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Varovanie: 
Nebezpečenstvo spojené so saním- Pokiaľ budete používať vysávač, udržujte ho v bezpečnej 

vzdialenosti od tela, ak je pripojený k saciemu systému. 

 

Nebezpečenstvo utopenia detí- Určené k použitiu len dospelými osobami. Nenechávajte deti 

pracovať s bazénovým vysávačom. Počas práce s vysávačom nepúšťajte do bazéna žiadne osoby. 

Uskladnite mimo dosah detí. 

 

 

Príprava vášho bazéna: 
Pred montážou a inštaláciou vášho bazénového vysávača, vám odporúčame, aby ste urobili 

nasledujúce kroky pre zaistenie vášho bazéna na prácu s vysávačom. 

1. Uistite sa, či sú chemické parametre vody vo vašom bazéne správne. 

2. Vydrhnite váš bazén a nechajte všetky nečistoty usadiť. 

3. Vyčistite filter vášho bazéna, kôš skimmera a sací kôš čerpadla. 

 

A.Inštrukcie pre majiteľa nadzemných bazénov: 

      5. Z prechodky stenou odskrutkujte plastový košíček, ktorý je vo vnútri bazéna. 

      6. Miesto košíčka naskrutkujte na prechodku adaptér vysávača. 

      7. Zapnite filtračnú jednotku. 

      8. Ponorte vysávač do bazéna, hadicu vysávača naplňte vodou pomocou prúdu vody z vratnej 

trysky. 

     9. Po zavodnení vysávača nasaďte hadicu na adaptér vysávača. Dbajte na tom, aby vysávač aj 

hadice boli stále pod vodou. 

    10. Teraz začnite vysávať. 

 

             B. Inštrukcie pre majiteľov zapustených bazénov: 

5. Spravte spätný chod bazéna tak, aby bol  tok vody smerovaný dolu, aby bolo zaistené úplné 

vyčistenie bazéna. Tok vody z bazéna spätným chodom môže mať vplyv na výkon bazénového 

vysávača, lebo môže tlačiť vysávač mimo určenej oblasti alebo môže spôsobiť jeho zotrvanie 

v jednom úseku bazéna. Pre obrátenie toku smerom dolu stačí spraviť tieto kroky: 

 Uvoľnite poistný krúžok. 

 Otočte guľovú hubicu tak, aby bol tok smerovaný dolu. 

 Utiahnite opäť poistný krúžok. 

6. Pokiaľ to bude nutné, nahraďte spojku guľovej hubice odvádzačom spätného prúdu dodávaným 

spolu s vašim vysávačom bazéna. K tomu stačí spraviť tieto kroky: 

 Uistite sa, že je bazénové čerpadlo vypnuté. 

 Odskrutkujte poistný krúžok. 

 Nahraďte pôvodnú guľovú hubicu odvádzačom spätného prúdu. 

 Uistite sa, že odvádzač spätného prúdu je umiestnený tak, aby smeroval tok dolu.                                                                             

 

 

 

MONTÁŽ  A INŠTALÁCIA BAZÉNOVÉHO VYSÁVAČA. 

KROK 1: KONTROLA OBSAHU          
 

 

Vyberte telo vysávača a všetky diely z krabice 

 a skontrolujte, či sú tam nasledujúce komponenty. 

 Viď obrázok 1.  
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                                                                                                                              Obrázok 1 

KROK2:  MONTÁŽ BAZÉNOVÉHO VYSÁVAČA 
Pre montáž jednoducho natiahnite čistiaci disk (2) na hrdlo vysávaciu hlavicu (1). Uistite sa, že 

vnútorný kruh disku je umiestnený v drážke podložky vysávača hlavice. Spojenie skontrolujte- čistiaci 

disk sa musí voľne otáčať   a rebrovanie musí smerovať hore k vysávaču. 

 
                                                                                                        

Podložka vysávacej hadice, čistiaci disk 

 

Obrázok 2. 

 

KROK 3: POUŽITIE 

DEFLEKTORU 
Použite deflektor, ak má váš bazén tesné rohy 

alebo rebrík. Deflektor pomôže pri navádzaní 

vášho bazénového vysávača okolo týchto 

prekážok. 

Pre montáž deflektoru ho jednoducho tlačte 

cez ručnú maticu, dokiaľ správne nezaklapne 

a nebude sa voľne otáčať. Viď obr. 3. Viď 

obr.1  

                                                         Obrázok 3 

POPIS MNOŽSTVO  

KOMPONENTOV 

1.Vysávacia hlavica Prostar Vac 1 

2. Čistiaci disk 1 

3. Hadice 10 

4. Deflektor 1 

5. Hadicové závažie 3 

6. Regulačný ventil prietoku 1 

7. Pripojený diel regulačného 

ventilu 

8. Odvádzač spätného prúdu 

vody  

1 

 

1 

9. Rýchlo spojný diel 

10. Adaptér vysávača 

1  

1 
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KROK 4: ZAPOJENIE HADICE 

A UMIESTNENIE ZÁVAŽIA 
Pripojte dostatočný počet dielov hadice pre pokrytie 

vzdialenosti od bazénového skimmera alebo vysavácieho 

bodu k najvzdialenejšiemu bodu bazéna, plus jeden diel 

viď obr.4.Spojka hadice s vnútorným závitom (veľká) sa 

pripevňuje k vysávaču.  

 

 

 

                                                                                                                                  Obrázok 4 

Môžete použiť rýchlo spájací  diel 

podľa konkrétneho bazéna. Spojka 

hadice s vnútorným závitom (malá) sa 

pripája k bazénovému systému. Viď 

obr5.  

 

 

 

 

 

 

                                                                          Obrázok 5. Rýchlo-spájací diel (voliteľné príslušenstvo) 

 

Ak máte hlboký bazén, je možné, že 

budete potrebovať namontovať 

hadicové závažie. Ich účelom  je 

pôsobenie proti nadmernému 

nadnášaniu vytváraného hadicou. 

Hadicové závažie sa jednoducho 

nasúva cez hadicovú spojku 

s vnútorným závitom a môžu byť 

umiestnené všade na hadici, kde to 

bude potrebné. Nastavenie polohy 

hadicových závaží by mohlo zaistiť 

lepšie výkonové parametre. Viď obr.6  

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                       Obrázok 6 

 

KROK 5: ZAPOJENIE A POUŽITIE REGULAČNÉHO VENTILU 

PRIETOKU 
Regulačný ventil prietoku zaistí optimálny výkon vášho bazénového vysávača. 

 Uistite sa, že je bazénové čerpadlo vypnuté. 

 Spravte úplné zavodnenie hadice. 

 Pripevnite regulačný ventil prietoku k hadicovému dielu s vonkajším závitom (menší koniec). 

Viď obr.7. 

 Vložte relačný ventil prietoku do prepadu/skimmera. V prípade potreby použite pripojený diel 

regulačného ventilu pre zaistenie dobrého spojenia. Viď obr.8. 

 Zapnite bazénové čerpadlo. Váš bazénový vysávač teraz začne automaticky vysávať bazén. 
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pripevnite hadicový prípojný diel s vonkajším závitom 

(menší koniec) 

 

 

 

 

 

                                              Regulačný ventil prietoku 

 

 

 

 

                                 Prípojný diel regulačného ventilu 

 

 

 

                                                                                                                           Obrázok 7 

 

 

                                                                                Obrázok 8 

 

 

 

 

 

 

 

Hadice cez otvor skimmera.                                                                                  Pripevnite hadicu ku koncu  

Regulačný ventil prietoku 

Prípojný diel regulačného  

ventila 

 

 

 

 

 

Regulačný ventil prietoku je už dopredu nastavený medzi polohami 3-4. To zaisťuje väčšine bazénov 

ideálny pracovný prietok. Pokiaľ to však bude treba, je možné urobiť nadstavenie prietoku za použitia 

akéhokoľvek nastavenia od polohy1 do polohy 6 (1=minimálny prietok pre spomalenie činnosti 

vysávača, 6=maximálny prietok. Kedy bude vysávač pracovať rýchlejšie). Viď obr. 9. 

 

                                      Obrázok 9 
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LOKALIZÁCIA CHÝB 
Z dôvodu individuálnych charakteristík vášho bazéna je možné, že bude nutné spraviť určité 

nastavenie pre získanie najlepších výkonných parametrov bazénového vysávača. Nasledujúce 

odporúčania vám ich pomôžu optimalizovať. 

PROBLÉM RIEŠENIE 

Vysávač sa nepohybuje alebo sa 

pohybuje pomaly 

 Uistite sa, že je hlavný výpust uzavretý 

 Skontrolujte regulačný ventil prietoku a uistite sa, že prietok 

k vysávaču je dostatočný. 

 Spravte spätný preplach filtra a vyprázdnite sací kôš čerpadla 

Vysávač sa zasekne pri schodoch 

alebo v rohu 

 Namontujte deflektor 

 Uistite sa, že celková dĺžka hadice je správna 

 Utiahnite spojky guľovej hubice spätného vedenia, aby ste 

využili prietok vody k navedeniu mimo schody alebo roh 

Vysávač sa pohybuje určitým 

opakujúcim sa spôsobom a nie 

náhodne 

 Uistite sa, že spojky spätného vedenia sú smerované dolu 

 Skontrolujte, či sú hadicové závažia umiestnené správne 

 Uistite sa, či je celková dĺžka hadice správna 

Vysávač zostáva iba na jednom 

konci 

 Skontrolujte prietok spätného vedenia a v prípade potreby ho 

presmerujte 

 Skontrolujte celkovú dĺžku hadicového vedenia a v prípade 

potreby pridajte ďalšie diely 

 Skontrolujte, či sú hadicové závažia umiestnené správne 

V toku za spätného vedenia sú 

vidieť vzduchové bubliny 

 Skontrolujte hadicu, aby ste sa uistili, že nedochádza 

k žiadnym netesnostiam 

 Skontrolujte zapojenie regulačného ventilu prietoku, aby ste sa 

uistili, že je po celý čas pod vodou 

 Skontrolujte, či je veko koša čerpadla správne namontované, či 

nie je uvoľnené alebo prasknuté a či žiadne O-krúžky nie sú 

opotrebované alebo nechýbajú. V prípade potreby sa obráťte na 

odborníkov so žiadosťou o servis. 

Vysávač spadá na svoj bok  Uistite sa, či sa vonkajšia predlžovacia trubka voľne otáča 

Hadica neodpovedá regulačnému 

ventilu prietoku 
 Namontujte pripojený diel hadice na regulačný ventil prietoku 

 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 
Pre zachovanie parametrov vášho bazénového vysávača riaďte sa nasledujúcimi zásadami: 

 Keď bude hadica odstránená z bazéna, zaistite, aby bola uložená v priamej polohe. Nikdy 

hadicu nestáčajte lebo by to mohlo spôsobiť narušenie, čo môže mať negatívny vplyv na 

vysávač. 

 Odstráňte vysávač (vrátane hadice) pred chemickým ošetrením bazéna. Počkajte aspoň 4 

hodiny po silnom chlórovaní (šokové ošetrenie) bazéna pred opätovnou inštaláciou vysávača. 

 Robte pravidelné čistenie filtra, koša skimmera a koša čerpadla. 

 Ak nebudete vysávač používať, udržujte jeho čistiaci disk v rovnej polohe, aby ste zabránili 

jeho ohýbaniu. 

 Periodicky kontrolujte váš bazénový vysávač, či nevykazuje príznaky opotrebovania. 

V prípade potreby vymeňte akýkoľvek opotrebovaný diel. 
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POZNÁMKA: Z dôvodu náročných podmienok v ktorých vysávač pracuje,  môže počas doby prísť 

k vyblednutiu a zmene farieb. 

 

VÝMENA MEMBRÁNY 
Membrána pracuje tempom približne 360 pulzov za minútu. Ak bude váš vysávač pracovať denne 8 

hodín, tak sa membrána otvorí a zavrie za rok viac ako 60 miliónkrát! Návrh a konštrukcia membrány 

boli počas rokov sústavne zdokonaľované a keď je o membránu riadne postarané vydrží aj niekoľko 

sezón. V prípade, že by došlo k jej opotrebovaniu alebo poškodeniu a bolo by treba ju vymeniť, 

postupujte jednoducho podľa nasledujúcich jednoduchých krokov: 

 

 

1. Odskrutkujte ručnú 

matku a odstráňte ju. 

Spoločne s vonkajšou 

predlžovacou trubkou 

a opornou podložkou. 

Umiestnite tieto prvky 

na jednu stranu. 

 

 

 

2. Pridržte vnútornú 

predlžovaciu trubku 

a jemne ju pritiahnite 

smerom k sebe. Tým 

dôjde k vyťaženiu 

západiek z ich 

drážiek. 

 

 

 

 

 

3. Otočte vnútornú 

predlžovaciu trubku 

tak, aby prišlo 

k vyrovnaniu 

západiek s otvormi 

v umiestňovacom 

systéme vnútornej 

predlžovacej trubky. 

Neodstraňujte 

vnútornú predlžovaciu 

trubku z telesa. 

 

4. Zatlačte vnútornú 

predlžovaciu trubku 

stranou od vás tak, aby 

západky prešli cez 

otvory 

v umiestňovacom 

systéme vnútornej 

predlžovacej trubky. 
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5. Uchopte druhý 

koniec membrány 

(jedná sa o ten 

koniec, ktorý je 

najviac vzdialený od 

predlžovacej trubky) 

a vytiahnite ho z tela 

vysávača. 

 

 

 

6. Odskrutkujte 

membránu a odstráňte 

ju z vnútornej 

predlžovacej trubky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 

 
PIESKOVÁ FILTRÁCIA PROSTAR 4 
Príroda dokáže zázraky - použili sme jej nápad.        
  

      
  

Princíp prírodného filtrovania cez pieskovú náplň ponúka  
 

  
jednoduchú, časovo nenáročnú  a veľmi účinnú možnosť, 

 
  

ako si užívať bazéna bez zbytočných starostí.  
  

  
Predstavujeme vám ProStar 4, najpredávanejšiu  

  
  

pieskovú filtráciu posledných 3 rokov.  
   

  
Bola konštruovaná tak, aby jej výbava spĺňala tie  

  
  

najnáročnejšie požiadavky.  
    

  

  
      

  
Od teraz bude pre vás bazén len radosť.  
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Pre inštaláciu novej membrány stačí jednoducho obrátiť celý proces: 

 

(a) Namontujte pridržný 

krúžok na novú membránu 

 

(b)Natlačte membránu do vnútornej 

predlžovacej trubky. Uistite sa, že je 

správne usadená a plne zaklapla 

 

 

(c)Zatiahnite za vnútornú 

predlžovaciu trubku smerom hore cez 

teleso a umiestnite západky tak, aby 

ich bolo možné prevliecť cez otvory 

v umiestňovacom systéme vnútornej 

predlžovacej trubky. 

 

(d)Jemne otáčajte vnútornou predlžovacou 

trubkou tak, aby boli západky vyrovnané 

s drážkami v umiestňovacom systéme 

vnútornej predlžovacej trubke. Uvoľnite 

vnútornú predlžovaciu 

trubku.

 

(e)Skontrolujte, či je membrána 

správne umiestnená. Ak dôjde k jej 

skrúteniu počas inštalácie, 

jednoducho vyrovnajte toto skrútenie 

tak, že mierne otočíte otvorený koniec 

membrány.

 

(f)Nasaďte opornú podložku cez vnútornú 

predlžovaciu trubku. Plochá strana 

(najširší priemer) oporná podložka ba 

mala smerovať 

dolu.
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PREHĽAD DIELOV ZARIADENIA  

 

ČÍSLO POZÍCIE POPIS 

1 Hlavné teleso 

2 Vonkajšia predlžovacia trubka 

3 Ručná matica 

4 Vnútorná predlžovacia trubka 

5 Oporná podložka 

6 Deflektor 

7 Podložka vysávacej hlavice 

8 Čistiaci disk 

9 Umiestňovací systém vnútornej predlžovacej trubky 

10 Prídržný krúžok 

11 Membrána 

(g)Umiestnite vonkajšiu predlžovaciu 

trubku cez vnútornú predlžovaciu 

trubku.

 

(h)Zaskrutkujte ručnú maticu do 

príslušného miesta pre zaistenie zostavy. 

Dajte pozor na to, aby nedošlo 

k preťaženiu ručnej matice. 

(i)Skontrolujte, či sa vonkajšia 

predlžovacia trubka voľne 

otáča.
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KONTAKT: 

 
 
 
 
 
 

nákup na internete 
www.marimex.sk 

 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 
tel. : 02/4445 3001 
fax : 02/4445 3002 

E-mail: info@marimex.sk 

www.marimex.sk/eshop 

 

 

 

 
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 
 

 AQUAMAR  SET START  

Účinok: 
    
- Praktické zloženie setu chémie Aquamar. 
- Pre zahájenie bazénovej sezóny. 
- Balenie obsahuje: 

- Aquamar Shock Chlor 0,9kg 
- Aquamar Triplex mini 0,9kg 
- Aquamar pH- 1,35kg 
- Tester na meranie pH a Cl 

 
 

    
  

 

http://www.marimex.sk/
http://www.marimex.sk/eshop

