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Platnosť od 15.2.2013 No. 694 
 

Poloautomatický bazénový vysávač 

 

T3  
(s technológiou BARACUDA™) 

 
Návod na použitie 

 

 
 
Blahoželáme Vám k zakúpeniu Vášho nového vysávača - vysávača ZODIAC T3. Spoločnosť 
Zodiac Vám ďakuje za tento výber. 
 
Tento vysávač bol navrhnutý a vyrobený za použitia osvedčenej technológie tak, aby jeho 
inštalácia bola jednoduchá a aby spoľahlivo pracoval pri minimálnu údržbu. 
 
Pred inštaláciou vysávača sa zoznámte s návodom na použitie a s jeho komponentami. Návod 
obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby sa využilo maximum zo schopností tohto vysávača. 
V prípade potreby ďalších informácií sa obráťte na svojho predajcu. 
 
Ako každý mechanický výrobok aj Zodiac T3 vyžaduje príležitostné nastavenia, pravidelnú údržbu 
a výmenu niektorých opotrebiteľných dielov. Používajte iba originálne náhradné diely dodávané 
Vaším predajcom Zodiac ®. 
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1 / Zoznam dielov
BALENIE VYSÁVAČE 
OBSAHUJE: 
 
1 - vysávacia hlavica T3 (1 ks) 
2 - spodný disk (1 ks) 
3 - diely hadice 1m (10 ks) 
4 - deflektor (1 ks) s 
rýchlospojkou 
5 - adaptér (1 ks) 
6 - závažie na hadicu (1 ks) 
7 - automatický regulátor 
prietoku (1 ks) 
8 - merač prietoku (1 ks) 
9 - koleno 45 ° 
 
10 - predĺžené koleno 45 ° (pre 
trh EÚ nie je obsahom balenia) 
 

 
DÔLEŽITÉ: 
Vysávač vyberte pred vykonávaním akejkoľvek chemickej úpravy z vody, najmä pri šokovej 
dezinfekcii. Po šokovej dezinfekcii ponechajte filtráciu v prevádzke min 4 hodiny predtým, ako 
vysávač opäť vložíte do bazéna. 
 
RADY: 

• Pokiaľ si prajete vybrať vysávač, aby ste sa mohli kúpať, vyberte hadicu, ale nezmotávajte 
ju. S hadicami manipulujte opatrne. Nikdy nevystavujte hadicu priamemu slnečnému 
žiareniu. 

• Pred použitím vysávača odstráňte mechanicky, napr. sieťkou, veľké kusy nečistôt, pretože 
inak by mohli spôsobiť upchanie vysávača. Rovnako tak odstráňte aj iné predmety, ktoré sa 
do bazéna dostali nedopatrením. Ostré predmety môžu vysávač poškodiť. 

• Pred použitím vysávača vyčistite sitko zberača, sitko filtračného čerpadla, a skontrolujte 
filtráciu, či nie je potrebné vykonať jej vyčistenie. 

• Vysávanie v dvoch 3-hodinových cykloch dáva lepšie výsledky, ako jeden 6-hodinový 
cyklus. 

• Pred vykonávaním preplachu filtrácie, tj pred zmenou smeru prúdenia vody, odpojte 
vysávač od filtrácie. Opačné prúdenie vody môže spôsobiť poškodenie membrány. 

• S klesajúcou teplotou vody sa znižuje účinnosť vysávača. 
• Na konci kúpacej sezóny prepláchnite hadice a ostatné časti vysávača čistou vodou a 

všetko uskladnite na suchom mieste chránenom pred slnkom a mrazom. 
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2 / Prepojenie hadíc 
 
Vysávač T3 je vybavený 10 dielmi hadice o dĺžke 1m. 
Optimálna dĺžka zostavenej hadice sa volí tak, aby zodpovedala vzdušnej vzdialenosti miesta 
spojenia so skimmerom (zberačom) alebo stenovou koncovkou a najvzdialenejším bodom dna 
bazéna plus dva diely hadice navyše. Napr. ak má bazén najvzdialenejší bod bazéna od pripojenia 
(stenovej sacej koncovky alebo skimmeru) 7 m, potom budete potrebovať spojiť 9 dielov hadice. 

 
 

 

Po vypočítaní optimálnej dĺžky hadice spojte 
potrebný počet dielov hadice dohromady. 
U hadíc sú použité spojenia Twist-Lock, ktorých 
použitie je veľmi jednoduché. Zasuňte a otočte 
spojenie na každom diely hadice, až budete počuť 
"klik", ktorý naznačuje, že je spojenie 
zabezpečené. Nátrubky hadice majú tri polohy. 
Tieto tri polohy stačí k tomu, aby bol spoj tesný. 

 
 

3 / Inštalácia 
Presvedčte sa, či skimmer (zberač), 
predradený filter čerpadla a filtračná 
nádoba sú čisté. 
Nastavte vratné trysky tak, aby prúd 
vody smeroval ku dnu bazéna. 
V prípade, že na dne vášho bazéna 
sa nachádza výpustný kanál, 
uzavrite ho. 

 

 

 
Hadicu vysávača naplňte vodou za pomoci prúdu vody z 
vratnej trysky. Zaistite, aby pritom aj potom zostala hadica 
ponorená pod hladinou vody v bazéne. 
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DÔLEŽITÉ: Vysávač T3 je možné pripojiť ako ku skimmeru (zberaču), tak aj ku stenovej 
koncovke na pripojenie vysávača. V tomto prípade sa odporúča pripájať vysávač ku stenovej 
koncovke umiestnenej v polovici dlhšej strany bazéna. 
POZOR: Prepojenie hadíc a vysávacej hlavice musí prebiehať pod vodou, aby nemohlo 
dochádzať k nasávaniu vzduchu do filtračného systému. 
 
 
PRIPOJENIE KU STENOVEJ KONCOVKE NA PRIPOJENIE VYSÁVAČA: 
• Pripojte regulátor prietoku do stenovej koncovky za pomoci adaptéra (pozri obr nižšie); 

DÔLEŽITÉ: Automatický regulátor je z výroby 
nastavený na nastavenie číslo 3, najbežnejšie 
používané nastavenie pre európske bazény. Pre 
optimálnu prevádzku vysávača odporúčame toto 
nastavenie nemeniť. Po druhé, ak vysávač nefunguje 
správne, vždy pomocou červenej páčky skontrolujte, či 
sivá klapka regulátora nezostáva otvorená a nič jej 
nebráni vo voľnom pohybe. 
DÔLEŽITÉ: Regulátor musí byť neustále ponorený 
pod hladinou, inak hrozí nasávanie vzduchu do 
čerpadla. 

• Presvedčte sa, že v hadici k vysávaču T3 nie je žiadny vzduch, že je plná vody; potom ju 
pripojte k regulátoru prietoku; 

• Uzavrite, prípadne nastavte, ostatné sacie body - skimmery alebo iné stenové koncovky. 
 

Poznámka: Vysávač T3 možno pripojiť ku stenovej koncovke aj bez použitia automatického 
regulátora prietoku, potom je ale nutné skontrolovať správnosť prietoku vysávača pomocou merača 
prietoku (pozri ďalej), či je vaša filtračná jednotka vhodná pre takúto prevádzku vysávača. 
 
 

PRIPOJENIE KU SKIMMERU: 
• Pripojte regulátor prietoku do otvoru na dne skimmera za pomoci adaptéra (pozri obr nižšie); 

 

DÔLEŽITÉ: Automatický regulátor je z výroby 
nastavený na nastavenie číslo 3, najbežnejšie 
používané nastavenia pre európske bazény. Pre 
optimálnu prevádzku vysávača odporúčame toto 
nastavenie nemeniť. Po druhé, ak vysávač nefunguje 
správne, vždy pomocou červenej páčky skontrolujte, či 
sivá klapka regulátora nezostáva otvorená a nič jej 
nebráni vo voľnom pohybe. 
DÔLEŽITÉ: Regulátor musí byť neustále ponorený 
pod hladinou, inak hrozí nasávanie vzduchu do 
čerpadla. 

• Na užší koniec hadice nasaďte koleno 45 °; 
• Presvedčte sa, že v hadici vysávača T3 nie je žiadny vzduch, že je plný vody; potom ju pripojte 

k regulátoru prietoku; 
• Uzavrite, prípadne nastavte ostatné sacie body - iné skimmery alebo stenové koncovky. 

 

Pri použití v bazénoch vybavených viacerými skimmermi pripojte hadicu vysávača ku skimmeru 
umiestnenému v hlavnej časti bazéna. Potom upravte prietok druhého a ďalšieho skimmera tak, 
aby nedochádzalo k obmedzeniu funkcie automatického regulátora prietoku a tým správnej funkcie 
vysávača. 
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4 / Skúška prietoku 
 
Kedykoľvek budete mať pochybnosti o sacej schopnosti vysávača, môžete si overiť veľkosť 
prietoku. 
Poznámka: Všetky tieto operácie sa musia vykonávať pod hladinou vody, inak hrozí nasávanie 
vzduchu do čerpadla. 

 
Odpojte vysávaciu hlavicu od hadice a nahraďte ju 
meračom prietoku. Pozrite sa na polohu 
ukazovateľa merača prietoku. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ideálna poloha: ukazovateľ ukazuje hodnotu 3. 
 
 
 
Nízka poloha: ukazovateľ ukazuje nižšiu hodnotu 
ako 3 (nachádza sa v prednej časti merača prietoku 
pri vstupnom otvore). Zvýšte prietok privretím 
regulátora alebo znížením prietoku druhým 
skimmerom, kým sa ukazovateľ merača prietoku 
nedostane do optimálnej zóny. 
 
 
Vysoká poloha: ukazovateľ ukazuje vyššiu hodnotu 
ako 3 (nachádza sa v zadnej časti merača 
prietoku). Znížte prietok otvorením regulátora alebo 
zvýšením prietoku druhým skimmerom, kým sa 
ukazovateľ merača prietoku nedostane do 
optimálnej zóny. 

 
Po nastavení prietoku odpojte merač prietoku a späť nasaďte vysávaciu hlavicu. 
 
Poznámka: Ak je Váš bazén vybavený viacrýchlostným filtračným čerpadlom, je dôležité, aby jeho 
výkon bol nastavený tak, aby bol zaistený optimálny prietok vysávačom. Pre kontrolu použite 
merač prietoku. 
 



 6

5 / Pripojenie vysávacej hlavice 
 

 

 

Čerpadlo filtrácie majte vypnuté. 
 
 
Na koniec zostavenej hadice nasaďte deflektor. 
 
 
Skontrolujte, či je celá hadica naplnená vodou. 
 
 
 
 
Ponorte vysávaciu hlavicu pod hladinu a 
nechajte z nej vybublať všetok vzduch. Potom 
rýchlospojkou pripojte hadicu k vysávacej 
hlavici. Riadne zacvaknite západky rýchlospojky 
za osadenie na vysávacej hlavici. 
 
Nechajte vysávaciu hlavicu klesnúť na dno 
bazéna a potom zapnite čerpadlo filtrácie. 

Závažie sa používa pre vyrovnanie vysávača. Dbajte na to, aby disk vysávača bol vždy rovnobežne 
s dnom bazéna. Hadice majú tendenciu zdvíhať T3, najmä v hlbokých bazénoch. 

 
  nesprávne správne nesprávne 

 
Závažia nasaďte do vzdialenosti cca 1 m od 
vysávacej hlavice tak, aby disk vysávača bol 
rovnobežne s dnom bazéna. 
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6 / Riešenie možných problémov 

Vysávač nepracuje 
správne 

Pomocou merača prietoku skontrolujte prietok vody 
Ak je prietok príliš nízky: 
• presvedčte sa, že výpustný kanál je zatvorený; 
• presvedčte sa, že skimmer a filter sú čisté; 
• presvedčte sa, že je regulátor prietoku správne pripojený; 
• uzatvorte všetky ostatné sacie otvory; 
DÔLEŽITÉ: Automatický regulátor je z výroby nastavený na nastavenie 
číslo 3, najbežnejšie používané nastavenie pre európske bazény. Pre 
optimálnu prevádzku vysávača odporúčame toto nastavenie nemeniť. Po 
druhé, ak vysávač nefunguje správne, vždy pomocou červenej páčky 
skontrolujte, či sivá klapka regulátora nezostáva otvorená a nič jej nebráni 
vo voľnom pohybe. 
Ak je prietok optimálny: 
• skontrolujte, či membrána nie je zablokovaná nečistotami alebo 
poškodená (pozri kapitolu 7) 

Vysávač nečistí celú 
plochu bazéna 

• zaistite, aby počas filtračného cyklu bolo možné vyčistiť celý bazén - 
miesto jedného 6-hodinového cyklu použite dva 3-hodinové cykly; 
• presvedčte sa, že hadica má správnu dĺžku; 
• nasmerujte vratné trysky, aby prúd vody z nich smeroval ku dnu; 
• skontrolujte stav hadíc (viď skladovanie). 
 

Vysávač nezostává 
na dne bazéna 

• presvedčte sa, že závažia sú správne nasadené na hadicu cca 1 m od 
vysávacej hlavice (pozri kapitola 2); 
• skontrolujte prietok a prípadne nastavte väčší. 

Vysávač sa 
zachytáva o schodíky 
alebo rebrík 

Problém je nepochybne spôsobený tým, že vysávač nie je zostavený tak, 
aby čo najlepšie zodpovedal tvaru bazéna a prekážok, ktoré sú v ňom 
umiestnené. 
• pripojte hadicu vysávača ku stenovej koncovke, ktorá je od schodíkov 
najvzdialenejšia; 
• vyberte schodíky z bazéna; 
• skráťte hadicu tak, aby sa vysávač nemohol dostať ku schodíkom. 

Vysávač sa pohybuje 
pomaly a v prúde 
vody sa objavujú 
vzduchové bubliny 

• skontrolujte tesnosť všetkých spojení hadíc, pripojenie, atď 

Vysávač vystupuje 
nad hladinu 

• použite regulátor prietoku alebo nastavte prietok ostatnými skimmermi 
tak, aby prietok vody vysávacou hlavicou bol optimálny. 

Vysávač sa 
zachytáva o výpustný 
kanál 

• uzatvorte výpustný kanál; 
• presvedčte sa, že mriežka výpustného kanála je správne pripevnená. 
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7 / Čistenie, údržba a výmena membrány 
 
Po každom použití skontrolujte membránu, či nie je upchaná. Z rovnakého dôvodu skontrolujte aj 
hadice. 
 
ČISTENIE MEMBRÁNY 

 

Ak sa vysávač zastaví, vypnite čerpadlo filtrácie, vysávaciu 
hlavicu vytiahnite ku hladine a obráťte. Overte, či nie je 
membrána upchaná nečistotami. 
 
Nečistoty opatrne, aby nedošlo k poškodeniu, vyberte. 
Ak nie je membrána upchaná, môže byť poškodená alebo 
opotrebovaná. 
 
Opotrebovanú membránu je možné napnúť a tým predĺžiť 
jej životnosť (pozri príloha). 

 
 
VÝMENA MEMBRÁNY 
Odskrutkujte upínaciu maticu a vytiahnite kazetu z telesa hlavice. V upínacej matici je usadené 
tesnenie  
- skontrolujte jeho polohu, a či nie je poškodené. Poškodené tesnenie je nutné vymeniť. 

 
Rozšróbujte kazetu a oddeľte tak vonkajšiu trubicu od telesa kazety. 

     
 
 
 

upínacia matica

tesnenie

vonkajšia trubica 

vonkajšia trubica kazeta kazeta 
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Potom vytiahnite ťahom von z kazety vnútornú trubicu. Uvoľnenú membránu potom opačným 
smerom vysuňte z kazety. 

 
 
Membránu skontrolujte a prípadne vymeňte za novú. 
 
Zostavenie: 
Navlečte membránu na vnútornú trubicu. 
Vložte zostavu vnútornej trubice a membrány do kazety a pritom dbajte, aby náliatky na membráne 
zapadli do drážok v kazete. Potom vytiahnite vnútornú trubicu von z kazety, kým nebude viditeľný 
koniec membrány. 

 
 
Naskrutkujte späť vonkajšiu trubicu. 

 
Zostavenú kazetu vložte do telesa hlavice, nasaďte upínaciu maticu (skontrolujte polohu tesnenia) 
a maticu dotiahnite. 

 
Presvedčte sa, že sa vonkajšia trubica v telese hlavice voľne otáča. 

vnútorná 
trubica 

membránakazeta

kazeta

membrána 

kazeta

vnútorná 
trubica 

okraj 
membrány 

drážka

náliatok

membrána

kazeta
vonkajšia 

trubica 
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8 / Skladovanie, servis a náhradné diely 
 
DÔLEŽITÉ: Ak si prajete vybrať vysávač, aby ste sa mohli 
kúpať, vybratú hadicu nezmotávajte. 
Nikdy nevystavujte hadicu priamemu slnečnému žiareniu. 
Hadicu skladujte v rovnom stave, nikdy ju nenechávajte 
zmotanú! 
Na konci kúpacej sezóny prepláchnite hadice a ostatné časti 
vysávača čistou vodou a všetko uskladnite na suchom mieste 
chránenom pred slnkom a mrazom. 
 
 
Servis a náhradné diely zabezpečuje predajca. 
 
 
 
 

Ďalšie informácie Vám poskytne predajca alebo výrobca na adrese: 
ZODIAC POOL CARE EUROPE (FR) 

Bd de la Romenerie – BP 90023 
49180 St Barthelémy ďAnjou – FRANCE  

www.zodiac-poolcare.com 

 
 
 



 11

9 / Záruka 
PODMIENKY: 
Výrobe bazénových vysávačov nečistôt ZODIAC ® sme 
venovali všetku starostlivosť a použili naše technické 
skúsenosti. 
Ak nie je uvedené inak, zmluvne zaručujeme správne 
fungovanie našich nových výrobkov. Zaručujeme, že naše 
výrobky zodpovedajú technickým špecifikáciám a nemajú 
žiadne materiálne alebo výrobné vady. 
Táto záruka je v každom prípade podľa nášho uváženia 
obmedzená buď na opravu alebo na výmenu za nový alebo 
renovovaný výrobok. 
Akékoľvek vrátenie výrobku musíme vopred rozhodnúť a 
schváliť. Akékoľvek vrátenie výrobku bez nášho 
predchádzajúceho súhlasu z podnetu Vášho predajcu nebude 
prijaté. 
Zvlášť záruka na náhradné diely môže byť uznaná až po 
analýze a expertíze vrátených dielov vykonaných našou 
spoločnosťou a po jej rozhodnutí o výmene týchto dielov. 
V každom prípade bude zákonná záruka predajcu naďalej 
platná. Naše modely sú pravidelne zlepšované a menené, 
pričom sa berú do úvahy technologické pokroky. 
Je zrejmé, že tieto zlepšenia nemôžu byť doplnené u 
predchádzajúcich modelov v rámci plnenia našej záruky. 
Všetky žiadosti o uplatnenie záruky musia byť zaslané Vášmu 
predajcovi. 
 
ZÁRUKA NEBUDE UZNANÁ V NASLEDUJÚCICH 
PRÍPADOCH: 
• Nehody, stlačenie, poškodenie a rozbitie v dôsledku nárazov 
a vonkajších príčin alebo príčin nezávislých na zistenej 
poruche. 
• Výrobok bol predmetom zásahu tretej osoby, nami 
neautorizovaného servisu alebo opravára, alebo ak došlo k 
zmenám bez nášho písomného povolenia. 
• Výrobok bol poškodený následkom zlého použitia alebo 
použitím, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie 
vysávača. 
• Výrobok jeho komponenty alebo diely hadíc boli na dlhší čas 
vystavené slnečnému žiareniu. 
• Výrobok jeho komponenty alebo diely hadíc boli poškodené z 
dôvodu chemickej nerovnováhy bazénovej vody. 
Pre zachovanie záruky sa konečný užívateľ zaväzuje, že bude 
dodržiavať parametre rovnováhy bazénovej vody podľa 
nasledujúcich kritérií: 
- PH: 6,8 <pH <7,6 
- Voľný chlór (*): <3,0 mg / l 
- Bróm celkom (*): <5,0 mg / l 
- Stabilizátor (ak je použitý): <75 mg / l 
- Rozpustené kovy celkom (železo, mangán, meď, zinok ...): 
<0,1 mg / l 
(*): Vysávač musí byť bezpodmienečne z bazéna vybratý pri 
šokovej úprave vody. 
Poznámka: Použitie vody z vrtov a / alebo zo studne je 
zakázané. 
• Táto záruka sa nevzťahuje na viditeľné vady, to znamená, na 
viditeľné vzhľadové vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim 
upozornený pri dodaní výrobku. 
• Rovnako sú zo záruky vylúčené vady alebo poškodenia 
spôsobené neadekvátnosťou výrobku s ohľadom na 
požiadavky konečného užívateľa, normálnym opotrebovaním, 
nedbalosťou, zlou inštaláciou alebo použitím, ktoré nie je v 
súlade s odporúčaniami obsiahnutými v návode na použitie, 
nedostatočnou údržbou a / alebo nehodou pri manipulácii, 
zlým skladovaním, a / alebo skúškami, pokynmi a / alebo 
špecifikáciami od Vášho predajcu. 
• Akékoľvek zmeny vykonané na výrobku predajcom, 
konečným užívateľom alebo treťou osobou automaticky 
ukončujú platnosť celej záruky. To platí aj v prípade 
nahradenia originálnych dielov dielmi pochádzajúcimi od iného 
predajcu. 
• Váš predajca sa bude tiež musieť uistiť u príslušných 
výrobcov o kompatibilite našich výrobkov s ostatným 
vybavením bazénu, ako aj o pravidlách inštalácie a uvedenia 

do prevádzky, ktoré je nutné rešpektovať pre správnu funkciu 
celého systému. 
 
TRVANIE ZÁRUKY: 
Záručná doba pre vysávač Zodiac ® T3 je stanovená na 2 
roky. Zmluvná záruka je platná od dátumu uvedeného na 
faktúre predaja nového výrobku predajcom konečnému 
užívateľovi. 
Faktúra je vyžadovaná ako dôkaz pre uplatnenie práv 
kupujúceho vyplývajúcich zo záruky. 
V opačnom prípade všetky následky škodiace našej 
spoločnosti v prípade reklamácie konečného užívateľa z titulu 
zmluvnej záruky po jej vypršaní ponesie sám predajca. 
Oprava alebo náhrada vykonaná v záručnej dobe nemá v 
žiadnom prípade za následok predĺženie alebo obnovenie 
záručnej lehoty výrobku. 
 
PREDMET ZÁRUKY: 
• Počas vyššie stanoveného záručného obdobia bude 
akýkoľvek chybný diel opravený alebo vymenený výrobcom za 
nový diel alebo diel v dobrom funkčnom stave. Táto záruka sa 
vzťahuje na všetky vady existujúce vo chvíli prevzatia výrobku. 
• V prípade vrátenia výrobkov do našej prevádzky budú 
náklady na dopravu tam účtované konečnému užívateľovi. 
• Poštovné a poplatky za odoslanie opraveného alebo 
vymeneného výrobku, dodaného predajcovi, budú hradené 
výrobcom, okrem nákladov na prácu, na cestovné, ktoré sa 
vynaložilo kvôli opravám vykonaných mimo kontinentálneho 
Francúzska a okrem platby odškodného. 
• Odstávka a strata použiteľnosti výrobku v prípade eventuálnej 
opravy nemôže mať za následok platbu odškodného. 
TÁTO ZÁRUKA SA UPLATŇUJE VÝHRADNE 
S NADOBUDNUTÍM PLATNOSTI ZÁKONNÝCH 
USTANOVENÍ, KTORÉ VO CHVÍLI SPÍSANIA TÝCHTO 
PODMIENOK EŠTE NEBOLI ZVEREJNENÉ 
 
POŠKODENIE PRI PREVOZE 
Výrobky sú vždy prevážané na riziká a nebezpečenstvá 
užívateľa. Užívateľ je povinný overiť stav výrobku pred jeho 
prevzatím. V tomto prípade naša zodpovednosť nebude 
uznávaná. 
 
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA POUŽITIA VO FÓLIOVÝCH 
BAZÉNOCH: 
Povrch určitých vinylových fólií s motívmi sa môže rýchlo 
opotrebovať a motívy môžu zmiznúť pri kontakte s predmetmi, 
ako sú napríklad čistiace kefy, hračky, bicykle, fontány, 
dávkovače chlóru a bazénové vysávače nečistôt. Motívy 
niektorých vinylových fólií sa môžu poškriabať alebo 
opotrebovať jednoduchým trením, napríklad bazénovou kefou. 
Farba niektorých motívov sa tiež môže zmazať počas 
inštalácie alebo v prípade kontaktu s predmetmi, ktoré sa v 
bazéne nachádzajú. Zodiac ® nenesie zodpovednosť za 
zmazané motívy, opotrebenie alebo poškriabanie vinylových 
fólií, tieto nespadajú do záruky. Zodiac ® taktiež nenesie 
zodpovednosť za poškodenie povrchu (vinylová fólia, 
vystužené PVC, atď) spojené s príliš vysokým pomerom 
dezinfekčného prostriedku alebo zlou hodnotou pH, takéto 
poškodenie tiež nie je pokryté zárukou. 
 
VYVARUJTE SA UPCHANIU SACÍCH OTVOROV, AK TOTO 
VAROVANIE NEVEZMETE NA VEDOMIE, VYSTAVUJETE 
SA RIZIKU ZÁVAŽNÉHO AŽ SMRTEĽNÉHO ZRANENIA. 
Neupchávajte sacie otvory časťami Vášho tela. Nevystavujte 
Vaše vlasy, oblečenie, šperky, atď saciemu otvoru filtračnej 
jednotky bazéna. 
 
Viac informácií dostanete u Vášho predajcu. Zaregistrujte Váš 
výrobok na našich Internetových stránkach: 
• Buďte medzi prvými, ktorí dostanú informácie o novinkách 
Zodiac ® a o našich ponukách. 
• Pomôžte nám neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov. 
www.zodiac-poolcare.com 
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10 / Príloha 
 

NAPNUTIE MEMBRÁNY 
 

Počas používania dochádza k opotrebovaniu 
a uvoľneniu membrány. Ak si všimnete, že je 
membrána už uvoľnená (pozri obrázok 
vedľa), potom je možné membránu napnúť 
nižšie uvedeným postupom. 

 
 
Vyberte kazetu z telesa vysávača a 
demontujte vonkajšiu trubicu, ako je 
popísané v návode. 
Na vnútornej časti kazety je vyznačená ryska 
s číslom 2. Šípka na kazete smeruje k tomuto 
číslu. Držte pevne kazetu a ľahko otočte 
vnútornou časťou kazety v protismere 
hodinových ručičiek o cca 1/8 otáčky - tým sa 
pozícia odblokuje. 
 
 
 
Vnútornú časť kazety povytiahnite, až sa 
objaví po celom obvode ryska s číslom 1. 
 
 
 
 
 
 
Teraz opäť pootočte vnútornou časťou kazety 
späť pre zabezpečenie pozície. 

 
Overte, či je membrána správne napnutá. Ak 
to tak nie je, je nutné membránu vymeniť za 
novú. 

 
 
 

Vnútorná výpustná trubica 

Vnútorná výpustná trubica 

Vnútorná výpustná trubica 

Uvolnená 
membrána 

Vnútorná výpustná 
trubica 

Vnútorná výpustná 
trubica 

Vnútorná výpustná 
trubica 

Novo  
napnutá membrána 


