
 

 

NAVODILA UPORABE BAZENSKEGA SESALCA 
 

QUICK VAC CLASSIC 
 
 

 
 

  



 

Spoštovani kupci,  
 
Čestitamo vam za nakup HEXAGONE ročnega bazenskega sesalca. Verjamemo, da boste 
uživali ugodnosti h le tega.  
Sesalec Quick Vac je bil zasnovan, izdelan in preverjen v Franciji. 
Vzemite si čas, da preberete ta navodila uporaboe, preden ga  boste prvič uporabili . 
Ta priročnik vsebuje vse potrebne informacije, da se zagotovi optimalno in varno delovanje 
vašega sesalca. 
Za vse morebitne druge dodatne informacije v zvezi z izrabo obrnite na prodajalca (kot je 
prikazano spodaj) 
Njihovi serviserji so na voljo za vsa vprašanja, podporo ali usposabljanje, ki je potreben za 
zagotovitev pravilne uporabe vašega robota. 
 
 
VARNOST  
• Skrbite, da bo robot izven dosega otrok  
• Postavite voziček, tako da lahko čistilec dosegli najbolj oddaljeni kotiček bazenu.  
• Nikoli ne dovolite, de se oseba nahaja v bazenu med čiščenjem  
• Vozička nikoli ne dajajte  v vodo, le sesalec. 
• Izogibajte se dela neposredno pod sončno svetlobo; postavite črno električno škatlo stran od 
neposredne sončne svetlobe.  
• Da bi se izognili nevarnosti električnega toka, nikoli ne odpirajte električne škatle sami.. 
Prosite za to usposobljeno osebo.  
• Nikoli ne vlecite za kabel.  
• Čistilo za industrijske namene le, da ga upravljajo usposobljeni osebni  
• Izvajalci, ki čiatijo z sesalcem, roke stran od črpalkine turbine, medtem ko čistite. 
• Pri dvigovanju robota iz bazena, uporabite primerne  tehnike dvigovanja, da se prepreči 
poškodbe hrbta. 
 
 
 
1 . Kako pripraviti sesalec na prvo uporabo ? 
- Sestava: 
Razpakirajte enoto s previdnostjo. Ne uporabljajte ostrih orodij ( rezalnik, nož , ...) 
Preverite paket. Če je bila škoda povzročena od dobave prosim zapišite na dobavnici . 
Prosimo vas, da nas ob morebitni škodi takoj obvestite. 
Če je vaša naprava ni v brezhibnem stanju , ali če to ne deluje , takoj obvestite svojega 
prodajalca in ne poskušajte upravljati z sesalcem. 
Embalaža mora vsebovati : 
•sesalec Quick Vac , njegov kabel in filter 
•Transportni voziček  
• polnilec baterij 1 in 2 priključki (+ in -) 
• 1 električna škatla za baterijo 
 
B - priključek akumulatorja 
Namestite zatiče na priključke akumulatorja . Bodite pozorni na polarnosti 
- Držalo + mora biti nameščen na + ( plus pol ) pol baterije in priključen na rdečo žico 
- Držalo - mora biti nameščen na  - ( minus pol ) baterije in priključen na črno žico 
 



 

! POZOR ! 
Resna škoda lahko nastane na napravi , če sesalec ne deluje v vodi, 
Za kar ima za posledico takojšen nepriznavanje  garancije . 
 
2 . Kako uporabljati Quick Vac ? 
- Vnos v bazen 
•voziček in Baterija morata biti postavljena tako, da lahko robot doseže vse kotičke v  bazenu 
; 
• Bodite prepričani, da je celoten kabel v bazenu , odstranimo vse kabelske zanke pred 
potopom sesalca v bazen. 
• Namestite teleskopsko palico ( ki so prilagojene dimenzijam bazena ) na nosilcu na zadnji 
strani , nato pa v clip mesto ( slišite"klik ", kar pomeni, da je ročaj na mestu) . To vam bo 
omogočilo , da bo sesalec Quick VAC med čiščenjem lahko vodljiv 
• potopimo ga v vodo. 
OPOZORILO: Nikoli ne zaganjajte QUICK VAC zunaj vode , saj to lahko poškoduje črpalko 
in nepriznavanje  garancije 
B - Zagon 
Priključite napajalni kabel v električno škatlo, kjer se nahaja baterija ,črpalka začne delovati 
takoj . Lahko začnete čistiti bazen. 
C – Dvig iz bazena oz. prenehanje čiščenja 
Ko bazen je čisto na vaše udobje upoštevajte naslednje korake: 
• Prinesite nazaj s potegom teleskopsko ročico 
• Izključite in počakajte nekaj minut , tako da se varnostni ventil zapre in ostanki umazanije 
ostanejo v vrečki 
• Primite palico in potegnite sesalnik na gladino vode , kjer primete stranski ročaj in dvignete 
sesalec iz vode. 
• Namestite sesalec Quick Vac na voziček , nadaljuje s čiščenjem filtra ( glej naslednji 
odstavek ) , 
• Shranite kabel z navijanjem okrog orožja , predvidenega na vozičku . Priporočljivo je, da se 
ovije kabel na vrhu, kar omogoča, da se morebitne zanke z lahkoto izravnajo. 
! POZOR ! 
Nikoli ne vlecite sesalca Quick Vac iz vode s kablom. 
 
3 . Čiščenje in vzdrževanje 
- Čiščenje filtra 
POMEMBNO : filter vrečko je treba očistiti po vsaki uporabi. 
- Odstranite filter Quick Vac . 
- Odložite filter vrečko z glavo navzdol , da izpraznite največje smeti 
- Filter spirajte pod pipo ali pa uporabite cev za pršenje. 
- Vstavite filter nazaj na sesalec 
Ekološka Ideja : 
Čistite v škafu , 15 ali 20L vode, bi moralo biti dovolj . 
Opomba : Priporočamo redno menjavo filtrske vrečke za redno zagotavljanje optimalnega 
čiščenja . 
POMEMBNO : Nikoli ne uporabljajte robota , če je filter poškodovan al ielastičen in sproščen 
. 
B - Čiščenje Quick Vac 
Potopni del je treba očistiti s čisto vodo in jo je treba preveriti in po možnosti odstranite 
umazanijo, ulovljeno v propeler . 



 

Noben mehanski del ne zahteva nobenega zunanjega mazanja ali vzdrževanja . 
C -  Vzdrževanje 
POMEMBNO : Kakršnokoli čiščenje in pregled je treba opraviti s odklopljenim kablom . 
Da bi zagotovili učinkovitost vašega sesalca Quick  VAC , je pomembno, da preverite vsak 
teden : 
-Stanje turbine , preverite, ali je umazanija v propelerju , lahko odstranite turbino, ki jo 
odvijete vijak . Bodite previdni, da ne bi izgubili turbinskega zatiča. 
- Preverite filter in elastično držalo v filtru . 
- Preglejte vrtljiva kolesa .  Prepričajte, da nič ne preprečuje njihovo gibanje. 
- Končno, preverite na splošni videz sesalnika , pritisk v pnevmatikah vozičku , stanje filtra . 
- Preveri stanje tesnilne lopute . 
- Preverite raven destilirane vode v oddelkih baterije , dopolnite ali po potrebi zamenjajte. 
D - Polnjenje baterije 
Baterija, katero vam svetujemo, je 12 VDC 32A . To vam omogoča do 3 ur trajanja baterije . 
Napolnite takoj, ko opazite, da upada moč . 
Da bi povečali življenjsko dobo baterije, vam priporočamo, da ne pustite, da se v celoti 
izpraznii in zagotoviti popolno napolnjenost  vsakič . 
POMEMBNO: Polnilnik baterije naj ne presega 6 amp. Napolnite počasi in v celoti in baterija 
bo trajala dlje. 
! POZOR ! 
Baterija vsebuje žvepleno kislino , ki lahko povzroči hude opekline . 
Preprečiti stik z očmi in kožo . 
Baterija pri polnjenju  lahko sprošča nevarne hlape. Bodite  v prezračevanih prostorih! 
Vaša varnost:  
Vaš sesalnik je bil proizveden v skladu z najvišjimi standardi. Za varno uporabo, upoštevajte 
naslednje:  
- Postavite napajalno enoto ( električno škatlo z baterijo ) daleč ( vsaj 3 metre od roba bazena 
) od bazena, da bi preprečili morebitne padce v bazen.  
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, nikoli ne odpirajte elektro škatlo. Pokličite 
usposobljenega tehnika.  
- Nikoli ne popravljajte napajalnega kabla. Pokličite prodajalca za nadomestne dele ( Stotinka 
d.o.o. ), da bi se izognili nevarnosti.  
Pozor:  
- Uporabljajte sesalec, čim bolj pogosto: da boste uživali v bazenu, ki je vedno čist  
- Nikoli ne dajajte sesalca  v vodo z temperaturo pod 10 ° C ali nad 35 ° C.  
- Nikoli ne uporabljajte sesalca v vodi z slanostjo ≥ 4 mg / l, ali vodo z vsebnostjo žvepla.  
- Shranjujte ga  v dobro prezračevanem prostoru,  brez mraza, kislin ali lugov. 
Tel. +386 02 80 50 430 
 
GARANCIJA 
Garancijska doba je omejena z 2 leti ali 1200 ur dela. Da bi zagotovili dobre delovne pogoje 
vam Svetujemo, da zaprosite za obnovo vsakih 1000 delovnih ur za črpalke in vsakih 2000 ur 
za pogonske motorje. Vsaka črpalka brez kakršnega koli remonta  po 1000 urah dela ne bo 
pokrivala garancije proizvajalca. 



 

 
REZERVNI DELI: 
1 ZPVJD002 Črpalka /zaščitni ventil 1 
2 ZPV005-D Kabel 1 

3 ZPVBB001 Plovec na kablu 6 

4 ZPVQS002 Teleskopski zatič 1 

5 ZPVQS001 Pritrditveni del za teleskopsko palico1 

6 ZPV026-D 360° več namenska kolesa 4 

7 ZPV011-D Vtič kabla 1 

8 ZPVQP001 Stranska vlečna ročica 1 

- ZPV020-D-2100 Filter standard 1 

- ZPV022-D-2100 Filter Large 1 

- ZPV019-D-2100 Filter super fin 1 

- ZPVPB001 Turbina 1 

- ZPV010-D Baterijska škatla z vtičnico  1 
 
 
 


