DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ PRO PROVOZOVÁNÍ
VYSAVAČŮ DOLPHIN
A) Před připojením kabelu vysavače do napájecího zdroje se ujistěte, že je napájecí zdroj umístěn
minimálně 3 m od hrany bazénu. Rovněž je třeba, aby byl napájecí zdroj ve stínu. Umístění
napájecího zdroje na slunci může způsobit jeho přehřátí a spálení některých elektrických obvodů.
Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru pro připojení napájecího zdroje.
B) Pokud je Váš automatický vysavač Dolphin vybaven kombinovanými kartáči nebo kartáči Wonder,
lehce je stiskněte ve vodě, aby se nasákly vodou po celém jejich objemu. Nindy nenechte kartáče
Wonder seschnout. Pokud k tomu dojde, vysavač před spuštěním ponořte na 2 hodiny do bazénu,
aby kartáče Wonder změkly a nasály vodu.
C) Do bazénu odmotejte jen nutnou délku plovoucího kabelu vysavače, zbytek kabelu nechte stočený
na břehu bazénu.
D) Po ukončení každého čistícího cyklu vyjměte vysavač z bazénu, aby nedocházelo k předčasnému
stárnutí jeho plastových částí vlivem chemikálií obsažených v bazénové vodě.
E) Po ukončení každého čistícího cyklu vyčistěte a vodou opláchněte filtrační vak nebo kartuši.
Znečištený vak či kartuše značně zhoršuje účinnost čištění bazénu. Každé 2 měsíce vyperte filtrační
vak v pračce nastavené na bežný program pro syntetické tkaniny při teplotě vody 30°C.
F) Pokud je Váš vysavač vybaven kartáči Wonder, po vyjmutí z bazénu je opláchněte hadicí.
G) Pro bezvadný chod vysavače musí parametry vody Vašeho bazénu splňovat tyto limity:
- teplota vody 6-34°C
- ph 7,0 - 7,8
- Cl max. 4 mg/l
- obsah soli (NaCl) max. 5 kg/m3
H) Jednou týdně odpojte plovoucí kabel vysavače od napájecího zdroje, rozmotejte jej po celé délce
a nechte rozvinutý a vyrovnaný (bez překroucení) ležet na slunci několik hodin. Po uplynutí několika
hodin kabel stočte v co největších smyčkách a vysavač uložte pro jeho další použití.
I)Automatický vysavač Dolphin ukládejte ve stínu na vozík (Caddy), pokud není vozík součástí
vysavače, tak jej ukládejte otočený vzhůru, aby nemohlo dojík k pomačkání a deformaci čistících
kartáčů.

UŽIJTE SI KOUPÁNÍ VE SVÉM BAZÉNU VYČISTĚNÉM AUTOMATICKÝM VYSAVAČEM DOLPHIN
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