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Platnosť od 10.6.2004 No. 550 
 

 
Poloautomatický bazénový vysávač 

 

Kontiki 2 
od firmy Sevylor 

 
Návod na obsluhu 

 
 
 
Blahoželáme! Stali ste sa vlastníkom poloautomatického vysávača KONTIKI 2 od firmy SEVYLOR, špeciálne 
skonštruovaného pre nadzemné bazény a zapustené bazény s plochým dnom. 
Vysávač Kontiki 2 je vhodný na použitie v bazénoch s objemom 10 až 50 m3 vody, ktoré sú vybavené 
pieskovou filtráciou s menovitým prietokom 5 až 7 m3/h. 
Poznámka: Podľa praktických skúšok je možné vysávač používať tiež na filtráciu Azuro 4. Pre ostatné 
filtrácie s prietokom 4 m3/h je nutné funkciu vysávača vyskúšať. Pri všetkých filtráciách s prietokom 4 alebo 5 
m3/h je nutné umiestniť filtráciu tak, aby sa obmedzili na minimum hydraulické straty. 
 
 
ZOSTAVA VYSÁVAČA OBSAHUJE: 

vysávacia hlavica Kontiki 2 (1 ks)

disk (1 ks)

deflektor (1 ks)

diely hadice 1m (8 ks)

spojka (2 ks) 

hadicový deflektor (2 ks) 

širší koniec 

užší koniec 

širší koniec užší koniec
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smer pohybu 

hadicový 
deflektor

hadica 
(užší koniec) 

spojka 
(užší koniec)

Dĺžka hadíc = najväčšia dosiahnuteľná vzdialenosť + 1 diel hadice

zberač 

MONTÁŽ 
Toto zariadenie sa dodáva v predmontovanom stave. Zostáva iba urobiť niekoľko úkonov, ktoré sú 
zobrazené na obrázkoch nižšie. 
 
Navlečte disk na pružné hrdlo vysávacej hlavice. 
Spojenie skontrolujte – disk sa musí voľne otáčať. 

Koleso deflektora navlečte na spojku a túto spojku 
širším koncom nasaďte na vonkajší nástavec 
vysávacej hlavice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
PREPOJENIE HADÍC 
Vysávač Kontiki 2 je vybavený 8 dielmi hadice s 
dĺžkou 1m. 
• Optimálna dĺžka hadice sa volí tak, aby 

zodpovedala vzdušnej vzdialenosti miesta 
spojenia so zberačom alebo stenovou 
koncovkou a najvzdialenejším bodom bazénu 
plus diel hadice navyše (obrázok vedľa). 

• Po vypočítaní optimálnej dĺžky hadice spojte 
potrebný počet dielov hadice dohromady. 

• Hadicové deflektory navlečte a zaistite na dva 
diely hadice, ako je zobrazené na obrázku 
(asi 2 metre od oboch koncov zloženej hadice 
– viď obrázok). 

 
Poznámka: Vysávač Kontiki 2 sa pohybuje 
v bazéne náhodne, inak povedané jeho pohyb je 
ovplyvňovaný ohybom a skrútením hadice. Je 
preto dôležité, aby hadicové deflektory boli 
umiestnené tak, ako je uvedené vyššie, pretože 
to má vplyv na chovanie hadice a správny pohyb 
vysávača. Neobávajte sa umiestniť deflektory 
podľa potreby bližšie alebo ďalej od koncov 
hadice, ich polohu je možné kedykoľvek 
jednoducho zmeniť. Deflektory neplávajú na 
hladine, ich účel je zaistiť, aby vysávač mohol 
správne pracovať. 
 
 
 
 
 
 

Hrdlo 

Disk 

Deflektor

Vonkajší 
nástavec Spojka 

(širší koniec)
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veko zberača

VODA

klapka 
prepadu

teleso 
zberača

 
PRIPOJENIE 
• Vypnite filtračnú jednotku. 
• Presvedčte sa, či zberač, predradený filter 

čerpadla a filter sú čisté. Z telesa zberača 
vyberte sito. 

• Na širší koniec hadice nasaďte druhú spojku. 
• Zapnite čerpadlo filtrácie. 
• Hadicu vysávača naplňte vodou za pomoci 

prúdu vody z vratnej trysky. Hadicu plňte z tej 
strany, ktorá bude následne pripojená na teleso 
vysávača.  

 Zaistite, aby pritom aj potom zostala hadica 
ponorená pod hladinou vody v bazéne. 

• Pripojte hadicu vysávača k otvoru na dne telesa 
zberača. Užší koniec hadice pritom nechajte 
priložený k otvoru vo vratnej tryske (tak bude 
hadicou neustále prúdiť voda) a širší koniec 
vložte do telesa zberača. 

• Užší koniec hadice teraz pripojte na vysávač 
(viď obrázok na predchádzajúcej strane dole). 
Dbajte, aby pritom vysávač aj hadica boli stále pod vodou. 

Teraz začne vysávač pracovať. 
 
Odporučenie: Ak máte k dispozícii tanier na vysávač (obrázok vedľa), ktorý 
býva súčasťou dodávky zberača, môžete pripojiť vysávač cez tento tanier. 
Ponechajte sito v telese zberača a pred zapnutím filtrácie vložte na toto sito 
tanier. 
Skontrolujte, či je hrdlo taniera celé pod hladinou vody (ak nie, doplňte do 
bazéna vodu). 
 
RADY: 
○ Počas sezóny odporúčame ponechať vysávač KONTIKI 2 v bazéne. 
○ Filtrovanie v troch 2-hodinových cykloch dáva lepšie výsledky ako jeden 6-hodinový cyklus. 
○ Pred použitím vysávača vyčistite sitko zberača, prípadne sitko čerpadla a skontrolujte filtráciu, 

či nie je potrebné vykonať vyčistenie filtračného piesku. 
○ S hadicami manipulujte opatrne: 

• nevystavujte ich na priame slnko, ponechajte ich vo vode alebo na tienistom mieste; 
• hadice neohýbajte, ponechajte ich vi vyrovnanom stave. 

○ Pri aplikácii šokového chlóru buďte opatrní a vyvarujte sa postriekaniu častí vysávača 
koncentrovaným chlórom. Môže dôjsť k poškodeniu dielov vysávača. 

○ Používajte vysávač pravidelne a nečakajte, až sa bazén naplní riasami a nečistotami. Vaša 
filtrácia sa potom veľmi skoro zanesie a účinok vysávania sa zníži. 

○ 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. 

○ Teplota vody pod 20°C znižuje účinnosť vysávača KONTIKI 2. Pri teplote pod 16°C už 
nepracuje. 
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SKLADOVANIE 
Po každom použití skontrolujte membránu, či nie je upchaná. Z rovnakého dôvodu skontrolujte tiež hadice. 
 
Dôležité: Počas sezóny odporúčame ponechať vysávač 
KONTIKI 2 v bazéne. Ak si želáte vybrať 
vysávač, aby ste sa mohli kúpať, vyberte hadicu, ale 
nezmotávajte ju. Nikdy nevystavujte hadice ani iné časti 
vysávača priamemu slnečnému žiareniu. 
 
 
USKLADNENIE NA ZIMU 
Po vybratí vysávača z vody ho dokonale očistite a umyte čistou vodou. Všetky diely nechajte dokonale 
vyschnúť a uskladnite na suchom mieste chránenom pred mrazom. Hadice skladujte vo vyrovnanom stave. 
 
 
ODSTRÁNENIE BEŽNÝCH PORÚCH 
Problém  Možné riešenie  
KONTIKI 2 nepracuje  Ak vysávač KONTIKI 2 nesedí na dne bazéna, je prietok príliš nízky. Ak vysávač 

KONTIKI 2 zostává prisatý na dno bazéna, je prietok príliš vysoký  
– v tomto prípade nie je KONTIKI 2 vhodný vysávač pre váš bazén.  
• presvedčte sa, či je prietok filtrácie v poriadku, prípadné vykonajte vyčistenie 

filtrácie, sita zberača a čerpadla;  
• presvedčte sa, či je ventil filtrácie prepnutý do polohy na Filtrovanie;  
• presvedčte sa, či sú diely hadice dobre pospájané;  
• skontrolujte čerpadlo, či nie je poškodené alebo upchané;  
• skontrolujte, či membrána vysávača nie je upchaná alebo poškodená (viď 

nižšie kapitola Kontrola – výmena membrány).  
K poškodeniu membrány môže dôjsť v týchto prípadoch:  
- príliš výkonná filtrácia (nad 7 m3/h) – v tomto prípade nie je KONTIKI 2 

vhodný vysávač pre váš bazén a bude nutné použiť iný vysávač. 
- opotrebovanie používaním – k rýchlejšiemu opotrebovaniu dochádza 

priechodom nečistôt s ostrými hranami (kamienkov apod.).  
KONTIKI 2 nečistí  
celú plochu bazéna  • zaistite, aby filtračné cykly boli dostatočne dlhé, aby počas nich mohlo dôjsť k 

vyčisteniu celej plochy dna bazénu. Z tohto pohľadu je výhodnejšie namiesto 
jedného 6-hodinového cyklu použiť tri 2-hodinové cykly. Pritom zaistite, aby sa 
nitrácia po každých 2 hodinách vypla (stačí na 2 - 3 minúty), aby vysávač 
zmenil svoju trasu.  

• presvedčte sa, či má hadica správnu dĺžku, príp. pridajte ďalšie diely hadice;  
• nasmerujte vratné trysky, aby prúd vody z nich smeroval ku dnu;  
• skontrolujte stav hadíc (viď skladovanie);  
• vyskúšajte iné umiestnenie hadicových deflektorov.  

KONTIKI 2 se 
zachytáva o schodíky 
alebo rebrík  

• skontrolujte, či je správne nasadené koleso deflektora na spojke pri hlavici; 
• schodíky dajte čo možná najviac ku stene bazéna, alebo ich vyberte.  

KONTIKI 2 sa  
pohybuje pomaly a  
v prúde vody sa  
objavujú vzduchové  
bubliny  

• skontrolujte tesnosť všetkých spojení – medzi dielmi hadíc, medzi hlavicou 
vysávača a hadicou, medzi hadicou a ručným regulátorom prietoku, medzi  
regulátorom a zberačom.  
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KONTROLA – VÝMENA MEMBRÁNY 
Účinnosť vysávača KONTIKI 2 závisí predovšetkým na diele, ktorý je umiestnený vo 
vnútri vysávacej hlavice. Tento diel sa nazýva „membrána”. Táto membrána sa 
používaním opotrebováva a občas je nutné ju vymeniť. 
Kontrolu upchania alebo poškodenia membrány urobte takto: 
Vonkajší nástavec (3) a teleso membrány (5) odpojte od telesa vysávača (6). 
Objímku na nástavci (3) odskrutkujte a zatlačte na vnútornú trubicu (10) natoľko, aby 
sa z telesa (5) vysunula membrána (8). Odstráňte smeti z okolia membrány (8) a z 
vnútornej trubice (10). Skontrolujte, či nie je membrána 
poškodená alebo opotrebovaná. Pri výmene membrány (8) vymeňte tiež 
krúžok (9). 

Po kontrole, čistení alebo výmene membrány zmontujte 
vysávač opačným postupom: 
Nasaďte krúžok (9) na membránu (8) a pripojte k vnútornej 
trubici (10). Membránu nasuňte do telesa 
(5) zatiahnutím za vnútornú trubicu (10). 
Priskrutkujte vonkajší nástavec (3) a celú 
zostavu namontujte naspäť do 
telesa vysávača (6). 
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ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďalšie informácie Vám poskytne predajca alebo výrobca na adrese: 
SEVYLOR INTERNATIONAL 
2, rue Maurice Mallet 
92130 Issy-les-Moulineaux, Francie 
zákaznícky telefón (Francúzsko): 0 892 707 007 
 
 
SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY 
Servis a náhradní diely zabezpečuje predajca. Bližšie informácie nájdete na Záručnom liste, ktorý je 
súčasťou dodávky. 
 

Poloha P/N  Popis  Množstvo 

1  W 32305  Spojka  2  
2  W 46005  Kolo deflektora  1  
3  W 72052  Vonkajší nástavec  1  
4  W 74000  Prítlačný krúžok  1  

5a  W 81759  Teleso hornej membrány  1  
5b  W 81765  Teleso spodnej membrány  1  
6  W 40919  Teleso vysávača  1  
7  W 69597  Disk  1  
8  W 81713  Membrána  1  
9  W 81600  Upevňovací krúžok  1  

10  W 56525  Vnútorná trubica  1  
11  W 38705  Diel hadice 1m  8  
12  W 24206  Hadicový deflektor  2  


