NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO AVTOMATSKEGA
SESALCA ZA BAZEN

NAMESTITEV AVTOMATSKEGA SESALCA
1. Poskrbite, da je elastična guma ravna. Če ni, jo položite na toplo podlago za približno 1 uro (npr.
ploščice ob bazenu), nato pa jo ohladite z bazensko vodo, da se elastična guma aklimatizira z
vodo v bazenu.
2. Nataknite elastično gumo čez vrh sesalca in jo počasi premaknite do sesalne odprtine sesalca.
Elastična guma mora biti pod robom sesalne odprtine sesalca.
3. Cevi sestavite tako, da bo zadnji konec cevi ženski priključek, ki ga nataknete na vrtljiv konektor,
ki je na vrhu Avtomatskega sesalca. Idealna dolžina cevi je od sistema filtrirne naprave do
najdalše diagonale bazena + 1 do 2 dodatni cevi.

ZAGON AVTOMATSKEGA SESALCA
1. Odstranite zrak iz sistema, tako, da natočite vodo v Avtomatski sesalec. Pri tem pazite, da je
sesalec na najvišji točki.
2. Sklenite prosti konec cevi s pretočnim ventilom v smeri pretoka vode.
3. Prilagodite pretočni ventil tako, da bo zagotavljal podtlak.
4. Vključite filtrirni sistem in Avtomatski sesalec bo pričel s sesanjem.
OPOZORILO! MED OBRATOVANJEM ČRPALKE NE SMETE ODKLOPITI SESALCA OD
PRIKLJUČNE CEVI.

PRILAGOJENA NASTAVITEV PRETOKA GLEDE NA VAŠ ČISTILNI SISTEM
Gibanje in učinkovitost sesalca sta odvisna tudi od vašega bazena (učinkovitosti filtrirnega sistema,
dolžine cevi, oblike in globine bazena), zato je pomembno, da naredite pravo nastavitev pretočnega
ventila.
OPOZORILO! ŽIVLJENSKA DOBA SESALCA SE LAHKO DRASTIČNO ZMANJŠA, ČE PRETOČNI
VENTIL NI PRITRJEN ALI PRAVILNO NASTAVLJEN.
Avtomatski sesalec zagotavlja optimalen pretok vode pri nizkih zarezah od 1 – 4 , (tako je tudi prednastavljen), lahko pa se jakost pretoka spreminja tako, da prestavite silo vzmeti po eno zarezo do točke,
ki vam omogoča optimalno gibanje sesalca po bazenu.

Nastavitev pretočnega ventila

VZDRŽEVANJE
NAPLAVNINE – Za zagotovitev nemotenega delovanja vašega sesalca je potrebno poskrbeti za čistost
filtrirnega sistema (peščenega filtra, filtra iz umetne mase, filca, črpalke ( odvisno od sistema, ki ga
uporabljate)). Filter čistite v ustreznih intervalih. Če je filter neočiščen se tam zadržujejo nečistoče in s tem
onemogočajo sesalcu nemoteno delovanje, saj zmanjšujejo pretočnost vode skozi filter. Glede na
delovanje filtrirnega sistema je potrebno pre-nastaviti vrednost na pretočnem ventilu.

POŠKODBE IN OBRABA
Zagotoviti je potrebno, da elastična guma, gumijasti obroč, varovalna letev in kladivo niso poškodovani.
Ko postaneta elastična guma in pritrdilni obroč obrabljena oziroma celo raztrgana, izgubi sesalec
sposobnost sesalnega učinka, ker se odlepi od stene oziroma tal. Zato je potrebno obrabljene ali
raztrgane dele zamenjati. Varovalna letev omogoča, da sesalec spremeni smer, če pride do stopnic, roba
ali zidu. V primeru poškodbe varovalne letve je le-to potrebno zamenjati. Kladivo je zelo vzdržljivo, vendar
ga je potrebno redno pregledati in v primeru obrabe ali poškodbe, zamenjati.

CEVI: Cevi morajo biti ravne in fleksibilne. Če niso ravne, jih pred uporabo za nekaj ur postavite v raven
položaj na sonce. Sicer naj bodo cevi hranjene v ravnem položaju in naj ne bodo izpostavlene direktnemu
soncu. Če postanejo cevi krhke oziroma celo preluknjane, jih je potrebno zamenjati.

UPORABA KEMIKALIJ IN AVTOMATSKI SESALEC: Močne reakcije kemikalij lahko spremenijo oz.
obledijo izgled sesalca, vendar ne vplivajo na njegovo delovanje. Da bi prišlo do minimalne spremembe
barve vašega čistilca poskrbite, da bo Ph nivo in nivo kemikalij v bazenu pravšen. Ko se izvajajo šok
terapije je potrebno sesalec odstraniti iz bazena za vsaj štiri ure.

REŠEVANJE TEŽAV
Če imate težave z delovanjem avtomatskega sesalca, prosimo sledite naslednjim napotkom:
AVTOMATSKI SESALEC se ne premika oziroma se premika zelo počasi
o
o
o

o
o
o

odprite pokrov kladiva, da sprostite kladivo in ga očistite vseh naplavnin, nato zopet namestite
kladivo in pokrov kladiva in se prepričajte, da se kladivo v komori premika
preverite, da ni lepljivih, grudastih naplavnin v čistilni košari (filtru)
preverite, če je zadosten pretok (podtlak) v vašem filtrirnem sistemu in da filtrirni sistem deluje kot
zapisano v navodilih proizvajalca filtrirnega sistema. Če je potrebno sperite filtrirni sistem, da
zagotovite (povečate) maksimalen pretok in podtlak v filtrirnem sistemu. Če je sesanje zelo
močno, preverite, če je nastavitev na pretočnem ventilu sesalca pravilna. Pretočni ventil mora biti
nastavljen na takšno vrednost, da zagotovi maksimalen pretok vode skozi sesalec, ostali pretok
pa se reducira preko pretočnega ventila (bypass) (loputa pretočnega ventila se odpira lažje ali
težje –nastvimo z vzmetjo)
preverite, da ni prišlo do kakšnih lukenj, poškodb cevi in da so cevi pravilno sklenjene
preverite sesalčev gumijasti obroč, elastično gumo in kladivo, da niso morda poškodovani
oziroma prekomerno obrabljeni.
po potrebi zamenjajte poškodovane oziroma obrabljene dele

AVTOMATSKI SESALEC se malo premakne, potem pa se ustavi
o
o

o

upoštevajte napotke, ki so zapisani pod » Avtomatski sesalec se ne premika«
če je prevelika moč črpalke in je podtlak previsok, se bo sesalec prilepil na površino bazena in se
bo gibal zelo počasi, če se sploh bo. Zmanjšajte pretočnost vode tako, da na pretočnem ventilu
sesalca prenastavite (znižajte) reže na ventilu. Ostalo količino pretoka bo pretočni ventil
zreduciral po drugi poti (bypass).
priporočena vrednost pretočnega ventila je od 2 do 4 ( reže na ventilu)

AVTOMATSKI SESALEC se je prevrnil na »hrbet«, cevi pa so se pričele zapletati
o
o

preverite, da se vrtljivi konektor, na katerega je nasajena cev, prosto vrti
preverite, da ni akumuliranih naplavnin v vrtljivem konektorju oziroma, da ne ovirajo gibanja
konektorja

AVTOMATSKI SESALEC se v določenih točkah zatakne
o
o
o

dodajte oziroma odvzemite določen odsek cevi
preverite, da tok vode, ki prihaja iz čistilne naprave v bazen, ne ovira gibanja sesalca
če se težave nadaljujejo, pritrdite usmirjevalec pretoka tik nad sesalčevo priključno cevjo

AVTOMATSKI SESALEC se ne vzpenja po zidu
o

poskrbite, da pretočni ventil deluje nemoteno in se v njem in v filtrirnem sistemu ne zadržujejo
naplavnine. Nastavite pretok vode na višjo raven tako, da zagotovite močnejši pretok vode skozi
sesalec

AVTOMATSKI SESALEC se vzpenja iz vode
o

poskrbite, da pretočni ventil nemoteno obratuje in se v njem ne zadržujejo naplavnine. Nastavite
pretok na nižjo raven, da reducirate sesalni pretok skozi sesalec (reže na ventilu)

AVTOMATSKI SESALEC se giblje le v določenih segmentih (delih bazena)
o

poskrbite, da so cevi fleksibilne in se ne zapletajo

AVTOMATSKI SESALEC - Dvoletna garancija
Vaš sesalec je bil temeljito pregledan pred nakupom. Če po razpakiranju ugotovite, da kakšen del manjka
oziroma je poškodovan, prosimo, da nemudoma obvestite vašega zastopnika. Prosimo, da natančno
preberete navodilo za namestitev in delovanje Avtomatskega sesalca.
PROIZVAJALEC JAMČI, DA JE AVTOMATSKI SESALEC BREZ NAPAK V MATERIALU, STROKOVNO
IZDELAN IN DA BO NEMOTENO DELOVAL VSAJ DVE LETI OD DATUMA NAKUPA. To je edina
veljavna garancija. Vsaka druga garancija, ki izvira iz kakšnega drugega dokumenta za uporabo in
delovanje Avtomatskega sesalca, je izključena.
Iz garancije je izključeno naslednje:
1. Sprememba barve, ki nastane na sesalcu zaradi kemikalij, ki se uporabljajo za čiščenje
vode. Sprememba barve ne vpliva na samo delovanje sesalca in zaradi tega je izvzeta iz
garancije.
2. Poškodbe oziroma motnje v delovanju, ki so posledica prekomernega kloriranja oziroma
nepravilne kemijsko uravnovešene vode.
3. Starost vode in porušeno kemično ravnovesje vode lahko povzročijo, da se površina bazena
prične luščiti (pri betonskih bazenih) oziroma je prekomerno nagubana (pri gumijastih) bazenih.
Korozija zidov in/ali napake na dnu bazena lahko povzročijo napake v delovanju sesalca.
Uporaba sesalca v takem okolju je na lastno odgovornost. Zaradi tovrstnih nepravilnosti lastnik
bazena prevzeme nase vso odgovornost za napake, ki nastanejo na sesalcu in njegovem
delovanju.
4. Odrgnine in poškodbe cevi, ki nastanejo zaradi napačne uporabe ali namestitve.
OPOZORILO: Največ težav pri delovanju sesalca povzročajo naplavnine/trdi delci, ki blokirajo
kladivo (motnje pretoka) ali pa zamašen filter. To ni vključeno v garancijo in se šteje pod
zaračunano servisno storitev. Zato poskrbite, da bodo kladivo, filter, skimmer in črpalka čisti in da
bo zagotovljen zadosten pretok vode do sesalca.

Reklamacija se upošteva le na podlagi prodajnega prejemka oz. Računa. Reklamacija je veljavna le za
napake, pri katerih se dokaže, da kupec zanje nima krivdne vloge. Za priznanje garancije ali zamenjavo
sestavnih delov kontaktirate zastopnika, pri katerem ste sesalec kupili. Ob reklamaciji vedno priložite
dokaze o nakupu, datumu nakupa, ime zastopnika ter kratko razlago o napaki, ki se je pojavila. Naša
obveznost je, da popravimo oziroma zamenjamo poškodovane dele v okviru pogojev iz garancije ter
popravljeno vrnemo kupcu po povzetju.
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Gumijasti obroč
Elastična guma
Pokrov kladiva
Kladivo
Ogrodje sesalca
Varovalna letev
Tečaj
Vrtljivi konektor
Pritrdilna matica
Ročica
Vijak od ročice
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