
ROBOT CZYSZCZĄCY DO BASENÓW 
PODRĘCZNIK SZYBKIEJ INSTALACJI  

Norsup Cyclone X2
Norsup Cyclone X4
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 Ten robot czysczący do basenów może być używany włącznie z dostarczonym urządzeniem zasilającym. W przypadku korzystania z
urządzenia zasilającego typu AQ11070W100 lub AQ21071W100 ZAWSZE UŻYWAJ ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Czyszczenie filtrów 
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Instalacja kabla pływającego  
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Spis treści   
Bezpieczeństwo 
Wstęp 

Przegląd systemu 
W jaki sposób robot czyszczący czyści Państwa basen 
Warunki pracy 

Komponenty 
Robot czyszczący i główne części 
Urządzenie zasilające i sterujące  

Działanie 
Przed pierwszym użyciem 
Wkładanie urządzenia czyszczącego do wody 
Uruchamianie robota czyszczącego 
Cykl czyszczenia 
Zatrzymanie pracy robota czyszczącego 
Wyciąganie urządzenia czyszczącego z wody 

Konserwacja 
Filtry czyszczące 
Przechowywanie robota czyszczącego 
Sprawdzanie wirnika wlotu wody 

Programowanie robota czyszczącego  
Panel sterowania - Przyciski i wskaźniki 
Przyciski panelu sterowania 
Użycie zewnętrznego programatora czasowego 

Rozwiązywanie problemów 
Zdalne sterowanie 

Opis funkcji zdalnego sterowania 
Użycie funkcji zdalnego sterowania  

Wózek (opcjonalnie) 
Opis 
Montaż wózka 
Ładowanie robota czyszczącego do wózka  

Wózek (opcjonalnie) 
Opis 
Montaż wózka  

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  
ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI I STOSUJ SIĘ DO NICH 

PRZESTROGA: Nie należy podłączać zasilania do uziemionego gniazdka ani 
włączać robota czyszczącego za pomocą przycisku "WŁ.", dopóki nie jest on 
całkowicie zanurzony w wodzie. Eksploatacja robota czyszczącego poza wodą 
spowoduje natychmiastowe poważne uszkodzenie i utratę gwarancji. 
Pozostawić robota czyszczącego w basenie od 15 do 20 minut po zakończeniu 
cyklu czyszczenia. Umożliwi to odpowiednie schłodzenie silników. Nie pozostawiaj 
robota czyszczącego w basenie przez cały czas. Zawsze pamiętaj, aby odłączyć 
zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka przed wyjęciem robota z basenu. 
OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno używać, gdy w wodzie znajdują się 
ludzie. Robot przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w basenie 
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa 
- Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik prądu szczątkowego (RCD) o
znamionowym szczątkowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA
- Podłączenie do obwodu odgałęzionego musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi okablowania (kod elektryczny).
- Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować wyciek
smarów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
przedstawiciela serwisu producenta lub wykwalifikowaną i przeszkoloną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia porażenia.  

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub 
umysłowej, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że 
znajdują się pod nadzorem lub uzyskały instrukcje dotyczące 
użytkowania od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci 
muszą znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. 
. 

OSTRZEŻENIE: Należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI-USA) 
lub wyłącznik prądu szczątkowego (RCD-EUROPE), aby zabezpieczyć gniazdko 
elektryczne i zapobiec możliwości porażeniu prądem elektrycznym.  

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
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Wstęp  Komponenty 

Opis systemu  
Robot czyszczący zamiata dno i ściany basenu gromadząc brud i 
zanieczyszczenia w wewnętrznych filtrach. Niniejsza instrukcja obsługi 
opisuje, w jaki sposób obsługiwać robota czyszczącego, w tym procedury 
czyszczenia, konserwacji i przechowywania.  
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2 
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Uwaga:  
W tym podręczniku omówiono kilka modeli robotów czyszczących. Różnią 
się one między sobą komponentami. 

W jaki sposób robot czyszczący czyści Twój basen 
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Po umieszczeniu robota czyszczącego w basenie i jego uruchomieniu działa 
on zgodnie z programem ustawionym za pośrednictwem urządzenia 
zasilająco-sterującego. Robot porusza się po dnie i ścianach basenu, 
czyszcząc cały obszar dna i ścian basenu. Gdy robot czyszczący zakończy 
swój program, pozostanie on nieaktywny na dnie basenu.      
Uwaga: 
Wspinanie się po ścianach to funkcja opcjonalna. Po włączeniu funkcji 
wspinania po ścianie robot czyszczący wspina się po ścianie w określonych 
odstępach czasu zgodnie z jego wewnętrznym programem. Zdolność robota 
czyszczącego do wspinania się po schodach basenu jest zależna od  

Warunki pracy  
Robot czyszczący jest przeznaczony do użytku w basenach w 
następujących warunkach: 
- Temperatura w zakresie od 13 °C do 35 °C (55 °F-95 °F), zalecana
temperatura wynosi od 22 °C do 32 °C (72 °F-90 °F).
- pH wody: 7,2 - 7,6
- Poziom chloru: utrzymywany zgodnie z instrukcjami producenta basenu
(zalecane 2-4 ppm) 

 

Uwaga: 
Niezachowanie warunków pracy zgodnych z zalecanymi może uniemożliwić 
prawidłowe działanie robota czyszczącego. Wyjmij robot czyszczący z wody 
przed rozpoczęciem szokowego chlorowania wody w basenie.  

7
 6 
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1) Uchwyt 
2) Góra wylotu 
3) Zwolnienie blokady filtra
4) Dostęp do filtra górnego 
5) Mechanizm blokady rączki 
6) Pasek napędowy 
7) Szczotka do szorowania 
8) Korpus 
9) Wlot wody 
10) Zasilanie 

OPCJONALNIE 
11) Pilot zdalnego sterowania 
12) Wózek typu trolley 
13)  Wózek typu caddy 
14) Programator czasowy (zakupiony 

osobno) 

7 6 
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Opcjonalnie 

12 

11 

14 13 
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Komponenty Działanie 

Urządzenie zasilająco-
sterujące 
Jednostka zasilająco-sterująca 
jest podłączona do robota 
czyszczącego za 
pośrednictwem pływającego 
kabla. 
Urządzenie jest zasilane 
prądem przemiennym (1) i 
dostarcza niskie napięcie oraz 
polecenia do urządzenia 
czyszczącego za 
pośrednictwem gniazda 
wyjściowego (2). 
Urządzenie wyposażone jest w 
panel kontrolny (3) z różnymi 
kontrolkami do obsługi robota 
czyszczącego. 

1 

3 

2

 

Przed pierwszym użyciem  
Regulacja wysokości zasysania: Umieszczenie wlotu ssącego (2) blisko 
powierzchni basenu zwiększa moc ssania i jakość czyszczenia. Obniżenie 
wlotu ssącego może powodować kolizje z przeszkodami na dnie lub 
ścianach basenu. 
Za pomocą śrubokręta wyreguluj położenie pokrętła wlotu ssania (1). 
- IN - odciąga wlot ssania od powierzchni basenu i zmniejsza moc ssania.
- OUT - przybliża wlot ssania blisko powierzchni basenu i zwiększa moc
ssania. 

Zawartość opakowania  
Robot czyszczący jest zapakowany w kartonowe pudło zawierające: 

- Robot czyszczący i kabel pływający
- Jednostkę zasilająco-sterującą
- Instrukcję obsługi

W zależności od zakupionego modelu w opakowaniu mogą znajdować się 
następujące akcesoria: 

- Pilot zdalnego sterowania
- Wózek
- Wózek
- Dodatkowe akcesoria

2 

Regulacja pływającego uchwytu 
Dla modeli wspinających się na ściany, ustaw pływający uchwyt: 
1. Wciśnij przycisk blokady (1 lub 2 w zależności od modelu),

aby zwolnić blokadę uchwytu.
2. Umieść uchwyt (3) po przekątnej w maksymalnej pozycji.
3. Powtórz kroki 1 i 2 po drugiej stronie robota.

 1

1. Zablokowanie uchwytu w 
pozycji pionowej 

2. Zablokowanie uchwytu w pozycji 
poziomem 

3.  
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Działanie 

Zdejmowanie pokryw ze szczotek 
Robot czyszczący jest dostarczany z 
ochronną pokrywą umieszczoną nad 
szczotkami do szorowania. Ostrożnie zdejmij 
osłony nylonowe ze szczotek szorujących. 
PRZESTROGA: Nie używaj ostrych 
narzędzi do zdejmowania osłony, ponieważ 
mogłoby to uszkodzić szczotki. 

Chlor pH Temp NaCl ZAKAZ 
2-4 ppm 7.2-7.6  13°C-35°C4000 ppm PŁYWANIA 

55°F-95°F (maks.) 

12 cm 
(4,7 cala) 

Gniazdo(B) 

Wtyczka kabla (A) 

Umieszczenie jednostki zasilająco-sterującej   
4. Umieść jednostkę zasilająco-sterującą w odległości co najmniej

3,6 m od basenu i co najmniej 12 cm/4 cale nad powierzchnią.
PRZESTROGA: Urządzenia zasilającego i sterującego nie 
wolno wystawiać na działanie wody ani bezpośredniego 
światła słonecznego.   
5. Zwolnij plastikowe opaski kablowe, które służą do mocowania

kabli podczas transportu, naciskając plastikowy zatrzask na
opasce.

Przed włożeniem robota czyszczącego do wody 
1. Upewnij się, że w basenie nie ma żadnych osób.
2. Upewnij się, że filtry są czyste.
3. Upewnij się, że warunki pracy w basenie zostały spełnione;

(patrz "Warunki pracy").

Wkładanie robota czyszczącego do wody  
1. Rozwiń kabel pływający. Zaleca się przedłużenie kabla o

przekątną równą rozmiarowi przekątnej basenu plus
dodatkowe dwa metry.

2. Umieść robota w basenie.
3. Pozwól robotowi czyszczącemu opaść na dno basenu.
4. Nie rozpoczynaj pracy, zanim robot czyszczący nie zostanie

znajdzie się na dnie basenu.
5. Rozłóż swobodny kabel w poprzek basenu. Upewnij się, że

tylko wymagana długość kabla jest rozłożona na basenie.
Wygładź zagięcia lub skręcenia w kabla. Przewlecz dodatkowy
kabel poza basen w pobliżu urządzenia zasilająco-sterującego.

6. Podłączyć kabel pływający (A) do gniazda (B) znajdującego się
na urządzeniu zasilająco-sterującym.

UWAGA: Użycie robota czyszczącego poza wodą powoduje 
natychmiastowe poważne uszkodzenie i utratę gwarancji.   
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Działanie 

Uruchamianie robota czyszczącego 
Podłącz jednostkę zasilająco-sterującą do gniazdka ściennego (1). 
Dioda LED działania zostaje podświetlona (4), a robot czyszczący 
rozpoczyna proces czyszczenia. 
Jeżeli urządzenie zasilająco-sterujące jest podłączone do gniazda 
AC, dioda LED trybu pracy zaczyna migać (5), aby wskazać, że 
robot czyszczący znajduje się w trybie gotowości. 
Naciśnij przycisk obsługi (6). Zaświeci się dioda LED trybu pracy 
(6), a robot czyszczący rozpocznie proces czyszczenia. 
Uwaga: Gdy świeci się dioda Check Filter (3) (opcjonalna w 
niektórych modelach), filtry czyszczące robota muszą zostać 
wyczyszczone przed umieszczeniem modułu czyszczącego w 
basenie. 
Cykl czyszczenia 
Podczas cyklu czyszczenia robot czyszczący: 
- Porusza się po dnie basenu zbierając brud i osad.
- Zmienia kierunek i obraca się automatycznie zgodnie z
wybranym programem
- Wspina się na ściany basenu co kilka minut, zgodnie z
programem wewnętrznym.
Uwaga: Robot czyszczący może od czasu do czasu przestać
się poruszać na kilka sekund. Jest to element jego normalnej
pracy, a nie usterka.
Zatrzymanie pracy robota czyszczącego 
Po każdym cyklu czyszczenia Robot czyszczący automatycznie 
przechodzi w tryb STANDBY (oczekiwania), a dioda LED trybu 
pracy zaczyna migać (5). 
Aby zatrzymać działanie robota czyszczącego podczas trwania 
cyklu, naciśnij jednokrotnie przycisk trybu pracy (7). Dioda LED 
trybu pracy zaczyna migotać (7), a urządzenie jest w trybie 
oczekiwania. 
Wyciąganie robota czyszczącego z wody 
1. Odłącz kabel sieciowy od jednostki zasilająco-sterującej.
2. Ciągnij za kabel pływający, aby przyciągnąć odkurzacz, aż
będzie można chwycić za uchwyt.
3. Za pomocą uchwytu wyjmij robot czyszczący z basenu.

OSTROŻNIE: Nie używaj pływającego kabla do wyjmowania urządzenia z wody. 

7 
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Konserwacja 

1 2

3 4 

5 6
osłona  

Czyszczenie filtrów 
Oba filtry muszą być czyszczone po każdym cyklu czyszczenia. 
1. Zwolnij filtr i wyciągnij go z odkurzacza. (1), (2)
2. Pociągnij drzwiczki filtra do obudowy filtra, aby otworzyć obudowę filtra. (3), (4)
3. Spryskaj wodą po zewnętrznej stronie filtra, a następnie spryskaj wodą w kierunku
wewnętrznej strony filtra, aby oczyścić cały brud i zanieczyszczenia. (5)
4. Sprawdź, czy mała plastikowa przesłona (2) jest na miejscu i nie jest uszkodzona, a
następnie zamknij filtr. (6) 
5. Włóż filtr z powrotem do jego właściwego położenia, aż usłyszysz kliknięcie, aby
zabezpieczyć filtr w miejscu. (7), (8)
Przechowywanie robota czyszczącego
Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami dotyczącymi
przechowywania robota czyszczącego, gdy nie jest
używany:
1. Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
2. Odłącz kabel pływający od urządzenia zasilająco- 
sterującego.
3. Rozłóż swobodnie kabel i wyprostuj wszystkie
skręcenia kabla. 
4. Umyj wnętrze urządzenia czystą świeżą wodą i
pozostawić do wyschnięcia.
5. Zwiń swobodnie leżący kabel i umieść go w jednostce
robota.
Uwaga: NIE WOLNO zwijać pływającego kabla NA
UCHWYCIE robota czyszczącego.
1. Przechowuj elementy robota czyszczącego w suchym, zamkniętym miejscu.
2. Sprawdź, czy jednostka zasilania i sterowania nie jest narażona na działanie wody.
3. Usuń śruby (3), które przytrzymują pokrywę wylotu wody (2).
Sprawdzanie wirnika wylotu wody
Zaleca się okresowe czyszczenie osadu i
włosów z wirnika wylotu wody:
1. Zdejmij pokrywę wylotu wody (2).
2. Oczyść z włosów, brudu lub gruzu.
3. Sprawdź, czy wirnik (1) nie jest
złamany.
4. Zamknij pokrywę (2) i przymocuj ją za
pomocą śrub (3).
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W tym rozdziale omówiono 
opcje programowania. 
Pomiń ten rozdział, jeśli Twój 
model nie jest programowalny 
lub jeśli program czyszczenia 
robota jest już 
zaprogramowany. 

2
External timer 

4Minuterie externe 
Temporizador externo 
Externe Zeitschaltuhr 
Timer esterno 
Temporizador externo 

1 3 

Panel sterowania  
Panel sterowania składa się z przycisków: 
- Włączanie/ wyłączanie zasilania (1) - uruchamia i
zatrzymuje działanie robota czyszczącego.
- Opisu funkcji (2) - opisuje funkcję
- Sterowanie (3) - ciemnoniebieskie, umożliwiają
wybór odpowiedniej funkcji.
- Wskaźnik stanu (4) - dioda sygnalizacyjna świeci,

aby wyświetlić wybraną opcję lub stan
czyszczenia.

SPS 100 
Swivel 
Pivot 
Swivel 
Drehlager 
Manopola di 
disattorcigliamento 
Swivel 

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza 
Reinigungsprogramm 
Programma di pulizia 
Programa de limpeza 

Internal timer 
Minuterie interne 
Temporizador interno 
Interne Zeitschaltuhr 
Timer interno 
Temporizador interno 

Auto detect Pool shape  
Auto detection Forme de piscine 
Auto detección Forme de la piscine 
Automatische erkennung Beckenform 
Auto diagnosi Forma piscine 
Detecção automática Forma da piscina  
Swivel Cleaning program  
Pivot Mode nettoyage 
Swivel Programa de limpieza 
Drehlager Reinigungsprogramm 
Manopola di disattorcigliamento Programma di pulizia 
Swivel Programa de limpeza  
Internal timer Check filter  
Minuterie interne Vérifiez le filtre 
Temporizador interno Revise el filtro 
Interne Zeitschaltuhr Filter uberprufen 
Timer interno Controllare il sacchetto filtrante 
Temporizador interno Verifique o Filtro  
External timer  
Minuterie externe 
Temporizador externo 
Externe Zeitschaltuhr 
Timer esterno 
Temporizador externo 

Auto detect Pool shape  
Auto detection Forme de piscine 
Auto detección Forme de la piscine 
Automatische erkennung Beckenform 
Auto diagnosi Forma piscine 
Detecção automática Forma da piscina  
Swivel Cleaning program  
Pivot Mode nettoyage 
Swivel Programa de limpieza 
Drehlager Reinigungsprogramm 
Manopola di disattorcigliamento Programma di pulizia 
Swivel Programa de limpeza  
Cleaning Level Check filter  
Niveau de Nettoyage Vérifiez le filtre 
Nivel de Limpieza Revise el filtro 
Reinigungsstufe Filter uberprufen 
Livello di Pulizia Controllare il sacchetto filtrante 
Nível de Limpeza Verifique o Filtro  
Delay  
Retard 
Retrasar 
Verzögerung 
Ritardo 
Atrasar 

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza 

PROGRAM Reinigungsprogramm 
96h Programma di pulizia 03 

Programa de limpeza 
Internal timer 
Minuterie interne 

PROGRAM Temporizador interno 72h Interne Zeitschaltuhr 02 Timer interno 
 

Temporizador interno 
Check filter 

PROGRAM 48h Vérifiez le filtre 
Revise el filtro  01 
Filter uberprufen 
Controllare il sacchetto filtrante 
Verifique o Filtro 
External timer 
Minuterie externe 
Temporizador externo 
Externe Zeitschaltuhr 
Timer esterno 
Temporizador externo 

SPS 200 
Check filter 
Vérifiez le filtre PROGRAM 
Revise el filtro 

03 96h Filter uberprufen 
Controllare il 
sacchetto filtrante 

PROGRAM Verifique o Filtro 
HIGH 72h 

External timer 02 
Minuterie externe 
Temporizador externo 

PROGRAM 48h Externe Zeitschaltuhr NORMAL 
Timer esterno 01  
Temporizador externo 

SPS 300 

PROGRAM 
96h 03 

HIGH PROGRAM 72h 02 

NORMAL PROGRAM 48h 
01 

SPS 400 

PROGRAM 
03 

HIGH PROGRAM 
02 

NORMAL PROGRAM 
01 

SPS 500 

10



Model 

100/200  
300/400  

500 

100 

200 
300/400 

200/300 

400 

500 

200 
300/400 

300/400  
500 

Przyciski panelu sterowania 

Sprawdzanie filtra  
- - Podświetlane oznacza, że worek filtrujący musi zostać usunięty, wyczyszczony i prawidłowo zainstalowany z powrotem w 

robocie, aby działał wydajnie. W modelach 300, 400, 500 - robot czyszczący przestanie się wspinać po ścianach, gdy 
zaświeci się lampka sprawdzania filtra 

Czas czyszczenia  
- czas poświęcony na czyszczenie basenu. 
Naciśnij przycisk, aby wybrać żądany czas. Czerwone światło wskaże twój wybór. 
Ta funkcja może być wybrana tylko wtedy, gdy urządzenie zasilająco-sterujące znajduje się w trybie gotowości. 
Zewnętrzny programator czasowy – Opcja automatyczna:  
Co 48 godz. 
Co 72 godz. 
Co 96 godz. 

Wybór programu czyszczenia:  
Program 01 – 1 h – czyszczenie dna i ścian basenu 
Program 02 – 1,5 h - czyszczenie dna i ścian basenu. 
Program 03 – 2 h - czyszczenie dna i ścian basenu. 

Wybór programu czyszczenia:  
Program 01 – 1,5 h – czyszczenie tylko dna basenu 
Program 02 – 2 h - czyszczenie dna i ścian basenu. 
Program 03 – 2,5 h - czyszczenie dna i ścian basenu.  
Wybór programu czyszczenia.  
Program 01 – 2 h - czyszczenie tylko dna basenu 
Program 02 – 4 h - czyszczenie dna i ścian basenu (w niektórych modelach funkcja czyszczenia ścian nie jest dostępna) 
Program 03 – 5 h - czyszczenie dna i ścian basenu (w niektórych modelach funkcja czyszczenia ścian nie jest dostępna) 

Zewnętrzny programator czasowy  
Ta funkcja umożliwia użytkownikowi końcowemu zaprogramowanie harmonogramu czyszczenia za pomocą zewnętrznego programatora czasowego 
(sprzedawanego oddzielnie). Naciśnięcie tego przycisku włącza i wyłącza tę funkcję. 

Obrotnik – dostosowuje częstość zwrotu robota w basenie. 
Normalny - działanie standardowe 
Wysoka - różna częstotliwość zwrotów 
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Model 

400/500 

400/500 

500 

500 

Przyciski panelu sterowania  

Automatyczne wykrywanie: ta funkcja zapobiega utknięciu robota na przeszkodach w basenie, takich jak główne spusty, stopnie, drabinki, itp. 
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać jedną z następujących opcji:  

Automatyczne wykrywanie wyłączone. Wybierz tę opcję, jeśli Twój basen posiada przeszkody na dnie, takie jak wysoki odpływ. 
Zapobiegnie to zmianie kierunku ruchu po uderzeniu w przeszkodę.  

Automatyczne wykrywanie wyłączone. Wybierz tę opcję, jeśli dno basenu jest wolne od przeszkód. 

Kształt basenu: 
Pozwala robotowi obliczyć najskuteczniejszy wzorzec czyszczenia dla wybranego kształtu basenu. Naciśnij przycisk, aby wybrać rysunek najbardziej 
odpowiedni do kształtu basenu. Czerwone światło wskaże twój wybór. 

Stopień czyszczenia – Zmieniaj tryb pracy robota czyszczącego 
Szybkie: Wybierz, gdy basen ma niewielką ilość zabrudzeń  
Normalne: Wybierz w przypadku codziennej konserwacji 
Dokładne: Wybierz, gdy basen jest brudny 

Opóźnienie 
Gdy ta opcja jest włączona, robot zacznie działać po 2 godzinach opóźnienia. 
Ta funkcja służy do tego, aby osad i kurz opadały na dno przed rozpoczęciem czyszczenia przez robot.  

Zewnętrzny programator czasowy 
4

5 6 

1 

1. Urządzenie 
2. Kable 
3. Jednostka zasilająca 
4. Kabel zasilający 
5. Zewnętrzny programator czasowy 

(kupowany oddzielnie) 
6. Gniazdo 

2 3 

Użycie programatora zewnętrznego  
(Opcjonalnie, należy zakupić 
osobno) 
Można użyć zewnętrznego 
programatora czasowego, aby 
automatycznie aktywować 
urządzenie czyszczące w 
ustawionym czasie. 
Zewnętrzny zegar należy 
podłączyć między gniazdkiem 
ściennym a urządzeniem 
. 
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Rozwiązywanie problemów 

ROBOT NIE DAJE SIĘ URUCHOMIĆ   
W gniazdku ściennym nie ma prądu. 
1. Odłącz odkurzacz od urządzenia zasilająco-sterującego.
2. Odłącz zasilanie od gniazdka ściennego, odczekaj 30 sekund i podłącz
ponownie.
3. Włącz zasilanie. Jeśli robot nie włącza się, podłącz urządzenie
zasilająco-sterujące do innego gniazda ściennego. 
Pływający kabel nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia 
zasilająco-sterującego. 
Ponownie podłącz pływający kabel do urządzenia zasilająco-sterującego. 
Przeszkoda w układzie napędowym odkurzacza. 
1. Ostrożnie obróć robot, aby obejrzeć jego spód.
2. Ręcznie obróć paski napędowe i szczotki. Powinny się obracać, ale nie
powinny obracać się swobodnie.
3. W razie potrzeby oczyść i usuń osad i gruz.
Wirnik jest zablokowany z powodu nagromadzonych włosów.
Sprawdź, czy wirnik napędowy jest uszkodzony, i czy wymaga
czyszczenia (patrz "Sprawdzanie wirnika wylotuj wody").

ROBOT PORUSZA SIĘ, ALE NIE POMPUJE WODY   
Filtry są brudne. 
1. Wyjmij filtry
2. Uruchom robot w basenie bez filtrów. Jeśli działa prawidłowo, wyczyść

dobrze filtry lub wymień je.
Wirnik jest złamany lub unieruchomiony przez nagromadzone włosy 
Sprawdź, czy wirnik nie jest uszkodzony, czy wymaga czyszczenia (patrz 
"Sprawdzanie wirnika wylotu wody"). 

ROBOT POMPUJE WODĘ, ALE NIE PORUSZA SIĘ   
Przeszkoda w układzie napędowym odkurzacza. 
1. Ostrożnie obróć urządzenie czyszczące, aby zobaczyć spód.
2. Ręcznie obróć pasy i szczotki. Powinny się obracać, ale nie powinny
obracać się swobodnie.
3. W razie potrzeby oczyść i usuń osad i gruz.

ROBOT URUCHAMIA SIĘ I PO KRÓTKIM CZASIE SIĘ WYŁĄCZA   
Filtry są brudne. 
1. Wyjmij filtry
2. Uruchom robot w basenie bez filtrów. Jeśli działa prawidłowo, wyczyść

dobrze filtry lub wymień je.
Wirnik jest złamany lub unieruchomiony przez nagromadzone włosy 
1. Zdejmij górne śruby z górnego wylotu.
2. Sprawdź, czy wirnik nie jest uszkodzony lub czy nie wymaga czyszczenia.
Przeszkoda w układzie napędowym odkurzacza.
1. Ostrożnie obróć urządzenie czyszczące, aby zobaczyć spód.
2. Ręcznie obróć pasy i szczotki. Powinny się obracać, ale nie powinny
obracać się swobodnie.
3. W razie potrzeby oczyść i usuń osad i gruz.

ROBOT NIE ZBIERA BRUDU   
Filtry są brudne lub mają dziury. 
W razie potrzeby wyczyść i sprawdź, czy w filtrach nie ma otworów. 
Wirnik jest złamany lub unieruchomiony przez nagromadzone włosy 
Sprawdź, czy wirnik nie jest uszkodzony, czy wymaga czyszczenia (patrz 
"Sprawdzanie wirnika wylotu wody"). 
Wlot ssania nie jest wystarczająco blisko dna basenu. 
Przesuń wlot ssania na pozycję OUT (patrz "Regulacja wysokości ssania"). 

Z ROBOTA WYDOSTAJE SIĘ BRUD PODCZAS WYJMOWANIA 
GO Z BASENU  
Osłona filtra jest uszkodzona lub brak jej. 
Otwórz filtry i sprawdź, czy osłona filtru nie jest uszkodzona i działa prawidłowo 
(zobacz "Czyszczenie filtrów") 
Dziury w filtrach 
Otwórz filtry i sprawdź, czy na ekranach filtrów nie ma żadnych otworów (patrz 
"Filtry czyszczące") 
Dolna pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta. 
Upewnij się, że dolna pokrywa jest prawidłowo zamknięta.  
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Rozwiązywanie problemów 

ROBOT NIE POKRYWA CAŁEJ POWIERZCHNI BASENU   
Filtry są brudne. 
Wyczyść filtry.  
Brak wystarczającej długości kabla pływającego w wodzie, aby 
dotrzeć do drugiego końca basenu, lub kabel jest splątany. 
1. Sprawdź, czy w wodzie znajduje się wystarczająca długość
pływającego kabla, aby dotrzeć do drugiego końca basenu.
2. Upewnij się, że kabel pływający jest prawidłowo rozłożony i nie jest

zaplątany.
Kąt uchwytu wpływa na płynność ruchów.  
Zwiększ kąt pochylenia ruchomego uchwytu (patrz "Regulacja 
ruchomego uchwytu"). 
Poziom pH w basenie jest nieprawidłowy. 
Upewnij się, że poziom pH wynosi od 7,2 do 7,6. 
Poziom chloru jest nieprawidłowy. 
Sprawdź system uzdatniania wody chlorem i w razie potrzeby 
skoryguj (usuń robot z basenu podczas zabiegu). 
Wirnik jest złamany lub zablokowany przez nagromadzone 
włosy. 
1. Usuń górne wirniki z górnego wylotu.
2. Sprawdź, czy wirnik nie jest uszkodzony lub czy wymaga
czyszczenia.
Przeszkoda w układzie napędowym odkurzacza.
1. Ostrożnie obróć urządzenie czyszczące, aby zobaczyć spód.
2. Ręcznie obróć paski napędowe i szczotki. Powinny się obracać, ale
nie swobodnie.
3. W razie potrzeby oczyść i usuń osad i gruz.

ROBOT NIE SPINA SIĘ NA ŚCIANY 
Odkurzacz nie wspina się po ścianach basenu. 
1. Sprawdź, czy Twój automatyczny odkurzacz nie jest modelem
dennym.
2. Sprawdzić, czy P1, model tylko czyszczenie dna, nie jest wybrany
przez urządzenie zasilająco-sterujące (patrz "Programowanie robota
czyszczącego").
Filtry są brudne.
Wyczyść filtry.

Wirnik jest złamany lub zablokowany przez nagromadzone włosy.  
Sprawdź, czy wirnik nie jest uszkodzony lub czy wymaga czyszczenia. 
 (patrz “Sprawdzanie wirnika wylotu wody”). 
Poziom pH jest nieprawidłowy. 
Upewnij się, że poziom pH wynosi od 7,2 do 7,6. 
Poziom chloru jest nieprawidłowy. 
Sprawdź system uzdatniania wody chlorem i w razie potrzeby skoryguj 
(usuń robot z basenu podczas zabiegu). 
Temperatura wody nie jest optymalna. 
Zalecana temperatura wynosi od 22 °C do 32 °C (72 ° F-90 °F). 

KABEL JEST SPLĄTANY 
Filtry są brudne. 
Wyczyść filtry. 
Dolna pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta. 
Upewnij się, że dolna pokrywa jest prawidłowo zamknięta. 
Kabel nie został rozprowadzony przed umieszczeniem robota w basenie. 
Upewnij się przed uruchomieniem robota czyszczącego, że kabel pływający 
jest prawidłowo rozłożony i nie splątany. 
Długość kabla w wodzie jest zbyt długa. 
Sprawdź, czy długość kabla w wodzie jest równa długości przekątnej basenu 
plus dwa metry. 
Wirnik jest złamany lub zablokowany przez nagromadzone włosy.  
Sprawdź, czy wirnik nie jest uszkodzony lub czy wymaga czyszczenia. 
 (patrz “Sprawdzanie wirnika wylotu wody”).  

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO  
Akumulator wyczerpał się. Dioda LED miga lub jest wyłączona. 
Sprawdź baterię, naciskając jeden z przycisków. Czerwone światło na pilocie 
zdalnego sterowania nie miga lub świeci ciągle, gdy akumulator jest pusty. 
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.  
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Pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie) 

W tym rozdziale omówiono działanie opcjonalnego pilota zdalnego sterowania. 
Pilot zdalnego sterowania jest dostępny dla niektórych modeli. 
Omówienie pilota zdalnego sterowania 
Pilot zdalnego sterowania to opcjonalna funkcja, która umożliwia sterowanie 
robotem czyszczącym za pomocą przycisków zdalnego sterowania. Po 
naciśnięciu przycisków pilota sygnał radiowy jest przesyłany do jednostki 
zasilająco-sterującej. Sygnał ten jest przekształcany na polecenie wysyłane do 
robota czyszczącego za pośrednictwem kabla pływającego. 
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 
1. Naciśnij prawy przycisk (3), aby obrócić robot w prawo. Robot czyszczący

przesuwa się dalej w prawo, aż do zwolnienia przycisku.
2. Naciśnij lewy przycisk (1), aby obrócić robot czyszczący w lewo. Robot

czyszczący przesuwa się w lewo, aż do chwili zwolnienia przycisku. 
3. Naciśnij przycisk przewijania do przodu/do tyłu (2), aby zatrzymać robot i

zmienić jego kierunek ruchu.
Dioda zdalnego sterowania świeci się po każdym poleceniu. Jeśli dioda LED nie 
reaguje lub miga, wymień baterię.  

Wózek (opcjonalnie)  

Wózek stanowi opcjonalne wyposażenie, które ułatwia przesuwanie robota 
czyszczącego, ruchomego kabla oraz jednostki zasilająco-sterującej z miejsca na 
miejsce. 
Montaż wózka typu caddy 
Do montażu tego typu wózka potrzebny jest standardowy śrubokręt i klucz 8 mm. 
Montaż uchwytu do wózka caddy 
1. Przymocuj dolną część uchwytu (3) do ramy caddy (5) za pomocą trzech śrub

(4) i nakrętek.
2. Podłącz górną część uchwytu (1) do dolnej części uchwytu (3) za pomocą

śruby (2) i nakrętki.
Ładowanie robota na caddy 
1. Umieść robot na podstawie caddy.
2. Zwiń kabel pływający i połóż go na robocie
3. Umieść jednostkę zasilająco-sterującą na górze zwoju pływającego kabla.

1. Uchwyt (górna część) 
2. Śruby do uchwytu

3. Uchwyt (dolna część) 
4. Śruby do ramy
5. Rama caddy
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Wózek (opcjonalnie)  

Schemat montażowy Części 

1 2      3 

Wózek to opcjonalne akcesorium, które ułatwia przesuwanie robota 
czyszczącego i zapewnia miejsce montażu dla urządzenia zasilająco-
sterującego. 
Aby zmontować wózek: 
1. Przymocuj koła po obu stronach podstawy wózka i przymocuj każde

koło za pomocą śruby i załóż pokrywę.
2. Złóż dwie sekcje uchwytu.
3. Przymocuj obudowę urządzenia zasilająco-sterującego,

zatrzaskując górne zaczepy w otwory w uchwycie.
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Wózek (opcjonalnie)  

4. Włóż uchwyt do podstawy
wózka. Kliknij dolne zaciski w
obudowie urządzenia zasilająco-
sterującego do podstawy wózka.

5. Zamocuj uchwyt pilota,
wkładając jego górną część do
uchwytu wózka i obracając
uchwytem w dół, aż dolna część
kliknie.

6. Podłącz kabel zasilania
7. Umieść przewód zasilający

urządzenia zasilająco-
sterującego w rowku w
podstawie wózka.

8. Umieść górną część jednostki
zasilająco-sterującej w obudowie
i popchnij dolną część w dół, aż
kliknie w podstawie wózka.

4 5 6

7 8 
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Uziemienie  
Zasilanie musi być podłączone do uziemionego gniazda 3-żyłowego. Zasilanie sieciowe musi 
być podłączone za pośrednictwem GFCI (wyłącznik różnicowo-prądowy) lub RCD (bezpiecznik 
różnicowoprądowy) o znamionowym rezydualnym prądzie roboczym nie większym niż 30mA. 
Bezpiecznik 
Bezpiecznik może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowany serwis lub przeszkoloną i 
wykwalifikowaną osobę. Aby zapewnić ciągłą ochronę przed pożarem, należy wymieniać go 
tylko na ten sam typ i wartość. 
Konserwacja i bezpieczeństwo 
Pokrywy nie należy zdejmować, chyba że robi to autoryzowany przedstawiciel serwisu lub 
przeszkolona i wykwalifikowana osoba. Użytkownik nie może przeprowadzić żadnej 
wewnętrznej regulacji ani wymiany podzespołów. Przed zdjęciem pokrywy należy odłączyć 
kabel zasilający. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego 
pracownika serwisu lub przeszkoloną i wykwalifikowaną osobę. Nie korzystaj z zasilania, jeśli 
przewód jest uszkodzony. 
Warunki środowiskowe 
Zasilacz przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jednakże urządzenie 
nie powinno być użytkowane w bezpośrednim świetle słonecznym ani wystawiane na działanie 
wody. Zasilacz nie powinien pracować w temperaturze otoczenia przekraczającej 40 ºC. 

Dane techniczne 
Wymiary (W * D * H) 273 mm * 242 mm * 90 mm 
Waga 1,9 Kg 

Instalacja elektryczna 100-240V~, 50/60Hz, 210W
Moc wejściowa   
Moc wyjściowa  29V ,6.3A. 
Temperatura 
przechowywania 

-10 °C – 60 °C

Temperatura pracy  
Stopień ochrony 

0 °C - 45 °C 
IP54 
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI 

UWAGA: Nie podłączaj wtyczki zasilania do gniazdka i nie włączaj zasilania, jeśli robot nie jest w pełni zanurzony w 
wodzie. Eksploatacja robota czyszczącego spowoduje jego natychmiastowe poważne uszkodzenie i utratę gwarancji. 
Pozostawić środek czyszczący w basenie na 15 do 20 minut po zakończeniu cyklu czyszczenia. Umożliwi to odpowiednie 
schłodzenie silników. Nie przetrzymuj robota czyszczącego w basenie przez cały czas. Zawsze pamiętaj, aby wyłączyć 
zasilacz i wyjąć wtyczkę z gniazdka przed wyjęciem robota z basenu. 

OSTRZEŻENIE: Robota czyszczącego nie wolno używać, gdy w wodzie znajdują się ludzie. Robot przeznaczony 
jest do użytku wyłącznie w basenach. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
- Urządzenie musi być zasilane z użyciem bezpiecznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym

rezydualnym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA 
- Podłączenie do obwodu odgałęzionego powinno być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami

dotyczącymi okablowania (kod elektryczny).  
- Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować wyciek smarów.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub komplet montażowy
dostępny u producenta lub w serwisie technicznym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci pon. 8 roku życia) o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem
lub uzyskały instrukcje dotyczące użytkowania od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie powinny
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Należy zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy (GFCI-USA) lub wyłącznik różnicowoprądowy
(RCD-EUROPE), aby zabezpieczyć gniazdko elektryczne i zapobiec możliwemu porażeniu prądem elektrycznym.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

4

Ograniczenia gwarancji: 
Elementy czyszczące (wałki wszelkiego typy), filtry, paski napędowe czy rolki pasków uznawane są jako elementy 
eksploatacyjne, podlegają naturalnemu zużyciu i muszą być systematycznie wymieniane. 

Firma Bevo Sp. Z o.o. ogranicza rękojmie tych elementów do 3 miesięcy od sprzedaży. 

Wszelkie uszkodzenia wynikające z pracy urządzenia bez wody, czy uszkodzenia mechaniczne urządzenia, lub inne 
wynikające z niewłaściwą obsługą, powodują utratę gwarancji na reklamowane urządzenie. 
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