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WEDA B600 

Návod na použitie a pokyny k údržbe 
 
1. Štandardné prevedenie pozostáva z: 
 

1. �isti� s krytom ako aj 40 m plávajúci kábel, možné odpoji� od ochranného 
transformátora pomocou zasúvacieho spoja. 

2. Filtra�ný systém pozostávajúci z vnútorného a vonkajšieho vrecka (x 2) , odtoková 
rúra a svorky. 

3. Transportný vozík na 4 kolesách s možnos�ou aretácie, s pevne namontovaným 
ochranným transformátorom so sie�ovým spína�om a FI – ochranný spína� 
bludného prúdu. 

 
2. Technické údaje B600 
 

Vyrobené pod�a smernice 89/392/EEC. Pod�a EN60-335-1 ako EN60-204 
v dopl�ujúcich �astiach. 
 
2.1 �isti� bazénov 
 
Miery (d�žka x šírka x výška) 800 x 600 x 300 mm 
Hmotnos� agregátu (vo vzduchu) 50 kg 
Hmotnos� agregátu (vo vode) 7 kg 
Sacia šírka 600 mm 
Sacia kapacita 1000 l/min pri 0,5 m 
Max. pracovná h�bka  7 m 
Rýchlos� 0,2 alebo 0,4 m/s 
Maximálna teplota vody 40°C 
Hodnota pH v bazéne 5-8 
Motor �erpadla 42 VAC, 3 fázy, 2900/3450 UPM,  

50/60 Hz, izola�ná trieda F 
Max. privedený výkon 2,3 kW 
Trak�ný motor 42 VAC, 3 fázy, 2900/3450 UPM,  

50/60 Hz, izola�ná trieda B 
Menovitý výkon 0,15/0,25 kW 
Max. hlu�nos�  70 dB 
Magnetová spojka 42 VDC, 0,6 A 
Krytie IP 68 
Filtra�né vrecko 125 my, polyester 2 x 04 m2 
 
2.2 Transportný vozík s ochranným transformátorom 
 
Rozmery (d x š x v) 1200 x 600 x 880 mm 
Ochranný transformátor 3 kVA, 3 fázy, izola�ná trieda typ 1 
Primárne napätie 230 / 400 / 415 V 
Max. sekundárne napätie 50 V (chod naprázdno) 
Krytie IP 45 
 
Ochrana proti pre�aženiu/ spína� prúdu 

12 / 5,7 / 5,5 A 
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kombinovaný; nastavite�né hodnoty 
Menovitý prúd primárna strana 10,5 A – 230 V, 4,6 A – 400 V a 4,3 A – 

415 V 
Menovitý prúd sekundárna strana 36 A – 48 V 
Hlavná poistka 10 A a FI 
Skúšky Semko, EMC 

 
3. Inštalácia a starostlivos� 
 

3.1 Kontrola štítkov 
 
Skontrolujte typový štítok na skrinke transformátora (pozri obrázok 1). Ochranný 
transformátor by mal by� ur�ite napojený konektorom isteným spína�om FI. Pripojené 
napätie možno skontrolova� po odmontovaní veka transformátora. Pozri ozna�enia 
napätia na spojovacích svorkách.  
Skontrolujte spína� prúdu. Jedna prípadná zmena ochrany je možná tak, že sa stla�í 
modrý kláves „Reset“ na skrinke transformátora. 
Dbajte na varovný štítok!  (pozri obr. �. 2) 
Pre�ítajte typový štítok �isti�a. Všimnite si, že symbol uzemnenia chýba, lebo �isti� sa 
napája na transformátor.  
Na sie�ovom spína�i používajte vždy pevne nainštalovaný a otestovaný spína� FI. 
Spína� FI treba zvoli� pod�a ustanovení krajiny, v ktorej sa vysáva� používa. 
Skontrolujte správnu hrúbku a stav poistiek. 
Skontrolujte spína� FI.   
 
obrázok �. 1      obrázok �. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Ru�ná skrinka 
 
Pä� kolískových spína�ov a ich funkcie (obrázok �. 3): 
1.  (x 2) V�AVO alebo VPRAVO 
Spína�e sa vracajú automaticky do nulovej pozície. 
2.  ŠTART/STOP a VPRED / VZAD. 
Funkcie sa rušia manuálne. 
Spína� zostane zakaždým v zvolenej pozícii. 
Ak je spína� v strednej polohe, �isti� sa zastaví (STOP). 
3. MANUÁLNA alebo AUTOMATICKÁ  
prevádzka prebieha v práve zvolenej pozícii spína�a. 
4. Reguluje rýchlos�. 
Normálna pozícia je L (pomaly); pre rýchly  
spôsob prevádzky treba zvoli� pozíciu H (rýchlo). 
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3.3 Sie�ový spína� 
 

 Pripojte sie�ový kábel. Zapnite sie�ový spína� na ochrannom transformátore. Ak sa 
 zapne kontrolná lampi�ka, beží vysáva� opa�ne. Vypnite a oto�te fázy v oto�nom 
 segmente konektora. Kábel pripojte a opä� vyskúšajte. 
 

4. Spustenie �isti�a do bazénu 
 

• Skontrolujte, �i sa v bazéne nenachádzajú žiadne osoby. 
• Dopravte �isti� do stredu dlhšej strany bazénu, dodržte minimálny odstup od 

okraja bazénu 2 metre.  
• Zadné kolesá na vozíku s transformátorom zablokujte.  
• Rampu úplne vytiahnite a spustite ku dnu. Rampa sa nachádza na vozíku vpredu.  
• Sie�ový spína� má by� na „0“. 
• Uistite sa, že sa tla�idlá ŠTART/STOP a VPRED/VZAD v ru�nej skrinke 

nachádzajú v strednej polohe. Spína� AUTOMATIKA na pozícii MAN.  
• Odtokovú rúru pripojte na vývod �erpadla. Hadicové príchytky pripevnite na 

spodnej drážke odtokovej rúry. 
• Dve filtra�né vrecká s �ervenými pásmi z vonkajšej strany vložte do každého 

z ochranných vreciek. 
• Dvojitý filter vložte do odtokovej rúry a dôkladne pripevnite hadicovými 

príchytkami (s gumou) na drážkach odtokovej rúry. 
• Rozvi�te plávajúci kábel a vložte ho do vody. Dôležité ! Kábel musí  by� chladený 

vodou. 
• Pod�a potreby uvo�nite kábel na transformátore, aby ste vyrovnali príp. zauzlenia 

na kábli. 
• Zasu�te sie�ovú vidlicu do Vášho zdroja el. prúdu, a potom zapnite sie�ový spína� 

na transformátore. 
• Dopravte bazénový �isti� pomocou príru�nej skrinky na transportnom vozíku do 

bazénu. 
• Ak sa �isti� vnorí do bazénu, držte kábel tak, aby �isti� pomaly (tak, aby sa 

predišlo škodám na vysáva�i alebo na dne) klesol do bazénu. H�bka vody by mala 
ma� aspo� 1 m, aby sa predišlo škodám na vysáva�i. 

• Aby ste vy�istili bazén, využite ru�ný pohon alebo automatický (pozri pokyny 5.1a 
5.2). 

 
5. Prevádzka �isti�a 
 
 5.1 Ru�ná prevádzka (obrázok 4) 
 
 Najskôr ve�te bazénový �isti� po dne pozd�ž stien bazénu. Ve�te ho potom pre� tak, 
 že necháte �isti� beža� vpred a vzad od steny ku stene. Ak je nutné vy�isti� ve�mi 
 špinavé miesto, ve�te �isti� tam a nechajte ho nieko�ko krát cez neho prejs�. 
 Poznámka ! Pri ru�nej prevádzke je funkcia líšt s koncovým spína�om vypnutá. 
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5.2 Automatická prevádzka (obrázok 5) 
 
Dopravte prístroj do pozície tak, aby sa nachádzal paralelne k jednej z krátkych strán 
bazénu. �isti� pôjde potom k proti�ahlej dlhej strane. Tam zmení svoj smer tým, že sa 
v nejakom uhle (pozri 7.2 Nastavenie lišty s koncovým spína�om) po dne vráti. Na druhej 
strane zaujme �isti� opä� priamu pozíciu, predtým než sa vráti spä�. 

 
   obrázok 4    obrázok 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na obrázku je uhol �ahko prehnaný – v praxi by mal uhol vyzera� tak, aby �isti� �istil dno 
krížom-krážom a bez vynechania akejko�vek plochy. Nastavenie lišty s koncovým 
spína�om pozri Nastavenia (7.2). 
 
5.3 �istenie stien bazénu  
 
Vysáva� pripravte tak, aby sa gumené pravítko (predná a zadná strana spodnej dosky) 
dostalo do svojej najhlbšej pozície.  
�isti� prive�te k stene, ktorú má vy�isti�. 
�isti� zastavte. Pri bežiacom motore �erpadla �isti� zdvihnite pritiahnutím kábla. 
Prístroj pri vynorení z vody držte za nárazníkovú lištu. �isti� sa prisaje pevne na stenu, 
akonáhle na nej rovno sedí. 
�isti� nasmerujte paralelne s vodnou hladinou. �isti� ve�te už len vpred a vzad cez 
plochy stien. 

 
6. Vybranie �isti�a z bazénu 
 
• Ve�te �isti� zadnou stranou k stene bazénu najbližšie ako je možné k transportnému 

vozí�ku.  
• Uve�te �isti� do pozície „stá�“ tak, že stla�íte tla�idlo „0“. 
• Vyzdvihnite �isti� pomocou kábla na povrch. Pomocou prídavnej šnúry a 

plávajúceho kábla vytiahnite �isti� von. Ešte �ahšie to ide, ke� siahnete po 
nárazníkovej ty�i a tak, že stla�íte tla�idlo „vzad“ na ru�nej skrinke, vytiahnete �isti� 
z bazénu. 

• Potom ve�te �isti�  (�elom vzad) na transportný vozík. 
• Ke� je �isti� na transportnom vozíku, uve�te ho opä� do pozície „Stá�“ tak, že stla�íte 

tla�idlo „0“. 
• Vypnite sie�ový spína�. Vytiahnite vidlicu a navi�te sie�ový kábel. Navi�te plávajúci 

a riadiaci kábel. 
• Zasu�te rampu do vozíka a odblokujte kolesá. Odve�te transportný vozík s �isti�om 

od bazénu. 
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6.1 Opatrenia po použití 
 

 Uistite sa, že je prerušený prísun prúdu. 
 Vyberte filter a opláchnite ho �istou vodou. 
 Z kief a kolies odstrá�te predmety ako nitky, vlasy, žuva�ky at�. 
 Položte �isti� na stranu. Oto�te bežiace koleso palicou alebo nie�ím podobným (nie 
 prstami), aby ste sa uistili, že vo�ne rotuje.  

 Odnímte odtokovú rúru s dvojitými filtrami od vývodu �erpadla. Odnímte dvojitý 
 filter z odtokovej rúry. 

 Filtra�né vrecko vyberte z ochranných vreciek. Odtoková rúra, filtra�né a ochranné 
 vrecko opláchnite vodou, filtra�né vrecko obrá�te a opláchnite. 
 Odnímte kryt, aby ste mohli vy�isti� vnútro �isti�a �erstvou vodou. 
 

7. Nastavenia 
 

7.1 Nastavenie senzorov lišty s koncovým spína�om 
 
(obrázok 6 a) Uvo�nite skrutku pod senzorom. Stla�te lištu s koncovým spína�om 
úplne dnu a skrutku �ahko na�as pritiahnite pod lištu s koncovým spína�om. 
(obrázok 6 b) Nechajte lištu s koncovým spína�om vráti� sa vlastnou silou spä� do jej 
pôvodnej polohy. Teraz skrutku uvo�nite a vytiahnite senzor ešte o 1-2 mm 
a pritiahnite ho skrutkou. (Poznámka: Nepritiahnite skrutku príliš pevne, lebo 
poškodíte senzor).  
Zapnite �isti� na automatický pohon. Ak zatla�íte na lištu s koncovým spína�om, 
nemala by nasta� žiadna reakcia. Ale ke� potla�íte sú�asne oba konce lišty, �isti� po 2 
sekundách zmení smer.       
 
Obrázok �. 6   
 
 
           a) pozícia stla�ená      gumená lišta 
         
 
 

 
    kábel  senzor 
  
                 skrutka 
 
 
 
 

 b) pozícia k�udná       gumená lišta 
 
       
       

 
kábel                senzor 
  
        
               skrutka 
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7.2. Nastavenie líšt s koncovým spína�om 
 
Aby ste kompletne vy�istili bazén pri automatickej prevádzke, je nutné nastavi� ur�itý uhol 
(pozri obrázok 5). Na to treba nastavi� lištu s koncovým spína�om. 
Uvo�nite 2 skrutky s maticami, ktoré držia lištu s koncovým spína�om.  
Nastavte jednu lištu s koncovým spína�om tak, aby už neležala paralelne k ostatným.  
Obe skrutky opä� pritiahnite. 
Skontrolujte, �i možno lištou s koncovým spína�om hýba�.   
 
7.3 Natiahnutie hnacieho reme�a 
 
Napínacia kladka je nastavite�ná pre nastavenie napnutia hnacieho reme�a. Uvo�nite 
pripevnenie kladky v ráme. Nastavte napínacou kladkou smer hore alebo dolu. Napínaciu 
kladku opä� upevnite v ráme. Napnutie napínacieho pásu by malo by� nastavené ako na obr. 
�. 7. 
 
obrázok �. 7 
 
 
 
 
 
 
           k�zavá ko�ajni�ka 
 
7.4 Nastavenie tlaku na remeni  
 
Aby sa zaru�ila možnos� jazdy VPRAVO a V�AVO ako aj brzdenie pri STOP, musí by� 
pohonný tlak nastavený tak, aby bol hlavný tlak na k�zavých ko�ajni�kách. Takisto je možné 
nastavi� priamy výbeh nastavením pohonného tlaku. Tak napr. ak stla�íte tla�idlo vpred 
a vysáva� �ahá smerom doprava, treba napínací tlak na �avom napínacom páse zmenši�, aby 
išiel stroj rovno. Na nastavenie sa �isti� s natiahnutými pásmi postaví na rovnú zem.  

1. Uvo�nite štyri uzatváracie matice malých skrutiek na obidvoch pripevneniach na 
závite �erpadla. 

2. Nastavte matice tak, by vysáva� so všetkými 4 kolesami stál na podlahe. 
3. Nastavovacie matice teraz nastavte tak, aby sa každé koleso zvýšilo max. o 1 mm. 
4. Matice dotiahnite a poistite kontramaticami. 

 
    obrázok �. 8   obrázok �. 9 
 
 
             uzatváracia matica 
        (4 x)              
                vysáva� 
            nastavovacia matica               (poh�ad zboku) 
        (4 x)   
 
 
 
 
         malá skrutka 
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8. Údržba, servis, kontrola 
 
8.1 Utesnenie osí pri kolese �erpadla, mazanie a výmena, �asové intervaly 
 
�isti�e, ktoré sa používajú v h�bke 5 – 7 m, sa po 10 hod. prevádzky namažú mazacou 
hlavicou. Tesnenie sa vymie�a po 500 hod. pri ve�kých inšpekciách s kontrolou vlhkosti 
a ak je nutné s vysušením motora. 
�isti�e, ktoré sa používajú v h�bke menšej ako 5 m, sa mažú po 200 hod. Tesnenie sa 
vymie�a po 1000 hod., pri ve�kej inšpekcii s kontrolou vlhkosti a ak je treba vysušením 
motora. 
 
8.2 Mazanie lisom 
 
Použite len biele, netoxické mazivo firmy WEDA Poolcleaners so strieka�kou. Pä� 
vylisovaných hmôt strieka�ky sta�í. Dávajte pozor na to, aby mazivo nevytekalo. 
Naskrutkujte mazaciu hlavicu príp. ju vyme�te, ak nie je správne uzavretá. 
 
8.3 Predpisy pre mazacie prostriedky 
 
Pre strieka�ku na mastenie: WP biele, netoxické špeciálne mazivo WP �. 740388. 
Pre závit: olej API GL475W90, 100cc WP �. 740209. 
 
8.4 Kontrola po 200 hod. prevádzky 
 
8.4.1 Kontrola napínacích pásov 
Napnutie napínacích pásov skontrolujte a ak treba nastavte (bod 7.3) . 
8.4.2 Kontrola lišty s koncovým spína�om 
Skontrolujte lišty s koncovým spína�om tak, že ich zatla�íte rukou. Ak sa lišty 
s koncovým spína�om po od�atí ruky nevrátia do pôvodnej polohy, demontujte ich 
a namažte. 
8.4.3 Kontrola gumeného pravítka na spodnej doske – pozri bod 5.3 
 
8.5 Ve�ká inšpekcia a servis �isti�a po cca 1000 hod. prevádzky. 

 
 

9. Špeciálne vybavenie 
 
9.1 Timer – zapínacie hodiny: pozri samostatný návod na obsluhu „WEDA B600 -Timer“. 
9.2  Dia�kové riadenie: pozri samostatný návod na obsluhu „Dia�kové ovládanie B600“. 
9.3. Pripojenie na hadicu: Pozri samostatne WEDA „Nákresy a náhradné diely B600“. 
9.4  Náradie: Normálne štandardné náradie ako aj sada náradia WP �. 604387. 
     Strieka�ka na mazanie WP �. 214305 je obsahom dodávky. 
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10. Dôležité 
 
� Vyhnite sa tomu, aby �isti� bežal mimo vody dlhšie ako 10 min. 
� Používajte len náhradné diely firmy WEDA! 
� Max. 0,5 barov pretlak pri kontrole tesnosti �isti�a. 
� Nikdy ne�ahajte za zásobovací/ riadiaci kábel !  
� Ne�ahajte káble po dne. 
� Vyhýbajte sa zamotaniu kábla. Ak sa plávajúci kábel zamotal, tak jednoducho prerušte 
 spojenie na transformátore. 
 DôLEŽITÉ! Predtým vypnite prúd! 
� Nikdy nevkladajte prsty alebo iné predmety do prívodu a odvodu vody, ke� beží 
 �erpadlo! 
� Nikdy �isti� nepoužite, ke� sú v bazéne �udia! 
� FI-spína� pravidelne pod�a predpisov kontrolujte! 
� Neostriekajte transformátor nikdy vodou. 
 POZOR! Pri všetkých prácach na �isti�i a na transformátore dbajte na to, aby bol 
 sie�ový spína� odtiahnutý. Práce na transformátore prevádza len odborný personál! 
 

VYBAVENIE NESMIE BY� POUŽITÉ V PROSTREDÍ 
OHROZENOM EXPLÓZIOU ALEBO POŽIAROM. 
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PRÍSLUŠENSTVO    9.1  Návod na obsluhu 
        Timeru – spínacích hodín 
        WEDA B600 
 
 

1. Pre�ítajte si „Návod na obsluhu  
 a pokyny na ošetrovanie WEDA B600“. 
 
2. Uve�te B600 do normálnej štartovacej  
 pozície. 
 
3. Skontrolujte, že uhol nárazníkovej ty�i je  
 správne nastavený. Možno to skontrolova� tak,  
 že �isti� vediete k stene a pozorujete, �i sa  
 dostane do želanej pozície. 
  
4. Nastavte štartovacie spomalenie a �as na timeri. 
 

0 = cca 15 min. 
10 = cca 10 hod. 

 
 
Pracovný �as: ako dlho má vysáva� pracova� (sa�). 
 
 
 
 
 
 

        5. Spína� v pozícii „1“. Pozor! 
        Hlavný spína� na transformátore 
        musí by� v pozícii „1“. 
 
        6. Príru�ná skrinka: Tla�idlo  
        VPRED/VZAD do pozície  
        VPRED. 

 
        Tla�idlo AUTO / MAN nastavte na 
        AUTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. B600 štartuje len po uplynutí nastaveného �asu spomalenia. 
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PRÍSLUŠENSTVO 
 
      9.2. DIA�KOVÉ RIADENIE B600 
             Návod na použitie 
 
1.  Prijíma� je zabudovaný na jednej strane skrinky transformátora a prijíma impulzy 
vysiela�a, tieto spracováva a posiela �alej na rovnakú zástr�ku ako príru�ná skrinka riadená 
káblom. Prijíma� je zásobovaný samostatným zdrojom prúdu.     
Prijíma� má k dispozícii spína� s 2 spôsobmi prevádzky: 
- manuálne – pri�om je vysáva� riadený pomocou dia�kovej obsluhy (rádiovo alebo káblom) 
- automaticky – pri�om beží vysáva� automaticky a smer jazdy sa mení, ke� sa stla�ia lišty 
s koncovým spína�om. 
 
2.        Vysiela� (dia�ková obsluha) má rovnaké funkcie ako príru�ná skrinka s riadiacim 
káblom. Aby sa zmenil smer jazdy treba stla�i� tla�idlo STOP. 
Príru�ná skrinka je vybavená kontrolnou lampou, ktorá ukazuje kapacitu batérie (batérie sa 
nachádzajú v príru�nej skrinke): 
 
 1. blikanie     = batéria je plná 
 2. stále svetlo   = batéria je takmer prázdna; �ím skôr ju vyme�te 
 3. žiadne svetlo = batéria je prázdna; vyme�te batériu 
 
Dia�kové ovládanie si vyžaduje 9 V batériu. 
Aby bolo možné vymeni� batériu, treba otvori� šachtu batérie. Tla�te na šípku veka šachty pre 
batériu a posu�te ho v smere šípky. 
        vpred 
 vysoká rýchlos�      
 (rýchly chod) 
       
 (len pre B600) 
 
 
 
 
 vies� v�avo                  vies� vpravo 
 
 
 
 
 
           
 
 
          vzad 
 
 
 
 
Miery: 85 x 145 x 50 mm 
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11. Vyskytujúce sa chyby / možné prí�iny 
 

Chyby 
 

 Prí�iny / odstránenie 

Bazénový �isti� ne�erpá a nehýbe sa. 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Odpálená poistka 
Defektný prívodný kábel  
Blokované koleso 
Prepálený ochranný kontakt spína�a 
Prepálené navíjanie statorov 
Nevyradené tla�idlo Reset 
 

Sie�ový spína� sa po krátkej dobe vypne. 1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

Blokované koleso 
Bludné sie�ové napätie 
Prepálené navíjanie statorov 
Ochranné relé proti pre�aženiu nastavené na 
minimálnu hodnotu 
Voda v �erpadle 
Pre�ažený motor 
 

Bazénový �isti� sa nepohybuje, ale 
�erpadlo pracuje.  

1 
2 

Magnetická spojka prešmykuje. 
Usmer�ova� pre magnetickú spojku defektný 
 

Bazénový �isti� sa �ažko otá�a, alebo 
jazdí len v jednom smere. 

1 
2 
3 
4 

Napnutie napínacieho reme�a je nesprávne. 
Tlak napínacieho reme�a je nesprávny. 
Uvo�nené magnetické spojky 
Olej alebo voda v magnetickej spojke 
 

Bazénový �isti� jazdí vzad, hoci je 
stla�ené  tla�idlo vpred. 
 

1 Fáza pripojená v nesprávnom poradí 

Bazénový �isti� nejazdí, hoci je sklon 
menej ako 30°. 

1 
2 
3 

Uvo�nené koleso 
Blokované koleso 
Magnetická spojka prešmykuje 
 

Napínací reme� pracuje nesprávne. 1 Magnetická spojka je príliš pevná 
 

Bazénový �isti� sa neotá�a ku stene, ke� 
je nastavená automatika. 

1 
 
2 

Senzor koncového spína�a nie je nastavený 
alebo je pokazený 
Elektrická chyba v príru�nej skrinke 
 

Bez spomalenia medzi jazdou vpred 
a vzad. 
 

1 Elektrická chyba v príru�nej skrinke 
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