BAZENOVÝ VYSAVAC AQUACRAWL
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.
VAROVÁNÍ: K omezení rizika poranění nedovolte dětem
používat tento produkt.
VAROVÁNÍ: Montáž a demontáž tohoto produktu smí
provádět pouze dospělá osoba.
VAROVÁNÍ: Neblokujte a nedemontujte otvor plováku v
době, kdy běží filtrační čerpadlo/pískový filtr.
VAROVÁNÍ: Ruce a vlasy udržujte mimo dosah bazénového
vysavače, pokud běží filtrační čerpadlo/pískový filtr.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte filtrační čerpadlo/pískový filtr,
pokud jsou v bazénu lidé.
VAROVÁNÍ: Před zahájením údržby musíte čerpadlo
odpojit od elektrické zásuvky, jinak hrozí vážný nebo
smrtelný úraz
POZNÁMKA: Vyjměte zařízení z bazénu dříve, než jej
zakryjete plachtou.
POZNÁMKA: Před použitím vyzkoušejte a zkontrolujte, že
jste obdrželi všechny součásti. Případné vady nebo chybějící
součásti po zakoupení nahlaste společnosti Bestway na
adresu služeb zákazníkům uvedenou v této příručce.
POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter.
Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

Schéma 5
Krok 5.1

Krok 5.2

Krok 5.3

DŮLEŽITÉ: Ponořte hadici do vody a nasajte do ní vodu,
abyste z hadice odstranili veškerý vzduch. Postupujte podle
třech kroků na obrázku 5. Vysavač používejte pouze tehdy,
je-li hadice plná vody.
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TYTO POKYNY SI ULOŽTE
Specifikace
Kompatibilita s filtračním čerpadlem / pískovým filtrem:
Kompatibilita s bazény:

Průtok 2 006 l/h (530 gal./h) a vyšší
15´a méně
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Přehled odkazů na součásti
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POZNÁMKA: Součástí dodávky je adaptér pro hadice,
použijte jej s bazénem. (Viz krok 6a1)
Pokud má váš bazén dva výstupní ventily, zablokujte jeden
z nich. (Viz krok 6a2)

POZNÁMKA: Obrázek nemusí zobrazovat daný produkt a nemusí odpovídat reálné velikosti.
Č.

Název

Č.

Název

P6704ASS16

Sací hlava
Sací nástavec
s kartáčem

P6334ASS16

Hadice
Hadicový adaptér
(přizpůsobení bazénu se spojovacími ventily)

P6705ASS16

P03867

P6355ASS16 Těleso vysavače

P6124ASS16

Spony hadice

P6352ASS16

Nástavce

P6357ASS16

Vak na nečistoty

P6706ASS16

Kryt vysavače

Provoz
1. Nastavte filtrační čerpadlo / pískový filtr podle pokynů v
příručce filtru. Zapnutím filtračního čerpadla / pískového
filtru aktivujte bazénový vysavač.
POZNÁMKA: Při chodu filtračního čerpadla / pískového
filtru na sucho, pokud do nich voda nepřitéká, odpojte
čerpadlo od napájení a sestavu filtračního čerpadla /
pískového filtru odvzdušněte otevřením
odvzdušňovacího ventilu. Když začne vytékat voda,
odvzdušňovací ventil uzavřete a čerpadlo restartujte.
2. Vysajte celé dno bazénu, až bude úplně čisté.
3. Po dokončení vytáhněte ze zásuvky filtrační čerpadlo /
pískový filtr a odstraňte nečistoty z vaku na nečistoty.
POZNÁMKA: Vnitřní vak na nečistoty je určen pro
zachycení listů a větších nečistot. Nepoužívejte
bazénový vysavač, pokud není vak na nečistoty
vyprázdněn – hrozí ucpání filtračního čerpadla /
pískového filtru. Nezapomeňte, že vyprázdnění vaku na
nečistoty pomůže k dosažení maximálního sacího
účinku.
Skladování
1. Rozeberte produkt.
2. Všechny součásti důkladně očistěte a vysušte.
3. Uložte v původním balení na teplém a suchém místě.

POZNÁMKA: Při objednávce náhradních dílů k bazénovému vysavači
uvádějte číslo dílu.
Vyobrazení montáže
Krok 1(a)
P6704ASS16

Krok 2

Krok 1(b)
P6705ASS16

Krok 3

Krok 4
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