Doplnění návodu na obsluhu a údržbu
automatického bazénového vysavače

Digitální napájecí zdroj a
dálkové ovládání
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MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE
NA VOZÍK
1. Digitální napájecí zdroj je vybaven
adaptérem, který umožňuje umístit
zdroj na vysavačový vozík.
2. Na napájecí zdroj nasaďte
adaptér a pak zaﬁxujte do zámků
vysavačového vozíku - viz obrázek.

SPUŠTĚNÍ VYSAVAČE DOLPHIN
1. Zastrčte konektor plovoucího
kabelu vysavače do konektoru
digitálního napájecího zdroje.
2. Zastrčte přívodní kabel do
napájecího zdroje a pak jeho
koncovku do zásuvky 230 V stř.
3. Na napájecím zdroji stiskněte
hlavní spínač ON / OFF. Vysavač
ponořený na dno bazénu se
rozeběhne a začne odpočítávat
dobu nastaveného čistícího cyklu.
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• 100 - 250 V stř.
• 50 - 60 Hz
• 180 W
• výstup 30 V DC
• el. krytí IP 54

Dálkové ovládání umožňuje provozovat vysavač v automatickém nebo ručním
řízení chodu. V automatickém chodu lze měnit všechny přednastavené
parametry. V ručním chodu lze pomocí dálkového ovládání řídit směr chodu
vysavače.
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NASTAVENÍ PARAMETRŮ AUTOMATICKÉHO CHODU VYSAVAČE
Chcete-li měnit parametry automatického chodu vysavače, stiskněte
nejprve tlačítko výběru Automatický / Ruční chod a poté nastavte požadované
parametry dle následujícího výběru:

Cyklus Extra v
délce 3,5 hodiny.

Indikátor doby
čistícího cyklu.
Lze volit mezi
následujícími
cykly.

Rychlý cyklus
v délce 1,5
hodiny.

Indikátor doby
zpoždění startu.
Nastavení
doby zpoždění
čistícího cyklu.
Zpoždění
umožňuje vyčkat
do doby usazení
nečistot na dně
bazénu.

Okamžité
Zpoždění 1
zahájení čistícího hodinu.
cyklu.
Přednastaveno
z výroby.

Zpoždění 2
hodiny.

Indikátor
způsobu
čistění bazénu.
Umožňuje vybrat
tyto způsoby:

Standardní
čistění dna a
stěn bazénu.
Přednastaveno
z výroby.

Čistí pouze dno
a rohy bazénu
při standardní
rychlosti chodu.

Standardní
cyklus v délce
2,5 hodiny.
Přednastaven
z výroby.

Ultra-čistý
Vyšší sání a
pomalejší chod
vysavače.
Čistí jen dno a
rohy bazénu.

Čistí pouze stěny
a hladinovou
linku bazénu.

Poznámka:
• když nestisknete během 2 minut žádné tlačítko na dálkovém ovládání,
vysavač se sám přepne do dříve nastaveného automatického chodu
• když ukončíte způsob čištění Ultra-čistý nebo Pouze stěny, v dálkovém
ovládání se do paměti uloží předešlé nastavení parametrů.
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RUČNÍ ŘÍZENÍ CHODU VYSAVAČE
1. Stiskněte tlačítko
On / Off a dálkové
ovládání se přepne
na ruční řízení.
2. K ručnímu řízení
vysavače
používejte
šipky
řízení
směru
na dálkovém ovládání

OPUŠTĚNÍ RUČNÍHO ŘÍZENÍ A NÁVRAT DO AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
1. Pro ukončení ručního
řízení vysavače stiskněte 1x tlačítko výběru
Automatické / Ruční řízení
2. Na dálkovém ovládání
se zobrazí 3 řady ikon
s funkcemi nastavení
automatického
chodu
vysavače.

1. Pro změnu nastavení
parametrů
automatického chodu vysavače
použijte šipky řízení
směru:
parametr vyberte šipkami nahoru a dolu ,
nastavte šipkami vlevo a
vpravo.
2. Po zvolení změnu potvrďte stisknutím tlačítka
Set / Ok.
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MAYTRONICS DOLPHIN CLEANER
VYSAVAČ DOLPHIN

ZÁRUČNÍ LIST
WARRANTY REGISTRATION
MODEL / MODEL VYSAVAČE:
SERIAL No. / SÉRIOVÉ Č.:
PURCHASE DATE / DEN NÁKUPU(ZPROVOZNĚNÍ):
PURCHASER´S NAME-ORGANIZATION / JMÉNO UŽIVATELE(ORGANIZACE):
ADDRESS / ADRESA:
CITY / MĚSTO:
STATE / STÁT:
ZIP / PSČ:
SIGNATURE / PODPIS:
STAMP / RAZÍTKO:

____________________________________________
DEALER´S NAME / NÁZEV DEALERA: ASTRAL-BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, s.r.o.
ADDRESS / ADRESA:

DOUBRAVICE 86

CITY / MĚSTO:

DOBŘEJOVICE

STATE / STÁT:

CZECH REPUBLIC

ZIP / PSČ:

251 70

Please send this Warranty Registration and copy of the Packing List (Invoice) to the dealer´s
address within 14 days after putting the cleaner in operation, otherwise the warranty
period will start from the date of the distributor´s purchase.
Vyplněný záruční list zašlete na adresu dealera do 14 dnů od nákupu a zprovoznění
vysavače, jinak se bude záruční lhůta počítat od data našeho prodeje maloobchodnímu
distributorovi. K záručnímu listu přiložte kopii dodacího listu nebo daňového dokladu
prokazujícího datum nákupu vysavače.
Astral - bazénové příslušenství, s.r.o.
velkoobchod bazénovým příslušenstvím

