Platnost od 10.2.2013

No. 550-B

Poloautomatický bazénový vysavač

Kontiki 2
Návod k použití
Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem poloautomatického vysavače KONTIKI 2, speciálně
konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým dnem.
Vysavač Kontiki 2 je vhodný k použití v bazénech o objemu 10 až 50 m3 vody, které jsou vybaveny
pískovou filtrací o jmenovitém průtoku 5 až 7 m3/h.
Poznámka: Podle praktických zkoušek lze vysavač používat také na filtraci Azuro 4. U ostatních
filtrací s průtokem 4 m3/h je nutno funkci vysavače vyzkoušet. U všech filtrací s průtokem 4 nebo 5
m3/h je nutno umístit filtraci tak, aby se omezily na minimum hydraulické ztráty.

1 / Seznam dílů

vysávací hlavice Kontiki 2 (1 ks)

disk (1 ks)

deflektor (1 ks)

spojka (2 ks)

hadicový deflektor (2 ks)

díly hadice 1m (8 ks)
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2 / Sestavení
Toto zařízení je dodáváno v předmontovaném stavu. Zbývá pouze provést několik úkonů, které
jsou zobrazeny na obrázcích níže.
Navlékněte disk na pružné hrdlo vysávací
Kolo deflektoru navlékněte na spojku a tuto
hlavice. Spojení zkontrolujte – disk se musí volně spojku širším koncem nasaďte na vnější
otáčet.
nástavec vysávací hlavice.

PROPOJENÍ HADIC

Vysavač Kontiki 2 je vybaven 8
díly hadice o délce 1m.
• Optimální délka hadice se volí
tak, aby odpovídala vzdušné
vzdálenosti místa spojení se
sběračem nebo stěnovou
koncovkou a nejvzdálenějším
bodem bazénu plus díl hadice
navíc (obrázek vedle).
• Po vypočítání optimální délky
hadice spojte potřebný počet
dílů hadice dohromady.
Délka hadic = největší dosažitelná vzdálenost + 1 díl hadice
• H
adicové deflektory navlékněte a zajistěte na dva díly
hadice, jak je zobrazeno na obrázku (asi 2 metry od
obou konců sestavené hadice – viz obrázek).
Poznámka: Vysavač Kontiki 2 se pohybuje
v bazénu náhodně, jinak řečeno jeho pohyb je
ovlivňován ohybem a kroucením hadice. Je proto
důležité, aby hadicové deflektory byly umístěny
tak, jak je popsáno výše, protože to má vliv na
chování hadice a správný pohyb vysavače.
Neobávejte se umístit deflektory podle potřeby
blíže nebo dále od konců hadice, jejich polohu lze
kdykoli jednoduše změnit. Deflektory neplavou na
hladině, jejich účel je zajistit, aby vysavač mohl
správně pracovat.
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3 / Instalace a provoz
•
•

Vypněte filtrační jednotku.
Přesvědčete se, zda sběrač, předřadný filtr
čerpadla a filtr jsou čisté. Z tělesa sběrače
vyjměte síto.
• Nastavte vratné trysky tak, aby proud vody
směřoval ke dnu bazénu.
• Na širší konec hadice nasaďte druhou spojku.
• Zapněte čerpadlo filtrace.
• Hadici vysavače naplňte vodou za pomoci
proudu vody z vratné trysky. Hadici plňte z té
strany, která bude posléze připojena k tělesu
vysavače. Zajistěte, aby přitom i potom
zůstala hadice ponořena pod hladinou vody v
bazénu.
• Připojte hadici vysavače k otvoru ve dně
tělesa sběrače. Užší konec hadice přitom
nechte přiložený k otvoru ve vratné trysce
(tak bude hadicí neustále proudit voda) a širší
konec vložte do tělesa sběrače.
• Užší konec hadice nyní připojte k vysavači (viz obrázek na předchozí straně dole). Dbejte, aby
přitom vysavač i hadice byly stále pod vodou.
Nyní začne vysavač pracovat.
Doporučení: Pokud máte k dispozici talíř pro vysavač (obrázek vedle), který
bývá součástí dodávky sběrače, můžete připojit vysavač přes tento talíř.
Ponechte síto v tělese sběrače a před zapnutím filtrace vložte na toto síto
talíř. Zkontrolujte, zda je hrdlo talíře celé pod hladinou vody (pokud ne,
doplňte do bazénu vodu).

4 / Pokyny k použití
DŮLEŽITÉ: Vysavač vyjměte před prováděním jakékoli chemické úpravy vody, zejména šokové
dezinfekce. Po šokové dezinfekci ponechte filtraci v provozu min 4 hodiny než vysavač opět
vložíte do bazénu.
o
o
o

o
o
o

o

Filtrování ve tří 2-hodinových cyklech dává lepší výsledky, než jeden 6-ti hodinový cyklus.
Před použitím vysavače vyčistěte sítko sběrače, případně sítko čerpadla, a zkontrolujte
filtraci, zda není třeba provést vyčištění filtračního písku.
S hadicemi nakládejte opatrně:
• nevystavujte je přímému slunci, ponechte je ve vodě nebo na stinném místě;
• hadice neohýbejte, ponechte je v rovném stavu.
Před prováděním proplachu filtrace, tj. před změnou směru proudění vody, odpojte vysavač
od filtrace. Opačné proudění vody může způsobit poškození membrány.
Používejte vysavač pravidelně a nečekejte, až se bazén naplní řasami a nečistotami. Vaše
filtrace se pak velmi brzy zanese a účinek vysávání se sníží.
Před použitím vysavače odstraňte mechanicky, např. síťkou, velké kusy nečistot, protože
jinak by mohly způsobit ucpání vysavače. Stejně tak odstraňte i jiné předměty, které se do
bazénu dostaly nedopatřením. Ostré předměty mohou vysavač poškodit.
Teplota vody pod 20°C snižuje účinnost vysavače KONTIKI 2. Při teplotě pod 16°C již
nepracuje.
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5 / Odstranění běžných závad
Problém
KONTIKI 2
nepracuje

Možné řešení
Pokud vysavač KONTIKI 2 nesedí na dně bazénu, je průtok příliš nízký.
Pokud vysavač KONTIKI 2 zůstává přisátý ke dnu bazénu, je průtok příliš
vysoký – v tomto případě není KONTIKI 2 vhodný vysavač pro váš bazén.
•
•
•
•
•

KONTIKI 2 nečistí
•
celou plochu bazénu

•
•
•
•
•

KONTIKI 2 se
zachytává o
schůdky nebo žebřík •
KONTIKI 2 se
•
pohybuje pomalu a
v proudu vody se
objevují vzduchové
bubliny

přesvědčete se, že je průtok filtrace v pořádku, případně proveďte
vyčištění filtrace, síta sběrače a čerpadla;
přesvědčete se, zda je ventil filtrace přepnut do polohy pro Filtrování;
přesvědčete se, že jsou díly hadice dobře pospojovány;
zkontrolujte čerpadlo, zda není poškozené nebo ucpané;
zkontrolujte, zda membrána vysavače není ucpaná nebo poškozená (viz
níže kapitola Kontrola – výměna membrány).
K poškození membrány může dojít v těchto případech:
o příliš výkonná filtrace (nad 7 m3/h) – v tomto případě není KONTIKI 2
vhodný vysavač pro váš bazén a bude nutno použít vysavač jiný.
o opotřebení používáním – k rychlejšímu opotřebení dochází průchodem
nečistot s ostrými hranami (kamínků apod.).
zajistěte, aby filtrační cykly byly dostatečně dlouhé, aby během nich
mohlo dojít k vyčištění celé plochy dna bazénu. Z tohoto pohledu je
výhodnější místo jednoho cyklu o 6-ti hodinách použít tři 2-hodinové
cykly. Přitom zajistěte, aby se nitrace po každých 2 hodinách vypnula
(stačí na 2- 3 minuty), aby vysavač změnil svou trasu.
přesvědčete se, že hadice má správnou délku, příp. přidejte další díly
hadice;
nasměrujte vratné trysky, aby proud vody z nich směřoval ke dnu;
zkontrolujte stav hadic (viz skladování);
vyzkoušejte jiné umístění hadicových deflektorů.
zkontrolujte, zda je správně nasazeno kolo deflektoru na spojce u
hlavice;
schůdky dejte co možná nejvíc ke stěně bazénu, nebo je vyjměte.
zkontrolujte těsnost veškerých spojení – mezi díly hadic, mezi hlavicí
vysavače a hadicí, mezi hadicí a ručním regulátorem průtoku, mezi
regulátorem a sběračem.
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6 / Skladování, servis a náhradní díly
Po každém použití zkontrolujte membránu, zda není ucpaná. Ze stejného důvodu zkontrolujte také
hadice.
Důležité: Pokud si přejete vyjmout vysavač, abyste
se mohli koupat, vyjměte hadici, ale nesmotávejte ji.
Nikdy nevystavujte hadice ani jiné části vysavače
přímému slunečnímu záření.

USKLADNĚNÍ NA ZIMU

Po vyjmutí vysavače z vody jej dokonale očistěte a omyjte čistou vodou. Všechny díly nechte
dokonale vyschnout a uskladněte na suchém místě chráněném před mrazem. Hadice skladujte
v rovném stavu.

KONTROLA – VÝMĚNA MEMBRÁNY

Účinnost vysavače KONTIKI 2 závisí především na dílu, který je umístěn
uvnitř vysávací hlavice. Tento díl se nazývá „membrána”. Tato membrána se
používáním opotřebovává a občas je nutno ji vyměnit.
Kontrolu ucpání nebo poškození membrány proveďte takto:
Vnější nástavec (3) a těleso membrány (5) odpojte od tělesa
vysavače (6). Objímku na nástavci (3) odšroubujte a zatlačte na
vnitřní trubici (10) tolik, aby se z tělesa (5) vysunula membrána (8).
Odstraňte smetí z okolí membrány (8) a z vnitřní trubice (10).
Zkontrolujte, zda není membrána poškozená nebo opotřebovaná.
Při výměně membrány (8) vyměňte také kroužek (9).
Po kontrole, čistění nebo výměně membrány sestavte vysavač
opačným postupem:
Nasaďte kroužek (9) na membránu
(8) a připojte k vnitřní trubici (10).
Membránu nasuňte do tělesa (5)
zatažením za vnitřní trubici (10).
Přišroubujte vnější nástavec (3) a
celou sestavu namontujte zpět do
tělesa vysavače (6).
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Poz.
1
2
3
4
5a
5b
6
7
8
9
10
11
12

P/N
W 32305
W 46005
W 72052
W 74000
W 81759
W 81765
W 40919
W 69597
W 81713
W 81600
W 56525
W 38705
W 24206

Popis
Spojka
Kolo deflektoru
Vnější nástavec
Přítlačný kroužek
Těleso membrány horní
Těleso membrány spodní
Těleso vysavače
Disk
Membrána
Upevňovací kroužek
Vnitřní trubice
Díl hadice 1m
Hadicový deflektor

Servis a náhradní díly zajišťuje prodejce.
Další informace Vám poskytne prodejce nebo výrobce na adrese:
ZODIAC POOL CARE EUROPE (FR)
Bd de la Romenerie – BP 90023
49180 St Barthelémy ďAnjou – FRANCE
www.zodiac-poolcare.com
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Množství
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2

7 / Záruka
PODMÍNKY:
Výrobě bazénových vysavačů nečistot ZODIAC® jsme věnovali
veškerou péči a použili naše technické zkušenosti.
Pokud není stanoveno jinak, smluvně zaručujeme správné
fungování našich nových výrobků. Zaručujeme, že naše výrobky
odpovídají technickým specifikacím a nemají žádné materiální
nebo výrobní vady.
Tato záruka je v každém případě podle našeho uvážení
omezena buď na opravu nebo na výměnu za nový nebo
renovovaný výrobek.
Jakékoliv vrácení Výrobku musíme předem rozhodnout a
schválit. Jakékoliv vrácení výrobku bez našeho předchozího
souhlasu z podnětu Vašeho prodejce nebude přijato.
Zvláště záruka na náhradní díly může být uznána až po analýze
a expertíze vrácených dílů provedené naší společností a po
jejím rozhodnutí o výměně těchto dílů.
V každém případě bude zákonná záruka prodejce nadále
platná. Naše modely jsou pravidelně zlepšovány a měněny,
přičemž se berou v úvahu technologické pokroky.
Je zřejmé, že tato zlepšení nemohou být doplněna u
předchozích modelů v rámci plnění naší záruky.
Všechny žádosti o uplatnění záruky musí být zaslány Vašemu
prodejci.

DOBA TRVÁNÍ ZÁRUKY:
Záruční doba pro vysavač Kontiki 2 je stanovena na 2 roky.
Smluvní záruka je platná od data uvedeného na faktuře prodeje
nového výrobku prodejcem konečnému uživateli.
Faktura je vyžadována jako důkaz pro uplatnění práv kupujícího
vyplývajících ze záruky.
V opačném případě veškeré následky škodící naší společnosti v
případě reklamace konečného uživatele z titulu smluvní záruky
po jejím vypršení ponese sám prodejce.
Oprava nebo náhrada provedená v záruční době nemá v
žádném případě za následek prodloužení nebo obnovení
záruční lhůty výrobku.
PŘEDMĚT ZÁRUKY:
• Během výše stanoveného záručního období bude jakýkoliv
vadný díl opraven nebo vyměněn výrobcem za nový díl nebo díl
v dobrém funkčním stavu. Tato záruka se vztahuje na všechny
vady existující ve chvíli převzetí výrobku.
• V případě navrácení výrobků do naší provozovny budou
náklady na dopravu tam účtovány konečnému uživateli.
• Poštovné a poplatky za odeslání opraveného nebo
vyměněného výrobku, dodaného prodejci, budou hrazeny
výrobcem, vyjma nákladů na práci, na cestovné, které bylo
vynaloženo kvůli opravám provedených mimo kontinentální
Francii a vyjma platby odškodného.
• Odstávka a ztráta použitelnosti výrobku v případě eventuální
opravy nemůže mít za následek platbu odškodného.
TATO ZÁRUKA SE POUŽIJE S VÝHRADOU NABYTÍ
PLATNOSTI ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ, KTERÉ VE CHVÍLI
SEPSÁNÍ
TĚCHTO
PODMÍNEK
JEŠTĚ
NEBYLY
ZVEŘEJNĚNÉ.

ZÁRUKA
NEBUDE
UZNÁNA
V
NÁSLEDUJÍCÍCH
PŘÍPADECH:
• Nehody, stlačení, poškození a rozbití v důsledku nárazů a
vnějších příčin nebo příčin nezávislých na zjištěné poruše.
• Výrobek byl předmětem zásahu třetí osoby, námi
neautorizovaného servisu nebo opraváře, nebo pokud došlo ke
změnám bez našeho písemného povolení.
• Výrobek byl poškozen následkem špatného použití nebo
použitím, které není v souladu s návodem k použití čističe.
• Výrobek jeho komponenty nebo díly hadic byly na delší dobu
vystaveny slunečnímu záření.
• Výrobek jeho komponenty nebo díly hadic byly poškozené z
důvodu chemické nerovnováhy bazénové vody.
Pro zachování záruky se konečný uživatel zavazuje, že bude
dodržovat parametry rovnováhy bazénové vody podle
následujících kritérií:
- pH: 6,8 < pH < 7,6
- volný chlór (*): < 3,0 mg/l
- bróm celkem (*): < 5,0 mg/l
- stabilizátor (pokud je použit): < 75 mg/l
- rozpuštěné kovy celkem (železo, mangan, měď, zinek…): < 0,1
mg/l
(*): Vysavače musí být bezpodmínečně z bazénu vyjmuty při
šokové úpravě vody.
Poznámka: Použití vody z vrtů a/nebo ze studny je zakázáno.
• Tato záruka se nevztahuje na viditelné vady, to znamená, na
viditelné vzhledové vady, na které byl kupující prodávajícím
upozorněn při dodání výrobků.
• Rovněž jsou ze záruky vyloučeny vady nebo poškození
způsobené neadekvátností výrobku s ohledem na požadavky
konečného uživatele, normálním opotřebením, nedbalostí,
špatnou instalací nebo použitím, které není v souladu s
doporučeními obsaženými v návodu k použití, nedostatečnou
údržbou a/nebo nehodou při manipulaci, špatným skladováním,
a/nebo zkouškami, pokyny a/nebo specifikacemi od Vašeho
prodejce.
• Jakékoliv změny provedené na výrobku prodejcem, konečným
uživatelem nebo třetí osobou automaticky ukončí platnost celé
záruky. To platí i v případě nahrazení originálních dílů díly
pocházejícími od jiného prodejce.
• Váš prodejce se bude rovněž muset ujistit u příslušných
výrobců o kompatibilitě našich výrobků s ostatním vybavením
bazénu, jakož i o pravidlech instalace a uvedení do provozu,
které je nutno respektovat pro správnou funkci celého systému.

POŠKOZENÍ PŘI PŘEVOZU
Výrobky jsou vždy převážené na rizika a nebezpečí uživatele.
Uživatel je povinen ověřit stav výrobku před jeho převzetím. V
tomto případě naše zodpovědnost nebude uznávána.
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ VE FOLIOVÝCH
BAZÉNECH:
Povrch určitých vinylových fólií s motivy se může rychle
opotřebit a motivy mohou zmizet při kontaktu s předměty, jako
jsou například čistící kartáče, hračky, kola, fontány, dávkovače
chlóru a bazénové vysavače nečistot. Motivy některých
vinylových fólií se mohou poškrábat nebo opotřebit prostým
třením, například bazénovým kartáčem. Barva některých motivů
se rovněž může smazat během instalace nebo v případě
kontaktu s předměty, které se v bazénu nacházejí. Zodiac®
nenese zodpovědnost za smazané motivy, opotřebení nebo
poškrábání vinylových fólií, tyto nespadají do záruky. Zodiac®
rovněž nenese zodpovědnost za poškození povrchu (vinylová
fólie, vyztužené PVC, atd.) spojené s příliš vysokým poměrem
desinfekčního prostředku nebo špatnou hodnotou pH, takovéto
poškození rovněž není pokryto zárukou.
VYVARUJTE SE UCPÁNÍ SACÍCH OTVORŮ, POKUD TOTO
VAROVÁNÍ NEVEZMETE NA VĚDOMÍ, VYSTAVUJETE SE
RIZIKU ZÁVAŽNÉHO AŽ SMRTELNÉHO ZRANĚNÍ.
Neucpávejte sací otvory částmi Vašeho těla. Nevystavujte Vaše
vlasy, oblečení, šperky, atd. sacímu otvoru filtrační jednotky
bazénu.
Více informací obdržíte u Vašeho prodejce. Zaregistrujte Váš
výrobek na našich Internetových stránkách:
• Buďte mezi prvními, kteří obdrží informace o novinkách
Zodiac® a o našich nabídkách.
• Pomozte nám neustále zlepšovat kvalitu našich výrobků.
www.zodiac-poolcare.com
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