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ISTOTNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

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

 Nie korzystaj z  urządzenia lub ładowarki, jeżeli są one 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. 

 Nigdy nie pozostawiaj swojego urządzenia uruchomionego, w przypadku długoterminowego przechowywania.

 NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA SPA/BASENÓW W WODZIE BEZ NADZORU, GDY JEST WYŁĄCZONE LUB PO 
WYCZERPANIU JEGO BATERII. 

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

 Urządzenie musi być umieszczone przynajmniej 25 cm pod wodą, by działać prawidłowo.

 Gdy nie jest w użyciu, należy je 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. 

 Możesz pracować z urządzeniem bez nakładki głowicy, jednak w przypadku jej stosowania, upewnij się, że szczotki i kółka są na swoich miejscach. 

 Nie korzystaj z urządzenia bez filtra/uszczelki i osłony nosa. Zawsze wymieniaj uszkodzone worki filtrujące/pierścienie uszczelniające, niezwłocznie.

 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. 

 Nie korzystaj z urządzenia na, lub w pobliżu gorących powierzchni.

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

 W momencie ładowania urządzenia, nie wolno obsługiwać go mokrymi rękoma lub bez butów.

 Korzystaj jedynie z dostarczonej ładowarki, w celu jego ponownego naładowania. Nie korzystaj z dostarczonej ładowarki w połączeniu z jakimkolwiek innym 
urządzeniem. 

 By chronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie umieszczaj ładowarki w wodzie, lub jakimkolwiek innym płynie.

 Nie wystawiaj ładowarki na działanie nadmiernych poziomów wilgoci i skrajnych temperatur. Ładuj  baterię tylko dostarczoną z urządzeniem ładowarką.

 By uniknąć uszkodzeń ładowarki i przewodu, nigdy nie przenoś ładowarki trzymając ją za przewód. Nie ciągnij go odłączając urządzenie od gniazdka. 
Zamiast tego, mocno chwyć obudowę ładowarki i pociągnij by odłączyć. Nie ciągnij kabla i nie opieraj go na ostrych krawędziach lub rogach. 

 Nie pozwól, by kabel zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Nie powinien on opierać się na gorących powierzchniach.

 Nie używaj/przechowuj ładowarki na zewnątrz. Urządzenie czyszczące ładuj w zadaszonym, suchym miejscu. Nie wystawiaj ładowarki na działanie 
nadmiernych poziomów wilgoci i skrajnych temperatur. 

 Dla uzyskania najlepszego poziomu wydajności, używaj ładowarki w miejscu, gdzie temperatura zawiera się w zakresie między 50 a 100 stopni Fahrenheita.

 Odłącz ładowarkę od zasilania, gdy z niej nie korzystasz, a także przed wykonaniem jakiegokolwiek rutynowego czyszczenia lub konserwacji.

 Jeżeli odkurzacz nie pracuje tak jak powinien lub został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek  sposób, należy przed ponownym użyciem przekazać go 
do centrum serwisowego. Zadzwoń pod numer 1-800-298-8800, lub odwiedź stronę internetową www.PoolBlaster.com, w celu odnalezienia najbliższego 
centrum serwisowego. 

 Niniejszy produkt zawiera uszczelnione ogniwo NiMH. Nie podgrzewaj ogniwa, wybuchnie ono przy wysokiej temperaturze. Zawsze utylizuj baterie zgodnie 
z krajowym prawodawstwem. 

 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. 

 Nigdy nie korzystaj z innej niż dostarczona ładowarki. Niemożność spełnienia tych warunków może skutkować pożarem.
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GRATULUJEMY   zakupu najwyższej klasy produktu firmy Water Tech, który 
dokładnie przetestowano pod kątem spełniania naszych wysokich standardów 
kontroli jakości. 

L.p Opis Numer referencyjny części ILOŚĆ 

1 Głowica Odkurzacza CAT006 1 

2 Głowica Odkurzacza - Szczotki CAT049 3 

3 Głowica Odkurzacza - Koła CAT050 4 

4 Osłona nosa (przednia) CAT002 1 

5 Wielozadaniowy, możliwy do ponownego użycia worek 
filtrujący/Pierścień uszczelniający 

CAT022AP 1 

6 Worek mikro-filtrujący (nie pokazano) CAT022MF 2 

7 Ładowarka CAT099* 1 

7 Zacisk sprężynowy CAT041 1 

9 Adapter kija (nie pokazano - tylko dla Catfish Ultra) CAT031 1 

10 Dzielony Kij Basenowy (nie pokazano - tylko dla Catfish Ultra) CAT5XPL 1 

DODATKOWE DOSTĘPNE CZĘŚCI 
- Worek na piach i szlam (Numer referencyjny części CAT022SS) 
- Przedłużka Węża do pracy na płyciznach (Numer referencyjny części PBASHA) 

* Ładowarka UK 230V (nr referencyjny części CAT099UKL) 
By nabyć te komponenty, skontaktuj się z punktem handlowym, odwiedź stronę www.PoolBlaster.com, lub zadzwoń do 
nas za darmo, pod numerem 1-800-298-8800. 
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Ładowanie akumulatorów. 

Zestaw akumulatorów dla Twojego urządzenia jest dostarczany w stanie 
nienaładowanym. Akumulatory należy naładować przed pierwszym użyciem. 
Proces ładowania trwa 12 godzin. W momencie, gdy zestaw akumulatorów całkowicie się 
rozładuje,  czas ponownego ładowania do od 8 do 10 godzin. 

Nigdy nie korzystaj  z żadnej ładowarki innej niż ta, która została dostarczona z Twoim 
urządzeniem Catfish. Pozwoli to na obniżenie ryzyka pożaru, porażenia prądem lub 
uszkodzeń ciała! 

By załadować Twoje urządzenie Catfish: 

Obróć nakrętkę z tyłu urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by odsłonić 
gniazdo połączeniowe. UWAGA: W momencie usuwania pokrywy, normalnym stanem będzie 
słyszalny wyraźny dźwięk uciekającego powietrza. Powietrze we wnętrzu urządzenia po prostu ulega 
rozszerzeniu termicznemu, z uwagi na  temperaturę pracującego silnika. 
Podłącz przewód ładowarki do gniazda na urządzeniu czyszczącym. 
Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego. 
Po zakończeniu ładowania pozostaw urządzenie otwarte, by pozwolić na odparowanie jakiejkolwiek 
wilgoci. 

PAMIĘTAJ: Załóż ponownie zamknięcie przedziału silnikowego przed użyciem urządzenia Catfish. 
Umieszczenie urządzenia w wodzie bez zamknięcia przedziału silnikowego stanowi naruszenie 
gwarancji. Doprowadzi do uszkodzenia urządzenia. 

OFF

Przygotowywanie urządzenia Catfish do czyszczenia 

Umieść urządzenie, osłoną silnika do dołu, 
na stabilnej i bezpiecznej powierzchni. 

Umieść worek filtracyjny (Numer referencyjny 
części CAT022AP) wewnątrz urządzenia, jak 
wskazano na diagramie. Upewnij się, że 
gumowy pierścień uszczelniający 
odpowiednio umieszczono na leju. Cały 
worek filtracyjny musi znaleźć się we wnętrzu 
leja, co pozwoli upewnić się, że głowica 
zamyka się całkowicie. 

Załóż osłonę noska (Nr referencyjny części 
CAT002) na lejku, jak pokazano na rysunku. 
Dopasuj wypustki blokady do otworów. 

Wykonaj obrót zgodny z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara do momentu 
zablokowania osłony. 

UWAGA: Nie należy w celu wykonania powyższej czynności przykładać nadmiernej siły. Jeżeli 
czynność jest kłopotliwa, upewnij się, że worek filtrujący nie blokuje uszczelki, i że w obrębie osłony 
czy leja nie występują inne przeszkody,  takie jak brud czy piach. 
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Korzystanie z urządzenia Catfish 

 UWAGA: 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. Urządzenie musi być umieszczone przynajmniej 25 cm pod wodą, by 
działać prawidłowo. Maksymalna temperatura pracy zawiera się między +5°C a +40°C. 
Maksymalna głębokość pracy to 3.5 metra (12 stóp). 

Twoje urządzenie czyszczące zaprojektowano do odkurzania Twojego basenu czy SPA na trzy 
sposoby: 

A. Odkurzanie przy pomocy rączki, z usuniętą głowicą. NIGDY nie korzystaj  z urządzenia 
Catfish przymocowanego do kija basenowego, bez głowicy! 

B. Odkurzanie przy pomocy rączki, z dołączoną głowicą, z dołączonymi szczotkami lub 
kołami, zależnie od typu basenu. 

C. Odkurzanie przy pomocy standardowego kija (niedostarczany razem z urządzeniem), z 
dołączoną głowicą odkurzacza. 

Mocowanie „Kija Basenowego” 
Rączka Twojego urządzenia czyszczącego jest zaprojektowana 
tak, byś był w stanie korzystać z jakiegokolwiek standardowego 
kija. By zamocować kij, po prostu wciśnij szpilki do jego 
blokowania. Dopasuj otwory w kiju, a następnie zwolnij zacisk. 

Jeżeli nabyłeś urządzenie Catfish Ultra, w 
zestawie znajdzie się wielosegmentowy kij 
basenowy i adapter kija. Zacznij od złożenia 
poszczególnych odcinków kija poprzez wciśnięcie 
jednego fragmentu w drugi.  Upewnij się, że 
sekcja z otworami na zacisk kija znajdzie się na 
jego końcu. 

Wsuń adapter kija do rączki urządzenia Catfish i wepchnij go, do momentu „kliknięcia” zacisku. Następnie wsuń 
złożony kij do adaptera, i poczekaj aż zaciski  adaptera ustalą pozycję kija. 

Gdy przygotujesz Twoje urządzenie do użycia, możesz umieścić je w Twoim 
basenie lub spa. 
• Umieść urządzenie czyszczące z boku Twojego spa lub basenu i uruchom je, 

poprzez obrócenie pokrywy przedziału bateryjnego zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. Należy powyższą czynność przeprowadzić poza wodą, zanim 
zanurzysz urządzenie. 

• Gdy uruchomisz urządzenie, można zanurzyć je całkowicie w wodzie i rozpocząć 
pracę. 

• Niniejsze urządzenie zaprojektowano tak, by mogło znajdować się w wodzie 
wyłącznie w stanie „Włączonym”. Jest ono zasilane za pomocą akumulatorów. W 
momencie gdy urządzenie jest zanurzone w wodzie i nie pracuje, może dojść do 
nadmiernych przecieków, co z kolei doprowadzi do naruszenia gwarancji. Nigdy 
nie pozostawiaj swojego urządzenia w wodzie, gdy nie pracuje. 

Zwróć uwagę: Usuwanie urządzenia z basenu: Podnieś urządzenie, z nosem 
skierowanym do góry, co pozwoli wodzie na odpłynięcie z tylnej i bocznych 
jego części. 

ON
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KONSERWACJA URZĄDZENIA CATFISH 

1. Czyszczenie worka filtra. 
W celu uzyskania maksymalnej wydajności, 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. 

• Umieść urządzenie na ziemi i usuń kij, jeżeli nadal jest zamocowany. 
• Przekręć osłonę nosa zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i usuń ją. 

• Usuń uszczelkę/worek filtra, wyciągając je z leja. 

• Odwróć worek filtra na jego drugą stronę, przepłucz go wężem ogrodowym 
lub w zlewie. Uwaga: Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów. 

• Załóż filtr ponownie, gdy zakończysz czynności konserwacyjne. 

Uwaga: Twój filtr należy wymienić jeżeli zużyta jest uszczelka, lub gdy jego worek jest przerwany. 

2. Czyszczenie klapy zaworu 
Wewnątrz osłony nosa znajduje się gumowa klapa zaworu. By upewnić się, że zawór funkcjonuje 
prawidłowo (pozostawiając zanieczyszczenia wewnątrz urządzenia), istotne jest by czyścić go po 
każdym użyciu. 

3. Smarowanie uszczelki pokrywy baterii. 
Należy od czasu do czasu smarować O-ring uszczelniający wewnątrz pokrywy baterii za pomocą 
smaru sylikonowego. Pozwala to na zapobieganie jakimkolwiek przeciekom, jeżeli urządzenie jest 
nieużywane. Możesz zamówić odpowiedni smar bezpośrednio od firmy Water Tech (Numer 
referencyjny części P8LUBE), lub w lokalnym sklepie dostarczającym komponenty do basenów i 
spa.  

PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE 

Jest kilka czynności, jakie należy wykonać przed długoterminowym przechowywaniem Twojego 
urządzenia Catfish. Przez „długoterminowe” rozumie się nieużywanie urządzenia przez okres 
dłuższy niż 1 miesiąc. 

1. Wyczyść urządzenie. Upewnij się, że filtry są oczyszczone i wolne od zanieczyszczeń, te 
same czynności wykonaj w odniesieniu do osłony nosa i głowicy ssącej. 

2. Upewnij się, że będziesz swoje urządzenie Cat Fish przechowywać w czystym, suchym 
miejscu, najlepiej w domu, nie w garażu lub przy-basenowej szopie. 

3. Po 3 miesiącach przechowywania, upewnij się, że naładujesz baterie urządzenia - ładowanie 
powinno trwać od 4 do 8 godzin. Praktyka ta pozwoli na utrzymanie akumulatora w świeżości.  
Będzie on w pełni załadowany, gotowy do użycia gdy będziesz kontynuować czyszczenie 
Twojego basenu. 
 
NIGDY  nie podłączaj ładowarki na czas przechowywania urządzenia. Doprowadzi to do trwałego 
uszkodzenia urządzenia, może także stworzyć zagrożenie pożarowe! 
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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. 
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: Jak często powinienem czyścić mój filtr? 
Odpowiedź: Możesz czyścić filtr tak często, jak chcesz, bez skutków ubocznych. Odwróć worek filtra na jego drugą 

stronę, przepłucz go wężem ogrodowym, lub w zlewie. Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów. W 
celu uzyskania szczegółowych informacji, zajrzyj do działu dotyczącego czyszczenia filtra w niniejszej instrukcji. 
By wyniki były możliwie najlepsze, wykonuj tę czynność po każdym użyciu, lub zawsze gdy zauważysz spadek 
wydajności Twojego urządzenia do czyszczenia. 

Pytanie: Czy normalnym  stanem rzeczy jest  powietrze uciekające z urządzenia po otworzeniu przedziału 
bateryjnego? 

Odpowiedź: Tak, silniki nagrzewają powietrze zgromadzone w ich przedziale, które rozszerza się na skutek 
działania temperatury. 

Pytanie: Jak mogę powstrzymać wydostawanie się zanieczyszczeń z dyszy w momencie, gdy wyciągam 
urządzenie z wody? 

Odpowiedź: Istnieją dwa sposoby na usunięcie urządzenia z basenu, po zakończeniu procedury czyszczenia. 
W MOMENCIE STOSOWANIA RĄCZKI: Podnieś urządzenie, z nosem skierowanym do góry, co pozwoli wodzie 
na odpłynięcie z tylnej i bocznych jego części. W MOMENCIE KORZYSTANIA Z KIJA BASENOWEGO: Usuń 
urządzenie z basenu z jego dolną częścią skierowaną w gorę i rączką skierowaną w dól. Pozwoli to na usunięcie 
wody i utrzymanie brudu we wnętrzu urządzenia. 

Pytanie: Co stanie się, jeżeli umieszczę urządzenie w basenie bez pokrywki przedziału bateryjnego? 
Odpowiedź: Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli do jego wnętrza dostanie się woda. Usuń jego zamknięcie, ustaw 

urządzenie na jego końcu, do momentu odprowadzenia całego nadmiaru wody. Jeżeli to możliwe, możesz 
przyspieszyć proces suszenia za pomocą suszarki. By uniknąć poważnych uszkodzeń ciała lub urządzenia, nie 
wymieniaj pokrywy baterii lub nie próbuj ładować lub pracować z nim do momentu całkowitego osuszenia. 

Pytanie: Czy mogę pozostawić moje urządzenie podłączone do ładowarki na stałe? 
Odpowiedź: Po zakończeniu ładowania, urządzenie należy odłączyć od zasilania. Pozwoli to na zapobiegnięcie 

przeładowaniom i wydłuży żywotność akumulatorów. WAŻNE: Odłącz ładowarkę, zanim odłożysz swoje 
urządzenie w miejsce, gdzie będziesz je przechowywać. 

Pytanie: Czy mogę wymienić akumulatory samodzielnie? 
Odpowiedź: Pod żadnym pozorem nie próbuj otwierać obudowy silnika lub akumulatorów. Akumulatory i silnik są 

montowane fabrycznie i uszczelnione. Sam akumulator powinien zapewnić bardzo długą żywotność. Jeżeli 
silnik, baterie lub ładowarka przestaną prawidłowo funkcjonować, przekaż swoje urządzenie do 
autoryzowanego centrum serwisowego. 

Pytanie: Czy chemikalia, które stosuję w basenie uszkodzą moje urządzenie? 
Odpowiedź: Urządzenie jest zaprojektowane tak, by w okresie jego użytkowania było ono odporne na działanie 

stosowanych w basenach substancji chemicznych. Jednakże, po każdym użyciu należy przepłukać je świeżą 
wodą po usunięciu z basenu. W ten sposób wydłuży się żywotność  filtra i pierścienia uszczelniającego. 

Pytanie: Czy mogę pozostawić urządzenie w basenie, gdy go nie używam? 
Odpowiedź: Nie. Gdy nie jest w użyciu, urządzenie należy przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym 

miejscu. W ten sposób wydłuży się żywotność urządzenia i jego akcesoriów. 
Pytanie: Co mam  zrobić, gdy moje urządzenie nie zasysa odpadków? 
A . Upewnij się, że jest ono całkowicie zanurzone w wodzie, i że powietrze nie znajduje się w przezroczystym leju. 

Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do zasysania wody, nie powietrza. 
Jeżeli to nie pomoże w Twoim przypadku, 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. 
• Załaduj akumulatory urządzenia, pozostaw je podłączone do ładowarki przez przynajmniej 24 godziny. vivapool.pl
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