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Upozornění 

Čtěte pozorně všechna bezpečnostní 
upozorněni a řiďte se jimi. Nedodržování 
bezpečnostních pokynu může vest k 
závažnému poranění či způsobit smrt. 

Nenechávejte zařízeni 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 
zkušenostmi 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. 
· Zařízeni musí byt zapojeno do uzemněné 
elektrické zásuvky, 230V, 
· Během zapnuti přístroje a fungování 
přístroje ve vodě se nesmí žádná osoba 
koupat ani plavat v bazénu. 
· Dotýkejte se kabelu a držáku na kabel až
ve chvíli, kdy bude vytáhnut z vody a ze 
zásuvky. 
· Před použitím přístroje vypusťte všechen 
vzduch z přístroje 
· Před zahájením používaní se ujistěte, že 
plovoucí kabel je volny. Tím zabráníte 
poškozeni a komplikacím. Volnost kabelu 
může mít také vliv na účinnost čistění . 
· Po každém použiti je nutné přistroj, 
včetně filtračních sáčku, vyčistit. 
· Pokud přistroj dlouhodobě nepoužíváte, 
je nutné ho uskladnit v dobře větrané a 
stinné místnosti. Je nutné se vyhnout 
přímému slunečnímu záření na výrobek. 
· Během používaní musí byt ovládací 
jednotka umístěna ve stínu a měla by byt 
zakryta, jinak hrozí přehřátí jednotky. 
· Motor a elektrické součástky musí byt 
opravovaný výhradně odborníkem nebo 
autorizovaným servisem. 
· Vysavač musí byt použít pouze pro 
čistění bazénu. Jakýkoliv jiny pokus o 
čistění jiného předmětu, znamená ztrátu 
záruky.  

Děti nesmí vysavač používat. 

· Čistič není hráčka. 
· Neodstraňujte ochrannou folii, která je na-
lepena na předním panelu - ovládací skřínce 
(jednotce).. 

.        Upozornění 

Automaticky vysavač není vhodný pro bazény 
s tloušťkou folie menší než 0,4mm..Muze se 
stát, ze při použiti v takovém bazénu bude 
folie poškozena. Použití vysavače v bazénu s 
menší tloušťkou folie je na Vaše vlastni riziko.   

Popis 

Naše automatické dnové vysavače „Poolruner“ jsou nove, silné a 
plně automatizované systémy pro čistění bazénu. Dokáži vyčistit 
dno bez předešlého vypouštěni. Zvládnou ve stejnou chvíli filtrovat 
a odstraňovat nerozpustné látky ve vodě a sedimenty. Poolrunner 
může absorbovat jen špínu z podlahy, Vysavač poskytuje vysokou 
bezpečnost při používaní. Pozorně si přečtěte návod k používaní. 
Poolrunner může byt používán téměř v každém bazénu s rovným 
dnem.  

Bezepečtnostní doporučení
Váš Poolrunner byl důkladně testován a 
opustil výrobní závod v bezvadném stavu. 
Pro udrženi bezproblémového přístroje, 
musí uživatel dodržovat všechny pokyny, 
doporučené v této příručce. Pokud bude 
zjištěna závada na výrobku je nutné 
okamžitě výrobek odpojit od elektrické 
sítě a zajištěn proti neúmyslné aktivaci. 

Příklady: 

 Pokud je přístroj viditelně poškozen

 V případě, že zařízení není již dále
funkční 

 Po delším skladování v nevhodných
podmínkách 

Pokud je poškozen napájecí kabel a nebo 
jine části tohoto spotřebiče, je nutné přistroj

nechat opravit u výrobce nebo jeho servis-

ního zástupce nebo odbornou kvalifikovanou 
osobou. Zabráníte tak případnému ohrozeni 
na zdraví. 

Poškození při dopravě 

Váš bazénový čistič byl pro přepravu 
speciálně zabalen. Když zásilku přebíráte, 
ujistěte se, ze není nikde poškozeny obal a 
všechny 
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díly jsou v baleni. Pokud jste si objednali výro-

bek poštou, ujistěte se, že je dodávka kompletní. 
Poškozeni musí byt okamžitě hlášeno dopravci 
nebo pošte. Riziko poškozeni nese dopravce, 
dodavatel za ni není zodpovědný

Záruka 

Zaruku zaručujeme pouze při splnění těchto 
podmínek: 

 Vysavač bude používán v souladu 
s uživatelskou příručkou. 

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

Jiná poškozeni 

Pokud nejsou striktně dodržovaný pokyny v 
uživatelské příručce a přistroj jejím nedodržo-

váním poškodí, neneseme za to zodpovědnost

a záruka se na toto nevztahuje. 

Umístění napájení 

Napájení by mělo byt vhodně umístěno, aby 
dosáhlo do všech rohu bazénu. Zdroj musí 
byt nejméně 3,5m od bazénu.

Technická data 

 Vstupní napětí: 230 VAC 

 Frekvence: 50 Hz 

 Výstupní napětí: DC 24 V 

 Příkon: 150 W 

 Vystupní výkon: 120 W 

 Pracovní cyklus: 1 hod. / 1,5 hod. / 2 hod. / 2,5 hod. 

 Délka kabelu: 12 m 

 Max. plocha čištění:: 100 ㎡ 

 Kapacita filtru: 15 m³/h 

 Filtrace: 150 μm 

 Provozni teplota (vody): 10°C - 32°C 

 Rychlost čištění: 15 - 18 m/min 

 Klasifikace: Čistič: IPX8; Pole regulačního vykonu: IPX4 

 Okolní teplota 10°C - 40°C 

 Hloubka bazénu: max. 2,5 m 

Sestavení vysavače Poolrunner, Zobrazení 1 

Připojovací kabel, Zobrazení 2,3,4 

Popis ovladaciho panelu, Zobrazení 5  

Cislo Jmeno Popis Funkce 

1 Pool Distance Nastavení velikosti 
bazénu 

Nastavení velikosti 
bazénu 

2 Run time Nastavení pracovniho
času jednotky 

Nastavení času
čištění 

3 Stop Stop Stop 

4 FWD/REW Manuální ovládaní Manuální ovládání 
5 Auto run Automatický systém Autopilot 

6 Pracovní čas Zobrazeni
pracovniho času 

7 Velikost bazénu Zobrazeni zvolené
velikosti bazénu 

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 drive než začne vysávat na plny výkon. Trysky jsou 
nastavitelné a v závislosti na velikosti bazénu dosahuji nejlepších 
čisticích výsledku 

Doporučená nastavení ovládací hubice: 

 Vysoká rychlost/omezené čištění (jen při nízkém znečištění) 
Zobrazení 7,8,9,10 

 Pomalá rychlost/střední čištění (při středním až velkém
znečištění) Zobrazeni 11,12,13 

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

Provoz 

Poté, co jste provedli nastavení vysavače, mužete opratrně
přístroj ponořit do bazenu. Zobrazeni 14,15,16 

Poznámka: Čistič musí být ponořen do bazénu ve spravné poloze, 
aby se zabránilo poškozeni stěn bazénu a nebo poškrábáni přístroje. 
Zobrazeni 17,18 

DŮLEŽITE!!  Zobrazení 19,20 

Péče a údržba 

Čistění filtračního sáčku. Odcvakněte spony na vysavači  a 
opatrně odklopte. Zobrazeni 21,22 

Stiskněte tlačítko spony k odstranění filtračních patron a nebo k jejich 
nahrazeni. Pokud toto doporučení neododržíte, muže dojit k 
poškození dolní části vysavače. Zobrazení 23,24 

Vyjměte filtrační sáček, vyčistěte a znovu vložte zpět, 
upevněte. Zobrazeni 25,26,27 

Duležité 

Stiskněte tlačítko spony k odstranění filtračních patron a nebo k jejich 
nahrazení. Pokud toto doporučení neododržíte, může dojit 
k poškození dolni části vysavače.  

 Netlačte na spony současně. Zobrazení 28 

 Nezvedejte části kazety ve stejnou dobu. Zobrazení 29 

 Vyjmuti musí byt zahajeno z jedné strany. Zobrazení 30 

 Stiskněte sponu. Zobrazení 31 

 Stiskněte sponu na druhé straně. Zobrazení 32 

 Vyjměte filtrační vložku na jedné straně. Zobrazení 33 

 Vyjměte druhou stranu filtrační vložky. Zobrazení 34 

 Vyjměte filtrační vložku z přístroje. Zobrazení 35 

Rozeberte časti sačku k perfektnímu vyčistěni. Zobrazení 36 

Tipy a doporučení 

 Po každém vyjmuti z vody se musi filtr vyčistit. Zobrazeni 28-
35) 
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 Hodnota PH v bazénu by měla být v rozmezí 7,0 – 7,4. 

 Teplota vody musí být v rozmezi 10 – 32 ˚C. 

 Po stisknuti tlačítka „Power off“ by neměl být přístroj znovu 
uvaděn 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 být
přesouván, diky tomuto plováku se udržuje kabel plovouci ve 
vodě) Je nutné se vyhnout přímému slunečnímu světlu! 

 Přečtěte si, prosim pozorně všechny informace v uživatelské
příručce a tu uchovejte pro pozdější nahlednuti. 

Pro vyjmuti a umistění vysavače do bazénu použivejte vždy rukojet 
na přistroji.  

 Odstraňování problémů: 

Problém Příčina Řešení 

Napájecí kabel 
je smotaný, 
zkroucený. 

Při čistěni se pristroj 
otáčí (což je normál-
ní jev). 

Přístroj vypněte a 
odšroubujte konec 
kabelu. 

V bazénu jsou 
překážky. 

Odstraňte je. 

Kabel ve vode je 
moc dlouhy. 

Vyndejte nadbytečnou
část kabelu z vody, ale 
ujistěte se, že je 
dostatečně dlouhý, 
aby přístroj dosáhl do 
všech koutu. 

 Vysavač 
nemůže
dosáhnout do 
všech oblasti. 

Napájecí kabel
je moc krátky. 

Aby vysavač dosáhl do 
každého kout v 
bazénu, potřebuje 
maximální možnou 
délku propojovacího 
kabelu , ale zároveň je 
potřeba vzít v úvahu 
minimální vzdálenost 
řídicí jednotky od
bazénu. 

Tvar bazénu
neumožňuje
kompetní čištění. 

Posunujte vysavač v 
bazénu manuálně na 
místa, která nebyla 
vyčištěna.

Je zapnutý koloběh
vody filtračním
systémem. 

Odpojte filtraci. 

Vasavač 
nepracuje. 

Mnoho vzduchu v 
přístroji. 

Zarizeni vypnete a 
nechte vsechen 
vzduch vypustit ven. 

Cizi tělesa v 
mechanice. 

Kontaktujte servisni 
stredisko. 

Vysavač
nečistí
dostatečně. 

Zanechává špínu a 
nedostatečně čistí. 

    

Otočte vodni trysky na 
180˚. Tím se snižuje
rychlost a čištění je 
kvalitnější. 

http://www.steinbach.at/


      

      

  

     



      

   

      

      

   

         

      

      

   

       



      

   


