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WAŻNE WSKAZÓWKI: 

UWAGA: Urządzenie należy przechowywać w zadaszonym, czystym i 
suchym miejscu, poza zasięgiem działania bezpośredniego światła 
słonecznego, skrajnych temperatur i deszczu. Nie przechowuj urządzenia w 
garażu, lub jakimkolwiek miejscu, gdzie mogłoby zamarznąć. 

Możesz wyczyścić obudowę przy pomocy wody z mydłem. Unikaj 
stosowania rozpuszczalników w odniesieniu do komponentów plastikowych. 
Większość plastików ulega uszkodzeniu po wejściu w kontakt z wieloma 
typami komercyjnych rozpuszczalników. Korzystaj z czystej ścierki do 
usuwania pyłu, brudu, smaru, oleju etc. 

Ogólna konserwacja Twojego urządzenia czyszczącego to także 
okazjonalne czyszczenie O-ringów głowicy, a także stosowanie 
nietoksycznych, niewiążących się smarów silikonowych, takich jak np. Dow 
Corning 111. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze obracanie elementu i 
uzyskanie szczelnego połączenia. 

Nie pozwól nigdy, by płyn hamulcowy, benzyna, produkty naftowe czy oleje 
wchodziły w kontakt z komponentami plastikowymi. Zawierają one 
chemikalia, które mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć strukturę plastiku. 

 UWAGA

 OSTRZEŻENIE

Nie modyfikuj niniejszego narzędzia i nie twórz akcesoriów, których 
stosowanie z tym urządzeniem jest nieaprobowane. Jakakolwiek tego typu 
modyfikacja lub błędne zastosowanie  mogą skutkować sytuacją 
niebezpieczną, która może potencjalnie doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń ciała. 
Przedział silnikowy jest fabrycznie uszczelniony, nie można go wymienić. 
Nie próbuj, w żaden sposób, niszczyć lub rozkładać silnika lub 
jakichkolwiek jego komponentów. Zamiast tego, przekaż swoje urządzenie 
do autoryzowanego centrum serwisowego. Niewypełnienie tych instrukcji 
może spowodować unieważnienie gwarancji. 

INFORMACJE SERWISOWE 
UWAGA: Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być 
wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu. 
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SERWIS I ISTOTNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 UWAGA: 
Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być wykonywane 
przez autoryzowanego technika. 

 UWAGA:

By zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia 
ciała lub urządzenia, prosimy o postępowanie zgodnie z 
następującymi ostrzeżeniami: 

 Otwieranie obudowy silnika wystawia jego elementy na wpływ 
czynników zewnętrznych. Nigdy nie pozwól, by woda dostała się do 
wnętrza obudowy - naruszy to Twoją gwarancję i doprowadzi do 
nieodwracalnych uszkodzeń napędu urządzenia. 

 Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.

 Niepostępowanie zgodnie z powyższymi ostrzeżeniami może 
prowadzić do pożaru, lub do poważnego uszkodzenia ciała. 

 Nie korzystaj z  urządzenia, jeżeli jest ono w jakikolwiek sposób 
uszkodzone. 

 Korzystaj z urządzenia jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, 
opisanym w ramach niniejszej instrukcji. Korzystaj wyłącznie z 
akcesoriów i filtrów dostarczonych przez Water Tech. 

 Nie korzystaj z tego urządzenia do czyszczenia otworów w basenie. 
Zostało ono zaprojektowane do ogólnej konserwacji basenów i spa. 

 Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do stosowania pod wodą. Nie 
próbuj stosować urządzenia do czyszczenia czegokolwiek, poza 
Twoim basenem lub spa. Twoje urządzenie nie jest przeznaczone do 
stosowania w roli odkurzacza ogólnego przeznaczenia. 

 Należy uważnie nadzorować dzieci, jeżeli korzystają one z urządzenia. 
Nie pozwól by urządzenie to było stosowane w charakterze zabawki. 

 Niniejsze urządzenie wytwarza ssanie. Niniejsze urządzenie wytwarza 
ssanie. Dlatego włosy, luźna odzież, palce i inne części ciała muszą 
znajdować się z dala od jego otworów i części ruchomych. 

 NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO URZĄDZENIA DO 
CZYSZCZENIA SPA/BASENÓW W WODZIE BEZ NADZORU, GDY 
JEST WYŁĄCZONE LUB PO WYCZERPANIU JEGO BATERII. 
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 Urządzenie musi być umieszczone pod wodą, by działać prawidłowo.

 Gdy nie jest w użyciu, Pool/Spa Cleaner należy przechowywać w 
zadaszonym, czystym, suchym miejscu. Nie należy zostawiać go pod 
wodą, bezpośrednio pod wpływem światła słonecznego, nie wolno 
także wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. 

 W przypadku długotrwałego przechowywania, należy usunąć baterie z 
urządzenia. Nigdy nie pozostawiaj baterii we wnętrzu urządzenia na 
dłuższe okresy. 

 Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli worek odkurzacza i osłona głowicy nie 
są umieszczone na miejscu. 

 Wymień natychmiast uszkodzone worki filtrujące.

 Unikaj zasysania twardych obiektów o ostrych krawędziach, mogą one 
uszkodzić wewnętrzne powierzchnie filtra. 

 Nie korzystaj z urządzenia do zbierania toksycznych lub palnych 
substancji, nie używaj go w obecności wybuchowych lub łatwopalnych 
gazów. 

 Nigdy nie wkładaj lub nie wrzucaj żadnych obiektów, do żadnego z 
otworów w urządzeniu. Staraj się, by wszystkie otwory były wolne od 
liści, kamieni lub czegokolwiek, co mogłoby znacząco ograniczyć 
przepływ wody. 

 Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku prowadzenia czyszczenia 
na schodach. 

 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim wykonasz jego 
czyszczenie, lub inną, rutynową czynność konserwacyjną. 

 Jeżeli odkurzacz nie pracuje tak jak powinien lub został upuszczony lub 
uszkodzony w jakikolwiek  sposób, należy przed ponownym użyciem 
przekazać go do centrum serwisowego. 

 W skrajnych warunkach mogą wystąpić wycieki z akumulatora. Jeżeli 
płyn z akumulatora dostanie się na powierzchnię Twojej skóry, 
natychmiastowo zmyj go wodą. Jeżeli dostanie się do oczu, 
natychmiast przepłucz je łagodnym roztworem wody i sody 
oczyszczonej, a następnie uzyskaj pomoc medyczną. 
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Zacisk adaptera

Kołnierz adaptera kija

Zacisk adaptera obudowy

Rączka

Komora baterii

Głowica zasilająca

Usuwalny worek odkurzacza

Osłona głowicy 

SPECYFIKACJA PRODUKTU  
L.p Opis Ilość 
BRHC Osłona głowicy 1 
BRAP Wielozadaniowy worek filtrujący 1 
BRHD Głowica zasilająca 1 
BRBC Komora baterii 1 
BRBAC Zacisk adaptera obudowy 1 
BRPAC Adapter/zacisk kija 1 
BRPAC Kołnierz adaptera kija 1 
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Sprawdź szczelność pokrywy głowicy i uszczelkę filtra. Jesteś teraz gotowy do 
użycia Pool/Spa Cleaner w Twoim basenie lub spa. 

Twoje urządzenie korzysta z czterech sztuk baterii R-20. By umieścić baterie na 
miejscu, odwróć urządzenie do góry nogami. Usuń głowicę, chwytając ją i 
obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wprowadź baterie, 
z biegunem dodatnim w górę - w stronę głowicy. Załóż pokrywę na komorze 
baterii, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

PRZYGOTOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA CZYSZCZĄCEGO DO UŻYCIA 
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UŻYWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA 

Pool/Spa Cleaner zaprojektowano do wykonywania ogólnej procedury czyszczenia 
we wszystkich typach basenów i spa. Korzystaj ostrożnie w przypadku dużej ilości 
odpadków. Nie próbuj zasysać dużych lub ostrych obiektów. Wymienny filtr należy 
przejrzeć i oczyścić po każdym użyciu. 

Umieść urządzenie czyszczące z boku Twojego spa lub basenu i uruchom je. 
Urządzenie jest uruchomione, gdy w pełni obrócimy głowice i dwie linie 
wskazujące na głowicy i szyjce przyjmą połączone położenie. Należy powyższą 
czynność przeprowadzić poza wodą, zanim zanurzysz urządzenie. Gdy 
uruchomisz urządzenie, można zanurzyć go całkowicie w wodzie i rozpocząć 
pracę. 

Linie wskaźnika 

Bardzo istotne jest, że urządzenie jest szczelne i odpowiednio zmontowane, przed 
jego zanurzeniem. Nie zanurzaj urządzenia, dopóki linie na wskaźniku nie 
zostaną ustawione równo względem siebie. Twoje urządzenie czyszczące nie 
może być pozostawiane w wodzie po wyłączeniu, może dojść do wycieku. 
UWAGA: Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do zasysania wody, nie 
powietrza. Będzie ono funkcjonować prawidłowo wyłącznie po całkowitym 
zanurzeniu w wodzie. 

PRZECHOWYWANIE: 
Należy pozostawić wokół urządzenia pewną wolną przestrzeń, by umożliwić 
wentylację silnika i zespołu akumulatorów. Od czasu do czasu woda może dostać 
się do urządzenia. Istotne jest by osuszyć urządzenie całkowicie między 
procedurami czyszczenia. 
W celu długotrwałego przechowywania Twojego pool/spa cleaner, usuń głowicę z 
komory baterii. Odwróć komorę baterii, upewniając się, że jakakolwiek woda w niej 
znajdująca się zostanie usunięta. (Przytrzymaj baterie na miejscu kciukiem, tak, by 
nie wypadły) Głowicę zasilającą i komorę baterii należy przechowywać osobno. By 
uzyskać najlepsze warunki przechowywania, usuń baterie z komory po każdym 
użyciu. 
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KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO KIJA BASENOWEGO 

Rączka Twojego urządzenia czyszczącego jest zaprojektowana tak, byś był w 
stanie korzystać z jakiegokolwiek standardowego kija. Małe kije, o średnicy 1 cala, 
można mocować bezpośrednio do odkurzacza. Jeżeli Twój kij ma nieco większą 
średnicę - 1 1/4 cala - skorzystaj z adaptera, załączonego w zestawie. 
By zamocować kij, po prostu wciśnij szpilki do jego blokowania. Dopasuj otwory w 
kiju, a następnie zwolnij zacisk. 

UWAGA: NIE OPIERAJ SIĘ NA KIJU 

Kij standardowy (mały)

Zamocuj bezpośrednio do rączki

Korzystanie ze standardowego kija basenowego (małego)

Kołnierz kija standardowego

Skorzystaj z adaptera kija

Zamocuj adapter do rączki

Korzystanie ze standardowego kija basenowego (długiego)
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CZYSZCZENIE WYMIENNEGO WKŁADU FILTRA 

W celu uzyskania maksymalnej wydajności czyszczenia, worek filtra/uszczelka 
musi byś sprawdzona, opróżniona i wyczyszczona po każdym użyciu, lub w 
każdym przypadku, gdy zauważysz, że wydajność Twojego odkurzacza spada. 

W celu wyczyszczenia filtrów: 
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, przed wykonaniem wymiany filtra lub 
innych, rutynowych czynności konserwacyjnych. 
Usuń uszczelkę/worek filtra, mocno ciągnąc za osłonę głowicy. 
Odwróć worek filtra na jego drugą stronę, przepłucz go wężem ogrodowym w 
zlewie. Uwaga: Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów. 
Wprowadź worek filtra ponownie na jego miejsce i załóż osłonę głowicy. 
Uwaga: Twój filtr należy wymienić jeżeli zużyta jest uszczelka, lub gdy jego worek 
jest przerwany. 

 UWAGA: Korzystanie z 
Twojego urządzenia do 
czyszczenia bez filtra może 
doprowadzić do jego 
zapchania, co z kolei 
narusza gwarancję. 

  UWAGA: W momencie serwisowania komponentów, które może 
serwisować użytkownik, korzystaj wyłącznie z odpowiednich części 
zamiennych Water Tech. Korzystanie z jakichkolwiek innych części może 
być niebezpieczne i prowadzić do uszkodzenia produktu. 
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

PYTANIE: Czy mogę uruchomić moje urządzenie poza wodą? 

ODPOWIEDŹ: Tak, na bardzo krótki okres czasu, gry uruchamiasz je zanim 
zanurzysz je z powrotem w basenie. Zalecamy uruchamiać urządzenie tuż przed 
jego zanurzeniem. 

PYTANIE: Gdy czyszczę basen, skąd będę wiedział, że urządzenie nie jest 
zasilane? 

ODPOWIEDŹ: Większość ludzi jest w stanie rozpoznać moment, gdy urządzenie 
nie jest zasilane, gdy kij przestaje wibrować. By się upewnić, możesz podnieść 
urządzenie ponad powierzchnię wody, zobaczyć czy pracuje, czy nie.. 

PYTANIE: Czy mogę pozostawić urządzenie w basenie, gdy go nie używam? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Gdy nie jest w użyciu, Pool/Spa Cleaner należy 
przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. W ten sposób wydłuży 
się żywotność urządzenia i jego akcesoriów. 

PYTANIE: Czy mogę pozostawić baterie w urządzeniu? 

ODPOWIEDŹ: W przypadku długotrwałego przechowywania, należy usunąć 
baterie z urządzenia. W przypadku codziennego użytkowania, można je 
pozostawić w jego wnętrzu. Dobrym pomysłem będzie okresowe sprawdzanie 
komory baterii pod katem wilgoci, którą - w razie konieczności - należy usunąć. 

PYTANIE: Co mam  zrobić, gdy moje urządzenie nie zasysa odpadków? 

ODPOWIEDŹ: Upewnij się, że jest ono całkowicie zanurzone w wodzie. 
Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do zasysania wody, nie powietrza. 
 
 
 
Sprawdź następujące kwestie: 
Upewnij się, że worek filtra i osłona głowicy są wolne od zanieczyszczeń, które 
mogłyby zakłócać przepływ wody. 
Upewnij się, że urządzenie jest uruchomione. 
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