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Návod na obsluhu 

OCEAN WIZARD 

RUČNÝ PODVODNÝ 

VYSÁVAČ  

Výkonné zariadenie na čistenie bazénov                 

Nezávislé od filtračného zariadenia 

Okamžite použiteľné 

Spätné preplachovanie filtrov po čistení odpadá                                            

Dá sa ľahko čistiť 



Návod na obsluhu 

Ocean-Wizard 
Ručný podvodný 

vysávač 

Kúpou ručného podvodného vysávača Ocean-Wizard ste nadobudli výrobok, z ktorého sa budete 
môcť veľa rokov tešiť. Vysávač slúži na rýchle čistenie bazénov, jazierok a pod. s nečistotami s 
maximálnou veľkosťou častíc 6 mm. 
Ručný podvodný vysávač Ocean Wizard pracuje nezávisle od filtračných zariadení, čím odpadá 
prípadné spätné preplachovanie filtračných systémov resp. dopĺňanie čerstvej vody. 
Pred uvedením vášho podvodného vysávača do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, aby 
ste predišli prípadnému poškodeniu zariadenia. 

Zariadenie sa dodáva zmontované a pozostáva z nasledujúcich častí: 

1. Ocean Deluxe – čistiaca kefa s zalepeným závitovým spojením (časť A) 
2. Ocean-Wizard Drain 35 ponorné motorové čerpadlo s pripájacím káblom 15 m a 

zmontovanou doskou adaptéra a závitovým spojením (časť B) 
3. Hrdlo na pripojenie hadice 32 mm 
4. Filtračný vak 100 mikrónov 
5. Adaptér 32 mm / 38 mm 
6. Ochranný vypínač (voliteľné) 

Nasaďte čerpadlo pomocou dvojdielneho závitového spojenia na čistiacu kefu Ocean Deluxe a rukou 
napevno utiahnite prevlečnú maticu závitového spojenia (časť B). Presvedčte sa, či je príslušný O-krúžok 
vložený v časti A závitového spojenia. Pomocou priloženej sťahovacej pásky upevnite teraz vak na 
nečistoty na hadicovú prípojku čerpadla. 

Na vedenie podvodného vysávača je potrebné použiť hliníkovú teleskopickú tyč, ktorá nie je súčasťou 
rozsahu dodávky. Z nášho sortimentu ponúkame nasledujúce teleskopické tyče: 

Č. výr. 77170003    Hliníková teleskopická tyč 2-dielna  1,8 m x 3,6 m        
Č. výr. 77170004 Hliníková teleskopická tyč 2-dielna  2,4 m 4,8 m        
Č. výr. 77170006 Hliníková teleskopická tyč 3-dielna  1,8 m 4,8 m 

Zastrčte teleskopickú tyč do držiaka čistiacej kefy.                                       

Teraz je Ocean-Wizard pripravený na prevádzku.                       

Elektrické pripojenie 

Bezpečnostné predpisy: 

Zariadenie sa môže prevádzkovať len v spojení s prúdovým chráničom (30 mA). 
Dbajte bezpodmienečne na to, aby pripojenie bolo v súlade s predpismi VDE podľa nasledujúceho 
znenia: 
Pozor: 
Použitie v bazénoch a záhradných jazierkach a ich ochrannej zóne je prípustné len vtedy, ak sú 
vyhotovené podľa DIN / VDE 0100 časť 702. Informujte sa u svojho odborníka-elektrikára. V prípade, že si 
ohľadom elektrických ochranných opatrení nie ste istý, použite bezpodmienečne náš ochranný 
konektor dodávaný ako voliteľné príslušenstvo. Čerpadlo je tepelným chráničom chránené proti 
preťaženiu. Aby sa zamedzilo poškodeniu upchávky a preťaženiu čerpadla, nenechávajte čerpadlo 
nikdy bežať nasucho.  



Pozor 

Počas čistenia bazéna za pomoci podvodného vysávača Ocean-Wizard sa nekúpte! 

Použitie ako ponorné motorové čerpadlo 

Čerpadlo je možné s hadicou 32 mm alebo alternatívne za použitia priloženého adaptéra s plávajúcou 
hadicou 38 mm použiť aj na vyprázdňovanie bazénov, jazierok a pod. Otvorte za týmto účelom zips 
na vaku na nečistoty a nastrčte hadicu na výtlačné hrdlo čerpadla. 

Pozor: 

Čerpadlo zdvíhajte len za rúčku. 
Čerpadlo nikdy nedvíhajte alebo nevyťahujte z vody za pripájací kábel. Použite k tomu lanko, 
ktoré upevníte na rúčke čerpadla. 

Dodržujte priložený návod na obsluhu čerpadla. 

Údržba a čistenie 

Po použití zariadenie starostlivo vyčistite a opláchnite čistou vodou. Po každom použití podvodného 
vysávača vyprázdnite filtračný vak.  
Uvoľnite jednoducho prevlečnú maticu na hadicovej prípojke, otvorte zips na filtračnom vaku, vyprázdnite 
ho a následne filtračný vak opláchnite čistou vodou. V prípade, že sa v tkanine vaku usadia nečistoty, 
môžete ho bez problémov vyčistiť bežným čistiacim prostriedkom. 

Technické údaje: 

Výkon pri dopr. výške 2 m: 8 m/h 
Max. dopravné množstvo: 9 m

3
/h 

Max. dopravná výška: 7,5 m 
Min. hĺbka ponorenia: 100 mm 
Napätie: 230 V / 50 Hz 
Otáčky: 2800 ot./min 
Príkon P1: 350 Watt 

Odber prúdu: 1,8 A 
Pripájací kábel H07RNF: 15m 
Hmotnosť vr. obalu: 6,5 kg 

Pozor: 

Skutočný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a priemeru tlakového potrubia. 

Záruka: 1 rok (treba doložiť dokladom o kúpe) 
Vybavovanie reklamácií a opravy sú 
možné len prostredníctvom našich 
špecializovaných predajcov. 



 

4.   Filtračný vak 100 mikrónov 

1.   Čistiaca kefa Ocean Deluxe 

so zalepeným závitovým spojením 

(časť A) 

 

 

5.  
Adaptér 

32 mm / 
38 mm 

6.   Ochranný vypínač (voliteľné) 

3.   Hadicová prípojka 32 mm 

2.   Ponorné motorové čerpadlo Ocean-Wizard 

Drain 35 s pripájacím káblom 15 m 

a zmontovanou doskou adaptéra a závitovým 

spojením (časť B) 

  


