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Odstránenie produktu / Ochrana ţivotného prostredie
Podľa vydania WEEE smernice – 2002/96/EHS o odpade z elektrických a elektronických zariadení
nesmú byť staré elektrické a elektronické prístroje odstránené spolu s bežným domácim odpadom, ale
musia byť odstránené oddelene, aby sa tak urýchlilo opätovné použitie, recyklácia a iné formy využitia,
ktoré znižujú množstvo odstráneného odpadu a tým aj náklady spojené s odstránením odpadov. Pri
odstraňovaní tohto produktu dodržujte mieste predpisy o odstraňovaní odpadov.
Nevyhadzujte prístroj do prírody, ale odovzdajte ho v zberni odpadov určenej pre elektrický
a elektronický odpad a/ alebo sa pri kúpe nového prístroja informujte u predajcu.
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Vážení zákazníci,
Rozhodli ste sa pre robot s Vortex-technológiou od firmy ZODIAC a my Vám ďakujeme za
dôveru v naše produkty.
Váš prístroj bol koncipovaný, vyrobený a odskúšaný s najvyššou starostlivosťou, aby Vás čo
najviac uspokojil. Pred tým, ako ho spustíte do prevádzky, pozorne si, prosím, prečítajte
priloženú príručku používateľa. Nájdete v nej všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste
mohli úplne využívať výkonnosť robota. Pre ďalšie informácie sa obráťte na Vášho
obchodníka bazéna, ktorý Vám môže poradiť, ako správne používať a udržiavať Vášho
robota.
U neho dostanete aj náhradné diely a kvalifikovanú službu zákazníkovi.

1/ VAŠA BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE: Bezpodmienečne musíte dodrţiavať nasledovne bezpečnostné nariadenia.

Váš robot Vortex bol vyrobený v súlade s najprísnejšími normami.
Na to, aby ste mohli bezpečne používať prístroj, mali by ste dodržať nasledovné údaje:
 Pripojte riadiaci box len do zásuvky s ochranným spínačom proti chybnému prúdu (max.
30 mA).
 Dbajte o to, aby bola táto elektrická zásuvka vždy ľahko prístupná.
 Riadiaci box nesmie byť nainštalovaný na mieste, ktoré môže byť zaplavené.
 Riadiaci box musí byť vzdialený viac ako 3,5 metra od okraja bazéna a nesmie byť
vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
 Pokiaľ je robot v bazéne, nikto nesmie bazén používať. V prípade, že spadne riadiaci box
do vody, musí byť nutne odpojený od elektrickej zásuvky ešte pred tým, ako ho z vody
vyberiete.
 Aby ste zabránili nebezpečenstvu elektrošoku, v žiadnom prípade nemôžete elektronický
riadiaci prístroj otvoriť. V takom prípade sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.
 V žiadnom prípade sa nepokúšajte samostatne opravovať sieťový kábel. Ak musí byť
vymenená originálna súčiastka, obráťte sa na Váš servis, aby ste zabránili nebezpečným
situáciám.
 Robot použite vo Vašom bazéne, keď sa bude teplota vody pohybovať medzi 10°C a
35°C.
 Vytiahnite sieťový kábel z elektrickej zásuvky pred tým, ako začnete s čistením, údržbou
alebo servisom po každom použití.

2/ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŢÍVANÍ
Na to, aby ste Vášmu prístroju Vortex zabezpečili dlhšiu výkonnosť, odporúčame Vám, aby
ste dodržiavali nasledovné bezpečnostné opatrenia:
 Nehrajte sa s robotom alebo so sieťovým káblom.
 Predmety, ktoré môžu poškodiť robot, napr. teplomer, hračky alebo iné predmety,
vytiahnite z vody.
 Ponorte robota do vody ešte pred tým, než zapnete čistiaci cyklus.
 Pri silno znečistenom bazéne a predovšetkým pri prvom spustení robota alebo pri prvom
jarnom čistení bazéna musíte z bazéna sieťkou odstrániť veľké cudzie predmety, aby ste
optimalizovali výkon robota.
 Po čistiacom programe počkajte 15 minút, kým vytiahnete robota z vody.
 Nepoužívajte robota, keď ste vykonali šokové chlórovanie.
 Neodkrývajte riadiaci box počas prevádzky robota.
 Ak je to možné, uložte robota na jeho podstavec s kolesami, aby sa zabránilo deformácii
ohybného zachytávača na vstupe do filtra.
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3/ UVEDENIE DO PREVÁDZKY
3.1. VYBALENIE
Balenie musí obsahovať tieto zložky:
 Robot VortexTM 3, transportný vozík, riadiaci prístroj,
príručku používateľa, robot VortexTM 4 aj diaľkové
ovládanie.
Pri vybaľovaní častí postupujte nasledovne:
 Vytiahnite z balenia fóliu s časťami vozíka.
 Zložte kartón, ktorý sa nachádza na robote: Ten
obsahuje riadiaci box.
 Zložte dve vrchné trubice vozíka.
 Vytiahnite spodnú časť vozíka.
 Na záver vytiahnite z balenia samotný robot.
Ubezpečte sa, že prístroj nebol počas prevozu poškodený
(stopy po náraze, rozbité časti atď.). V prípade, že zistíte na
Vašom prístroji nejaké anomálie, obráťte sa na svojho
predajcu ešte pred tým, ako robot použijete.
Obrázok č. 1

3.2. MONTÁŢ VOZÍKA
a) Vsuňte vrchné trubice (1) a (2) do spodnej časti vozíka.
Trubice musia byť nasmerované na stranu držiaka káblov,
tak ako to ukazuje Obrázok č. 2.
b) Polohu držiaka kábla (3) a jeho doplnku (4) nastavte na
spodnej časti vozíka, Obrázok č. 2.
Obrázok č. 2

c) Pripevnite skrutku (7) pod držiak káblov a pevne ju
utiahnite skrutkovačom, Obrázok č.2.
d) Upevnite dve dlhé skrutky (8) v doplnku tým, že pevne
utiahnete matky (9) v držiaku kábla.
e) Pripevnite držiak kábla (5) a jeho doplnok (6)
a pripevnite skrutku (7) nad držiakom kábla a pevne ho
Obrázok č. 3
s kľúčom utiahnite, Obrázok č. 3
f) Upevnite dlhú skrutku (8) v doplnku (6) tým, že pevne pritiahnete matky (9) v držiaku
kábla.

3.3. PONORENIE ROBOTA
V bazéne sa počas čistenie nesmie nachádzať ţiadna osoba.
Ponorte robota kolmo do vody
(Obrázok
č. 4) a ľahko s ním
pohybujte do všetkých smerov (4-2),
aby mohol byť vypúšťaný vzduch,
ktorý je v ňom obsiahnutý.
Obrázok č. 4
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Prístroj musí bezpodmienečne samostatne klesnúť
až na dno bazéna.
Rozprestrite kábel v bazéne.
Na to, aby ste optimalizovali funkciu, mali by ste
umiestniť voz s riadiacim boxom asi do stredu
pozdĺžnej strany bazény.
Obrázok č. 5

3.4. ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
Pre Vašu bezpečnosť a pre dobrú funkčnosť robota
postupujte podľa nasledovných predpisov:
• Nainštalujte riadiaci box do vzdialenosti minimálne 3,5
metra od okraja bazéna a neumiestňujte ho na priame
slnečné žiarenie; riadiaci box môže ostať položený na
podlahe, alebo môže ostať visieť na voze.
• Pripojte kábel na riadiaci box (Obrázok č. 6-1 a 6-2)
a uzavrite zástrčkové spojenie tým, že pevne zakrútite
krúžok v smere otáčania hodinových ručičiek. Ubezpečte
sa, že zástrčka je úplne zasunutá. V prípade, že sa Vám to
nepodarilo, opakujte celý postup odznova (6-2).
• Pripojte sieťový kábel. Riadiaci box pripojte len do
zásuvky, ktorá vybavená ochranným spínačom proti
chybnému prúdu s max. 30 mA (v prípade akýchkoľvek
pochybností sa obráťte na elektrikára).
Obrázok č. 6

VEĽMI DÔLEŢITÉ UPOZORNENIE! V prípade, ţe pouţijete predlţovací kábel na to, aby
ste mohli pripojiť Váš čistič bazéna na elektrický prúd, musí byť riadiaci box
nainštalovaný minimálne 3,5 metra od okraja bazéna.

3.5. ČINNOSTI
Robot disponuje dvoma čistiacimi programami.
Program I: Maximálne čistenie dna počas minimálnej doby.
Jeden a pol hodiny času programu.
Program II: Intenzívne čistenie dna a stien až po hladinu vody.
Dva a pol hodiny času programu.
Tlačidlo off (vypnutý): Slúži na vypnutie dodávky prúdu pre robot na konci cyklu.
Len pre robot VortexTM 4:
Umožňuje skrátenie času čistenia o pol hodiny -0,5 hod.
Umožňuje predĺženie času čistenia o 1 hodinu +1 hod.
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Uvedenie do prevádzky

• Pri zapnutí sa riadiaci box nastaví do pohotovostného režimu
a čaká na príkaz na začatie programu.

•

Robota uvediete do činnosti stlačením tlačidla, ktoré
zodpovedá jednému z dvoch čistiacich programov (Obrázok č.
7). Nad zvoleným programom sa rozsvieti kontrolka. Robot
začne vykonávať svoju činnosť po pár sekundách a vypočíta
sám svoju dráhu čistenia.
Obrázok č. 7

•

Čistiaci program môžete kedykoľvek počas priebehu čistenia
zmeniť. Na to potrebujete len stlačiť tlačidlo, ktoré zodpovedá
programu, ktorý ste si zvolili (I alebo II). Opäť začne kompletný
program čistenia.

Len pre VortexTM 4:
• Vždy podľa stavu bazénu môžete zmeniť čas čistenia stlačením tlačidla
. Čas čistenia
môžete o 1 hodinu zvýšiť alebo o 30 minút znížiť, keď stlačíte tlačidlo druhýkrát. Tretie
stlačenie tlačidla dovolí vrátiť sa k preddefinovanému pôvodnému programu (1,5 hod. al. 2,5
hod.) Pri každom uvedení do prevádzky

•

Na zastavenie robota počas priebehu programu stlačte
nasledovné tlačidlo
(Obrázok č. 8).
Obrázok č. 8

POZNÁMKY:
Keď stlačíte tlačidlo, ktoré zodpovedá zvolenému programu, zostane to neúčinné. Robot sa
zastaví až na konci svojho programu, avšak naďalej ostáva na prístroji napätie. Na vypnutie
zásobovania prúdu robota treba stlačiť

.

Na základe toho, že existuje množstvo foriem a veľkostí schodov, je pre robota ťažké,
všetky schody vyčistiť.
Keď robot zíde dolu zo steny, je normálne, že sa od nej oddelí.
Počas jeho spätnej fázy zníži robot svoj sací výkon. Počas tejto fázy sa môže stať, že
niektoré nečistoty nebudú nasaté.
Keď robot na hladine vody nasaje vzduch, bezpečnostné zariadenie mu dovolí vrátiť sa po
krátkej chvíli na dno.
Robot má tendenciu otočiť sa a nejakú chvíľu plávať, čo ale nie je poruchou, potom znovu
zaujme svoju normálnu pozíciu.
Ak je Váš bazén vybavený alarmom, odporúča sa, aby bol bazén dobre naplnený vodou,
aby robot alarm opakovane nezasiahol a tým ho ev. nepoškodil.
Ďalej sa odporúča ponechať prekrytie bazénu počas používania robota v programe „Dno
a steny“ otvorené. Pri programe „Len dno“ nevzniká žiadne nebezpečenstvo poškodenia
prekrytia.
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3.6. KONIEC PROGRAMU
VortexTM 3:
 Na konci programu robot zastaví a kontrolka, ktorá znázorňuje zvolený program, ostane
ešte 15 minút nepretržite svietiť, aby oznámila, že
robot musí ešte ostať vo vode, aby sa jeho motory
mohli vychladiť.
 Po 15 minútach začne kontrolka znázorňujúca zvolený
program blikať, aby oznámila, že robot môže byť
vytiahnutý z bazéna.


Stlačte tlačidlo

. Obrázok č. 9

Obrázok č. 9

TM

Vortex 4:
 Na konci programu robot zastaví a jeho 4 LED kontrolky zostanú blikať jedna za druhou.
Je potrebný 15 minútový ochladzovací čas pred vybratím robota z bazénu, aby sa
chránili jeho tesnenia.
 Stlačte tlačidlo
. Obrázok č. 9
DÔLEŢITÉ: Po ukončení čistiaceho programu počkajte ešte 15 minút, kým vytiahnete
robot z vody.


Ak by ste po vypnutí robota chceli ešte raz zapnúť čistiaci program, stlačte tomu
zodpovedajúce tlačidlo.

Pred tým, než robot vytiahnete z vody, musíte vytiahnuť sieťový kábel a vybrať plávací kábel
z riadiaceho boxu.
Robot k sebe opatrne pritiahnite za
kábel (Obrázok č. 10-1). Ak je už
robot na dosah, chyťte ho za jeho
rukoväť (10-2) a opatrne ho
vytiahnite z bazéna, zatiaľ čo
voda, ktorá je obsiahnutá v robote,
vytečie späť do bazéna (10-3).
Obrázok č. 10

UPOZORNENIE: Neťahajte robot z vody za kábel.

3.7 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (VortexTM 4)
Robot môžete podľa chuti a nálady riadiť prostredníctvom diaľkového ovládania.
Diaľkové ovládanie má 4 tlačidlá:
 dopredu
 dozadu
 otočiť vpravo
 otočiť vľavo
Na používanie diaľkového ovládania je potrebné stlačiť
jedno z tlačidiel, kým je robot v bazéne v prevádzke.
Krátke stlačenie tlačidiel „dopredu“ a „dozadu“ stačí na
ovládanie chodu robota vpred a vzad. Stlačenie a podržanie
tlačidla „vpravo“ alebo „vľavo“ ovláda otáčanie robota doprava a doľava.
Počas používania blikajú striedavo 2 LED kontrolky
.
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Na návrat do automatickej prevádzky:
 počas minimálne 45 sekúnd nestlačiť žiadne tlačidlo diaľkového ovládania
 stačiť tlačidlo
alebo
Synchronizácia:
Ak vymeníte riadiaci box alebo diaľkové ovládanie, musí sa nové diaľkové ovládanie
s riadiacim boxom synchronizovať. K tomu:
1/ Robot pripojiť k riadiacemu boxu, potom riadiaci box do el. siete.
2/ (viac ako 6 sekúnd) stlačiť naraz
+
, kým bliknú 1x 2 LED kontrolky
3/ Podržať stlačené tlačidlo
diaľkového ovládania
4/ Pravá LED kontrolka blikne 5x
, potom bliknú 2 LED kontrolky naraz
5/ Keď sa LED kontrolky vypnú, diaľkové ovládanie je synchronizované.

3. 7 ZAPNUTIE PRÚDOM ZO SIETE (VortexTM 4)
Tento spôsob prevádzky umožňuje riadiacemu boxu zapnúť čistiaci cyklus
alebo
,
ktorý bol vybratý vopred, keď riadiaci box rozpozná externý zdroj prúdu (spínacie hodiny).
Zapnutý program bude buď „Len dno“
alebo „Dno a steny“
: bliká LED kontrolka
bežiaceho programu.
Čistenie trvá 2,5 hod. bez ohľadu na zvolený cyklus, tento čas nie je možné zmeniť. Spínacie
hodiny nastaviť na min. 3 hodiny prevádzky.
Postup na zapnutie prúdom zo siete:
1/ Riadiaci box pripojiť do el. siete.
2/ Na automatické začatie čistenia cyklom „Len dno“ stlačiť naraz tlačidlá
sekundy.
3/ Na automatické začatie čistenia cyklom „Dno a steny“ stlačiť naraz tlačidlá
min. 3 sekundy.
4/ 2 LED kontrolky blikajú súčasne
.
5/ Pri nasledujúcom zapnutí sa zapne robot automaticky.

+

min. 3
+

Postup na anulovanie zapnutia prúdom zo siete:
1/ Riadiaci box pripojiť do el. siete. Dlhšie ako 6 sekúnd podržať stlačené tlačidlo
2/ 2 LED kontrolky blikajú súčasne
.

.

3.8 TIPY NA POUŢÍVANIE







Používajte Váš robot tak často, ako je to možné. Užijete si tak čistý bazén pri každom
kúpaní a filter sa tak často neupchá.
Robot môže byť použitý len v bazénovej vode, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:
chlór < 2 mg/l, pH medzi 6,8 a 7,6, teplota medzi 10°C a 35°C.
Nenechávajte Váš robot neustále vo vode.
Nenechávajte Váš robot po použití spolu s krytom vystavený priamemu slnečnému
žiareniu.
V prípade, že nebola časť bazéna dobre vyčistená, ponorte robot pri ďalšom čistení na
iné miesto vo vode. Robte tak, kým nenájdete optimálne východiskové miesto čistenia.
To, ako sa robot správa, závisí od toho, ako zamotaný Váš kábel. Príležitostne
rozmotajte kábel a rozprestrite ho na slnko, aby opäť nadobudol svoju pôvodnú formu.

DÔLEŢITÉ: Nepouţívajte Váš robot, ak práve vykonávate šokové chlórovanie!
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4/ ČISTENIE A ÚDRŢBA
4.1. ČISTENIE FILTRA
Filter by mal byť vyčistený po každom skončení programu.
NEZABUDNITE: Ubezpečte sa, že sieťový kábel je od elektrickej siete odpojený, a že
plávajúci kábel je odpojený od sieťovej časti.






Stlačte gombík (Obrázok č. 11-1) na uzávere príklopu filtra.
Úplne zdvihnite príklop (11-2), až kým neostane samostatne stáť v kolmej pozícii.
Vytiahnite držiak filtra spolu s filtrom za jeho rukoväť (11-3).
Stlačte gombík na držiaku filtra (11-4) a vyklopte filter dozadu (11-5).
Odoberte filter z držiaka na filter (11-6).

Obrázok č. 11






Vyprázdnite filter a vyčistite ho pod tečúcim prúdom
vody (Obrázok 12-7).
Umyte aj držiak filtra a odstráňte aj prípadné
nečistoty, ktoré v ňom zostali.
Filter znovu zložte na jeho držiak a jednotku dajte
naspäť do robota.
Dobre uzavrite uzáver.

Obrázok č. 12

4.2. ČISTENIE A SKLADOVANIE ROBOTA
Robot sa musí čistiť čistou vodou alebo riedkym mydlovým
lúhom; v žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťacie
prostriedky ako napríklad trichlóretylén alebo niečo
podobné.
Robota vyčistite dôkladne čistou vodou. Nenechávajte ho
vysušiť pod najsilnejším slnkom.
Robot sa musí skladovať na jemu určenom vozíku, aby
rýchlejšie vyschol.
Postavte zadné kolesá na prvky zaklinenia (Obrázok 13-1).
Preklopte prístroj, aby mohol normálne dôjsť k miestu
skladovania (13-2).
Nezabudnite: kábel robota musí byť odpojený od
ovládacieho boxu skôr, ako sa robot vezme z vody.
Naviňte kábel robota vychádzajúceho od robota na háky na
zadnej strane vozíka.
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Obrázok č. 13

5/ VÝMENA KEFY
Robot je vybavený kefou PVC. Tieto kefy majú ukazovateľa
opotrebovanosti. Aby robot nestratil nič zo svojho výkonu,
musia byť kefy vymenené hneď, ako to ukáže ukazovateľ
opotrebovanosti (aj vtedy, keď je opotrebovanie doštičiek
nerovnomerné).
Kefy odporúčame vymeniť najneskôr po každej druhej sezóne.
Opotrebované kefy vymeníte tak, že vezmete spony zo štrbín,
do ktorých sú vsadené (Obrázok 14-1).
Obrázok č. 14
Aby ste pripevnili nové kefy, posuňte ich pod držiakom kefy (Obrázok 15-1). Kefy rolujte
okolo držiaka kefy a spony posuňte do pripevňovacích štrbín. Na konci každej spony ťahajte
(15-2), aby ste kefy úplne pretiahli cez štrbinu.
Spony odstrihnite nožnicami tak, aby boli na rovnakej úrovni ako iné doštičky.
Toto opakujte na ďalšej štrbine.

Obrázok č. 15

6/ VÝMENA PLÁŠŤA KOLESA
6.1. DEMONTÁŢ STARÉHO PLÁŠŤA KOLESA
Ťahajte zadnú časť starého plášťa (Obrázok
16-1) tak, aby ste odtiahli okraj plášťa od
kolesa.
Odstráňte starý plášť (16-2).
Obrázok 16

6.1. MONTÁŢ NOVÉHO PLÁŠŤA KOLESA
Umiestnite plášť nad kolesom (Obrázok 17-1). Dávajte pozor na vyrovnanie plášťa: ryhy sa
musia ukázať na vonkajšej strane.
Umiestnite úsek plášťa na kolese a okraj vložte do ryhy kolesa. (17-2)
Zvyšný plášť umiestnite na kolese a preskúšajte, či okraje pasujú do ryhy kolesa. (17-3)
Upravte vnútorný okraj plášťa na ryhy kolesa (17-4). V prípade potreby koleso pomaly točte.
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Obrázok č. 17

7/ V PRÍPADE PROBLÉMOV...
Robot sa neusadí dobre na dne bazéna:
Puzdro prístroja obsahuje ešte vzduch. Zopakujte procesy ponárania a a vykonajte ich
presne tak, ako je to uvedené v kapitole „ponorenie robota“.

Robot nejazdí po stenách/ viac hore:
Môže to byť z dvoch dôvodov:
 Filter je plný alebo znečistený: je treba ho len vyčistiť;
 Aj keď voda vyzerá byť číra, v bazéne sú mikroskopicky malé rastliny, ktoré nie sú
rozpoznateľné voľným okom, spôsobujú klzkosť stien a robotovi prekážajú na stenách
pri výstupe hore. Silnou chloráciou ľahko znížite pH. Nenechávajte robota počas
chlorácie vo vode.

Pri štartovaní sa robot vôbec nehýbe:
 Preverte, či je v zásuvke, do ktorej je zapojený ovládací box, prúd.
 Preverte, či ste zapli jeden z 2 programov a či sa zapla kontrolka vybraného programu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na Vášho predajcu.

Programové kontrolky I a II striedavo blikajú:
Váš robot stanovil problém alebo sa pri chode vyskytol problém.
 Vytiahnite kábel zo zásuvky, čakajte 20 sekúnd a potom ho znova zapojte.
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Zaistite, aby bol kábel správne zapojený do ovládacieho boxu.
Preverte, či otáčanie kief je znemožnené čiastočkami nečistôt a či vrtuľa nie je
zablokovaná nečistotami resp. cudzími telieskami.
 Vyčistite filter.
 Začnite hneď potom opäť program čistenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na Vášho predajcu.

Odstránenie poruchy v prípade blikajúcej kontrolky:
Blikajúca kontrolka ukazuje na viacero problémov, ktoré sa môžu objaviť na ovládacom boxe
alebo na robotovi. Tieto informácie nevyhovujú bezpodmienečne dôležitým problémom.
Stlačte tlačidlo
, ak chcete vypnúť blikajúcu kontrolku a začať potom nový cyklus:
 Ak prístroj funguje asi 5 minút bez problémov, ide o bezvýznamný problém.
 Ak kontrolka stále bliká, preverte robota podľa ďalej uvedeného postupu.
Ak aj po preverení kontrolka bliká, obráťte sa na Vášho predajcu. V žiadnom prípade
neotvárajte ovládací box.
Problém: kontrolka začne blikať hneď po zapnutí prístroja (<20 sekúnd).
Riešenie:
 Preverte, či je plávajúci kábel pripojený k ovládaciemu boxu.
 Odpojte plávajúci kábel od ovládacieho boxu a potom opäť správne zapojte.
 Overte si, či sa robot správne ponoril.
 Potom začnite nový cyklus čistenia a skontrolujte, či sa vrtuľa točí (voda sa objaví na
zadnej strane robota) a či sa 2 kolesá točia (cyklus čistenia).
 Ak sa vrtuľa netočí, skontrolujte, či nie je zablokovaná nečistotami.
Postup:
 Skontrolujte, či bol kábel ovládacieho boxu vytiahnutý alebo plávajúci kábel od
ovládacieho boxu.
 Nadvihnite kryt.
 Odstráňte filter.

Obrázok č. 18
 Odskrutkujte skrutku od mriežky (Obrázok 18-1).
 Tlačte na okraje mriežky (18-2) a ťahajte súčasne do hora (18-3).
 Nadvihnite koniec vodiča prúdu (18-4) a vezmite ho súčasne z prístroja. (18-5).
 Vyčistite vrtuľu alebo vodič prúdu a namontujte všetky časti opäť správne do robota.
 Preverte fungovanie robota ešte raz v bazéne: ak sa vrtuľa netočí, obráťte sa na
svojho predajcu.
Ak sa koleso alebo obe kolesá viac netočia, obráťte sa na svojho predajcu.
Iný problém: kontrolka začne blikať počas cyklu čistenia.
Riešenie:
 Ak robot vstrebáva na 60 sekúnd vzduch, začne blikať kontrolka. Ponorte prístroj
opäť pod vodu.
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8/ ZHODA
Prístroj bol skoncipovaný a zhotovený podľa nasledujúcich noriem:
Podľa smernice elektromagnetickej znesiteľnosti (EMV): 2004/108/EHS a noriem:
EN 55014-1: 2000 + A1:2001 +A2:2002
EN 55014-2: 1997 + A1:2002
IEC 60335-2-41 5 (3. vydanie) + A1:2004
IEC 603335-1: 2001 (4. vydanie) (vr. kor. 1:2002) + A1 2004 (vr. kor. 1:2005) + A2:2006 (vr.
kor.:2000)
Podľa smernice pre nízke napätie: 2006/95/EHS a noriem:
EN 60335-1: 2002 + A1:2004 + A2: 2006 + A11:2004 + A12:2006
EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004
Produkt zodpovedá všetkým uvedeným normám.
Produkt bol testovaný pri normálnych podmienkach nasadenia.
BEZPEČNOSTNÉ NORMY:
VortexTM 3 - VortexTM 4 bol ohodnotený ETL ako vyhovujúci
relevantným podkladom IEC 60335-2-41

KONFORMITA R&TTE: VORTEXTM4
BZT-ETS certification GmbH potvrdzuje zodpovedne za seba, že produkt RONE O24A firmy
ELPRO INNOTEK s.p.A, Via Piave, 23 – 131020, pre ktorý bolo vydané toto potvrdenie,
zodpovedá platným normovacím dokumentom a normám.
>EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09): elektromagnetická znesiteľnosť a spektrá rádiovej
frekvencie (ERM), prístroje s nepatrným dosahom (SRD), rádiové vybavenie na použitie
v kmitočtových pásmach od 25 MHz do 1000 MHz pre úroveň výkonu do 500 mW.
Časť 3 harmonizovaná norma EN, ktorá pokrýva podstatné požiadavky podľa odstavca 3.2
smernice R&TTE.
>EN 301 489-03 (2000-07): elektromagnetická znesiteľnosť a spektrá rádiovejrádiovej
frekvencie (ERM); norma pre elektromagnetickú znesiteľnosť (EMV).
Časť 3 špecifické podmienky pre prístroje s nepatrným dosahom (SRD), ktoré fungujú
s frekvenciami medzi 9 kHz a 40 GHz.
>EN 60 065 (1998): audio, video prístroje a analógové elektronické prístroje

9/ VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA
Skriňa sieťového napätia: 230 V 50 Hz
Sieťové napätie robota: jednosmerné napätie 30 V
Príkon: max. 150 W
Dĺžka kábla: 18 m al. 21 m (VortexTM 4)
Rozmery robota (LxTxH): 43 x 48 x 27 cm
Rozmery balenia (LxTxH): 56 x 56 x 56 cm

Hmotnosť robota : 9,5 kg
Hmotnosť balenia: 19 kg
Kapacita filtra: 100 mikrometer
Teoreticky čistená šírka: 270 mm
Prietok čerpadla: 16 m3 /h
Doba trvania cyklov: 1,5 hod. 2,5 hod.

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek neohlásene zmeniť tieto špecifikácie. Roboty
VortexTM3 a VortexTM4 boli síce testované v rozličných bazénoch, napriek tomu však
ZODIAC nemôže zaručiť za perfektnú spôsobilosť robota v prípade určitého bazénu.
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10/ VAŠA GARANCIA
Predložené podmienky garancie zodpovedajú dátumu tlače platného francúzskeho
zákonodarstva.

Podmienky
Garantujeme Vám, že materiál je technicky bezchybný a nevykazuje žiadne nedostatky na
materiáli alebo pri výrobe, aby zodpovedal v okamihu jeho uplatnenia na trhu technického
vývoja a stavu techniky.
Zmeny, ktoré boli na našom produkte neskôr prevedené (zlepšenia alebo zmeny, ktoré
prispeli k technickému pokroku produktu), nevedú z našej strany k zásahom. Naša garancia
sa obmedzuje na opravu alebo výmenu prístroja, ak je uznaná chyba. Volíme z daných
možností, pričom uplatnenie garancie nemôže prekročiť priamo vzniknuté škody
a nevzťahuje sa na neprimerane vysoké náklady kupujúceho alebo predávajúceho.
Garancia prepadá mocou zákona, ak boli vykonané zásahy na prístroji vykonané treťou
osobou, ktorá nepatrí k nášmu servisu alebo nami neschválené zásahy na prístroji alebo ak
sú zrealizované bez nášho písomného súhlasu. Garancia prepadá mocou zákona taktiež pri
inom použití, ako je uvedené v užívateľskej príručke, ktorá je dodávaná pri kúpe produktu
spolu s ním. Platí každá zákonná garancia ako texty zákony opísané v článku 1641
Občianskeho zákonníka, ktoré sa objavia po vydaní predloženej garancie a ktorých obsah
verejne platí, platí automaticky, aj keď sa odlišuje od predloženého doslovného znenia.

GARANCIA JE VYLÚČENÁ V NASLEDUJÚCICH PRÍPADOCH:





Normálne opotrebovanie opotrebovaných dielov, ako napríklad plášť, kefy, ozubený
prevod alebo filter.
Elektrické škody, ktoré vznikajú úderom blesku alebo nesprávnym elektrickým
pripojením.
Zlomy vzniknuté nárazmi alebo nesprávnym používaním (vrátane robota,
príslušenstva a kábla).
Opravy alebo výmena, ktoré sa udiali v rámci garancie, nemôžu dobu platnosti
garancie prístroja ani posunúť ani obnoviť.

Doba platnosti garancie
Dobu splatnosti garancie predstavujú 2 roky od dátumu fakturácie prvého používateľa.

Predmet garancie
Počas stanovenej doby platnosti garancie bude nahradená firmou ZODIAC každá časť, ktorá
bola uznaná ako chybná pri použití, novým dielcom alebo dielcom v dobrom stave použitia.
S výhradou určení francúzskeho občianskeho zákonodarstva, ktoré môžu eventuálne vstúpiť
do platnosti po vydaní stanovenej garancie preberá používateľ cestovné a mzdové náklady.
V prípade vrátenej zásielky do závodu preberá používateľ dopravné náklady, mzdové
náklady hradí výrobca.
Odstavenie a výpadok z užívania prístroja pri oprave nevzniká nárok na odškodnenie.
Zákonná garancia predávajúceho platí ďalej v každom prípade podľa článku 4 dekrétu č. 78464 zo dňa 24. marca 1978.

Škody spôsobené transportom
Prístroje sú doručované na vlastné riziko používateľa. Používateľ preto musí pri doručení
skontrolovať, či je prístroj v dobrom stave. Neručíme za škody, ktoré môže spôsobiť
transport.
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VAROVANIE PRI POUŢITÍ ROBOTA VORTEXTM3 a VORTEXTM4
V BAZÉNE S VINYLOVÝM NAVSRTVENÍM
Povrch určitých vzorkovaných vinylových navrstvení sa môže rýchlo opotrebovať
a vzorky zmiznú kontaktom s objektmi ako napríklad kefky na čistenie, hračky, pomôcky
pri plávaní, rozdeľovače chlóru a automatické bazénové čističe. Vzorky určitého
vinylového navrstvenia môžu byť rozškriabané jednoduchým trením ktoré môže spôsobiť
napríklad kefka na čistenie. Farba vzorku môže taktiež zmiznúť počas inštalácie alebo pri
kontakte objektov v bazéne. Zodiac neručí za zmiznuté vzorky alebo rozškriabanie
vinylového navrstvenia, preto sa garancia na tieto javy nevzťahuje.
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