
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETSPA CLEANER Super Vac 
 

 Uživatelská příručka 



 



 

 
 

NETSPA CLEANER Super Vac 

ČESKÁ JAZYKOVÁ VERZE  
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     BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY 

Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce a na 

zařízení. Pokud tak neučiníte, může být následkem vážné nebo 

smrtelné zranění. 

POZOR! 

Toto zařízení smí být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a 
znalostí týkajících se zařízení pouze, pokud jim je poskytnut dohled nebo pokyny týkající 

se bezpečného použití zařízení a porozumění s tím souvisejícím nebezpečím. Děti si se 
zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 

Spotřebič se smí používat pouze s napájecí jednotkou, která se k němu dodává. 

Zařízení není HRAČKA. Je třeba zajistit, aby si se zařízením a jeho příslušenstvím nehrá ly 
děti. Nikdy nedovolte dětem se zařízením pracovat. Tento čistič a jeho  příslušenství 

uchovávejte mimo dosah dětí. 

Před použitím se ujistěte, že je čistič zcela ponořen do vody. NEPOUŽÍVEJTE jej mimo 
vodu. Použití mimo vodu vede k poškození těsnění hřídele/motoru a ztrátě záruky. 

Maximální pracovní hloubka ve vodě: 3 metry. Provozní 

teplota vody: +4 °C až +35 °C Čistič NEPOUŽÍVEJTE, 

pokud zjistíte, že je jakkoli poškozený. 

V případě poškozených dílů jeho nutno takové díly co nejrychleji vyměnit. 
Používejte pouze díly certifikované distributorem nebo výrobcem. 

Před použitím odpojte čistič od nabíječky a ujistěte se, že je vypnutý. 

Čistič NEPOUŽÍVEJTE, když jsou ve vodě lidé/domácí zvířata. 

Nebezpečí nasátí. Tento čistič vytváří sání. Během provozu zamezte kontaktu vlasů, částí 
těla či oblečení se sacím otvorem čističe. 

Do otvorů a pohyblivých částí čističe nikdy nevkládejte části těla, oblečení či jiné 
předměty. 

Čistič NEPOUŽÍVEJTE k vysátí jakýchkoli toxických, hořlavých či výbušných látek, jako je 
benzín. Čistič nikdy nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých výparů. 

Nikdy se nepokoušejte jakýmkoli způsobem čistič sami. 

V žádném případě se nepokoušejte rozebrat čistič a vyměnit oběžné kolo či motor sami.  
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Nabíječka: 

Pokud je čistič vybaven alkalickou baterií, nelze jej nabíjet. 

Používejte pouze originální dodanou nabíječku. 

Pouze pro vnitřní použití. Nabíječka se nesmí používat venku a nesmí být vystavena 
dešti, vlhkosti, kapalinám ani teplu. 

Nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nikdy nenabíjejte nabíječku, pokud zjistíte, že 

je jakkoli poškozená. NEDOTÝKEJTE se 

nabíječky mokrýma rukama. 

NIKDY nemanipulujte s čističem, nabíječkou při nabíjení mokrýma rukama a bez bot. Pokud se 

nabíječka nepoužívá, odpojte ji od napájení. 

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce 
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečí. 

Před nabíjením se ujistěte, že jsou čistič a nabíječka zcela suché. 

POZOR! 

Tento čistič je určen pouze pro použití pod vodou, nikoli pro použití jako univerzální 
vysavač. 

NEPOKOUŠEJTE se jej používat k čištění čehokoli jiného než 

bazénu. Používejte jen originální příslušenství dodávané s tímto 

výrobkem. 

Nedoporučuje se používat tento čistič současně s jiným čisticím prostředkem nebo zařízením.  

Vyvarujte se nasátí ostrých předmětů, mohou poškodit čistič a filtr. 

Čistič nabíjejte uvnitř, na čistém a suchém místě s dobrou ventilací. 

Pokud nebudete čistič delší dobu používat, odpojte jej od nabíječky a použijte suchý hadřík 
k osušení čističe a jeho příslušenství. Skladujte na dobře větraném místě mimo dosah 
slunečního svitu, dětí, tepla, hořlavých látek a chemikálií na čištění bazénu. V případě 

dlouhodobého skladování čistič nikdy nenechávejte zapojený. Čistič dobíjejte každé tři 
měsíce. 

Pokud nepoužíváte průhlednou část čističe, odejměte ji. 

Výše uvedená varování a upozornění nezahrnují všechna možná rizika těžkého 
úrazu. Majitelé bazénu by měli při provozu čističe vždy dbát zvýšené opatrnosti a používat 

zdravý rozum. 
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SEZNAM DÍLŮ ČISTIČE NETSPA 
 

1. Otočná sací hlavice 

2. Průhledná část sací hlavice 

3. Tělo čističe 

4. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 

5. Nabíjecí víčko a nabíjecí otvor 

6. Rukojeť / konektor 

7. Rukojeť 

8. Filtrační koš 

9. Filtrační sáček 

10. Nabíječka 

Lithiové dobíjecí baterie 11,1 V DC 2,0 Ah, 24 W Nabíjecí 

napětí: 12,6V DC, 1000 mAh 

Napětí motoru: 12V DC 
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ZAČÍNÁME 

1. Používání nabíječky 
 

A B C 
 

1. Jak je znázorněno na obrázku A, odšroubujte nabíjecí víčko. Poznámka: Na víčku je 

plastový závit, NEPOKOUŠEJTE se víčko vytáhnout, jinak se závit strhne. 

2. Zapojte jeden konec nabíječky do zásuvky, ukazatel se rozsvítí zeleně. 

3. Zapojte druhý konec nabíječky do čističe, ukazatel se rozsvítí červeně. 

4. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny a po dokončení nabíjení se ukazatel rozsvítí zeleně.  

5. Odpojte nabíječku od čističe a poté ji odpojte od napájení. 

6. Je nutno znovu zašroubovat nabíjecí víčko tak jako na obrázku B, aby do čističe 

nezatekla voda. Poznámka: Kabel je nutno při utahování zasunout do nabíječky. 

7. Nyní můžete čistič používat dle pokynů. 

POZOR! 

Nabíjení musí probíhat v interiéru, na dobře větraném místě mimo sluneční svit, děti, zdroje 
tepla a hořlaviny. 

Nikdy nenabíjejte nabíječku, pokud zjistíte, že 

je jakkoli poškozená. Používejte pouze 

originální dodanou nabíječku. 

Před nabíjením se ujistěte, že jsou čistič a nabíječka zcela suché. 

POZOR! Po nabíjení zašroubujte nabíjecí víčko zpět na místo. Vložením čističe do vody 
bez nabíjecího víčka dojde ke ztrátě záruky. 

POZNÁMKA: Před prvním použitím je čistič nutno 3 hodiny nabíjet.  Po nabití je možno čistič 

používat 

45 až 60 minut. 



8 
 

2. Sestavení 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Chcete-li sestavit díly 2 a 3, musíte 

zarovnat jejich šipky, vložit díl 2 do dílu 3 

a otočit tak, aby díl zapadl. 

 

 
3. Sestavení rukojeti 

Zasuňte rukojeť do čističe, jak znázorněno na 
obrázku, dokud nezapadnou postranní kolíčky na 
rukojeti do otvorů. 

K uvolnění rukojeti současně stiskněte oba postranní kolíčky a rukojeť vytáhněte. 

 

 
4. Sestavení teleskopické tyče 

Vložte konec teleskopické tyče do čističe tak, jak je 
znázorněno na obrázku, dokud postranní kolíčky 
nezapadnou do otvorů. 

K uvolnění teleskopické tyče současně stiskněte oba postranní kolíčky a tyč vytáhněte. 

 

 
5. Sestavení sací hlavice 

Pevně vložte sací hlavici do sacího otvoru čističe. 

Sací hlavice se doporučuje k vysávání malých 
kamínků a listů (obr. A). V případě kamenů a 
větších odpadků je nutno sací hlavici sundat (obr. 
B). 

Kartáče na sací hlavici lze odejmout vytažením. 

U bazénů s povrchem z vinylu a skelných vláken se doporučuje při sání nechat kartáče na hlavici,  

aby se povrch bazénu nepoškodil. 
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6. Čištění zařízení po použití  

POZOR: Při čištění musí být čistič vypnutý.  

Čištění hlavice 

Sejměte průhlednou část čističe (otočte do polohy 
OPEN o 90 stupňů) a odstraňte z ní nečistoty. 

Čištění filtračního sáčku 

A. Vyjměte zadní část filtračního sáčku, vyjměte filtrační sáček, vysypejte nečistoty a vyčistěte 

filtrační sáček. 

B. Vytáhněte koš a filtrační sáček ze zadní části čističe. 

C. Vyjměte filtrační sáček z filtračního koše. 

D. Vyčistěte filtrační sáček a filtrační koš. 
 

 

 
7. Montáž a výměna baterie 

1. Posuňte tlačítko „a“ dopředu ve směru šipky, dokud se neuvolní z konektoru (jak 
znázorněno na obrázku A). 

2. Držte tělo čističe, obraťte konektor a vyjměte použitou baterii (znázorněno jako „b“ na 
obrázku B) a vložte novou baterii dle značení záporného a kladného pólu. 

3. Otočte konektor do těla ve směru hodinových ručiček, dokud tlačítko „a“ nezapadne do 
drážky konektoru. Jak znázorněno na obrázku E. 

4. Nyní můžete čistič používat dle pokynů. 
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8. Řešení potíží 
 

Problém Možná příčina Řešení 

 
 

 
Čistič 
nezachycuje 
nečistoty 

Baterie je vybitá Nabijte baterii. Když je plně nabitá, může čistič 
pracovat 45-60 minut. 

Oběžné kolo je 
zaseknuté 

Vypněte čistič a vizuálně zkontrolujte mezeru 
uprostřed čističe pro kontrolu, zda je oběžné 
kolo zaseknuté. 

Oběžné kolo je 
rozbité 

Pro výměnu oběžného kola se obraťte na 
poprodejní servis na adrese www.netspa.eu. 

Filtrační sáček 
je plný 

Vyčistěte filtrační sáček a filtrační koš. 
 

Z průhledné 

části sání 
vytékají 
nečistoty 

Poškození těsnění 

zadního oběžného 
kola 

Gumové těsnění zadního oběžného kola 

zabraňuje zpětnému toku nečistot z filtračního 
sáčku do oběžného kola a průhledné části 
čističe. 

Ze zadního 
filtračního sáčku 

vytékají 
nečistoty 

Filtrační sáček je 
poškozený 

Vyměňte filtrační sáček. 

Čistič nelze dobít Baterie je 
opotřebená 

Pro výměnu baterie se obraťte na poprodejní 
servis na adrese www.netspa.eu. 

Nabíječka 

nefunguje 

Pro výměnu nabíječky se obraťte na poprodejní 

servis na adrese www.netspa.eu. 
POZOR!  Použití nesprávné nabíječky má za 

následek poškození čističe/baterie a ztrátu 
záruky. 

http://www.netspa.eu/
http://www.netspa.eu/
http://www.netspa.eu/
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    Obraťte  

DŮLEŽITÉ! 
  

LIKVIDACE BATERIE 

Dobíjecí baterie bazénového čističe je lithiovou baterií, kterou je nutno řádně zlikvidovat; pro více 

informací se obraťte na místní úřady. 

POZOR! 

Nikdy se nepokoušejte baterii rozebrat. 

Při odstraňování baterie z čističe si sundejte prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky. 

Baterie může produkovat zkratový proud dostatečně vysoký k přivaření prstenu (nebo podobného 
předmětu) k jinému kovu a způsobení těžké popáleniny. 

Při vyjímání baterie mějte nasazenou kompletní ochranu očí, rukavice a ochranný oděv. 

Dbejte na to, abyste se nedotýkali vodičů zároveň, ani nedovolte, aby se dostali do kontaktu s 

kovovými předměty, které by mohly způsobit jiskření nebo zkratování baterie. 

V blízkosti čističe nikdy nekuřte a zamezte styku s jiskrami nebo plamenem. Baterie mohou vytvářet  

plyny, které by se mohly vznítit. 

 

Nevystavujte baterii ohni nebo intenzivnímu teplu, jinak může explodovat. 

POZOR! 

Pokud začne baterie vytékat, vyhněte se kontaktu s unikající kyselinou a poškozenou baterii vložte do 

plastového sáčku. 

Pokud kyselina přijde do styku s kůží a oděvem, okamžitě omyjte postižené místo velkým množstvím  

mýdla a vody. 

Pokud se kyselina dostane do očí, okamžitě vypláchněte oči tekoucí studenou vodou po dobu nejméně  

15 minut. 
Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

 
 

Programy na ochranu životního prostředí, evropská směrnice WEEE  

Dodržujte předpisy Evropské unie a pomáhejte chránit životní prostředí. 

Nefungující elektrická zařízení vraťte na místo k tomu určené místními 

úřady, které řádně recykluje elektrická a elektronická zařízení. Nevyhazujte 

mezi netříděný odpad. 

U zařízení obsahujících s vyměnitelnými bateriemi baterie nejprve vyjměte. 

 

 
Vyhrazujeme si právo na změnu všech částí a obsahu tohoto dokumentu, a to bez předchozího 

upozornění. 

 

http://www.netspa.eu/
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www.poolstar.fr  

NetSpa je ochrannou známkou skupiny 

Poolstar 

http://www.netspa.eu/
http://www.poolstar.fr/

