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Ważne środki ostrożności 

1. Model ten ma głównie zastosowanie w basenach z płaskim dnem. Aby poznać 

informacje na temat basenów ze spadzistością, należy zapoznać się z instrukcją 3) w 

punkcie 5.3.2. 

2. Aby uniknąć poważnego uszkodzenia odkurzacza, nigdy nie podłączać zasilania 

urządzenia, gdy znajduje się ono na zewnątrz basenu. 

3. Przewód zasilający musi być podłączony do urządzenia zabezpieczonego przed 

przeciekaniem i do odpowiednio uziemionego gniazda. 

4. Nie używać odkurzacza, gdy w basenie znajdują się ludzie. 

5. Nie próbować przesuwać pływaków wzdłuż kabla elektrycznego. Należy zawsze 

pozostawić je w oryginalnym położeniu. 

6. Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że kabel jest w pełni zwolniony, aby 

uniknąć wszelkiego skręcania, które mogłoby mieć wpływ na działanie odkurzacza lub 

spowodować szkody. 

7. Worki filtracyjne powinny być czyszczone przy każdym użyciu urządzenia. W ten sposób 

brudne worki filtracyjne nie będą zakłócały prawidłowego działania odkurzacza.  

8. Kiedy odkurzacz nie jest używany powinien być przechowywany w chłodnym i dobrze 

wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. 

9. Zasilacz powinien być umieszczony w zacienionym miejscu. W celu uniknięcia 

przegrzania i ewentualnego uszkodzenia podzespołów nigdy nie należy zakrywać 

zasilacza. 

10. Podzespół silnika odkurzacza i zasilacz może otwierać tylko autoryzowany personel 

obsługi posprzedażnej, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona. 

11. W celu uniknięcia wypadków lub szkód, zasilacz powinien być na stałe umieszczony w 

odległości nie mniejszej niż 3,5 m od krawędzi basenu. 

12. Nie używać odkurzacza w środowisku pracy lub w warunkach innych niż podane w 

niniejszej instrukcji. 

13. Nie odrywać folii ochronnej, która jest naklejona na panelu roboczym. 

14. Zamykać system filtrowania basenu podczas korzystania z odkurzacza. 
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15. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia 

zagrożenia. 

16. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od lat 8 wzwyż oraz przez osoby 

o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub bez 

doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat 

korzystania z tego urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym 

zagrożenia. 

17. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i 

konserwacją użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

18. Urządzenie powinno być użytkowane tylko pod niskim napięciem, które odpowiada 

oznakowaniu urządzenia.  

Uwaga 

1.  Odkurzacz należy wkładać do basenu lub wyjmować go z niego z dnem skierowanym do 

ściany, aby uniknąć ewentualnego zarysowania powierzchni basenu. 

2. Odkurzacz należy przechowywać na płaskiej powierzchni. Jego obudowa nie powinna 

dotykać twardych obiektów, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. 
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3. Nie wciskać, ani nie wyjmować siłowo wkładu filtra przy jego instalacji lub demontażu, aby 

uniknąć uszkodzenia podwozia. 

 

 

 

 

 

 

Nie podnosić obydwu stron wkładu filtra        Nie podnosić obydwu stron wkładu 

        jednocześnie                                jednocześnie  
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I. Wprowadzenie: 

Automatyczny odkurzacz do dna basenu HJ1009 to nowy rodzaj wysoce wydajnego sprzętu do 

czyszczenia basenu. Dzięki zaawansowanemu, sterowanemu komputerowo programowi potrafi 

on czyścić dno basenu automatycznie, bez konieczności spuszczania wody z basenu. 

Urządzenie to jednocześnie filtruje wodę w basenie i usuwa z niej zawiesiny i osady. 

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji odkurzacz działa na prąd stały 24V. 

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać uważnie tę instrukcję. 

II. Bezpieczeństwo: 
 
1. Wymagania dotyczące umieszczenia zasilacza: Patrz pkt. 9 i 11 w rozdziale „Ważne środki 

ostrożności”. 

2. Wymagania dotyczące zasilania: Patrz pkt. 3 w części „Ważne środki ostrożności”. 

 Przed podłączeniem odkurzacza do zasilania należy sprawdzić, czy lokalne napięcie i jego 

częstotliwość (Hz) odpowiadają właściwościom zasilacza. 

III. Dane techniczne: 

1. Napięcie znamionowe wejścia i częstotliwość: 220V / 50Hz 

2. Napięcie wyjściowe: DC 24V 

3. Moc znamionowa wejścia i wyjścia: 150W / 120W 

4. Cykl roboczy: 1h / 1,5h / 2h / 2,5h 

5. Długość kabla: 13 m 

6. Maksymalna powierzchnia czyszczenia: 150 m2 

7. Zdolność filtrowania: 15 m3 / h 

8. Możliwość filtrowania: 150 µm 

9. Temperatura wody podczas użytkowania: 10°C - 35°C 

10. Prędkość pełzania: 15-18 m/min 

11. Stopień ochrony IP: odkurzacz - IP68, zasilacz - IPX4 

12. Temperatura robocza: 10°C - 40°C 

13. Głębokość basenu: 2,5 m 

14. Możliwość wspięcia się na pochyłość: do 25° 
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IV. Budowa odkurzacza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4-1 

Odkurzacz należy zmontować zgodnie z powyższym rysunkiem  
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V. Instrukcja obsługi 

5.1 Podłączenie kabla 

5.1.1 Podłączyć kabel do gniazda zasilacza (uwaga: należy upewnić się, że został on 

podłączony we właściwym kierunku i położeniu) oraz dokręcić nakrętki po obu stronach 

wtyczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Rys. 5-1 

5.1.2 Podłączyć zasilanie do wtyczki  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Rys. 5-2 

Punkt dopasowania 

W celu zablokowania lub 

poluzowania należy 

przekręcić tę część. 
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5.2 Panel roboczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 5-1. Przyciski i lampki sygnalizacyjne 

5.3 Działanie i regulacja dyszy 

Odkurzacz posiada dwie dysze (jak pokazano na Rys. 5.4). 

Jedna z nich otwiera się, podczas gdy druga zamyka. Woda 

wypływa na zewnątrz przez dyszę otwierającą się, 

popychając odkurzacz do przodu. Operator może ustawić 

Nr Nazwa Opis Funkcja 

1 
POOL 
DISTANCE 

Przycisk wyboru odległości w 
basenie 

Wybór na podstawie szerokości 
basenu 

2 RUN TIME 
Przycisk wyboru automatycznego 
czasu pracy 

 

3 STOP Przycisk zatrzymania  

4 FWD/REW 
Przycisk ręcznego przesunięcia 
odkurzacza do przodu lub do tyłu 

Służy do przesunięcia 
odkurzacza do określonej 
lokalizacji 

5 AUTO RUN Przycisk pracy automatycznej 

Służy do uruchomienia 
odkurzacza, który jest 
kierowany przez automatyczny 
program  

6  
Kontrolka czasu pracy 
automatycznej 

 

7  
Lampka wskaźnika szerokości 
basenu 

 

Rys. 5-3 

Rys. 5-4 
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kierunek dyszy obracając ją, a przez to sterować ścieżką ruchu odkurzacza. 

5.3.1 Ustawienie dyszy, prędkości i ścieżki ruchu  

5.3.1.1 Ogólnie rzecz biorąc lepszy efekt czyszczenia uzyska się przy mniejszej prędkości 

poruszania się odkurzacza. 

Kiedy podczas czyszczenia odkurzacz porusza się po większym promieniu krzywizny, kabel 

mniej się skręca. Poniżej przedstawiono instrukcję właściwego ustawienia odkurzacza. 

                                                                                    

5.3.1.2 Nakładanie się ścieżek poruszania się odkurzacza przy różnych ustawieniach 

dyszy  

 

                    

                   

       Ruch z małą prędkością (Symbol ustawienia na dyszy   ) 

  

 

 

 

 

 

 

                             

                       Rys. 5-6 

          Ruch z dużą prędkością (Symbol ustawienia ●) 

 

 

 

 

 

 

                                          Rys. 5-7 

  W lewo   W prawo 

  0° 15°30°45°60°75°90° 

慢速 

Symbol ustawienia  

   W lewo 

 

  W prawo 

      0° 15°30°45°60°75°90° 

Szybko 

Położenie symbolu ● 

Rys. 5-5 
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Operator może wybrać właściwą pozycję dyszy dla różnych basenów, na przykład może wybrać 

niską prędkość, co daje duży radian poruszania się umieszczając symbol 〇 na 45º (odkurzacz 

porusza się w lewo) lub na 75º (odkurzacz porusza się w prawo). 

5.3.1.3 : Ustawienia dyszy 

W większości przypadków ustawienie obydwu dysz w tym samym kierunku będzie pasować do 

każdego kształtu basenu.  

Ścieżka o jakimś promieniu i ścieżka prosta będą występować naprzemiennie jeśli jedna dysza 

ustawiona jest na 30º, a druga na 60°, co skutkuje gęstym pokryciem basenu i jest przydatne do 

wyeliminowania jakiegokolwiek skręcania kabla. 

5.3.1.4 : Ustawianie odległości 

Wybrać odpowiedni dystans w basenie na panelu roboczym w oparciu o rozmiar basenu. 

Zaleca się, aby wybrać dłuższą odległość, jeśli dysza jest ustawiona na małą prędkość lub w 

basenie występuje pochyłość. Na przykład, gdy szerokość basenu wynosi 6 m, wówczas zaleca 

się wybrać 8 m lub 10 m, jeśli odkurzacz porusza się według programu dla niskiej prędkości.  

5.3.1.5 : Ustawienie dla basenów z pochyłością. 

Ustawić dyszę w położeniu dla dużej prędkości, tak aby odkurzacz wspiął się na pochyłość 

zwiększając przepływ wody do czyszczenia. (Patrz schemat poruszania się z dużą prędkością). 

Uwaga: Pełne pokrycie nie jest gwarantowane w przypadku niektórych basenów o 

niestandardowym kształcie. Można jednak ustawić kierunek dysz tak, aby zmniejszyć promień 

krzywizny ruchu, ale to oznacza, że kabel będzie częściej się skręcał. 

 5.3.2 Zalecany kierunek dysz: 

1) Kierunek, przy którym odkurzacz porusza się szybciej 

Pool distance  
(odległość w basenie) Naszkicowana mapa 
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 2）Kierunek, przy którym odkurzacz porusza się wolniej 

Pool distance 
(odległość na basenie) 

Naszkicowana mapa 
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3) Basen z pochyłym dnem 

Pool distance 
(odległość na basenie) 

Naszkicowana mapa 

Wybrać w zależności od 

rozmiaru basenu 

 

Wybrać w zależności od 

rozmiaru basenu 

   

Uwaga: Powyżej przedstawiono zalecane ustawienia i operator może wybrać odpowiedni 

kierunek dysz na podstawie powyższej zasady i rzeczywistej sytuacji na basenie.  

 

5.4 Metody wstawiania odkurzacza do basenu  

Utrzymywać właściwą pozycję kabla jedną ręką (należy upewnić się, że długość kabla od 
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ręki do odkurzacza pozwoli, by odkurzacz zanurzył się w wodzie, ale zawisł nad dnem), 

trzymać uchwyt odkurzacza drugą ręką, aby powoli umieścić odkurzacz w wodzie. 

 

 

 

 

 

Rys. 5-8 

Cały czas trzymać kabel, aż odkurzacz napełni się wodą i zanurzy, osiadając na dnie 

basenu. 

 

 

 

 

 

Rys. 5-9 

Wypuścić z ręki pozostałą część kabla, gdy odkurzacz opadnie powoli na dno basenu. 

 

 

 

 

Rys. 5-10 

Zastosowanie powyższej metody zapobiegnie przewróceniu się odkurzacza dnem do góry. 
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5.5 Czyszczenie worka filtrującego 

Odgiąć pierścień mocujący i otworzyć odkurzacz. 

 

 

 

 

 

                             Rys. 5-11                           

 

Nacisnąć klamrę z jednej strony oraz wyciągnąć wkład filtra. 

 

 

 

 

 

 

                            Rys. 5-12 

 

Wyjąć wkład filtra. 

 

 

 

                                  

 

                              Rys. 5-13 

 

 

 

Otworzyć małą klamrę i wyjąć worek filtrujący do mycia.  

Pierścień mocujący 
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                                     Rys. 5-14                                

Zainstalować ponownie wkład filtra  

Założyć worek filtrujący               Włożyć jedną stronę wkładu filtra w klamrę 

 

 

 

 

 

 

                             Rys. 5-15                           

Wcisnąć klamrę z drugiej strony oraz umieścić wkład filtra na jego miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Rys. 5-16                                    
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5.6 Wymiana worka filtrującego 

Jeśli worek filtrujący jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy zgodnie z poniższym 

rysunkiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Rys. 5-17 

 

 

5.7 Pomocne wskazówki 

i. Odłączyć zasilanie zaraz po użyciu odkurzacza (nie robić tego mokrymi rękami lub 

z gołymi stopami). 

ii. Odkurzacz nie powinien dotykać ścian basenu podczas wyciągania go, aby 

uniknąć zarysowania powierzchni basenu lub jakiegokolwiek uszkodzenia 

odkurzacza. 

iii. Przed wyjęciem odkurzacza z basenu i odłożeniem go na krawędzi basenu, 

zawiesić odkurzacz nad powierzchnią wody przez 10-15 sekund, aby wyciekła z 

niego woda, która pozostała wewnątrz korpusu odkurzacza. 

iv. Przy wyciąganiu odkurzacza z basenu trzymać go za jego uchwyt, a nie ciągnąć za 

kabel. 

1 

3 
2 
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VI. Rozwiązywanie problemów 

 

VII. Lista zapakowanych elementów 

Nr Nazwa Model Ilość (sztuki) Zastosowanie Uwagi  

1 Odkurzacz HJ1009 1  W kartonie 

2 Zasilacz HJ1009 1  W kartonie 

3 Instrukcja i certyfikat  1    

 

 

 

 

Objaw Możliwa przyczyna Działania naprawcze 

Kabel skręca się i 

tworzy zwoje 

Kabel nie jest w pełni 

wypuszczony 
Odłączyć kabel zasilania i uwolnić go 

Dysza pod dodatkowym 

kątem 
Ustawić wylot wody pod właściwym kątem 

Przeszkoda w basenie Usunąć przeszkodę w basenie 

Kabel utknął na głównym 

wylocie spustowym basenu 
Wyłączyć system filtracyjny basenu 

Długi czas pracy Uwolnić ręcznie 

Odkurzacz nie 

dociera do 

wszystkich obszarów 

basenu 

Zasilacz umieszczony 

nieprawidłowo 

Umieścić zasilacz w odpowiednim miejscu, 

tak aby odkurzacz dotarł do wszystkich 

miejsc 

Dysza ustawiona w 

nieodpowiednim kierunku 
Ustawić dyszę w odpowiednim kierunku 

Niestandardowy kształt 

basenu 

Ustawić dyszę tak, aby uzyskać większy 

promień poruszania się 

System filtracyjny i pompa 

basenu włączone 
Wyłączyć system filtracyjny basenu 

Za krótki kabel dla danej 

wielkości basenu 
Zwolnić kabel 

Odkurzacz nie działa 

Źle podłączony kabel 

zasilający 

Podłączyć przewód zasilający i linię 

zasilania 

Urządzenie uległo  

uszkodzeniu podczas 

transportu 

Skontaktować się z lokalnym dostawcą 

Odkurzacz nie pasuje do 

lokalnego napięcia 

znamionowego 

Skontaktować się z lokalnym dostawcą 
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VIII. Gwarancja 
Produkt ten przeszedł wszystkie testy kontroli jakości i bezpieczeństwa przeprowadzone przez dział 

techniczny fabryki. 

Informacje o gwarancji:  

1. Okres gwarancji wynosi 2 lata i jest rozliczany zgodnie z warunkami ustanowionymi w dyrektywie 

1999/44 / WE z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie gwarancji na sprzedaż towarów 

konsumpcyjnych oraz zgodnie z prawem miejscowym w kraju zakupu w ramach Unii 

Europejskiej. 

2. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeżeli produkt był przerabiany, użytkowany w niewłaściwy 

sposób lub naprawiany przez osoby nieuprawnione.  

3. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne i nie obejmuje szkód wynikłych z niewłaściwego 

użytkowania produktu przez właściciela.  

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub naprawy w okresie gwarancyjnym konieczne jest 

przedstawienie faktury sprzedaży.  

 

We wszelkich sprawach związanych z gwarancją należy kontaktować się z lokalnym dostawcą. 

 

 

 

Programy środowiskowe,  Dyrektywa WEEE (w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 

 

 

 

Należy przestrzegać przepisów Unii Europejskiej i pomagać chronić 

środowisko. 

Zwrócić niedziałające urządzenia elektryczne do wyznaczonego przez 

gminę zakładu, który prowadzi recykling sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego we właściwy sposób.  

Urządzeń tych nie należy wyrzucać do pojemników na niesortowane 

śmieci. 

W przypadku urządzeń zawierających wymienne baterie, przed 

pozbyciem się produktu należy te baterie wyjąć. 
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