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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
Robotický čistič bazénů 
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 Před samotným zahájením provozu zařízení si přečtěte tyto 
 důležité tipy k jeho ovládání! 

Vážený zákazníku, 

děkujeme vám za nákup robotického čističe bazénů. Aby bylo dosaženo optimálního výkonu, 
přečtěte si a dodržujte následující kroky: 

1. Filtrační nádoby by měly být řádně vyčistěny po každém použití zařízení, nebo tak často jak
je to potřeba – tzn. zajistit bezproblémovou funkčnost čistícího zařízení.

2. Před samotným použitím čistícího robota a obzvláště před sezonním zprovozněním
bazénu, odstraňte ze dna bazénu větší objekty, aby nedošlo ke snížení výkonnosti robota.

Filtr pravidelně čistěte, pokud je bazén nadměrně znečištěný. 
3. Robot se bude opětovně vracet ke stěně bazénu, a také bude se pohybovat vertikálně po

stěně bazénu.
4. Toto je běžná část naprogramovaného cyklu.
5. Robot se může zastavit uprostřed dna bazénu a otočit se zpět během čistícího cyklu. Toto

je běžná část naprogramovaného cyklu.
6. Robota nespouštějte mimo vodu bazénu. Spínač by měl být nastaven na polohu "I", když je

jednotka ponořena. Jednotka se automaticky vypne, ale je lepší nastavit spínač do polohy
"O", poté co robot dokončí čištění.

7. Připojení el. rozvodů by mělo být provedeno specializovaným elektrikářem a musí být v
souladu s normou ČSN 33 2000-1 ed. 2. Doporučuje se, aby distribuční zdroj el. proudu do
tohoto zařízení byl bud´to opatřen proudovým chráničem, který přeruší příkon el. proudu
pokud hodnota el. proudu proudícího do země přesáhne 30mA na 30 sekund, nebo
zařízení, které zajistí dostatečné uzemnění.

8. Hlavní rozvodná skříňka (zahrnující bezpečnostní izolovaný transformátor) robotického
bazénového čističe musí být umístěna nejméně 3,5m od okraje bazénu a mininmálně 2,5 m

nad horním okrajem bazénu (mimo Zónu 1 , norma ČSN 33 2000- 5- 559). 
9. Délka hlavního el. kabelu z rozvodné skříňky by měla být minimálně 0,5m.

Zařízení nesmí používat děti. Děti by měli být kontrolovány, jestli si se zařízením nehrají.  
Toto zařízení mohou používat osoby se sníženými pohybovými nebo mentálními 
schopnostmi pouze pod dohledem kompetentní osoby, nebo jsou instruovány o správněm 
použití tohoto zařízení a rozumějí všem rizikům, spojeným s jeho používáním. 
Pokud je hlavní kabel poškozen, musí být vyměněn samotným výrobcem, jeho servisním 
agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou. 

Důležitá bezpečnostní upozornění 
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Věnujte pozornost: tento manuál obsahuje důležité informace, které vám pomohou při ovládání a 
údržbě robotického čističe bazénů. Manuál si uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí. 
VAROVÁNÍ: Před samotnou instalací tohoto výrobku si přečtěte a dodržujte všechna upozornění a 
instrukce, které tento manuál obsahuje. Nedodržení bezpečnostních upozornění a instrukcí může 
vést k zraněním, smrti, nebo poškození majetku. Informace pro spotřebitele a bezpečnostní servis 
po instalaci, provoz a údržba musí být v souladu s informacemi v této příručce. Nezapomeňte si 
přečíst a dodržovat všechna varování a upozornění.  

NEBEZPEČÍ 
Riziko zásahu el. proudem 
Zdroj el. proudu do tohoto zařízení musí být nainstalován v souladu 
se všemi požadovanými nařízeními a normami. Nekvalitní instalace 
el. rozvodů zvýší riziko zásahu el. proudem a může  zapříčinit vážné 
zranění nebo i smrt uživatele nebo uživatelů bazénu, popřípadě 
poškození majetku. 

 VAROVÁNÍ 
Nehrajte si s robotickým čističem nebo přívodním kabelem. Mohlo by 
dojít k zachycení nebo odtržení vlasů nebo jiných částí těla. O kabel 
může plavající osoba zavadit nebo se do něj zamotat, což může 
zapříčinit její utonutí. 

 VAROVÁNÍ Ovládací skříňka zařízení musí být pevně zajištěna na přízemní 
stěně. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud není pevně zajištěno. 

 VAROVÁNÍ Pro snížení rizika zranění, nedovolte aby si děti se zařízením hrály. 

 UPOZORNĚNÍ 
Před instalací robotického čističe se informujte pro jaké plochy 
byl navržen. Nebyl navržen pro čištění schodů nebo nebude 
funkční pod solárním krytem. Zařízení také nebylo navrženo pro 
finální úklid po dokončení bazénu. 

Ovládání robotického čističe bazénu 

 VAROVÁNÍ Zařízení by němělo být používáno v bazénu, ve kterém plavou lidé. 

 VAROVÁNÍ 

Připojení el. rozvodů by mělo být provedeno specializovaným 
elektrikářem a musí být v souladu s normou ČSN 33 2000-1 ed. 
2. Doporučuje se, aby distribuční zdroj el. proudu do tohoto
zařízení byl bud´to opatřen proudovým chráničem, který přeruší 
příkon el. proudu pokud hodnota el. proudu proudícího do země 
přesáhne 30mA za 30 sekund, nebo zařízení, které zajistí 
dostatečné uzemnění.  

 UPOZORNĚNÍ 

Nedovolte aby lidé plavali v bazénu, pokud je zařízení zapojeno. 
Nezapínejte robotický čistič, pokud není ponořený ve vodě. Jeho 
zapnutí mimo vodní prostředí může způsobit jeho vážné poškození, 
na což se nevztahuje  záruka. Přem samotným vyjmutím zařízení z 
bazénu nezapomeňte přepnout příkon el. proudu na pozici „O“ a 
odpojit zařízení z hlavního zdroje el. energie. 

Obecné informace 
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Gratulujeme Vám! Jste vlastníkem technologicky nejvyspělejšího robotického čističe. Zařízení se 
snadno ovládá a pomůže vám udržet váš bazén čistý. V souladu s tímto manuálem, váš robotický 
čistič vyčistí váš bazén rychle a efektivně. 

Před samotným zahájením provozu robotického čističe si prosím pečlivě přečtěte a 
dodržujte všechny následující instrukce.  
Změna tvaru, barvy a zvýšení křehkosti povrchu bazénu může být zapříčiněna několika faktory, 
nebo jejich kombinací: věk, nesprávné chemické prostředí vody v bazénu, nevhodná instalace a 
jiné. Zákazník se tímto zříká veškerých nároků, a vyvazuje výrobce z veškerých nároků na 
náhradu škody způsobené na omítce bazénu nebo na jeho vinylové vložce v zákazníkově bazénu 
z důvodu využití a / nebo provozu robotického čističe a za žádných okolností výrobce nenese 
odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, ať už přímé, následné nebo náhodné, vyplývající z 
použití nebo nemožnosti používat robotický čistič v bazénu zákazníka. 

CHARAKTERISTIKA 

 Robotický čistič bazénů nezávisle čistí, vysává a filtruje vodu vašeho bazénu. 
 Bez nutnosti instalace, žádných přídavných zařízení. Stačí jej vložit a zapnout. Vše je zcela 

automatické. 
 Čištění filtru je mnohem jednodušší z dobře přístupné filtrační vložky. 
 Elektronická Sebe-Diagnostika a ochrana proti přetížení. 
 Jednoduchý design Direct Drive, antikorozivní  ložiska s vysokou spolehlivostí. 
 Může být používán pro všechny tvary bazénů.  

OBECNÉ INSTRUKCE PRO OVLÁDÁNÍ 

Pro důkladné obeznámení se z robotickým čističem použijte obrázky na straně 7. V rámci tohoto 
manuálu najdete odkazy na tuto stránku, pokud jsou zmíněny různé komponenty zařízení. 

Tahem vyjměte robotický čistič z krabice.  
Pokud je k balení přiložen nosný vozík,  
robotický čistič na něj již bude nainstalován 
spolu s hlavním kabelem.  

1. Vyberte nejbližší zásuvku s el. napětím 230V a chráněnou proudovým chráničem.
2. Hlavní rozvodná skříňka (zahrnující bezpečnostní izolovaný transformátor) robotického
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 bazénového čističe musí být umístěna nejméně 3,5m od okraje bazénu a mininmálně 2,5 m 
 nad horním okrajem bazénu (mimo Zónu 1, norma ČSN 33 2000- 5- 559). 
 Zařízení nikdy nezprovozňujte, aniž by byla ovládací skříňka pevně nainstalována. Standartní 
 délka hlavního kabelu zařízení je 17,9 m.  

3. Připojte plovoucí kabel k hlavnímu zdroji. Použijte pouze originální kabel dodaný od výrobce
Splash. Hlavní plovoucí kabel připojte k ovládací skříňce tak, jak je zobrazeno níže. Ujistěte se, že
oba konce kabelu jsou řádně připojeny. (Armatura na plovoucím kabelu by měla být připojena k
ovládací skříňce otočením ve směru hodinových ručiček).

4. Umístěte robotický čistič do bazénu. Ten začne pomalu klesat na dno bazénu, vzduch uvnitř se
uvolní.
5. Připojte kabel do  zásuvky s proudovým chráničem a zapněte zařízení. Čistič poběží podle
postupů nastavených na čisticí cyklus.
POZOR - Nezapínejte robotický čistič, když je venku z vody. To může mít za následek poškození
čerpadla a těsnění hnacího motoru, na takto způsobená poškození se nevztahuje záruka.
6. Zvolte program a spusťte:
a. Čištění bazénu na dobu 1,5 hodiny (nebo 3hodiny, 5hodin), robot se automaticky vypne,
kontrolní panel jak je uvedeno následovně.
b. Robotický čistič se zastaví pro změnu jeho směru po 30s (60s, 90s, 120s), poté se bude
pohybovat v opačném směru, ve kterém se bude pohybovat 60% zvoleného času pro pohyb vpřed.
c. Pokud se robot při pohybu vřed dostane ke stěně, bude šplhat po této stěne po dobu 5 sekund a
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poté se vrátí zpět na dno bazénu. Čas pohybu vzad tvoří 60% zvoleného času pro pohyb vpřed. 
Robot změní směr, když uběhne nastavená doba a poté se opět začne pohybovat kupředu. 
d. Před samotným startem, si můžete vybrat celkovou dobu čištění a čas cyklu podle následujících
kroků:
Stiskněte SETUP, a můžete zvolit celkový čas čištění a délku cyklu, kdy indikátor
SETUP svítí, následným stisknutím tlačítka SETUP vypnete indikátor. Nakonec stiskněte tlačítko
SETUP pro opětovné spustění. V případě potřeby druhého čistícího cyklu, vypněte zařízení na
dobu 5 sekund a zrestartujte je.
7. Poté, co byl bazén vyčistěn, vytáhněte plovoucí kabel ze zásuvky před samotným vyjmutím
robotického čističe z bazénu.
8. Vytáhněte robotický čistič z vody v mělké části bazénu a to přitahováním kabelu, až se čistič
dostane na hladinu, poté zařízení vyjměte z vody pomocí držadla na něm umístěném.
9. Pokud jsou v bazénu lidé, robotický čistič nezapínejte.
10. Přístroj je možné použít pouze s pohonnou jednotkou dodanou spolu se spotřebičem.

Upozornění: Když taháte za kabel, navíjejte jej kolem rukou, nenavíjejte jej kolem paže. 
Plovoucí kabel by měl být natažený před a po vyjmutí zařízení z bazénu. 

NEVSTUPUJTE DO BAZÉNU KDYŽ JE ČISTÍCÍ ROBOT V PROVOZU! 

Provozní teplota vody pro robotický čistič je 10 °C - 35 °C. 
Provozní hloubka pro robotický čistič je minimálně 0,5 m, maximálně však 3 metry. 
Vyjměte čistič z bazénu po každém použití. Trvalé uložení čističe  v bazénu může mít za následek 
dodatečné požadavky na sevis. 
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1. Výstup
2. Kryt
3. Uzavřená jednotka motoru
4. Filtrační nádoba
5. Postranní panel
6. Plovoucí kabel
7. Balanční rám

8. Rukojeť
9. Hlavní tělo základny
10. Válcové kartáče
11. Napájení
12. Napájecí kabel
13. Zap/ Vyp spínač
14. Pohonný nosič
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ÚDRŽBA 

Po každém použití zařízení vyčistěte filtrační nádobu: 

 Výstup je v otevřené pozici, 
stiskněte jej a otočte jej ve 
směru "otevřeno", kryt může 
být následně otevřen. Viz. 
zobrazení. 

Zvedněte kryt a uvidíte filtrační 
nádobu. Vyjměte filtrační nádobu 

z tělesa robotického čističe. 

Překlopte sestavu filtrační 
nábody a odstraňte případné 
nečistoty, poté propláchněte 
pomocí zahradní hadice a 
odstraňte malé částečky 

nečistot. 
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Nainstalujte filtrační nádobu na 
správné místo a ujistěte se že 

vyhloubení filtrační nádoby 
směřuje těsně k vnitřnímu okraji 

robota, viz. zobrazení. 

Sestavte výstup, stiskněte kryt a 
výstup otočte do pozice 

„zavřeno“ až dojde k jeho 
těsnému uzamčení. Viz. 

zobrazení.  

Pro čištětní filtru můžete použít speciální roztok pro odstranění nadbytečných nečistot a popřípadě 
i písku. 

Mějte na pamětí – tak jak bude čistý filtr v robotickém čističi, o to více bude zařízení výkonější. 

Pravidelné čištění pohyblivých částí zařízení. 
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       VAROVÁNÍ : Před samotným čistěním pohyblivých částí odpojte zařízeí od zdroje el. 
energie. 

 Zkontrolujte, zda se v lopatkovém rotoru zařízení nenachází nečistoty nebo vlasy. 
 Lopatkový rotor je možné omýt zahradní hadicí. 

Odstraňte veškeré nečistoty, které se nashromáždily mezi kolejemi a koly. 

Uskladnění 
po vyjmutí robota z vody jej uskladněte na suchém a stinném místě při teplotě mezi 4-46°C. 

Péče o kabel 
Při stálém používání se kabel může začít kroutit (jako telefonní kabel). Chcete-li tento problém 
odstranit, pravidelně natahujte kabel na slunci, čímž by se mělo zabránit případnému zkroucení. 
UPOZORNĚNÍ: Kabel by měl být pravidelně kontrolován, jestli se na jeho povrchu nenachází 
jakákoliv poškození.   

Důležité tipy 
• Pravidelné čištění filtrační nádoby po každém použití maximalizuje výkon jednotky.
• Vyměňte opotřebované kartáče.
• V bazénu s obvykle vysokým obsahem vápníku, se doporučuje častější čištění filtru.
• Uschovejte originální krabici robotického čističe pro uskladnění a požadavky pro přepravu, když
je potřeba zařízení zaslat do servisního střediska.
• Uzavřená jednotka motoru a napájecí zdroj neobsahují žádné součásti opravitelné
uživatelem.
• Jeho otevření automaticky vede ke ztrátě záruky.
• Odstraňte položky, jako jsou teploměr, hračky a podobné předměty z bazénu před samotným
použitím robotického čističe. Takové předměty mohou zablokovat zařízení a způsobit jeho
poškození nebo poškození bazénu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Pokud robot neodstraňuje drobné nebo větší nečistoty: 
 Vyčistěte filtrační nádobu. Může být ucpaná. Pro čištětní filtru můžete použít speciální 

roztok pro odstranění nečistot a popřípadě i písku. 

Pokud robotický čistič pracuje pouze na chvíli, ale pak přestane fungovat: 
• Rotor může být ucpaný nebo zanesený nečistotami. Zkontrolujte jej a vyčistěte v případě potřeby
podle pokynů v sekci údržby.
• Hnací nosiče jsou zaseknuty. Zkontrolujte, zda se v nich nenachází nečistoty a v případě potřeby
je vyčistěte.
• Robot funguje na principu časovače a pomocí čidla pro detekci stěn bazénu, podle toho, co
nastane dříve.
• K dispozici jsou 2 vsakovací vstupy umístěné v dolní části robota a nedaleko kartáčů kol. Vstupy
se nachází vedle kartáče kol, které pomáhají shromažďovat nečistoty, jako jsou listy a písek, a to
lépe než pouze jeden vstup.
• U robotických čističů používaných v oblastech, kde se nachází velké množství písku, může být
potřeba, aby hlavní tělo čističe bylo propláchnuto vodou a může bý potřeba vodou propláchnout
kryt a výstup pro umožnění hladkého běhu zařízení.
• Během normálního provozního cyklu čističe, jednotka vystoupá na překážky jako jsou zvýšený
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okraj hlavní kanalizace a schodiště v bazénu. 
Má-li čistič špatné pokrytí bazénu v jednom cyklu, nebo se vztahuje pouze na malou plochu, 
zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte a ujistěte se, že zařízení se nezachycuje na 
kanalizačním systému, hračkách nebo drenážních výstupcích na dně bazénu. Uživatel by měl 
vyzkoušet zařízení na všech plochách bazénu, aby našel optimální lokace pro čištětní. Pokud z 
robotického čističe vypadávají nečistoty během jeho vyjímání z bazénu, může to být zapříčiněno 
přetížením filtru nebo zvýšením četnosti čištění filtru. Ujistěte se, že oba vstupy nejsou blokovány 
žádnými velkými nečistotami. Tyto musí být odtraněny před samotným vložením robotického čističe 
do bazénu. Pokud se vypouštěcí klapky při pozici otevření nenachází na svém místě nebo jsou 
zaneseny pískem či listy, klapky mohou být navráceny do správné pozice po vyčištění dané 
oblasti. Vyhněte se upustění nebo vhození zařízení do bazénu. Robotický čistič umístěte v 
dostatečné vzdálenosti od zdi bazénu, ale nevhazujte jej do vody bazénu. 
Pokud dojde ke zkroucení hlavního kabelu, což může být způsobeno příliš dlouhou dobou provozu 
zařízení, natáhněte kabel na slunci-sluneční záření pomůže zredukovat zkroucení kabelu.  
Pokud je vidět ve vývodu robotického čističe příliš mnoho nečistot, zařízení okamžitě vyjměte z 
bazénu, aby nedošlo k úniku těchto nečistot z filtrační nádoby zpět do vody bazénu. 

Spotřeba el. proudu 0.78amps 
Hmotnost 13.7kg 

Délka spojovacího kabelu 18 m 
Materiály Vysoce odolné ABS-kovové části z nerezové oceli 
Hloubka bazénu 3 m ≥H≥0.5 m 

Jednotka motoru Čerpadlo Pohon Proudový chránič 
Rychlost (otáčky za minutu) 2,85 50 - 

El. napětí 17.5V 15.3V 5V 
El. proud (amp) 2.62 0.63 - 

Voděodolné těsnění Dvojité náhradní hřídelové těsnicí kroužky a 0-kroužky 
Kryt motoru utěsněn, vodotěsný, vysoce odolné ABS 
Odolnost proti přetížení Elektronický systém monitorování přetížení w / auto-vypnutí 

Filtr 
Typ Odnímatelný, opakovaně použitelný 

Rutinní kontrolní čištění 
Typ Adaptivní logické vyhledávací ovládání (ASCL¨) Mikroprocesor 
Cyklus čištění 30s 60s 90s 120s 
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Celková doba čištění 1.5h 3h 5h 

Pohonný systém Přímý pohon w / POM Hnací pás a acetalová / nerezová 
ocel nosného systému  

Napájení 
Vstupní primární napětí 230V 
Výstupní sekundární napětí 22.5.2016 
Jmenovitá hodnota výstupního proudu 6amp 
Hmotnost 2kg 

Obsah balení 
Robotický bazénový čistič Délka Šíře Výška 
Rozměry krabice  68, 1cm 43,8cm 25,4cm 
Přepravní váha 17,3kg 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

Robotický vakuový čistič bazénů CLEANER byl vyroben s nejvyšší přesností a smyslem pro 
bezpečnost. Navrhujeme vám, aby se následující bezpečnostní opatření stala součástí vašeho 
způsobu zacházení s tímto zařízením.  

USCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE 

1. Vždy vložte zařízení do vody před jeho samotným připojení ke zdroji el. energie /zásuvky/.
2. Z hlediska bezpečnosti osob plavajících v bazénu je důležité vyjmout zařízení z vody, ihned po
ukončení čištění. Toto také může prodloužit životnost robotického čističe.
3. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k el. zásuvce, která je připojena na schválený a řádně
fungující systém uzemnění s proudovým chráničem.
4. Se zařízením nemanipulujte pokud je připojeno do el. zásuvky.
5. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Jeho použití ohrozí vaši bezpečnost a může vést k poškození
robotického čističe.
6. Držte se mimo bazén, pokud je zařízení v provozu a bazén čistí.
7. Nikdy neumožněte, aby se el. zástrčka dostala do bazénu s vodou.
8. Robotický čistič nikdy nezapínejte mimo vodu v bazénu. V opačném případě by mohlo dojít k
poškození těsnění motoru, na takto způsobená poškození se nevztahuje garance.
9. Nikdy nevytahujte zařízení ven z vody po stěne bazénu. Mohlo by dojít k poškození zařízení
nebo stěny bazénu.
10. Hlavní kabel nikdy nezapouštějte do země. Poškozené kabely vyměňte.
11. VAROVÁNÍ - pro snížení rizika zranění, nedovolte dětem používat tento výrobek pokud nejsou
pod dohledem dospělé zodpovědné osoby.
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12. Pokud je poškozen hlavní kabel, musí být vyměněn samotným výrobcem, jeho servisním
agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k případnému zranění.
Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby robotický čistič fungoval co nejbezpečněji,
doporučujeme Vám být maximálně opatrní při manipulaci s tímto zařízením. Pravidelně
kontrolovat hlavní el. kabel, jestli není poškozený nebo opotřebený, tak jako u jiných el.
zařízení. Po použití zařízení vyjměte z vody v bazénu, opláchněte jej čistou vodou a el. kabel
narovnejte, aby nedošlo k jeho zkroucení.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA 

Aby bylo dosaženo maximální efektivity, a aby jste dosáhli dlouhé životnosti zařízení, Vám 
navrhujeme následující postup:  

 Po každém použití jednotku řádně omyjte. 
 Filtrační nádobu po každém použití řádně propláchněte-ucpaný filtr značně snižuje výkon 

zařízení. 
 Po každém použití zařízení odstraňte jakékoliv zákruty na hlavním kabelu. Pokud čistič 

řádně funguje, počet zákrutů by měl být minimální. Položení kabelu na zem a jeho natažení 
pod slunečním světlem snižujte riziko vzniku zákrutů. 

 Nedovolte, aby se zařízení ve vodě „podchladilo“. 
 Pravidelně kontrolujte stav filtračních nádob a nosných pásů. V případě potřeby jej 

vyměňte. 

Servis a reklamace 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění závady se prosím 
obraťte na Vašeho prodejce nebo distributora. 

Záruční podmínky  
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami Vašeho prodejce 
nebo distributora. Záruky se nevztahují na barevnou stálost zařízení. 

Váš prodejce: 
………………………………………………………………………………………… 

Kontakt na prodejce: 
………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: 
………………………………………………………………………………………. 

Vážený zákazníku, 
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 
Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše 
nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich 
zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 
Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 
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Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 
2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.
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