
Návod na použití 
Automatický bazénový vysavač

 TigerShark QC 

Robotické čističe Hayward představují nejvyšší standard v designu, výkonu a kvalitě. Robot nezávisle 
čistí, vysává a filtruje váš bazén. Je zcela automatický a nevyžaduje žádnou složitou instalaci. Stačí 
jej připojit k napájecímu zdroji, vložit do vody v bazénu a zapnout. Čištění koše na nečistoty a filtrů je 
jednoduché s velmi snadným přístupem ze spodní strany robota. Adaptivní Seek Control Logic 
(ASCL®) Mikroprocesorové řízení optimalizuje rutinní čištění pro každou jednotlivou velikost a tvar 
bazénu. Elektronická autodiagnostika, ochrana proti přetížení a jednoduchý design s přímým 
pohonem s nekorozivními ložisky poskytují vysokou spolehlivost.  

Návod si pečlivě přečtěte před zahájením používání výrobku 
a ponechte si jej po celou dobu používání výrobku.

CZ
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Základní bezpečnostní opatření by měla být vždy dodržována, včetně následujících: Nedodržení pokynů může způsobit 
vážné poškození zdraví a/nebo smrt.

⚠ Bezpečnostně-výstražný symbol. Pokud uvidíte tento symbol v tomto návodu či na výrobku, projděte si níže
uvedené bezpečnostní informace v návodu, abyste předešli případnému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ varuje před nebezpečím, které by mohlo způsobit vážné zranění, smrt nebo škody na majetku,
pokud je potenciální nebezpečí ignorováno.

⚠ UPOZORNĚNÍ varuje před nebezpečím, které způsobí nebo může způsobit menší či střední poranění 
nebo škody na majetku, pokud je nebezpečí ignorováno. Informuje spotřebitele před kroky, které jsou nepředvídatelné a 
nebezpečné. 

POZNÁMKY v návodu obsahují speciální instrukce, které nesouvisí s nebezpečím.

⚠ VAROVÁNÍ - Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod a dodržujte všechny pokyny
uvedené v návodu i na výrobku. Nedodržení pokynů může způsobit zranění.

⚠ VAROVÁNÍ – Návod si ponechte po celou dobu používání výrobku na bezpečném místě.

⚠ VAROVÁNÍ – Tento výrobek není určený pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud nejsou pod dozorem osoby, zodpovědné za
jejich bezpečnost.

⚠ VAROVÁNÍ– Výrobek není hračka a děti si s ním nesmí hrát.

⚠ VAROVÁNÍ – Používejte pouze originální náhradní díly Hayward. Hayward garantuje kvalitu, účinnost a
bezpečnost svých produktů, pokud je výrobek používán s originálním příslušenstvím a díly Hayward.
Používáním neoriginálních dílů a příslušenství nemusí výrobek fungovat správně a bezpečně.

⚠ UPOZORNĚNÍ – Pravidelně kontrolujte výrobek a hadice, nepoužívejte poškozený výrobek a jeho
součásti, aby nedošlo k poškození bazénů nebo poranění.

⚠ VAROVÁNÍ – Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud jsou v bazénu lidé.

⚠ VAROVÁNÍ – Před používáním výrobku si řádně přečtěte celý návod a používejte výrobek dle instrukcí v
návodu.

⚠ VAROVÁNÍ – Hrozba elektrickým šokem anebo úmrtím. Zdroj elektrického proudu k tomto produktu musí
být zavedený v souhlasu se všemi místními předpisy a zákony. Nesprávná montáž (nesprávné uvedení do
provozu) představuje elektrický hazard, který může zapříčinit smrt, nebo vážné zranění uživateli bazénu jako i
ostatním v důsledku elektrického šoku, nebo škody na majetku.

⚠ UPOZORNĚNÍ – Opotřebení, změna barvy nebo křehkost jakéhokoli povrchu bazénu může být v
průběhu času způsobena samostatně, nebo v kombinaci s věkem, nesprávnou chemií vody v bazénu,
nesprávnou montáží a dalšími faktory. Zákazník se tímto zříká jakýchkoli a všech nároků a zbavuje výrobce
jakýchkoli nároků na náhradu škody na jakékoli omítce nebo vinylové fólii v bazénu zákazníka z důvodu použití a/
nebo provozu automatického vysavače Hayward. Za žádných okolností nenese výrobce odpovědnost za žádné
ztráty nebo škody, ať už přímé, následné nebo náhodné, vzniklé použitím nebo nemožností použít automatický
vysavač v bazénu zákazníka.

⚠ VAROVÁNÍ – Výrobek smí opravovat a rozebírat pouze odborně způsobilá osoba nebo autorizovaný servis.
Při neodborném zásahu do výrobku se anuluje záruční doba na výrobek.
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO UŽIVATELE VÝROBKU
⚠ NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Elektrické napájení tohoto produktu musí být nainstalováno v souladu se všemi 
příslušnými místními předpisy (viz str. 17) a nařízeními. Nesprávná instalace způsobí 
elektrické nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění uživatelů 
bazénu nebo jiných osob v důsledku úrazu elektrickým proudem a může také způsobit 
poškození majetku.

⚠ VAROVÁNÍ S bazénovým vysavačem ani kabely si nikdy nehrajte, ani je nepokládejte na tělo. 
Vlasy nebo jiné části těla se mohou zachytit nebo namotat do jeho částí. Kabel 
může zachytit nebo omotat plavce a způsobit utonutí.

⚠ UPOZORNĚNÍ Před zprovozněním výrobku je třeba porozumět jeho funkčnosti. Výrobek nebyl navržen 
na čištění schodů nebo na čištění bazénů pod jakoukoliv zakrývací plachtou. Plachta 
musí být z bazénu odstraněna,  než začne vysavač pracovat. Také není určený na 
úvodní čištění nově nainstalovaného bazénu, nebo pokud je bazén extrémně 
znečištěný (napadané listí a další nečistoty).

Obsluha automatického bazénového vysavače

⚠ VAROVÁNÍ Vaše elektrická zásuvka musí být zapojená přes jistič s proudovým chráničem 30 mA, 
aby bylo zabráněno možnému zásahu elektrickým proudem. Pokud tak neučiníte, může 
dojít k úrazu elektrickým proudem, který může mít za následek smrt nebo vážné 
zranění uživatelů bazénu nebo jiných osob v důsledku úrazu elektrickým proudem a 
může také způsobit poškození majetku.
Všechna elektrická připojení, zásuvky a jističe musí být provedeny odborně způsobilou 
osobou v souladu s místně příslušnými elektrickými standardy.

⚠ UPOZORNĚNÍ NIKDY nezapínejte vypínač na zdroji napájení pro automatický vysavač do pozice 
"ON" pokud není vysavač plně ponořený ve vodě bazénu. Spuštění automatického 
bazénového vysavače mimo vodu může způsobit jeho poškození a ztrátu záruky. 
Vždy před vytažením vysavače z vody nejprve vypněte vypínač na zdroji napájení 
pro do pozice "OFF" a odpojte jej od elektrické zásuvky, poté teprve vytáhněte 
automatický vysavač ven z bazénu.

⚠ VAROVÁNÍ Dodržujte bezpečnou vzdálenost umístění zdroje napájení pro automatický 
vysavač od hrany bazénu v minimální vzdálenosti 3,5 m.

⚠ VAROVÁNÍ Elektrické nebezpečí! Nedodržení
následujících postupů může způsobit vážné poranění
nebo smrt.

⚠ UPOZORNĚNÍ přístroj je určen pro použití v
soukromých/ privátních bazénech.

⚠ VAROVÁNÍ Automatický vysavač nesmí být za žádných okolností spuštěný a v provozu v 
bazénu, kde jsou přitomni lidé, děti nebo zvířata.
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Milý uživateli Hayward robotického vysavače bazénů,
děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Pro dosáhnutí optimálního výkonu si prosím přečtěte 
následující instrukce a dodržujte je.  

1. Důkladně vyčistěte a vypláchněte filtry a vyprázdněte koš na nečistoty po každém použití
automatického vysavače bazénů.

2. Před každým použitím automatického vysavače vyndejte z bazénu všechny objekty jako hračky,
nafukovací potřeby, listí a velké nečistoty a další předměty, které by mohly zhoršit funkci čištění.

3. Při prvním použití automatického vysavače jej nastavte na plný cyklus - FULL CYCLE (4 hodiny), aby
se bazén vyčistil opravdu důkladně.

4. Automatický vysavač může pravidelně jezdit ke zdi, ale nemusí nutně stoupat do svislé polohy. Toto
je normální část naprogramovaného cyklu.

5. Během čisticího cyklu se může automatický vysavač zastavit uprostřed bazénu a couvat. Toto je
normální část naprogramovaného cyklu.

6. NIKDY nezapínejte vypínač na zdroji napájení pro automatický vysavač do pozice "ON" ("I"), dokud
není vysavač plně ponořen do vody bazénu.  Po skončení čištění se vysavač automaticky vypne, ale
před jeho vyndáním z bazénu nejprve přepněte vypínač na zdroji napájení do pozice
"OFF" ("0") a odpojte zdroj od elektrické zásuvky. Poté teprve vyndejte automatický vysavač ven
z bazénu.

7. Zdroj napájení pro automatický vysavač zapojujte pouze do elektrické zásuvky, která je zapojená
přes jistič s proudovým chráničem 30 mA, aby bylo zabráněno možnému zásahu elektrickým
proudem. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, který může mít za následek
smrt nebo vážné zranění uživatelů bazénu nebo jiných osob v důsledku úrazu elektrickým proudem a
může také způsobit poškození majetku.

8. Zdroj napájení umístěte min. 3,5 metru od hrany bazénu. Délka plovoucího napájecího kabelu
automatického vysavače bazénů je kolem 17 m.

9. Nikdy nepoužívejte automatický vysavač pro čištění bazénu, pokud jsou v bazénu lidé či zvířata.
10. Při vytahování robota z bazénu si jej přitáhněte za plovoucí kabel, ale nevytahujte jej za kabel ven z

bazénu, robota vyndejte z bazénu pomocí rukojeti.
11. Při chlorizaci bazénu počkejte, až jsou všechny částečky chloru či soli úplně rozpuštěné než dáte

vysavač čistit bazén.

STOP
PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TYTO DŮLEŽITÉ A 

UŽITEČNÉ INFORMACE PŘED TÍM, NEŽ 
BUDETE AUTOMATICKÝ VYSAVAČ 

BAZÉNŮ POUŽÍVAT 
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VŠEOBECNÉ INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ 

Seznamte se s jednotlivými částmi automatického vysavače viz obrázek 1 na straně 9 a 
obrázek 2 na straně 10. V tomto návodu se na daný obrázek budeme odvolávat několikrát.

1. Vyhledejte nejbližší zásuvku 230V, která je poblíž a
chráněná před zkratem. Pro ochranu osob před úrazem
elektrickým proudem musí být zásuvka umístěna za  jističem
s proudovým chráničem 30 mA.

2. Zdroj napájení umístěte min. 3,5 metru od hrany bazénu viz
obrázek. Délka standardního plovoucího napájecího kabelu
automatického vysavače bazénů je kolem 17 m.

3. TigerShark má nastavitelnou rukojeť (viz obrázek 1b na str. 9). Rukojeť by měla být zajištěna v 
úhlopříčné poloze, aby byly zaručeny optimální výsledky čištění. Po každém použití otočte polohu 
rukojeti do opačného směru (obrázek 1b/str. 9), aby se plovoucí kabel mohl svinout bez kroucení.

4. Připojte ponorný napájecí kabel ke zdroji napájení. Používejte pouze originální zdroj napájení 
Hayward. Na konektoru plovoucího napájecího kabelu je značka "UP", tato značka musí při 
zapojování do konektoru směřovat vzhůru. Kabel musíte  řádně do konektoru zatlačit.

5. Ponořte pomalu vysavač do bazénu, horní stranou vzhůru a zatlačte jej jemně do vody. 
Postupným uvolňováním vzduchu vysavač pomalu klesne na dno.

6. Jakmile je automatický vysavač na dně bazénu, zapojte zdroj napájení do elektrické 
zásuvky a vypínač na zdroji napájení přepněte do pozice "ON" ("I"). Před zahájením čištění 
automatický vysavač bazénu provede autodiagnostiku, která zabere několik minut. 

7. TigerShark se automaticky vypne po 4 hodinách (kompletní čištění bazénu FULL CYCLE).  Robota
můžete vypnout kdykoliv manuálně přepnutím vypínače do pozice "OFF" ("0") na  zdroji   napájení.
Pokud potřebujete nechat bazén vyčistit ještě jednou po skončený celého čistícího cyklu, počkejte
30 sekund před opětovným spuštěním

8. TigerShark se automaticky vypne po 90 minutách, pokud zvolíte režim čištění QUICK CLEAN.

9. Po skončení čištění nejprve vypněte vypínač na zdroji napájení do pozice "OFF" ("0") a vytáhněte
jej z elektrické zásuvky. Poté teprve vyndejte vysavač ven z bazénu.

10. Při vyndavání vysavače z bazénu si jej pomalu přitáhněte za plovoucí napájecí kabel vodou.
Jakmile máte vysavač na dosah, uchopte jej za rukojeť a vytáhněte vysavač ven z vody za rukojeť.
NIKDY nevytahujte vysavač ven z vody za plovoucí napájecí kabel.

11. Upozornění: Při přitahování vysavače vodou k sobě, plovoucí napájecí kabel volně smotávejte

⚠ Upozornění: Nezapínejte vypínač na zdroji napájení do pozice "ON", dokud robot není
kompletně ponořený ve vodě. Může dojít k poškození čerpadla a těsnění hnacího motoru, což
může mít za následek ztrátu záruky.

před sebou, nenamotávejte si jej kolem ruky, aby se kabel nepřekroutil.

                       TigerShark QC Rev. CStrana 5



TigerShark QC Rev. C

Nesprávná výška ponoru Optimální výška ponoru 

INSTALACE OMEZOVAČE VÝŠKY PONORU
Pokud robot příliš vyjíždí nad hladinu nebo slyšíte cvakání, robot přisává vzduch a výška ponoru je 
špatně nastavená. Nasaďte omezovač výšky ponoru dle obrázku 2 níže a zaaretujte jej ve směru 
hodinových ručiček. Pokud robot stále stoupá příliš vysoko, může být zapotřebí umístit i vložku 
omezovače (vnitřní kroužek). Obrázek 3 ukazuje správnou pozici omezovače ponoru. 

OMEZOVAČ 
PONORU

VLOŽKA 
OMEZOVAČE

NASÁVACÍ 
OTVOR

Obrázek 2 Obrázek 3Obrázek 1

OPTIMÁLNÍ VÝŠKA PONORU
Při zakoupení výrobku jsou omezovač výšky ponoru včetně vložky omezovače nainstalované na 
výrobku.

PODMÍNKY POUŽÍTÍ VÝROBKU
Pracovní teplota vody pro automatický vysavač musí být v rozmezí od 10ºC do 37ºC.

Po skončení čištění bazénu, vysavač vždy vyndejte z vody a vyčistěte filtry a koš na nečistoty. 
Pokud by vysavač zůstal v bazénu trvale, může dojít k poškození jeho jednotlivých část.
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INSTRUKCE KE ZDROJI NAPÁJENÍ - SPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ BAZÉNU

QUICK CLEAN - RYCHLOČIŠTĚNÍ
Jakmile je vysavač ponořený ve vodě bazénu a zapnete zdroj napájení do pozice "ON" ("I"), 
automaticky je nastaven a spuštěn cyklus rychločištění - QUICK CLEAN a svítí kontrolka u horní ikony 
na zdroji napájení. 
V cyklu rychločištění vysavač automaticky ukončí čistící cyklus za 90 minut.  

ČIŠTĚNÍ DNA, STĚN A VODNÍ LINKY - FULL CYCLE
Pro změnu cyklu čištění na kompletní čištění bazénu (dno, stěny, vodní linka) FULL CYCLE stiskněte 
tlačítko FULL CYCLE kdykoliv v průběhu čištění bazénu. 
Pokud mezitím skončil cyklus rychločištění a nestihli jste 
přepnout vysavač na kompletní čištění bazénu, vysavač 
nevyndavejte z bazénu a jednoduše vypněte "0" a poté 
ihned zapněte "I" zdroj napájení. Opět se automaticky spustí 

QUIK CLEAN

FULL
CYCLE

~90 min.

~4 hrs.

rychločištění a vy stiskem tlačítka FULL CYCLE přepnete 
vysavač na kompletní čištění bazénu. 
Na zdroji napájení bude kontrolka svítit u vybraného režimu 
čištění FULL CYCLE. Vysavač automaticky ukončí čistící cyklus po 4 hodinách.
POZNÁMKA: Pokud chcete ukončit čištění FULL CYCLE a využít rychločištění bazénu QUICK 
CLEAN vypněte "0" a poté ihned zapněte "I" zdroj napájení. Automaticky se spustí rychločištění.

UPOZORNĚNÍ! TigerShark je vybaven speciálními PVA kartáči. Před prvním použitím opatrně 
odstraňte igelitový obal z obou kartáčů. Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili povrch 
PVA kartáčů. Při vložení vysavače do bazénu nechte vysavač chvíli ve vodě bez spouštění, 
neboť se PVA kartáče musí nasáknout vodou, aby mohly správně fungovat.

TigerShark QC Rev. C

ÚDRŽBA
⚠ VAROVÁNÍ: Před čištěním jakýchkoliv částí vysavače musí být vysavač odpojen od zdroje napájení.

VYČISTĚTE KAZETOVÉ FILTRY A KOŠ NA NEČISTOTY PO KAŽDÉM POUŽITÍ.
1. Otočte vysavač na bok dle obrázku níže.
2. Dvě aretační páčky na spodní straně posuňte směrem doprostřed a uvolněte spodní kryt vysavače.
3. Vysuňte koš na nečistoty ven z vysavače, vysuňte kazetové filtry dle obrázku a koš i filtry řádně
propláchněte čistou vodou. Poté umístěte filtry zpět do koše a koš vsuňte zpět do vysavače. Vložte
zpět spodní kryt a zaaretujte obě páčky do stran pod kovová očka.
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Často kladené otázky (FAQ)

Tiger Shark nepracuje na stěnách
Vyčistěte filtry. Filtry či koš mohou být zanesené nečistotami a snižují účinnost práce vysavače. 
Zkontrolujte PVA kartáče, zda nejsou zanesené nečistou, příliš opoužívané či mechanicky poškozené. 
V případě poškození vyměňte kartáče za nové. Zkontrolujte zda funguje elektrická zásuvka a má 
správně napětí 230 V 50/60Hz
Teplota vody by měla být vyšší než 10 °C, jinak by PVA kartáče mohly ztuhnout a ovlivnit schopnost 
TigerShark stoupat po stěnách. Ujistěte se, že je rukojeť v úhlopříčné poloze.

TigerShark ztrácí sací výkon
Vyčistěte filtry. Filtry či koš mohou být zanesené nečistotami a snižují účinnost vysavače. Zkontrolujte 
PVA kartáče, zda nejsou zanesené nečistou, příliš opoužívané či mechanicky poškozené. V případě 
poškození vyměňte kartáče za nové. Zkontrolujte, zda není ucpaný nasávací otvor ve spodním krytu 
vysavače. Připojte speciální nasávací nástavec pro zlepšení sací schopnosti vysavače.

TigerShark se při čištění náhle zastaví
Zkontrolujte, zda není ucpaný nasávací otvor ve spodním krytu vysavače. Zkontrolutje, zda není v 
hnacích kolech či pásech namotaný nějaký předmět nebo nečistoty a opatrně je vyčistěte. Vyčistěte 
filtry, koš na nečistoty i PVA kartáče. Zkontrolujte, zda není ucpaný výpustní otvor na horní straně 
vysavače. Ponořte vysavač zpět do bazénu a zapněte znova cyklus čištění.

TigerShark vůbec nefunguje
Zkontrolujte, zda funguje elektrická zásuvka a zda jde elektrický proud. Zkontrolujte, zda svítí vypínač 
na napájecím zdroji. Zkontrolujte, zda není poškozený plovoucí kabel.

Kontrola napájecího zdroje
Napájecí zdroj je chráněn automatickým obvodem, který přeruší elektrický proud. Je-li třeba jej 
znovuzaplnout, přepněte vypínač do  polohy "O" a poté opět do polohy "I".  

POZNÁMKA: Pokud se filtry nedají řádně vymýt od nečistot nebo jsou mechanicky poškozené či 
protržené, vyměňte je za nové. Doporučená výměna kazetových filtrů je 1x za 3 měsíce.

ZACHYCENÍ JEMNÝCH/VĚTŠÍCH  ČÁSTIC ZE DNA BAZÉNU
Pokud vysavač špatně vysává jemné nebo větší částice ze dna bazénu, mohou být špinavé filtry. V 
případě, že jsou filtry i koš čisté, můžete použít speciální nasávací nástavec, který je součástí balení. 
Nasaďte a opatrně zaaretujte nasávací nástavec doprostřed spodní desky vysavače dle obrázku níže.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je plovoucí kabel nebo jakákoliv jiná část vysavače mechanicky poškozená, 
nepoužívejte jej a kontaktujte autorizovaný servis pro opravu či výměnu poškozené části.
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Obrázek 1
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1. Napájecí zdroj 8. Koš na nečistoty
2. Plovoucí kabel 9. Výpustní otvor
3.  Rukojeť 10.  Hnací pás
4.  Seřizovač rukojeti 11.  Kolo
5.  Vypínač 12. PVA kartáč
6. Aretační páčka spodního krytu 13. Čerpadlo
7. Spodní kryt 14. Nasávací nástavec

Obrázek 2
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SPECIFIKACE

Váha 10.45 Kg
Délka plovoucího kabelu 16,76 m 
Materiál Vysoce odolné ABS, nerez ocel

Motorová jednotka Čerpadlo Kola PCB
Rychlost (rpm) 2 700 55 -
Napětí 24 V ⎓ 22 V ⎓ 5 V ⎓
Proud(amp) 2.62 A 0.63 A -

Vodotěsně těsnění Trojité redundantní radiální hřídelové těsnění a O-kroužek
Pouzdro motoru Utěsněné, vodotěsné, vysoce nárazový polypropylen
Ochrana proti přetížení Elektronické monitorování přetížení s automatickým vypínáním
Optimální  provozní 
teplota vody 10°C - 37°C

Filtry
Typ Vyjímatelné, opakovaně použitelné kazetové filtry 
Materiál Plisovaná směs celulózy/polyesteru

Automatický systém
Typ Adaptive Seek Control Logic (ASCL®) Microprocessor

Systém kol Přímý pohon w/polyuretanový pohon a systém ložisek z 
nerezové oceli s acetátem

Zdroj napájení
Vstupní primární napětí
Výstupní sekundární napětí 24 V ⎓
Jemnovitý výstupní proud 3.5 A
Váha 3.8 Kg

Rozměry balení
Délka Šířka Výška

Rozměry balení (mm) 500 500 530
Váha balení 15,9 Kg

230 V
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento automatický vysavač bazénu byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a bezpečností. Doporučujeme, 
aby se následující bezpečnostní opatření stala součástí vašich bezpečnostních předpisů pro bazén:

ULOŽTE SI TYTO POKYNY
1. PŘED PŘIPOJENÍM AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE KE ZDROJI NAPÁJENÍ JEJ NEJPRVE VLOŽTE DO BAZÉNU.

2. VYJMĚTE VYSAVAČ Z BAZÉNU IHNED PO SKONČENÍ ČISTÍCÍHO CYKLU A VYČISTĚTE FILTRY A KOŠ NA 
NEČISTOTY DLE NÁVODU. PRODLOUŽÍTE TÍM ŽIVOTNOST VÝROBKU A JEHO SOUČÁSTÍ.

3. ZDROJ NAPÁJENÍ PRO AUTOMATICKÝ VYSAVAČ ZAPOJUJTE POUZE DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, KTERÁ JE 
ZAPOJENÁ PŘES JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 MA, ABY BYLO ZABRÁNĚNO MOŽNÉMU ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM, KTERÝ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK SMRT NEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ UŽIVATELŮ 
BAZÉNU A MŮŽE TAKÉ ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ MAJETKU.

4. PŘED JAKOUKOLIV MANIPULACÍ S AUTOMATICKÝM VYSAVAČEM JEJ NEJPRVE MUSÍTE ODPOJIT OD ZDROJE 
NAPÁJENÍ.

5. NETAHEJTE VÝROBEK ZA PLOVOUCÍ NAPÁJECÍ KABEL, MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ VÝROBKU ČI ZRANĚNÍ 
OSOB. NA PŘENÁŠENÍ VÝROBKU POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ DRŽADLO.

6. POKUD AUTOMATICKÝ VYSAVAČ ČISTÍ BAZÉN, V BAZÉNU SE NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÉ OSOBY ČI ZVÍŘATA.

7. NIKDY NEVSTUPUJTE DO BAZÉNU, POKUD JE V NĚM UMÍSTĚN AUTOMATICKÝ ČISTIČ BAZÉNU.

8. NIKDY NESPOUŠTĚJTE AUTOMATICKÝ VYSAVAČ, POKUD NENÍ PLNĚ PONOŘEN DO VODY V BAZÉNU. MŮŽE 
DOJÍT KE ZNIČENÍ VÝROBKU.

9. NIKDY NETAHEJTE VÝROBEK PROTI BOČNÍ STĚNĚ BAZÉNU, POUZE JEJ PŘITÁHNĚTE, A PAK VYNDEJTE ZA 
DRŽADLO. MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ VÝROBKU NEBO BAZÉNU.

10. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK S POŠKOZENÝM PLOVOUCÍM  NAPÁJECÍM KABELEM.

11. ⚠ VAROVÁNÍ - NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI S VÝROBKEM NEBO JEJ OBSLUHOVAT. VÝROBEK NENÍ 
HRAČKA A SMÍ  JEJ OBSLUHOVAT POUZE DOSPĚLÁ OSOBA.

12. VÝROBEK SMÍ OPRAVOVAT, DEMONTOVAT ČI ROZEBÍRAT POUZE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA NEBO 
AUTORIZOVANÝ SERVIS. 

Přestože byl automatický vysavač nastaven tak, aby fungoval co nejbezpečněji, doporučujeme vám při manipulaci s 
výrobkem věnovat přiměřenou pozornost a často kontrolovat elektrický kabel, zda není poškozený nebo opotřebený, jako 
u jakéhokoli jiného elektrického spotřebiče. Po skončení čištění bazénu vyjměte vysavač ven, vyčistěte jej dle návodu a 
narovnejte plovoucí napájecí kabel, aby se nikde nelámal. 

VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pravidelně kontrolujte filtry a kartáče. V případě jejich mechanického poškození je třeba je ihned 
vyměnit za nové. Doporučená pravidelná výměna filtrů a kartáčů je 1x za 3 měsíce.
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Hayward TigerShark QCModel: 
SN: 
Datum prodeje: 
Razítko prodejce: 

Tento záruční list platí pro výrobky dovezené do České republiky firmou BLAKAR trading 
s.r.o. , provozovna: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, IČ: 282343391, DIČ: 
CZ28234391. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

• Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
• Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu.
• Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, nedodržením pokynů k obsluze 

uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do 
spotřebiče, nebo závady způsobené poruchami v el. síti, nesprávnou instalací, 
nevhodným umístěním (prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí)

• Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (opotřebení filtrů, kartáčů, 
válců, trysek atd.).

• Výrobek je určen pouze a výhradně pro použití v domácích/soukromých bazénech. Použití 
výrobku pro jiné účely, než pro které je určen, vylučuje možnost uplatnění záruky.

• Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list opatřený razítkem a 
podpisem prodejce. 

ZÁRUČNÍ LIST

Autorizovaný servis pro Českou a Slovenskou republiku 
BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, 

Česká republika
tel.: +420 606 839 644, +420 774 737 789 (Po - Pá 8:00-16:30)

e-mail: servis@blakar.cz
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