BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ SUPER G+

Hadicový nástavec

Počas kúpacej sezóny by ste automatický podvodný vysávač
SUPER G+ mali nechať v bazéne.
Môžete ho ale aj prechodne z bazéna vybrať. V takomto prípade
odmontujte hadicu, TÚTO VŠAK NEZROLUJTE.
Hadica nesmie nikdy ležať na priamom slnečnom svetle.

MONTÁŽ
Zariadenie sa dodáva kompletne zmontované. Musíte už len
pripevniť voľný odchyľovací tanier s hadicovým nástavcom podľa
vedľajšieho obrázku (1).

PRIPOJENIE HADICE
Strana kolíkovej zástrčky

Hadica vášho automatického podvodného vysávača SUPER G+ sa
dodáva vo forme hadicových segmentov s dĺžkou 1 m.
• Správna dĺžka hadice zodpovedá maximálnej vzdialenosti, ktorú
musí vysávač v bazéne prekonať od miesta pripojenia (t. j. skimmer
alebo sacia prípojka), aby dosiahol najvzdialenejší roh bazéna (2).
• Po stanovení správnej dĺžky hadice hadicové segmenty navzájom
pospájajte.

• Na redukciu vztlakových účinkov sa zvýši hmotnosť
hadice. Vztlaková sila hadice má tendenciu najmä v hlbšej vode
podvodný vysávač SUPER G+ zodvihnúť. Presvedčte sa
vyregulovaním hmotnosti hadice, či tanier leží plocho na dne bazéna
(cca vo vzdialenosti 2 m od automatického podvodného
vysávača).
Pripojte poskladanú hadicu na vysávač. (3)

INŠTALÁCIA
1. Skontrolujte, či je skimmer, filter a predčisťovací filter
obehového čerpadla vášho bazéna čistý.
2. Nasmerujte prítokové dýzy vášho bazéna nadol.
3. Uzavrite vypúšťací otvor na dne bazéna.
4. Zapnite obehové čerpadlo bazéna.
5. Naplňte hadicu podvodného vysávača SUPER G+ na vstupných
dýzach vodou a dbajte na to, aby bola hadica vždy naplnená
vodou. (4)

DÔLEŽITÉ
Hadicu vášho podvodného vysávača SUPER G+ môžete
pripevniť na skimmer alebo na saciu prípojku pre podvodné
vysávače. Odporúčame pripojenie na jeden zo skimmerov,
nakoľko tým dosiahnete lepší čistiaci výkon.
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PRIPOJENIE
• Skontrolujte, či je skimmer, filter a lapač lístia na čerpadle vášho
bazéna čistý.
• Nasmerujte prítokové dýzy vášho bazéna nadol.
• Uzavrite vypúšťací otvor na dne vášho bazéna a všetky ostatné
nevyužívané nasávacie otvory (skimmer alebo nasávacia prípojka)
• Uveďte do činnosti čerpadlo vášho bazéna.
• Naplňte hadicu podvodného vysávača SUPER G+, pričom použite
prívod prítokových dýz a podržte hadicu počas nasledujúcich kr okov
pod vodou (5).

DÔLEŽITÉ: Hadicu vášho podvodného vysávača SUPER G+
môžete pripojiť na niektorý zo skimmerov vášho bazéna alebo
na sací otvor. Dôrazne vám odporúčame hadicu za účelom
účinnejšieho čistenia pripojiť na niektorý zo skimmerov.
PRIPOJENIE N A SKIMMER ALEBO NIEKTORÝ ZO
SKIMMEROV:
POZOR: Vzájomné spojenie posledných prvkov sa
musí uskutočniť pod vodou, aby nemohlo dôjsť
k nasatiu vzduchu a tým k vyradeniu vášho
čerpadla z prevádzky.
• Nainštalujte automatický ventil na reguláciu prietoku v jednom zo
skimmerov, pričom použite kónický pripájací člen.
DÔLEŽITÉ: Automatický ventil na reguláciu prietoku je výrobcom
nastavený na stupeň 3, ktorý je optimálne vyladený na európske bazény.
Na zabezpečenie optimálnej prevádzky vášho podvodného vysávača
odporúčame toto nastavenie nemeniť. Okrem toho by ste mali vždy
zabezpečiť, aby tmavosivá klapka ventilu nebola červenou páčkou
blokovaná v otvorenej polohe – inak nebude môcť váš podvodný
vysávač pracovať.
• Pripojte na ventil časť hadice A, ktorú ste predtým naplnili vodou, aby sa
vytesnil vzduch, a pridajte ochrannú manžetu.
• Nastrčte lapač lístia na druhý koniec časti hadice A.

POZOR: Skontrolujte, či šípka nachádzajúca sa na lapači
lístia smeruje riadne k sacej prípojke a nie k vysávaču.
• Skontrolujte, či sa v celej
hadici nenachádza vzduch
a pripojte ju na skimmer tým,
že poslednú časť hadice
A spojíte s lapačom lístia (6).

6

PRIPOJENIE NA SACIU PRÍPOJKU:
POZOR: Vzájomné spojenie posledných prvkov sa
musí uskutočniť pod vodou, aby nemohlo dôjsť k
nasatiu vzduchu a tým k vyradeniu vášho čerpadla
z prevádzky.
• Nainštalujte automatický ventil na reguláciu prietoku na saciu
prípojku, pričom použite kónický pripájací člen.
DÔLEŽITÉ: Automatický ventil na reguláciu prietoku je výrobcom
nastavený na stupeň 3, ktorý je optimálne vyladený na európske
bazény. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky vášho podvodného
vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Okrem toho by ste
mali vždy zabezpečiť, aby tmavosivá klapka ventilu nebola červenou
páčkou blokovaná v otvorenej polohe – inak nebude môcť váš
podvodný vysávač pracovať.
• Pripojte časť hadice A na automatický ventil, ktorý ste predtým
napustili vodou, aby sa vytesnil vzduch.
• Nastrčte lapač lístia na druhý koniec časti hadice A, ktorú ste
predtým taktiež naplnili vodou.

POZOR: Skontrolujte, či šípka nachádzajúca sa na lapači
lístia smeruje riadne k sacej prípojke a nie k vysávaču.
Skontrolujte, či sa v celej hadici nenachádza vzduch a pripojte ju na
skimmer tým, že poslednú časť hadice A spojíte s lapačom lístia (7).

(POZOR:
Váš podvodný vysávač SUPER G+ môžete
pripojiť na saciu prípojku bez použitia automatického
ventilu na reguláciu prietoku (pozri nasledujúcu schému)
a prietok nastaviť tým, že čiastočne otvoríte skimmer alebo
niektorý zo skimmerov (8).

V takomto prípade musíte pomocou pribaleného merača
sania skontrolovať, či nasávané množstvo vášho
bazéna
umožňuje
riadnu
prevádzku
vášho
automatického podvodného vysávača SUPER G+ (pozri str.
59).

7

SKÚŠKA PRIETOKU
Môžete kedykoľvek skontrolovať prietok, najmä ak máte
pochybnosti ohľadom výkonu čerpadla.
Poznámka: Vykonajte pod vodou nasledujúce úkony, aby
obehové čerpadlo nenasalo vzduch.
1. Odpojte podvodný vysávač SUPER G+ od hadice
a nainštalujte na jednom mieste merač sania (10).
2. Odčítajte indikovanú hodnotu: (11)

Ideálna hodnota:
Prietok je vhodný pre sací výkon vášho podvodného vysávača
SUPER G+. V takomto prípade odmontujte merač sania a pripojte
opäť vysávač.
Minimálna hodnota:
Zvýšte prietok tým, že uzavriete ventil skimmerov, kým hodnota na
ukazovateli nedosiahne ideálnu hodnotu. Odmontujte merač sania a
pripojte opäť vysávač.
Maximálna hodnota:
Znížte prietok tým, že otvoríte ventil skimmerov, kým hodnota
na ukazovateli nedosiahne ideálnu hodnotu. Odmontujte merač
sania a pripojte opäť vysávač.

ÚDRŽBA
1 Čistenie nádoby lapača lístia
Ako postupovať pri snímaní transparentnej nádoby:
• Skôr ako otvoríte lapač lístia ZODIAC, vypnite čerpadlo.
• Bez toho, aby ste rozobrali konce hadíc, odklopte jednou rukou veko
lapača lístia ZODIAC.
• Uchopte druhou rukou rukoväť lapača lístia ZODIAC a otáčajte
lapačom, kým nezačujete cvaknutie. Vytiahnite transparentnú
nádobu smerom nadol (12).

POZOR, VEKO PRIPOJENÉ NA HADICE NESNÍMTE
MIMO VODY. SPÔSOBILO BY TO VNIKNUTIE
VZDUCHU DO FILTRAČNÉHO SYSTÉMU.
• Vyberte transparentnú nádobu z vody. Podržte nádobu nad vodou
a nechajte vodu vytiecť cez výtokový otvor.

Ako postupovať pri odstránení nečistôt:
• Vzdiaľte sa od bazéna a zahoďte nečistoty.
• Vyberte kôš a vyčistite ho, rovnako ako aj transparentnú nádobu.
• Odstráňte všetky nečistoty, ktoré sa nahromadili v výtokovom otvore
a v site koša (13).
• Opláchnite kôš a transparentnú nádobu a vložte opäť kôš.
• Skontrolujte, či kôš smeruje správnym smerom. Správny smer
zodpovedá nahor orientovanej značke "TOP".
L AP AČ LÍSTI A S A NED Á Z AVRI EŤ, AK JE KÔŠ
N AS ADENÝ N AO P AK.
Opätovná inštalácia:
• Skôr, ako namontujete transparentnú nádobu na veko, naplňte ju
vodou.
• Dajte upevňovacie klapky na jednu úroveň s vekom, zatlačte veko
nadol a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek (14).
• Skôr, ako znovu zapnete čerpadlo skontrolujte, či je lapač lístia
dobre zatvorený.

-i

OPOTREBOVANIE A VÝMENA
MEMBRÁNY PODVODNÉHO
VYSÁVAČA SUPER G+

I

Čistiaci výkon vášho podvodného vysávača SUPER G+ závisí
v podstatnej miere od membrány, ktorá je namontovaná vo vnútri
vysávača. Táto membrána, špeciálny dielec spoločnosti ZODIAC,
môže po intenzívnom používaní podvodného vysávača po troch
až piatich rokoch vykazovať známky opotrebovania.
V takomto prípade je potrebné membránu vymeniť. Zverte túto
jednoduchú a rýchlo uskutočniteľnú výmenu vášmu špecializovanému
predajcovi.
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RIEŠENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV
1 SUPER G+ nefunguje:
• Skontrolujte prietok pomocou vášho merača sania (pozri str. 59)
Ak je prietok nedostatočný:
• Skontrolujte, či výpustný ventil na dne bazéna a ventily ostatných,
nevyužívaných zdrojov sania (skimmer, sacia prípojka) sú dobre
uzavreté.
• Skontrolujte, či je čistý filter, kôš skimmera a lapač lístia.
• Skontrolujte, či je riadne pripojená hadica, lapač lístia
a automatický regulačný ventil .
DÔLEŽITÉ: Automatický ventil na reguláciu prietoku je výrobcom
nastavený na stupeň 3, ktorý je optimálne vyladený na európske
bazény. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky vášho podvodného
vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Okrem toho by ste mali
vždy zabezpečiť, aby tmavosivá klapka ventilu nebola červenou páčkou
blokovaná v otvorenej polohe – inak nemôže váš podvodný vysávač
pracovať.
Ak je prietok správny:
• Skontrolujte, či sanie vysávača nie je zablokované nečistotou.
• Je eventuálne poškodená membrána vysávača? (pozri str. 61)
2 SUPER G+ nečistí všetky zóny vášho bazéna:
• Aby sa zabezpečilo kompletné vyčistenie vášho bazéna, je možné
skrátiť čas filtrácie. Napríklad: 6 hodín filtrácie rozdelených na 3 x 2
hodiny prinesie pre váš bazén lepší výsledok ako jediná filtrácia po
dobu 6 hodín.
• Je hadica dostatočne dlhá: v prípade potreby pridajte segmenty.
• Nasmerovali ste skutočne všetky prítokové dýzy smerom nadol?
• Je hadica v bezchybnom stave? (pozri pokyny pre skladovanie na
str. 54)

3 SUPER G+ krúži po obvode bazéna, zriedka však zachádza
do stredu:
• Skontrolujte prietok (pozri str. 59). Ak je prietok správny, odmontujte
"horný tanier" a nechajte vysávač pracovať len so sacou doskou (pozri
vedľajší obrázok) (16).
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4 SUPER G+ neostáva na dne bazénu:
• Skontrolujte, či je olovená guľka správne nainštalovaná vo
vzdialenosti 2 m od podvodného vysávača (pozri str. 55).
• Ak je váš bazén hlbší ako 2 m, musíte nainštalovať druhú
olovenú guľku vo vzdialenosti 2 m od vysávača (16).
• Skontrolujte a v prípade potreby zvýšte prietok (pozri str. 59).
5 SUPER G+ sa zachytáva na schodoch bazéna:
• Pripojte hadicu na sací otvor, ktorý je najviac
vzdialený od schodov bazéna.
• Skráťte hadicu tak, aby vysávač nemohol uviaznuť na schodoch
bazéna.
• Upravte prietok tak, aby sa hadice nedostávali do
oblasti schodov.
6 SUPER G+ napreduje len pomaly, na prítokovej
dýze vystupujú bublinky.
• Skontrolujte, či sú všetky prvky tesné, t. j. miesta medzi
vysávačom a hadicou, medzi všetkými hadicovými prvkami
a ventilom, medzi ventilom a skimmerom.

7 SUPER G+ sa vynára:
Znížte prietok (pozri str. 59).
• Nainštalujte ďalšiu olovenú guľku na prvú hadicu nad
odchyľovacím tanierom.
8 SUPER G+ sa zachytáva na vypúšťacom otvo re na
dne bazéna.
• Uzavrite vypúšťací otvor.
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ZÁRUKA
PODMIENKY
Pri výrobe nášho automatického podvodného vysávača
ZODIAC sme postupovali s maximálnou starostlivosťou
a uplatnili všetok náš technický know-how. Všetky naše
podvodné vysávače sú podrobované kvalitatívnym kontrolám
a vzťahuje sa na ne záruka na chyby výroby.
Ak by ste napriek nášmu očakávaniu a všetkej starostlivosti
a rozsiahlemu know-how, ktorým sa naše výrobky vyznačujú, mali
dôvod pre uplatnenie našej záruky, vzťahuje sa táto len na bezplatnú
náhradu poškodených častí.
Pracujeme neustále na zlepšovaní našich modelov resp.
vykonávame zmeny, ktoré zodpovedajú technickému pokroku.
Je pochopiteľné, že tieto modifikácie zamerané na zdokonalenie
výrobku nie je možné dodatočne zahrnúť do rozsahu záruky
skorších modelov.
ZÁRUKA NEPLATÍ:
• pri nehodách ako aj pri deformácii, poškodení alebo rozlomení
v dôsledku nárazu a vplyvov, ktoré pôsobia zvonka
alebo nesúvisia so zistenou chybou,
• ak boli na zariadení vykonávané práce, ktoré neboli
zrealizované príslušníkom nášho závodu alebo nami
autorizovanou osobou alebo ak boli na zariadení vykonané
zmeny bez nášho písomného súhlasu,
• pri škodách v dôsledku chybnej obsluhy zariadenia zákazníkom alebo
v dôsledku nedodržania návodu na obsluhu priloženého k baleniu
podvodného vysávača,
• ak zariadenie, jeho konštrukčné prvky alebo časti hadíc boli dlhší
čas vystavené slnečnému žiareniu,
• ak zariadenie, jeho konštrukčné prvky alebo časti hadíc boli
poškodené v dôsledku chemického zaťaženia vody v bazéne.
Všetky nároky z titulu záruky sa musia uplatňovať
u špecializovaného predajcu.
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ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry
a predstavuje pre podvodný vysávač SUPER G+ 3 roky.

Na membrány vzišlé z patentovanej technológie
Baracuda poskytujeme neobmedzenú záruku taktiež 3
roky.
Oprava alebo výmena častí zariadenia uskutočnená v rámci
záruky v nijakom prípade neobnovuje alebo nepredlžuje
záručnú dobu zariadenia.
PREDMET ZÁRUKY
Počas vyššie vymedzenej záručnej doby bude každý chybný dielec
výrobcom opravený alebo vymenený za nový resp. funkčný dielec.
Táto záruka platí pre všetky nezhody jestvujúce v čase odovzdania
tovaru.
Pri vrátený tovaru nášmu závodu znáša náklady na prepravu
používateľ, kým mzdové náklady idú na ťarchu predajcu.
Prestoje zariadenia a ujmy v dôsledku ušlých výhod
vyplývajúcich z nefunkčnosti zariadenia v prípade eventuálnej
opravy nezakladajú žiaden nárok na náhradu škody.
V takomto prípade naďalej platí a uplatňuje sa zákonná záruka
podľa článku 1641 Občianskeho zákonníka.
TÁTO

ZÁRUKA

PLATÍ

S VÝHRADOU

ÚČINNOSTI

ZÁKONNÝCH PREDPISOV, KTORÉ V ČASE FORMULÁCIE
PREDLOŽENÝCH

PODMIEN OK

NEBOLI

EŠTE

ZVEREJNENÉ.
ŠKODY PRI PREPRAVE
Riziko prepravy zariadenia znáša vždy používateľ. Je na ňom, aby si
pred prevzatím dodávky zariadenia skontroloval jeho bezchybný
stav.
Nepreberáme nijakú záruku čo sa tohto týka.

Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho
špecializovaného predajcu alebo nám
napíšte:
ZODIAC POOL CARE EUROPE
Z.I. Est - 34, rue Francine Fromont
69120 VAULX-EN-VELIN - France
www.zodiac-poolcare.com
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