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Všeobecné informace

1.1

Všeobecné

Tyto technické informace obsahují pokyny k instalaci, uvedení do provozu, údržbě a
opravám zařízení VIKING.
V každém případě se řiďte podle bezpečnostních pokynů a zvýrazněného textu !!!

1.2

Zvýrazněné texty

V těchto technických informacích mají zvýrazněné texty OPATRNĚ, POZOR a ODKAZ
následující význam:
OPATRNĚ:

Tento nadpis se používá, když může mít nepřesné dodržení nebo
nedodržení pokynů k obsluze, pracovních pokynů, předepsaných
pracovních postupů apod. za následek zranění a úrazy.

POZOR :

Tento nadpis se používá, když může mít nepřesné dodržení nebo
nedodržení pokynů k obsluze, pracovních pokynů, předepsaných
pracovních postupů apod. za následek poškození přístroje.

ODKAZ :

Tento nadpis se používá k upozornění na zvláštnost.

1.3

Záruka

Výrobce přejímá záruku za provozní bezpečnost a spolehlivost pouze za následujících
podmínek:
- Montáž, připojení, seřízení, údržbu a opravy bude provádět oprávněný odborný personál.
- Při opravách se bude používat pouze originálních náhradích dílů.
- Zařízení VIKING se bude používat podle údajů technické příručky.
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POZOR:
Správné použití a údržba čistícího automatu jsou garancí pro nejlepší čistící
výsledek a dlouhou životnost přístroje. VIKING nikdy nepoužívat pro hrubé
čištění vašeho bazénu (po zimní odstávce nebo na stavební nečistoty). Přístroj
je koncipován na čištění běžných nečistot vzniklých bazénovým provozem.
Jeho parametry jsou dány na určitou velikost bazénu, filtraci a chemickou
úpravu vody. VIKING používat pouze při korektních hodnotách vody
(např. chlor 0,3 - 0,8 mg/l, pH-hodnota 7,0 - 7,4) .

POZOR:
Nedodržením návodu zaniká garance!

ODKAZ:
Prosíme překontrolujte, zda je zásilka kompletní a nepoškozena. Transportní škody
okamžitě nahlaste (dopravci).
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1 Uvedení do provozu VIKING

2.1

Vezměte VIKINGA a vložte jej do vody. Dejte pozor, aby přístroj a pěnové kartáče
byly řádně ponořeny. Přístroj ve vodě otočit a z kartáčů řádně vymačkat
veškerý vzduch. Teprve pak se VIKING ponoří na dno bazénu, Pokud je třeba,
proces opakujte.

.

ODKAZ

:

První start až když přístroj klesne ke dnu!
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POZOR:
Přístroj nikdy nepoužívat bez toho, aby byl ve vodě, jinak dojde ke zničení
motoru čerpadla! A garance je neplatná.

OPATRNĚ:
Postavte řídící jednotku s transformátorem minimálně  3,5 m
od hrany bazénu a dejte také pozor, aby
tento díl nemohl přepadnou do bazénu. Teprve pak připojte kabel s napájením
pomocí řádné uzemněné zásuvky.

OPATRNĚ:
Přístroj se smí používat v provozu pouze při dodržení podmínek příslušných
Norem. Řídící jednotka s transformátorem ( zdroj napětí) musí odpovídat příkazu
umístění ( 3,5 m).

OPATRNĚ :
Použití u bazénů nebo u zahradních rybníků musí odpovídat příslušné normě.
Prosíme přeptejte se vašeho elektrikáře. Přístroj musí mít
FI-ochranný spínač (30 mA). Pro následnou instalaci a uvedení do provozu
nepřejímáme žádný závazek.
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Zapněte VIKINGA hlavním vypínačem (1) .
Pozice vypínače I = zapnuto
Pozice vypínače O = vypnuto.

1.3

Nyní stiskněte knoflík startu (2). VIKING spustí odpovídající čistící program.
Doba chodu je nastavena na 3 hodiny. Během programu se VIKING pohybuje po
celé ploše bazénu, podle jeho naprogramování. Při dosažení hrany bazénu se
VIKING sám otočí po určitém čase zpět

POZOR:
Po ukončení programu zůstane VIKING stát. Po jeho ochlazení (minimálně po 15
minutách) můžeme VIKINGA vytáhnout z bazénu.
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2 Vyjmutí z vody

3.1

VIKING uchopíme za bezpečnostní lano popřípadě za držadlo, vytáhneme
z bazénu, přitom vyteče voda z bočních stran vysavače.

3.2

Postavte pak přístroj na pojízdný vozík a nechte jej odkapat. Díky takovémuto
skladování se kartáče nezdeformují. VIKING by měl být skladován v suchém a
mrazuvzdorném prostředí.

3.3

Po použití VIKINGA bezpodmínečně vyčistěte filtrační pytel, aby jste i nadále měli
stejný čistící výkon. Nepoužívat poškozený filtrační pytel. Dejte pozor, aby filtrační
pytel byl zafixován všemi svorkami na rám.

3.4

K čištění filtračního pytle roztáhnout gumu a z držáku filtru sundat. Filtr vyprázdnit a
látku opláchnout tekoucí vodou nebo vyprat v pračce. Pokud je látka silně
znečištěna vápnem nebo železem, umýt kyselým bazénovým čističem

3.5

Po vyčištění můžeme filtrační pytel opět natáhnout na filtrační držák a upevnit
klipsnami. A pomocí 2 klipsen filtrační pytel opět zafixovat do rámu přístroje.
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3 Údržba / poruchy

4.1

VIKING leží správně na dně bazénu a nečistí:
V přístroji nebo v kartáčích ve ještě moc vzduchu viz. (kap. 1.1). Při slané vodě
přidat olověná závaží.

4.2

VIKING nestoupá po stěnách:
Filtrační pytel nebo kartáče jsou znečištěny. Očistěte znečištěné díly. Je možné, že
na stěnách je povlak (řasy, bakterie) a díky tomu přístroj klouže po svislých
stěnách. Čistěte pravidelně ! Proti řasám použijte bazénový algicid! (např. dinolgin,
dinocid spezial, dinozon).
Při obzvláště hladkých dlaždičkách odejměte olověné závaží. Všeobecně je přístroj
koncipován na čištění dna, kde se také nachází největší množství nečistot.

4.3

Malé množství nečistot:
Zkontrolujte, zda není filtr poškozen a je dobře upevněn. Filtrační pytel musí být
upevněn úchytkami. Poškozený pytel vyměnit. Použijte pouze orginální filtrační
pytel.

ODKAZ:
VIKING má vyčistit znečištění na stěnách a dně bazénu, o čistotu vody se musí
postarat vaše filtrační zařízení! Velké nečistoty jako jsou např. větve, papír, dráty,
stavební nečistoty by před nasazením VIKINGA měli být odstraněny

9

Bedienungsanleitung

VIKING

4 Údržba přístroje

POZOR:
Vyndejte VIKINGA – po čase ochlazení, což je minimálně 15 minut- z vody a
postavte jej na odkapávací desku. Voda může odkapat a kartáče nemohou být
poškozeny.

5.1

Sundejte velké nečistoty a cizí předměty z kartářů, aby byl dodržen sací výkon.
Trvanlivost kartáčů je závislá na materiálu, ze kterého je bazén zhotoven a dále
záleží na údržbě vody.
VIKING by měl být nasazen pouze při korektních hodnotách vody, např.
chlor 0,3 - 0,8 mg/l a pH-hodnota 7,0 - 7,4. Odchylky od těchto hodnot nebo
předávkování je příčinou opotřebení pěnových kartáčů. Kontrolujte kvalitu vody.
Při polyesterovém povrchu je životnost delší. U drsného betou nedoporučujeme
pěnové kartáče. Lepší je použít kartáče z měkčeného PVC.

ODKAZ:
Používejte pouze originálních náhradních dílů.
Zásahy do elektroniky jsou povoleny pouze autorizovanému odborníkovy.

POZOR:
Při bouřce je nutné kompletní zařízení uložit do chráněné místnosti, v žádném
případě nenechat ve vodě! Škody takto způsobené nepodléhají garanci.
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OPATRNĚ:
Při čištění a výměně dílů v přístroje je nutné vždy přístroj odpojit od napájení.

POZOR:
VIKING musí být při provozu celý pod vodou, v opačném případě může dojít k
poškození těsnění motor-boxu.

Neuposlechnutím nebo nedodržením zaniká garance.

ODKAZ:
Filtrační zařízení by mělo být při čištění vypnuto, aby čistící program ve VIKINGU
nebyl ovlivněn bludným proudy.
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5

Optimalizace chodu, popř. nastavení či naladění pro specielní tvar bazénu.

6.1

VIKING musí po stěně běžet šikmo.

Obr. A

ODKAZ:
Také při chodu po dně se bude VIKING odchylovat od přímého směru. Toto je
normální.

6.2

Přístroj je seřízen z výroby a měl by při standardní velikosti bazénu optimálně čistit
bazén.
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6.3

Pokud by VIKING na základě specielního bazénového tvaru nebo díky jinému vlivu
nečistil optimálně, můžete provozní chování upravit přesunutím olověných závaží.

6.4

Z výroby jsou pozice olověných závaží:

6.5

*

1 olověné závaží se nachází vpravo a vlevo pod upevněním držadel a pod
umělohmotným víkem. Otevřete pomocí šroubu.

*

Další 2 olověná závaží se nachází pod mřížkou motor-boxu (viz.obr. B).

Přesazení olovných závaží:
-

Nosič filtru – vložku s filtrem vyjmout z přístroje,

-

Nyní vidíte ochranou mřížku (chrání motor-box), mřížku sundejte
(drží jí 2 šrouby).

Obr. B
5x Kamer für Bleigewicht
Bleigewicht
Verschieben Bleigewicht

5x komory pro olověná závaží
Olověné závaží
Posunout olověné závaží

13

Bedienungsanleitung

6.6

VIKING

-

Na ochranné mřížce na vnitřní straně se nachází 5 komor. Díky různým
kombinacím olověných závaží můžeme dosáhnout toho, aby přístroj běhal
po stěnách (pokud je třeba čistič optimalizovat).

-

Po přesunu olověných závaží vrátíme ochranou mřížku zpět na nosič filtru.

Podle konstrukce bazénu a jeho povrchu (hladký nebo hrubý) může nastat situace,
že budete muset do přístroje přidat olověná závaží (Art.-Nr. 1610-046-00).
Je to nutné, když např. VIKING šplhá vysoko nad vodní hladinu a potom se
převrátí.

6.7

Pokud budete mít další otázky k čistícímu robotu VIKING, jsou vám zaměstnanci
společnosti Dinotec k dispozici.
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7 Nákres
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8 Technická data
Provedení:
Vhodný pro
bazény:

Čistící robot v umělohmotném
těle, připravený k provozu
do cca. 12 m délky

Program:

Automatický program
3 popř.. 6 hodin

Plovoucí kabel:

16 metrů

Kartáče:

dle přání

Provozní napětí:

24 V

Transformátor:

220/240 V, 50 Hz

Výkon:

120 W

Sací výkon:

12 m3/h

Šířka přístroje:

400 mm

Váha přístroje:

7,5 kg

Celková váha s
transformátorem:

12 kg
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Další produkty z našeho programu
 Měřící, regulační a dávkovací technika / automatická údržba vody
*
*

BEZCHLOROVÁ
s malé množstvím chloru

 Ošetření vody pomocí Ozonu
 Filtrační zařízení v různých vyhotoveních a různých tříd kompaktních zařízení
Řízení filtrace, ohřev bazénové vody s příslušenstvím
 Produkty údržby vody
*

Tekuté dávkovací prostředky pro automatické dávkování

*

Systém údržby vody ručním dávkováním

*

Ošetřující systém NOVA CRYSTAL - BEZCHLOROVÝ

*

BIO-LINE – ekologické ošetření vody

 Bazénové čističe (vysavače)
*

s přepojením na filtraci

*

elektrické, plně automaticky pracující čistící roboty

Máte zájem? Rádi vám zašleme další informace o programech DINOTEC.
Můžete si je bezplatně objednat pomocí kupónu na následující stránce.
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KUPÓN

Odesílatel:
Jméno, příjmení:
ulice:

_____________________________________________
_____________________________________________

PSČ/město:

_____________________________________________

Tel./FAX:

_____________________________________________

Prosíme zašlete nám zdarma informační materiál o :


Automatická údržba vody BEZCHLOROVÁI



Automatická údržba vody CHOLROVÁ



Ošetření vody pomocí OZONU



Filtrační zařízení



Údržba vody všeobecně



NOVA CRYSTAL



BIO-LINE



Bazénové čističe (vysavače)

Dinotec GmbH

Spessartstr. 7, 63477 Maintal
Interenet: www@dinotec.de

Tel: 06109/601160, FAX 601190
E-mail: mail@dinote.de

POOLMAX

Vajnorská 135, 837 04 Bratislava
Internet: www.poolmax.sk

tel.: 02/44 63 24 55, fax.: 02/44 63 24 56
E-mail: poolmax@poolmax.sk
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