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Montaža in vzdrževanje  
 
 
 Nevarna sesalna sila! 
 
 
Skimer in predfilter se morata vedno èistiti. V primeru da se 
sesalec zamaši, se mora sèistiti na spodnji strani. Pred šok 
kloriranjem se mora naprava odstraniti iz vode. Komaj po 4 
urah se sesalec spet lahko namesti. Pri skladišèenju naprave 
moramo paziti, da se krtaèke ne deformirajo. Cev po možnosti 
shranjevati ravno in ne namotano. 

Informacije za bazen in filtrirno napravo 
 
 
Ø Pred montažo avtomatskega bazenskega sesalca v bazen s 

folijo kontroliramo morebitne poškodbe, ki so lahko nastale 
zaradi starosti, kemikalij… Pri poškodbah se obrnite na 
strokovnjaka. 

Ø Avtomatski bazenski sesalec je namenjen bazenom, ki imajo 
ravna tla, tako da ni nobenih ovir pri delovanju. 

Ø Preprièajte se, da so pred zagonom sesalca vsi filtri èisti, prav 
tako se mora izvesti pranje peska (BACKWASCH) in kontrola 
predfiltrov. 

Ø Pred vsakim zagonom èrpalke moramo paziti da sta cev in 
bazenski sesalec napolnjena z vodo, da ne pride do 
pregrevanja èrpalke. 

Ø Bazenski sesalec je namenjen konstantnem èišèenju in 
vzdrževanju èistoèe bazena. Ni namenjen npr; za èišèenje 
bazena po prezimovanju. 

Varnostna opozorila 

To je varnostni znak. Vedno ko ga opazite v navodilih ali na 
sesalcu se morajo navodila upoštevati, le tako se izognemo 
težavam. 
 
Znak za nevarnost predstavlja možnost hude poškodbe, ki 
se lahko pripetijo ob neupoštevanju navodil. 
 
Opozarja pred nevarnostjo poškodb ljudi in premoženja. 
 
Nevarna sesalna sila. Lahko vsesa lase in druge dele telesa. 
Nevarnost utopitve. S sesalcem se ne sme eksperimentirati 
ali igrati. Otroci se s sesalcem ne smejo igrati.  
Pri èišèenju sesalca izklopite èrpalko. 
 
Pri nepravilni uporabi lahko pri nihalnem pokrovu pride do 
poškodb rok. Zato mora biti èrpalka izklopljena med delom 
na pokrovu. 
 
Med uporabo avtomatskega bazenskega sesalca je plavanje 
v bazenu prepovedano 
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Informacije za sesalec in dodatke
 

Cev 
 
Ø Sesalec ima dve cevi (7,30m in  
2,40m), ki zagotavljata èišèenje za 
bazene do 8 metrov.  

 
Ø Za bazene daljše od 8 metrov je 
potrebno dodatno naroèiti cev 
2,4m. Pri majhnih bazenih se 
odstrani kos 2,4 m cevi. 
 

Ø Cev je bila razvita za ta 
Sesalec, druga cev bi zmanjšala 
uèinkovitost sesalca. 

1

    Priklop cevi na sesalec 
 
Ø Cev vstavite v priklop sesalca in ga 
obrnite za ¼ v smeri kazalca. 

 
 
Ø Za roèno èišèenje uporabljajte 
univerzalni prikljuèek za montažo 
teleskopske palice. 

2

1

3
      Reducirni element  

 
Ø Povežite cev s skimerjem. 

 
Ø Držite cev v skimerju pri vklopu 
èrpalke 

 

 

3

   Vakuumski regulirni element 
 

Nevarna sesalna sila lahko    
vsesa lase in telesne dele. 

 
Ø Pri vseh velikih sistemih (moè 
èrpalke) se montira. 
 
Ø Veliko bazenov potrebuje 
vakuumski regulirni element za 
varnost. 
 

Ø Vakuumski regulirni element 
prepreèuje nastajanje vakuuma pri 
morebitni zamašitvi sesalca. 

4

2

5

Ø Èrna gumijasta membrana mora 
biti vedno pod vodo, da prepreèuje 
sesanje zraka, saj to zmanjša 
uèinkovitost èrpalke in jo lahko 
poškoduje. 
 

Ø Èe je sesalna moè èrpalke 
premajhna se, vakuumski regulirni 
element demontira. 

4

Usmerjevalec toka  
 
Ø Se montira, èe povratna šoba ne 
daje želenih rezultatov. 
 

Ø Za boljše èišèenje se usmeri 
vodni tok za kot 45º proti tlom. 

   Nastavitve krtaèe 
 

Ø Izraba šèetk, tla bazena, 
temperatura … vplivajo na èistilni 
proces. Da se dosežejo najboljši 
rezultati se morajo upoštevati 
napotki. 

Ozki krogi v 
smeri kazalca 

Krogi v smeri 
kazalca Ravni tek 
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Montaža

A.

B.

A.

B.

C.

A.
B.

Reducirni element

Cev

Priklop za

 

cev

Vakuumski
regulirni element

 

Prikljuèek
za cev

Korak 1:
 

Nastavitev cevi:
 

Cev

 

vzamete iz

 

embalaže in jo 
ravno položite na sonce.

 

Korak 2:
 

Kontrola
 

Pregledat èe so vsi

 

deli v

 

embalaži.

 

Korak 3:
 

Èišèenje sistema:
 

    Medtem ko cev

 

leži na soncu èistimo 
filtrirni sistem,

 

operemo pesek,

 

vse 
filtrirne košare

 

   V kolikor je 
montiran talni

 

odtok, ga  zaprite.

  

Korak 4:
 

Montaža sesalca
 

    Priklop za cev pritrdite na 
sesalec (1/4 obrata).

 

    Nastavitve krtaèk

 

prestavite na 0.

 

    Cev

 

namestite na tulec 
sesalca.

  

Korak 5:
 

Potapljanje sesalca
 

Zagon èrpalke.

 

    Sesalec s krtaèkami 
navzgor potopimo v

 

vodo,

 

da napolnimo cev

 

z vodo.

 

Korak 6
 

Priklop cevi:
 

Pri tekoèem filtrirnem

 

sistemu preklopimo 
cev na skimer ali na 
sesalni priklop.

 

Korak 6: Polaganje cevi
 

Najboljši rezultat: Z zagnanim in potopljenim sesalcem

 

potegnemo cev na nasproti ležeèi konec bazena in ga 
tam spustimo.
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Zadnja kontrola med tekom sesalca.

1.
2.
3.
4.

A B C

Sesalni
priklop

Reducirni
element

Omejevalec
pretoka

Omejevalec
pretoka

Skimer

Skimer Skimer

Vodna gladina
Koleno

Povezave cevi 
Izberite priklop ki je najbolj primeren glede na vaš sistem. 

Vodna gladina

Vodna gladina

Reducirni
element

Reducirni
element

Najboljši rezultati èišèenja: 
 
    Nobenih lestvic. 
    Nobenih plavajoèih predmetov. 
    Nobenih plavajoèih klor naprav. 
    Talni odtok zaprt. 

Motnje:       Vzroki in pomoè:   

Sesalec se ne premika ali se premika 
prepoèasi. Èišèenje vseh filtrov,  prav tako se more izvesti 

pranje peska (BACKWASCH) Odstraniti vso 
umazanijo iz cevi in iz sesalca. 
  
Èrpalka v filtrirnem sistemu preslaba. Povprašajte 
serviserja. 
 
Èe je namešèen talni odtok se zapre med 
èišèenjem. 

Sesalec èisti le ob 
robu. 

Montirajte regulator vakuuma in poveèajte nastavitev 
krtaèe za 1 stopnjo. 

Sesalec se giblje v doloèenem kraju z 
izravnano cevjo: 

Cev prekratka. Cev naj bo za 1.5m – 2 m daljša od 
dolžine ali premera bazena. Vstavite podaljšek cevi. 

Sesalec se vrti v smeri kazalca in èisti 
le v enem obmoèju: 

Nastavitve krtaèke zmanjšajte za 1 stopnjo. 

Nihalni pokrov se giblje prehitro: Vgradite regulator vakuuma (zmanjša frekvenco)  V 
kolikor ima sistem povratni ventil ga zapiramo 
poèasi dokler ne dosežemo želene frekvence. 
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Cev se zvija:

 

Prepreèimo tako, da ga skladišèimo

 

izravnanega.

 

Cev

 

izravnat in za nekaj ur položiti na sonce. Èe je

 

cev predolga, odstraniti kos (2.4 m) cevi.

 

Bazen ni v 4 urah v celoti

 

poèišèen:

 

Pritrditi teleskopsko palico in poèistiti roèno.

 

Testirati razliène nastavitve krtaèe, dokler ne 
dosežemo želenega rezultata. Sesalec ni 
namenjen za èišèenje pod pokrivalom bazena.

 

Moèni veter lahko moti proces

 

èišèenja.

 

Sesalec se pri odklopu èrpalke obrne 
na stran:

 

To je normalno za filtrirni sistem, saj pri odklopu 
nastane moèan pritisk. Sesalec se bo pri

 

ponovnem zagonu èrpalke spet postavil nazaj.

 

Pri odklopu èrpalke se sname cev:

 

Uporabiti reducirni element na skimerju  

 

Sesalec se je prisesal na tla bazena:

 

Montaža regulatorja vakuuma

 

s

 

èrnim pokrovom

 

(50). Notranji obroè krtaèk preglejte zaradi 
dotrajanosti.

  

1            Vrtljivi priklop         1   Gw9012

2            Obod sesalca s šèetkami                        1                    x

3            Nastavljalec obroèa

4            Blažilca Nihalnega pokrova 2Kom.

5            Tesnilo nihalnega pokrova 2Kom.

6            Nihalni pokrov 

7            Os

• Sesalna cev  7,30 Metra  1  GW9525D

• Sesalna cev  2,40 Metra  1   GW9511D

• Regulator pretoka                                   1   Gw9016
Vkljuèen regulirni pokrov  # 50 in # 60

•        Univerzalni priklop                                   1   

• Reducirni element premerov                  1    Gw9015

• Regulirni pokrov  # 50 in  # 60             1   

• Ni naslikan.

X   Ko je sesalec pokvarjen se zamenja .

41100-00261
41100-00271

Gw9004

1 Gw9003

Gw9002

Gw9002

1

1

Gw9019

Gw9018

Demontaža nihalnega pokrova : 
 
Pri demontaži pokrova obrnite sesalec na stran. 
Tako da lahko os previdno s pomoèjo kladiva in 
izvijaèa odstranite iz ohišja sesalca. Nihalni pokrov 
se zdaj lahko previdno odstrani, prav tako kot 
blažilci nihalnega pokrova. 

Štev: Ime dela: Kolièina: Št. dela: 
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