnd a reštartujte ho. (pozrite si časť „ inštrukcie pre
zdroj napájania (transformátor))
Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

7. Po vyčistení bazéna VYPNITE zdroj napájania skôr, ako vytiahnete robot z
bazéna.
8.Robot vyberajte z vody na plytšom konci bazéna ťahaním za kábel, až kým
robot nevypláva na hladinu. Z vodnej hladiny ho vyberajte za rúčku, NIE za
kábel.
9.V prípade, že je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom,
jeho servisným zástupcom alebo obdobne kvalifikovanou osobou, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
10. Všetky elektrické pripojenia by mali byť prevedené kvalifikovanýme
elektrikárom v súlade s miestnymi elektrickými štandardmi.
POZOR: Pri ťahaní za kábel, navíjajte ho len v rukách – nenamotávajte si ho
okolo ruky.
NEVSTUPUJTE DO BAZÉNA KEĎ V ŇOM PRACUJE ROBOT.
Optimálna pracovná 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 na dodatočnú údržbu a starostlivosť.

NÁVOD NA PREVÁDZKU ZDROJA NAPÁJANIA (trafa)
Keď sa prvý krát zapne trafo tlačítkom do polohy „ON“, automaticky bude
vybraný cyklus rýchleho čistenia „BOTTOM ONLY“ (iba dno). To, že je
spustený tento cyklus čistenia, indikuje kontrolka na prepínači cyklov.
Robotický vysávač sa automaticky vypne po 2 hodinách činnosti v
tomto čistiacom cykle.
Ak chcete vybrať plný čistiaci cyklus stlačte tlačidlo FULL CYCLE (plný
cyklus) kedykoľvek v priebehu operácie čistenia. Ak je rýchle čistenie
dokončené jednoducho vypnite napájanie a opäť ho zapnite a stlačte
tlačidlo FULL CYCLE (plný cyklus). Kontrolka na prepínači cyklov bude
indikovať, že plný čistiaci syklus bol vybraný. Robot sa automaticky
vypne po 4 hodinách chodu v plnom cykle.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

obr.3

1.zdroj napájania (trafo)

8. Zapečatený blok motora

2. plávajúci kábel

9. Bočný kryt

3. rukoväť

10. otvárací kryt

4. On/Off vypínač

11. Kazeta pre filtračné kartuše

5. filtračná kartuš

12. Koliesko

6. pohonný pás

13. Klapky filtríkov

7. penový valec

14. Plavák

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

NÁVOD NA MONTÁŽ VOZÍKA PRE ROBOT - Pozri postup
Vozík robota príde čiastočne zmontovaný v krabici menšej ako je rukoväť
a trubka. Vložte šroub do trubice v spodnej časti vozíka a zaistite matkou (3)
Vložte rukoväť do hornej časti trubice a vložte šroub a zaistite ho matkou (4)

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

ÚDRŽBA
Vyčistite filtračné kartuše po každom použití:
1. Otvorte robot stlačením tlačítka na kryte a následne dvihnutím vrchného
krytu.

2. Vyberte kazetu s filtračnými kartušami tak, že ju uchopíte po bokoch
oboma rukami a vytiahnete ju celú smerom hore.
3. Prevráťte kazetu s filtračnými kartušami, tak aby ste z nej dostali cudzie
telesá (špinu) a následne opláchnite záhradnou hadicou, aby sa z filtrov vymyla
i drobná špina.
4. Filtračné kartuše nemusíte vyberať, ak ich chcete len opláchnuť

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

5. Pri vyberaní filtračných kartuší postupujte nasledovne:
a. Odistite a zdvihnite obe poistné páčky na filtračných dvierkach.
b. Vytiahnite filtračné kartuše. Použitím záhradnej hadice s rozprašovacím
nadstavcom odstráňte cudzie telesá - špinu. Aby špina vypadla, držte filtračné
kartuše spôsobom, aký je vidieť na obrázku.

c. Opláchnite celú filtračnú kazetu. (Vyššie spomínané).
d. Vložte filtračné kartuše späť do kazety, tak aby mriežkou spevňujúcou rám
smerovali dovnútra.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

e. Zacvaknite poistné páčky na filtračných dvierkach.
6. Zasuňte kazetu s filtračnými kartušami do robota. Pri určovaní prednej a
zadnej strany vychádzajte z obrázka.
7. Zavrite kryt a stlačte tlačítko na kryte aby kryt docvakol na svoje miesto.
POZNÁMKA: Procedúra čistenia kartuší môže byť použitá na odstránenie
nadbytočného množstva špiny a/alebo piesku.
Pamätajte si: Čím čistejšie sú Vaše filtračné kartuše, tým efektívnejšie pracuje
robot.

Pravidelné čistenie pohybujúcich sa častí zariadenia:
.
VAROVANIE: Vypnite trafo z prúdu predtým ako začnete čistiť pohyblivé
časti!
a) skontrolujte trubicu (venturi) či nie je
zanesená vlasmi alebo inými nečistotami
b) koliesko čerpadla môže byť vyčistené aj
hadicou
c) všetky tieto časti vrátane kolies môžte
vyčistiť hadicou.
Ak sa zariadenie nepužíva, skladujte ho v tmavom
a suchom prostredí pri teplote 4 - 46°C (40 -115°F).
Ak sa kábel začne stáčať alebo točiť, stačí ho po celej dĺžke natiahnuť a nechať
poriadne vysušiť na slnku.
DÔLEŽITÉ: Kábel by ste mali pravidelne kontrolovať aby ste predišli zničeniu
alebo škodám či zraneniam.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

FUNKCIA LEZENIA PO STENE
SharkVac XL (EVAC-Pro) je vybavený patentom "pohyblivej flotačnej
technológie". Každá plávajúca poloha (I, II a III) poskytuje rôzne druhy lezenia
(čistenia) po stene .
Plávajúca poloha "I" je východzia pozícia a umiestnenie plaváka je v stredu a
bude poskytovať najlepší spôsob čistenia pre väčšinu bazénov.
Plávajúca poloha "II" je lezenie (čistenie) pod uholom, čistenie bude rýchlejšie
pozdĺž vodnej línie hladiny bazéna alebo po stene bazéna a lepšie využíva
čistenie povrchu.
Plávajúca pozícia "III" je pohyb pod menším uhlom, a robot trávi viac času
čistením stien bazéna pozdĺž vodnej hladiny. Tejto plávajúcej pozícii bude
pomáhať funkcia lezenia v bazénoch s hladkými povrchmi, ako sú dlaždice a
laminát.
Spôsob výberu: Polohu nastavujte, keď je zatvorený kryt pomocou posunutia
rukoväte, alebo keď je kryt otvorený pohybujte plavákom až do vybranej
polohy.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

CYKLUS ČISTENIA DNA BAZÉNA
Tento režim čistenia „len dna“ je vhodný vtedy, ak treba vyčistiť len dno
bazéna, alebo ak používate robot pod prekrytím. Táto vynikajúca schopnosť
Vášho robota Vám poskytuje možnosť rýchleho vyčistenia bazéna, keď ešte nie
je potrebné čistiť aj steny. Režim čistenia len dna bazéna zamedzuje
poškodeniu robota, ak je uzatvorený kryt bazéna, alebo ak presahuje kamenná
dlažba okolo bazéna tak, že by mohla poškodiť robot, ktorý by sa pohyboval pri
hladine.V sezóne je tento režim lepší pre pravidelné čistenie, ktoré potom
netrvá tak dlho a je efektívnejšie.

DÔLEŽITÉ TIPY





Nehádžte robot do bazéna! Vložte ho kúsok ďalej od steny, ale nehádžte!
Čistenie kartuší a častí zariadenia zvyšuje jeho výkonnosť ale aj životnosť.
Vymieňajte kefy a penové valce.
Aby ste predišli upchatiu, uistite sa že všetky častice bazénovej chémie pre
udržiavanie bazéna sú riadne rozpsutené.
 V bazéne so zvýšenou tvrdosťou vody sa odporúča čistiť robot častejšie.
 Uchovajte krabicu pre prípad dlhšieho skladovania robota alebo pre prípad,
že by ste hľadali kontakt na Hayward autorizovaný servis.
 Motor a transformátor sú časti robota, ktoré nie sú povolené opravovať
používateľom. Ich otvorenie znamená automatickú stratu záruky.
 Veci ako teplomer, hračky a pod. pred použitím robota vyberte z bazéna. Ak
by sa dostali do kontaktu s ním, mohli poškodiť robot aj bazén.
 Kazeta s filtračnými kartušami je navrhnutá tak, aby sa dala čistiť bez
vybratia kartuší. Pre väčšiu efektívnosť čistenia ich môžte vybrať z nej.
 Počas normálneho prevádzkového cyklu robota, rukoväťou na boku sa
prístroj zdvihne z dna bazéna, aby z neho dstránili prekážoky, ako sú zvýšky z
odtoku a schodiskových stupňov.
 Pre roboty používané v oblastiach s vysokým výskytom piesku potrebuje
robot opláchnuť vodou vo všetkých častiach nádoby, je potrebné oplachovať
aj kryt s tlačidlom umožňujúce voľnú prevádzku.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak robot nevysáva jemnú alebo väčšiu špinu:
· Vyčistite kartuše, môžu byť zanesené. 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 údržba).
· 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 kazety s kartušami a v okolí kefy sa nachádzajú 3 nasávacie otvory.
Skontrolujte či tam nie je špina a v prípade potreby ich vyčistite.
· 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.
· 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 kartuše a ak je treba, vyčistite ich a ubezpečte sa, že
sa nezachytáva na odpadoch, hlavách čistiacich podlahu, alebo hračkách.
Používateľ môže skúsiť zapínanie robota na rôznych miestach v bazéne, kým
nenájde správne miesto.
· Ak z robota vypadáva špina, môže to byť spôsobené preplnením filtra – zvýšte
frekvenciu čistenia filtračných kartuší. Uistite sa, že žiadne väčšie cudzie telesá
neblokujú žiaden z troch sacích otvorov. Veľké cudzie predmety 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.
· Ak sa ponorný kábel krúti, môže to byť zapríčinené väčšími predmetmi v
bazéne, ktoré robotu zavadzajú (kamene, hračky, hlavne odvody). 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 kazety späť do bazéna.
· Ak zaregistrujete, že robot viac času trávi na stenách / dlaždiciach linie vody
vráťte pozíciu plaváka do polohy I (na stred / východiskovú pozíciu)
Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

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. UISTITE SA, ABY BOL PRÍSTROJ ZAPOJENÝ LEN DO CHRÁNENEJ 230 V ~
ZÁSUVKY, KTORÁ JE CHRÁNENÁ PRED SKRATMI. NASAĎTE 30mA ZARIADENIE
DIFERENCIALNEJ OCHRANY, ABY STE CHRÁNILI OSOBY PRED ELEKTRICKÝM
ŠOKOM SPÔSOBENÝM MOŽNÝM POŠKODENÍM 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. NEDOVOLTE ZÁSTRČKE DOSTAŤ SA (VNIKNÚŤ) DO BAZÉNA.
8. NEPÚŠŤAJTE ROBOTA MIMO VODY. VIEDLO BY TO K POŠKODENIU TESNENIU
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 NAHRAĎTE.
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, JEHO OBCHODNÝM 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 čerstvou [fresh] vodou a
vyrovnajte kábel aby nebol pokrútený.
Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

ŠPECIFIKÁCIE
Váha (bez/s káblom)

10,45 kg

Dĺžka kábla

22,8 m

Materiál

Vysoko odolný ABS – kovové časti z neželezných
materiálov a z nehrdzavejúcej ocele

Prevádzková teplota vody

10 – 35°C
50 – 100°F

Motorová jednotka

Čerpadlo

Rýchlosť (otáčiek za minútu)

2700

55

-

Napätie

24 V

22V

5V

Prúd

2,62A

0,63A

Tesnenie vodotesnosti

Trojité hriadeľové tesnenie a kruhové tesnenie

teleso motora

Zapuzdrené, vodotesné, utesnené vysoko nepriepustným
poplypropylénom
Elektronický senzor preťaženia s automatickým vypínačom

Preťaženie
Filtračná kartuš
Typ

pohon

PCB

-

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

Materiál
Riadenie čistenia
Typ
Doba trvania čiastiaceho cyklu
Pohonný systém

Prispôsobivá vyhľadávacia logika (ASCL) Microprocessor
Celý program – 4 hodiny
Krátky program iba dno – 2 hodiny
Direct Drive w/ Polyurethane Drive Track & Acetal/
Ložiskový systém z nehrdzavejúcej ocele

Transformátor
Vstupné primárne napätie

230 V

Výstupné sekundárne napätie

24 VDC

Menovitý výstupný prúd

4A

Váha

3,8 kg

Dodanie

Dĺžka

Šírka

Výška

Rozmery kartónu
(mm) s vozíkom
Váha s balením

620

440

752

22,3 kg

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

OBMEDZENIE ZÁRUKY
Na všetkých produktoch 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 smernicami uvedenými v ich návodoch, za predpokladu, že
na produktoch neboli vykonané žiadne úpravy (a akékoľvek iné 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. Opotrebúvajúce sa časti nie sú kryté zárukou.
VÝNIMKY A VÝLUKY 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 aký je zobrazený na zdroji a
napájania 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 robotovi budú
vykonané opravy niekým iným ako autorizovaným personálom (určeným na
výkon týchto úkonov) bez obdržania továrenských inštrukcií HAYWARD, sa
môže rozhodnúť, že sa na to nebude vzťahovať záruka a refundácia za takúto
opravu sa neuskutoční, v dôsledku nedodržania pokynov stanovených
továrňou. Záruka sa nevzťahuje na filtračné kartušey a bez Vášho súhlasu s
nákladmi za výmenu, nebudú vymenené.
ELEKTRICKÉ ŠTANDARDY:

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

Majiteľ prekladu Watec, s.r.o.

