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 Upozornění 
Čtěte pozorně všechna bezpečnostní upozor-
nění a řidtě se jimi. Nedodržování bezpečnost-
nich pokynů muže vést k zavažnému poranění
či způsobit smrt. 
Nenechávejte zařízení bez dozoru, hrozí
poničení jednotky! 
• Tento výrobek není určen k tomu, aby ho 
používaly osoby (včetně dětí) s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatečnými zkuše-
nostmi či vědomostmi s výjimkou případu, kdy 
tak činí pod dohledem osoby odpovědné za 
jejich bezpečnost nebo od této osoby dostávají 
pokyny, jak mají výrobek používat. 

• Zařízení musí být zapojeno do uzemněné
elektrické zásuvky, 230V. 
•  Během zapnutí přístroje a fungování přístroje
ve vodě se nesmí žádná osoba koupat  ani 
plavat  v bazénu. 
•  Dotýkejte se kabelu a držáku na kabel až ve 
chvili, kdy bude vytáhnut z vody a ze zásuvky. 
• Před použitím přístroje vypustte všechen
vzduch z přístroje.  
• Před zahájením používání se ujistěte, že plo-
voucí kabel je volný. Tím zabráníte poškození
a komplikacim. Volnost kabelu může mít také
vliv na učinnost čištění . 
• Po každém použití je nutné přístroj, včetně
filtračních sáčků, vyčistit.  
• Pokud přístroj dlouhodobě nepoužíváte, je 
nutné ho uskladnit v dobře větrané a stinné
mistnosti. Je nutné se vyhnout přímému
slunečnímu zářeni na výrobek. 
• Během používání musí být ovládací jednotka 
umistěna ve stínu a měla by být zakryta, jinak 
hrozí přehřátí jednotky. 
• Motor a eletrické součástky musi být
opravovány vyhradně odborníkem nebo 
autorizovaným servisem. 
• Čistič musí být použit pouze pro čištění
bazénu. Jakykoliv jiny pokus o čištěni
jiného předmětu, znamená ztrátu záruky. 
• Děti nesmí vysavač používat.
• Čistic neni hračka.  

• Neodstraňujte ochrannou folii, která je 
nalepena na předním panelu – ovladači
skřiňce (jednotce).. 

 Upozornění 
Automatický vysavač neni vhodny pro bazény
s tlouštkou fólie menší než 0,4mm. Může se 
stát, že při použití v takovém bazénu bude folie 
poškozena. Použití vysavače v bazénu s menší
tloušťkou fólie je na Vaše vlastní riziko.  

 Popis 
Automatické dnové vysavače „Poolruner“ jsou 
nové, silné a plně automatizované systémy
pro čištění bazénu. Dokáží vyčistit dno bez 
předešlého vypouštění. Poolrunner S63 může
absorbovat jen špínu z podlahy. Vysavač
poskytuje vysokou bezpečnost při používání. 
Pozorně si přečtěte návod k používání. 
Poolrunner S63 může byt používán téměř v 
každém bazénu s rovnym dnem.   

 Bezpečtnostní doporučeni 
Váš Poolrunner S63 byl důkladně testován a 
opustil výrobní závod v bezvadném stavu. 
Pro udrženi bezproblémového přístroje, musi 
uživatel dodržovat všechny pokyny, 
doporučené v této příručce. Pokud bude 
zjištěna závada na výrobku je nutné okamžitě
výrobek odpojit od elektrické sitě a zajištěn proti 
neumyslné aktivaci. 
Příklady: 

Ø Pokud je přístroj viditelně poškozen 
Ø V případě, že zařízení není již dále

funkční 
Ø Po delším skladováni v nevhodných

podmínkách 
Pokud je poškozen napájecí kabel a nebo jiné
části tohoto spotřebiče, je nutné přístroj nechat 
opravit u výrobce nebo jeho servisního
zástupce nebo obdobně kvalifikovanou 
osobou. Zabráníte tak případnému ohroženi
na zdravi. 

Poškození při dopravě 
Váš bazénový čistič byl pro přepravu speciálně
zabalen. Když zásilku přebíráte, ujistěte se, 
že neni nikde poškozený obal a všechny dily 
jsou v baleni. Pokud jste si objednali vy-



 

 

 

robek poštou, ujistěte se, že je dodávka kom-
pletní. Poškození musí být okamžitě hlášeno
dopravci nebo poště. Riziko poškození nese 
dopravce, dodavatel za ni neni zodpovědný. 

Záruka 
Záruku zaručujeme pouze při splnění těchto
podmínek: 

Ø Vysavač bude používán v souladu s 
uživatelskou příručkou. 

Ø Pro opravu jsou použity pouze originální
náhradní díly (na opotřebení dílu se 
nevztahuje záruka). 

Jiná poškození 
Pokud nejsou striktně dodržovány pokyny v 
uživatelské příručce a přístroj jejím nedodržo-
váním poškodí, neneseme za to zodpovědnost
a záruka se na toto nevztahuje.. 

Umístění napájení 
Napájení by mělo být vhodně umístěno, aby 
dosáhlo do všech rohu bazénu. Zdroj musí být
nejmeně 3,5m od bazénu. 

 Technicka data 
 

• Vstupni napeti: 230 VAC 
• Frekvence: 50 Hz 
• Vystupni napeti: DC 24 V 
• Prikon: 150 W 
• Vystupni vykon: 120 W 
• Pracovni cyklus: 1 hod. / 1,5 hod. / 2 hod.  
• Delka kabelu: 9 m 
• Max. plocha cisteni:: 18 ㎡ 
• Kapacita filtru: 12 m³/h 
• Filtrace: 180 μm 
• Provozni teplota (vody): 10°C - 32°C 
• Rychlost cisteni: 15 - 18 m/min 
• Klasifikace: Cistic: IPX8; Zdroj: IPX4 
• Okolni teplota 10°C - 40°C 
• Hloubka bazenu: max. 2,5 m 

  Sestaveni vysavace Poolrunner S63, 
 Zobrazeni 1 

 
 

 Pripojovaci kabel, Zobrazeni 2,3,4 
 

 Popis ovladaciho panelu, Zobrazeni 5 
 
 

Č. Název Popis Funkce 

1 ON/OFF Zařízení vypnout/zap-
nout 

Zařízení vypnout/zap-
nout 

2 CYCLE 

 

Doba chodu 1 hodina, 
vhodné pro malé ba-
zény. 

 

Doba chodu 1,5 ho-
diny, vhodné pro 
středně velké bazény. 

 

Doba chodu 2 hodiny, 
vhodné pro velké ba-
zény. 

3 LED  Všechny LED diody 
svítí jakmile je cyklus 
ukončen. 

 

 Funkce jeta, Zobrazeni 6  
Na každé straně (přední a zadní) vysavače
najdete dva nastavitelné proudy pro pohon ve
vodě. Špinavá voda je nasávána přes sáček
dříve než začne vysávat na plný výkon. 
Trysky jsou nastavitelné a v závislosti na 
velikosti bazénu dosahují nejlepších čistících
výsledku 

Manévrovací trysky:  
Manévrovací trysky lze nastavit do úhlu v 
rozmezí 0–40 °. V závislosti na nastavení se 
vysavač bude pohybovat buď po přímce, 
nebo po křivce. U většiny bazénu lze použít 
nastavení 0 ° / 30 °. Obrázek 07 U kulatých 
bazénů doporučujeme nastavení 20 ° / 20 °. 

Uvedení do provozu by měla dělat
odpovědná a odborná osoba s potřebnými
znalostmi nebo odbornik. 

 Provoz 

Pote, co jste provedli nastavení vysavače, 
mužete opratrně přístroj ponořit do bazenu. 
Zobrazeni 8, 9 

 

Poznamka: Čistič musí být ponořen do 
bazénu ve správné poloze, aby se zabranilo 
poškození stěn bazénu a nebo poškrabání
přístroje.  



 
 

 

 

 

 

 Problembehandlung 

 

Problem Pricina Reseni 

Napajeci kabel je 
smotany, 

zkrouceny. 

Pri cisteni se pristroj 
otaci (coz je nor-
malni jev). 

Pristroj vypnete a ods-
roubujte konec ka-
belu. 

V bazenu jsou pre-
kazky. Odstrante je. 

Kabel ve vode je 
moc dlouhy. 

Vyndejte nadbytecnou 
cast kabelu z vody, ale 
ujistete se, ze je dosta-
tecne dlouhy, aby 
pristroj dosahl do 
vsech koutu. 

Cisitic nemuze 
dosahnout do 
vsech oblasti. 

Napajeci kanel je 
moc kratky. 

Damit der Reiniger alle 
Ecken und Enden im 
Bad erreicht, geben 
Sie die maximal mögli-
che Länge des Verbin-
dungskabels in das 
Pool, berücksichtigen 
Sie aber einen dem-
entsprechenden Min-
destabstand des Steu-
ergerätes zum Pool. 

Tvar bazenu 
neumoznuje kom-
petni cisteni. 

Schieben Sie den 
Poolsauger händisch 
zu den Stellen wo 
nicht gereinigt wurde 
und starten Sie den 
Poolsauger manuell 
vorwärts rückwärts. 

Je zapnuty kolobeh 
vody filtracnim syste-
mem. 

Odpojte filtraci. 

Cisitic nepracuje. 

Mnoho vzduchu v 
pristroji. 

Zarizeni vypnete a 
nechte vsechen 
vzduch vypustit ven. 

Cizi telesa v mecha-
nice. 

Kontaktujte servisni 
stredisko. 

 
 
 
 

  Péče a údržba 
Čištění filtračního sačku. Zobrazení  10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 
 
 

    Tipy a doporučení 

• Po každém vyjmuti z vody se musí filtr 
vyčistit. Zobrazeni 28-35 

• Hodnota PH v bazénu by měla byt v rozmezi 
7,0 – 7,4. 

• Teplota vody musí být v rozmezi 10 – 32 ˚C. 
• Po stisknutí tlačítka „Power off“ by neměl

být přístroj znovu uveden do provozu po 
dobu 30 vteřin. 

• Doporučujeme dobré uskladnění výrobku, 
mezi 5 az 40 ˚C.  

•  Napájecí kabel musí být při
skladování stočený (ale ne překroucený, 
zlomený). (Plovák na kabelu by neměl byt 
presouvan, diky tomuto plováku se udržuje
kabel plovoucí  ve vode) Je nutné se 
vyhnout přímému slunečnímu světlu! 

• Přečtěte si, prosim pozorně všechny
informace v uživatelské příručce a tu 
uchovejte pro pozdější nahlédnutí. Pro 
vyjmuti a umistění vysavače do bazenu 
používejte vždy rukojeť na přístroji. 

 
 



 
 

 

 

 

 

   

     

     

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Prodejce bazénových vysavačů
www.bazenonline.cz
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