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Důležitá bezpečnostní upozornění
• Striktně zamezte používání vysavače nad jeho provozní možnosti. Přečtěte si pozorně tento manuál a
vysavač používejte podle této příručky. Neodpovídáme za žádné ztráty nebo zranění způsobené
nesprávným použitím zařízení.
• Používejte pouze příslušenství doporučená nebo prodávaná výrobcem.
• Tento model je určen zejména pro bazény s rovnou podlahou.
• Vysavač by neměli používat děti mladší 8 let ani lidé s duševními poruchami. V případě potřeby pouze
pod dohledem zákonného zástupce. Nedovolte dětem, aby na vysavači jezdily nebo si s ním hrály.
• Používejte pouze originální a autorizovaný adaptér.
• Pokud je elektrický kabel poškozen, musí jej vyměnit odborný personál.
• Nezapínejte vysavač, pokud je umístěn mimo vodu.
• Při nabíjení musí být elektrický kabel připojen k ochranné a uzemněné zásuvce.
• Nepoužívejte vysavač, pokud jsou v bazénu lidé.
• Po použití vždy vyčistěte a umyjte nosník filtru.
• Při údržbě, čištění nebo nepoužívání vysavače jej vypněte.
• Vysavač by měl být skladován na chladném a větraném místě, mimo přímé sluneční světlo.
• Nabíjejte baterii za stanovených podmínek. Při nabíjení by měl být vysavač umístěn na chladném
místě. Na vysavač během nabíjení nic neukládejte ani jej zakrývejte, aby nedošlo k poškození vnitřních
elektrických součásti způsobené přehřátím jednotky napájení.
• Pouze odborníci mohou demontovat hnací soustavu vysavače.
• Před použitím vysavače uzavřete filtrační systém bazénu.
• Mírné znečištění vody může nastat v případě úniku maziva z těsnění motorového oleje.
• Vzhledem k omezené kapacitě baterie je vysavač vhodný pouze pro malé bazény; u větších bazénů
dojde k omezení účinku čištění.
• Pokud je třeba vysavač dlouhodobě skladovat, baterie by měla být nabitá a vybitá v cyklu každých tří
měsíců,. Používejte pouze originální a autorizovaný adaptér a ujistěte se, že je baterie nabitá na 40% až
60% své kapacity. Pokud baterii nenabíjíte po dlouhou dobu, el. napětí baterie klesne pod úroveň
ochrany před vybitím v důsledku samovybíjení baterie,. Tento stav povede k fatálnímu poškození
baterie. Prosím buďte opatrní!
• Zamezte nabíjení baterie v přítomnosti ohně nebo za extrémního tepla. Nepoužívejte ani neskladujte
vysavač v blízkosti zdroje tepla.
• Zamezte propíchnutí pláště vysavače hřebíky nebo jinými ostrými předměty a dále zamezte klepání,
nárazům nebo házení s vysavačem
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I. Úvod
Robotický bazénový čistič COYOTE je nový typ dobíjecího automatického čisticího zařízení s funkcí
samonavádění z bazénu při vybití baterie.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste mohli vysavač správně používat.

Il. Specifikace

Pracovní napětí: 12,6V

Teplota vody v bazénu: 10°C - 35°C

Výkon: 50 W

Rychlost pohybu: cca. 16 m / min

Nabití baterie: Max. 120 min

Stupeň IP: IPX8 (hlavní tělo)

Jmenovité vstupní napětí adaptéru: AC 100V-240V Teplota prostředí nabíjení: 0 - 45°C
Vstupní výkon adaptéru: 47 Hz - 63 Hz

Max. hloubka vody: 2,0 m

Jmenovitý výstupní el. proud adaptéru: 1,8A

Velikost: 400 x 360 x 270 mm (d x š x v)

Jmenovité výstupní el. napětí adaptéru: 12,6V

Hmotnost: 5,5 kg

Doba nabíjení: 5-6 hodin

Podmínky skladování:

Kapacita baterie: 6600 mAh

Krátkodobé (méně než 1 měsíc): - 20°C - 60°C
≤75% relativní vlhkosti

Max. čisticí plocha: 100 m²

Střednědobé (méně než 3 měsíce): - 20°C - 45°C
<75% relativní vlhkosti

Kapacita filtru: cca. 10 m³ / h
Schopnost filtru: 180μm

Dlouhodobé (více než 3 měsíce): - 20°C - 20°C
≤75% relativní vlhkosti

Sklon výstupu: 15 °
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Ill. Instrukce pro ovládání
1. Opatření
a. Vložte nebo vyndejte vysavač z bazénu spodní stranou vysavače směrem ke zdi, aby nedošlo k
poškrábání bazénu.

b. Nainstalujte kartáč před použitím vysavače, abyste se vyhnuli možnému úniku nečistot.

c. Prosím ujistěte se, že vrchní kryt vysavače je pevně uchycen k podvozku.

d. Po použití vysavač vypněte.
e. Před umístěním na zem je nutné vysavač ponechat na vodní hladině po dobu 10-15 sekund, dokud z
něj voda nevyteče do bazénu.
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f. Vysavač z bazénu vyndejte pomocí plovacího držáku nebo klipsny vysavače.

2. Rychlá obsluha
a. Pro nabíjení baterie připojte vysavač ke zdroji napájení pomocí adaptéru a nabíjecího kabelu.
* Před nabíjením vyčistěte nabíjecí port.
* Červená kontrolka nabíjení označuje, že se baterie nabíjí.
* Zelená kontrolka nabíjení znamená, že nabíjení je dokončeno.
* Před nabíjením přepněte knoflík do polohy VYPNUTO.

b. Po vložení vysavače do vody otočte ovládací knoflík do polohy ZAPNUTO, pak je čistič zapnutý a
kontrolka svítí modře. Čistič začne pracovat asi o 15 sekund později, zatímco modré světlo bliká.
c. Vysavač se automaticky otočí poté co se dotkne stěny bazénu (nebo se zvedne dopředu a otočí se - u
bazénů se zakřivenou podlahou) a modrá kontrolka bliká, pak se kontrolka změní na několik sekund na
zelenou, pro přizpůsobení, poté indikátor znovu začne blikat modře.
d. Po dokončení pracovního cyklu vysavač pokračuje přibližně 2 minuty, aby se dostal k okraji bazénu,
poté přejde do pohotovostního režimu a kontrolka začne svítit červeně.
e. Provoz při vypnutí: stiskněte knoflík pro vypnutí vysavače, začne svítit červené světlo, vysavač se
vypne.
Po použití vysavače vždy vyčistěte filtr.

Indikátor světla

Status baterie

červené světlo

baterie se nabíjí

zelené světlo

baterie je plně nabitá

Kontrolka

Pracovní stav

modré světlo

zapnuto

Červené světlo bliká jednou a poté se vypne

vypnuto

modré světlo bliká

vysavač pracuje

Červené světlo

cyklus čištění je dokončen

Červené světlo bliká

selhání funkčnosti
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3. Funkce a nastavení trysek
Na vysavači jsou dvě trysky, jedna se otevře, jakmile se druhá zavře. Voda vytéká skrz otevřenou trysku
a tlačí vysavač vpřed. Otáčením nastavíte trysku pro ovládání trasy pohybujícího se vysavače.

A. Nastavení úhlu trysky a trasy pohybu
Trysky vysavače jsou označeny úhly (0 ° - 40 °).
Když je úhel trysky 0 °, vysavač se pohybuje přibližně v přímce. Vysavač se pohybuje ve více zakřivené
linii ve větším úhlu od 0 ° - 40 °.
b. Doporučujeme tři nastavení cyklů a trysky

Nastavení 1: tovární nastavení úhlů je 0°-- 20°/pro většinu bazénů
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Nastavení 2: 0°-- 40°/když vysyvač nemá plné pokrytí bazénu

Nastavení 3: 20°-- 20°/pro kulatý bazén
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Poznámka: výše jsou uvedena doporučená nastavení a různá nastavení se mohou vztahovat na
konkrétní bazény. Takže obsluha může provést nastavení podle principu nastavení trysek a skutečné
situace v bazénu.

4. Vyčištění filtru
a. Otevřete vysavač pomocí zatlačení na klipsy.

b. Odejměte filtr
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c. Vyčistěte filtr a podvozek

d. Opětovně zkompletujte vysavač. Zatlačte klipsy dolů
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IV. Řešení problémů
Závada

Možný důvod

Řešení

Vysavač nefunguje a kontrolka svítí červeně. Nízká zbývající kapacita baterie Nabijte baterii
Vysavač nefunguje a červená kontrolka
pomalu bliká.

Interní porucha

Kontaktujte poprodejní
servis

Vysavač nefunguje a modrá kontrolka bliká.

Ochrana čerpadla

Restartujte vysavač

Vysavač nefunguje a kontrolka nebliká

Ochrana baterie

Nabijte vysavač a v případě,
že nefunguje, požádejte o
poprodejní servis

Kontrolka adaptéru nefunguje.

Poškození adaptéru

Kontaktujte poprodejní
servis

Nevhodný úhel trysky

Upravte úhel trysky

Speciální tvar bazénu

Upravte trysku pro zvětšení
úhlu vychýlení

Vysavač nemá plné pokrytí bazénu.

Filtrační systém bazénové vody Vypněte systém filtrace
je otevřený.
vody

V. Záruka
Produkty Poolstar byly před opuštěním továrny zkontrolovány a nebyly zjištěny žádné závady.
Poolstar zaručuje po dobu dvou (2) let, že je tento produkt bez vad materiálu a zpracování.
Záruční doba začíná dnem zakoupení produktu a Poolstar vyžaduje předložení originálního dokladu o
zakoupení pro kontrolu data. Podle dotčeného článku je záruka poskytnuta pouze na výměnu vadných
dílů v servisu nebo na odeslané díly zákazníkovi.
Na náhradní výrobky nebo opravené díly se vztahuje záruka pouze na nevyčerpanou část původní
záruky.
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Zásady přepravních nákladů
Náklady spojené s vrácením vadných dílů do autorizovaného servisního střediska jsou na majiteli
vysavače. Během záručního období, jsou náklady spojené s navrácením opravených dílů na servisním
středisku.
Záruční politika
Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nedbalosti, nehody, zneužití nebo na
závadu vzniklou z jiného důvodu než je mimo rozumnou kontrolu Poolstar, zahrnuto, ale bez omezení
na: běžné opotřebení, nedbalost nebo nedodržování pokynů k produktu, nesprávná nebo nedostatečná
údržba; připojení k nesprávnému zdroji el. napájení; poškození způsobené chemicky ošetřenou vodou,
ztráta vody v bazénu, neoprávněná úprava nebo oprava produktu; použití pro komerční účely; požár,
blesk, povodeň nebo jiné vnější příčiny.
Tato záruka je platná pouze v zemi nákupu v takových zemích, kde Poolstar prodává a opravuje stejný
model se stejnými technickými specifikacemi.
Záruční servis mimo zemi nákupu je omezen na podmínky odpovídající záruce v zemi servisu. Pokud se
na náklady na opravy nebo výměnu vysavače nevztahuje tato záruka, bude o tomto společnost Poolstar
informovat majitele a náklady budou účtovány majiteli.
Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a končí při jakémkoli převodu vlastnictví.
Všechny opravy, na které se vztahují nároky na záruku, musí být předem schváleny servisním
střediskem Poolstar.
Za veškerou servisní práci prováděnou na vašem produktu Poolstar v místě vašeho bydliště/servisním
centru prodejce, odpovídá pouze autorizovaný prodejce.
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