
Serwis i ważne ostrzeżenia 
Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika. 

 Nieautoryzowane naprawy naruszają gwarancję. 

UWAGA: 

- By zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia ciała lub urządzenia, prosimy 

o postępowanie zgodnie z następującymi ostrzeżeniami: 

- Zawsze zamykaj przedział bateryjny urządzenia SpaVac w momencie gdy urządzenie pracuje, by 

zapobiec przedostawaniu się wody do jego wnętrza. Woda wpadająca do tej komory zrujnuje 

elektronikę Twojego urządzenia. 

- Nigdy nie pozostawiaj swojego SpaVac w wodzie, gdy nie pracuje. 

- Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do pracy pod wodą. Musi być ono zanurzone w czasie 

stosowania. 

- Nie próbuj stosować urządzenia do czyszczenia czegokolwiek poza swoim jacuzzi czy spa. Nie 

wolno używać go w roli uniwersalnego odkurzacza. 

- Niniejszy odkurzacz generuje ssanie pod wodą, dlatego włosy, luźna odzież, palce i inne części 

ciała muszą znajdować się z dala od jego otworów i części ruchomych. 

- Przechowuj swoje urządzenie czyszczące w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego 

nasłonecznienia i chroń je przed skrajnymi temperaturami. 

- 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 umieszczaj obiektów w urządzeniu na siłę. 

- Upewnij się, że odkurzacz wyłączono, przed przeprowadzeniem procedury czyszczenia urządzenia. 

- 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 celu 

uzyskania informacji na temat najbliższego centrum serwisowego, odwiedź stronę 

www.poolblaster.com lub skontaktuj się z nami pod darmowym numerem telefonu  1-800-298-8800. 
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Gratulujemy zakupu PoolBlaster SpaVac, jednego z produktów wysokojakościowej serii 

PoolBlaster, zawierającej w sobie zasilane akumulatorowo urządzenia do czyszczenia basenów. 

Twoja decyzja sprawi, że Twoje spa lub jacuzzi będzie czystsze i zdrowsze w użytkowaniu. 

Stosując nasze standardy kontroli jakości przetestowaliśmy Twoje urządzenie SpaVac, w celu 

zapewnienia najwyższej jakości procesu czyszczenia. 

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi 

bezpieczeństwa, zawartymi w niniejszej instrukcji, w celu zapewnienie prawidłowych warunków 

pracy dla urządzenia SpaVac i utrzymania Twojego basenu w czystości, przez wiele sezonów. 

 

 

 

 

 

Zapoznaj się ze swoim SpaVac 

Twoje urządzenie SpaVac składa się z sześciu głównych komponentów: (1) Osłony przedniej , (2) 

Filtra/Ramy Filtra, (3) Głównej Obudowy, (4) Przedziału Bateryjnego, (5) Pokrywy Przedziału 

Bateryjnego, i  (6) Łamanego Kija [Rys. 1]. 

rys. 1.

Urządzenie można w prosty sposób rozłożyć na osobne komponenty - najpierw należy usunąć 

osłonę przedziału bateryjnego, naciskając szczyt głównej obudowy urządzenia, tam gdzie styka się 

ona z osłoną przednią, i delikatnie rozdzielając elementy [patrz Rys. 4]. Miotłę basenową Kiddle 

zasilają 3 ogniwa bateryjne C (nie w zestawie). 

Podstawowe Użytkowanie 

Twoje urządzenie SPAVAC  nie jest przeznaczone do stosowania z basenami. 

SPAVAC zaprojektowano wyłącznie do czyszczenia jacuzzi i spa. Korzystanie z urządzenia 

SPAVAC niezgoodnie z jego przeznaczeniem, może skutkować jego uszkodzeniem i naruszy jego 

gwarancję. 

Urządzenie SpaVac należy przechowywać w zadaszonym, ogrzewanym, czystym i suchym miejscu, 
z dala od bezpośredniego światła słonecznego, skrajnych temperatur i deszczu. Zawsze usuwaj 
baterie gdy przechowujesz SpaVac w stanie nieużywanym, przez dłuższy okres czasu. By utrzymać 
funkcjonalność urządzenia przez wiele sezonów, czyść uszczelki w głównej rurze silnika. 

Rys. 5
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rys. 4

UWAGA: KIJ NIE ZOSTAŁ ZBUDOWANY/ZAPROJEKTOWANY  
W CELU PODPIERANIA MASY - NIE MOŻNA NA NIM SIĘ 
OPIERAĆ. 

Konserwacja i Przechowywanie 
Zalecamy, by czyścić urządzenie  SpaVac po każdym użyciu. 
Osłonę nosa urządzenia można w prosty sposób usunąć, delikatnie ją 
naciskając, jak pokazano na rysunku 4. Wytrząśnij zanieczyszczenia z 
osłony. Następnie usuń filtr i ramę filtra przechylając je w bok i 
delikatnie ciągnąc [Rys. 5]. Po usunięciu, przepłucz filtr pod kranem, 
lubwężem ogrodowym w celu jego wyczyszczenia, a następnie 
ponownie zamocuj go w głównej obudowie, poprzez delikatne 
wepchnięcie go na miejsce. 

Pokrywa czołowa SpaVac, a także filtr, można czyścić przy pomocy 
mydła i wody. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z 
rozpuszczalnikami, lub innymi substancjami, jak np. płyn hamulcowy, 
benzyna, produkty naftowe, smary i  podobne płyny, ponieważ może 
on prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń urządzenia. 

Rys. 3

Jeżeli korzystasz z dostarczonego razem z urządzeniem kija, zamocuj 
jego segmenty, poprzez wciśnięcie prostego końca jednego segmentu 
w zagięty koniec drugiego. W momencie gdy kij posiada pożądaną 
długość, można wprowadzić go  w otwór umieszczony nad 
przedziałem baterii [Rys. 3], 

Ustawienia 
Wprowadzanie odpowiednich ustawień dla urządzenia SpaVac jest 
łatwe i szybkie. Po prostu odkręć pokrywkę przedziału bateryjnego i 
wprowadź trzy baterie R14 do przedziału, z biegunem dodatnim 
skierowanym do wnętrza rury [Rys. 2], załóż ponownie pokrywkę  
rury, zgodnie z oznaczeniami na pokrywce i przedziale bateryjnym. 
Pozwoli to na uruchomienie urządzenia. 

JEŻELI BATERIE SĄ UMIESZCZONE W SPOSÓB 
NIEPRAWIDŁOWY, URZADZENIE NIE URUCHOMI 
SIĘ. 

rys. 2.
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