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Bateria: 11.1 V DC, 5000 mAh  

Napięce ładowania: 12.6V 

DC,1000mAh  

Napięcie silnika: 12 V DC 

Uchwyt/ rączka 

Filtr 

Mniejszy filtr 

Większy filtr 

(optionalne, nie załączne) 

Koszyczek 

Ładowarka 

Głowica ssająca 

Transparent suction head part 

Główna część urządzenia 

Przycisk 

Otwór do 

ładowania 

10.Część łącząca 

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE DO BASENÓW 
 
 

 

 
 

 



Środki ostrożności oraz instrukcja obsługi  

Należy przeczytać oraz przestrzegać wszystkie instrukcje wymienione w niniejszej instrukcji 

dotyczącej sprzętu. W przypadku braku zastosowania środków ostrożności może to spowodować 
poważne lub śmiertelne obrażenia.  

Ostrzeżenie! 

Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 12 roku życia, jest ono również przeznaczone 
dla osób z pewnymi ograniczeniami fizycznymi oraz ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, również 
w przypadku gdy osoby te nie posiadają odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, pod warunkiem że 
zostały one poinstruowane jak należy używać urządzenie w bezpieczny sposób aby uniknąć 
jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia i życia. 

Nie wolno dzieciom bawić się niniejszym urządzeniem. 

Pod żadnym pozorem dzieci nie mogą czyścić basenu, SPA oraz dokonywać montażu/ demontażu 
elementów tego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.  

Niniejsze urządzenie czyszczące należy ładować tylko i wyłącznie ładowarką, która została dołączona 

do niniejszego urządzenia.  

Niniejsze urządzenie nie jest zabawką. Zawsze należy nadzorować dzieci w celu upewnienia się, że 
nie bawią się urządzeniem czyszczącym oraz jego podzespołami lub częściami. 

Nie należy dzieciom dawać niniejszego urządzenia. 

Należy się upewnić, że urządzenie jest całkowicie zanurzone w wodzie przed przystąpienia do jego 
używania. Urządzenie przestanie działać jeżeli nie będzie znajdowało się w wodzie. 

Maksymalna głębokość w jakiej można używać urządzenie: 3 m. 

Temperatura wody: od 4 stopni Celsjusza do 35 stopni Celsjusza. 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego w przypadku odkrycia jakichkolwiek uszkodzeń. 

Należy jak najszybciej wymienić uszkodzone części lub podzespoły. Należy tylko używać 

certyfikowane oraz oryginalne części dystrybutora lub producenta. 

Należy odłączyć urządzenie sprzątające od ładowania oraz upewnić się, że jest ono wyłączone zanim 
przystąpimy do użytkowania. 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego kiedy ludzie lub zwierzęta znajdują się w wodzie. 

Istnieje ryzyko zassania i niniejsze urządzenie czyszczące zasysa. Należy unikać trzymania 
urządzenia blisko włosów i ciała lub jakichkolwiek innych luźnych elementów ubrania aby nie zostały 
one wciągnięta przez otwór zasysający.  

Nigdy nie należy wsadzać jakichkolwiek części ciała, ubrań oraz innych elementów do otworów 

urządzenia czyszczącego oraz innych ruchomych części urządzenia. 

Nie należy używać urządzenia czyszczące go do zasysania jakichkolwiek substancji toksycznych lub 
palnych lub łatwopalnych substancji takich jak benzyna, ani nie należy używać urządzenia 
czyszczącego w obecności substancji wybuchowych oraz palnych gazów.  

Nie należy nigdy podejmować samodzielnych prób rozmontowania wirnika lub silnika w urządzeniu 

czyszczącym. 

Pod żadnym pozorem nie należy podejmować samodzielnych prób rozmontowanie urządzenia 
czyszczącego, szczególnie nie należy podejmować próby wymiany wirnika lub silnika.



Ładowarka: 

Przeznaczona tylko do użytku wewnątrz budynku. Ładowarkę nie należy używać na zewnątrz oraz nie 
wystawiać na deszcz, nie trzymać w wysoce wilgotnych, gorących oraz mokrych miejscach. 

Należy trzymać ładowarkę z daleka od dzieci. 

Nie należy używać ładowarki w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. 

Nie należy używać ładowarki mokrymi rękoma. 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego ani ładowarki podczas ładowania mokrymi rękoma, a 

szczególnie bez butów. 

Należy rozłączyć ładowarkę przypadku gdy urządzenie czyszczące nie jest ładowane. 

W przypadku gdy kabel jest uszkodzony musi zostać niezwłocznie wymieniony przez producenta lub 

przez punkt naprawczy w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. 

Należy się upewnić, że ładowarka oraz urządzenia czyszczące są całkowicie suche przed podłączeniem 
ładowarki. 

Uwaga! 
Niniejsze urządzenie czyszczące jest przeznaczone tylko do użytku pod wodą, nie należy używać tego 

urządzenia jako typowo wielofunkcyjny odkurzacz.   

Nie należy czyścić niczego innego oprócz basenów oraz basenów SPA. 

Należy tylko używać oryginalnych części oraz podzespołów, które są załączone do urządzenia 

czyszczącego.  

Nie zaleca się jednoczesnego używania niniejszego urządzenia czyszczącego wraz z innymi 
urządzeniami sprzątającymi. 

Należy unikać podnoszenia oraz czyszczenia ostrych elementów tym urządzeniem sprzątającym z tego 
względu, że mogą one uszkodzić urządzenie oraz filtr. 

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku czyszczenia schodów w basenie. 

Należy ładować urządzenie czyszczące wewnątrz budynku, w suchym czystym miejscu, przy dobrej 
wentylacji pomieszczenia. 

Jeżeli nie przewiduje się używanie urządzenia czyszczącego przez dłuższy okres czasu należy je 

odłączyć od ładowania, należy używać tylko suchej lub lekko zwilżonej szmatki do oczyszczania oraz 
osuszania urządzenia czyszczącego oraz jego podzespołów. Należy je przechowywać w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, z dala od promieni słonecznych, dzieci, gorąca, środków łatwopalnych 

oraz chemikaliów służących do czyszczenia basenów. Nie należy nigdy zostawiać urządzenie 
czyszczące podłączone do ładowania w przypadku przewidywanego dłuższego czasu przechowywania 

go. Należy ponownie ładować urządzenie, minimum co 3 miesiące. 

W przypadku nie używania przezroczystej obudowy należy ją usunąć z urządzenia czyszczącego. 

Wyżej wymienione ostrzeżenia oraz uwagi nie mają charakter ostrzegawczy biorąc pod uwagę 

możliwe ryzyka lub możliwość odniesienia poważnych obrażeń. Właściciele basenów oraz SPA powinni 
używać zdrowego rozsądku oraz zastosować wszelkie środki ostrożności podczas używania urządzenia 
czyszczącego. 



ROZPOCZYNANIE PRACY Z URZĄDZENIEM 
CZYSZCZĄCYM 

1. Ładowanie baterii

Uwaga: Niniejszy produkt należy stosować 
tylko I wyłącznie pod wodą, w przeciwnym 
przypadku nie będzie działało.  

1) Należy podłączyć jedną końcówkę do
gniazdka a drugą do urządzenia
czyszczącego przy czym zapali się zielone

światełko LED.
2) Następnie należy podłączyć końcówkę

ładowarki do końcówki VCB50, zapali się
światełko czerwone LED, oznacza to, że
ładowarka jest poprawnie podłączona.

3) Po ładowaniu urządzenia czyszczącego
przez 5-6 godzin i ładowarka VCB50

pokaże kolor zielony i  jest naładowany.
4) Urządzenie jest gotowe do pracy.

2. Montowanie rączki

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wskazówkami, kierunek strzałek. Należy zwrócić szczególna 

uwagę na znak „Open” i „Close”. 

1) Przenośny łącznik
drążka – wsadzany
bezpośrednio do
urządzenia. Przenośny
drążek w urządzeniu
VCB50 jest używany w
celu podnoszenia oraz
czyszczenia ścian,
stopień, siedzenia,
rogi. Obrazek A
poniżej.

2) Teleskopowy drążek
(nie załączony) montaż

Urządzenie VCB50
może zostać rownież
podłączone do
standardowego drążka
teleskopowego zgodnie
z obrazkiem B.

3) Jeżeli zaistnieje taka
potrzeba drążek może
zostać zainstalowany
pod kątem, tak jak 

zostało to 
przedstawione na 

obrazku C i D. 

UWAGA: Należy ładować urządzenie przez 5-

6 godzin przed przystąpieniem do 

pierwszego używania urządzenia. W 

normalnych warunkach urządzenie można 

używać przez 90 min po pełnym 

naładowaniu. 



3. Suction head assembly

Należy wsadzić głowicę ssającą bezpośrednio do otworu ssającego, 
zamocować mocno ręką. 

W celu uzyskania lepszego efektu wsysania należy 
używać urządzenie czyszczące zgodnie z nieniejszymi 
instrukcjami obsługi:  

1) Należey wsadzić głowicę ssającą w przypadku czyszczenia
małych kamieni oraz liści, tak jak zostało to pokazane na
obrazku “A”.

UWAGA: Głowica ssająca może byc w dwuch pozycjach: w
pozycji blokującej – wtedy głowica może byc obracana
dookoła 360 °, umożliwiając lepsze I dogodniejsze
czyszczenie. Obrazek [a1][a2].

2) Nie ma potrzeby wsadzania głowicy ssającej do
urządzenia gdy ma się zamiar wyczyszczenie większych
kamieni lub większych zanieczyszczeń, tak jak pokazane
na obrazku „B”.

Szczotki na urządzeniu czyszczącym mogą zostać usunięta poprzez 
bezpośrednie wyciągnięcie ich z głowicy urządzenia. 

Aby wyczyścić baseny wykonane z winylu, folii lub włókna szklanego zaleca się 
zostawić szczotki czyszczące na głowicy ssającej aby uniknąć jakichkolwiek 

uszkodzeń basenu.  

4. Montaż filtra
4.1 Jak należy dobrać filtr 

1) Standardowy filtr

Może być używany do codziennego czyszczenia basenu z liści, włosów,
gałęzi oraz małych owoców.

2) Mały filtr
Może być używany do czyszczenia małych zanieczyszczeń piasek lub błoto.

3) Większy filtr (jest opcjonalne i należy zostać kupiony osobno)
Należy używać w celu wyczyszczenia brudnych basenów, lub pełnych

zanieczyszczeń na początku sezonu lub po ulewnych deszczach.

4.2 Jak należy zamontować szczególny filtr 

1) Należy włożyć filtr do koszyka,

2) Należy włożyć filtr z koszykiem do głównej części urządzenia
czyszczącego,

3) Należy włożyć koszyk za pomocą przycisku „klik”, tak jak zostało to
przedstawione na obrazku C i D.

blokada

odblokowani
e



A B C D 

4.3 Jak należy zamontować mały filtr lub większy filtr 

1) Należy wyjąć filtr z koszyka;

2) Następnie należy cały koszyk zamontawać do głównej części urządzenia czyszczącego;

3) Należy włożyć koszyk za pomocą przycisku „klik”, tak jak zostało to przedstawione na obrazku

C i D.

A B C D 

5. Czyszczenie urządzenia po użyciu

5.1 Należy zdjąć przezroczystą obudowę (, tam gdzie wskazany 
został kierunek otwierania oraz zamykania. Aby otworzyć tę 
część należy przekręcić w kierunku „Open” o 90 stopni, usunąć 
zanieczyszczenia, umyć tę część. Obrazek „A”. 

5.2 Następnie należy zdjąć filtr, który znajduje się na koszyczku 
wyrzucić zanieczyszczenia, a następnie umyć filtr. 



 

 

(a) Należy przekręcić obie zawleczki (znajdujące się po każdej stronie filtra) w ten sam 
kierunek o kąt 180, wyciągnąć koszyk i filtr z końcowego elementu urządzenia czyszczącego.   

(b)  Należy odczepić filtr od koszyczka;  

(c) Należy umyć filtr oraz koszyczek. 

(d) Następnie należy ponownie włożyć 
filtr do koszyka i koszyk włożyć do 
urządzenia czyszczącego. Należy zwrócić 
uwagę na wcięcia znajdujące się po 
bokach koszyka. 

 

C D E 

 

2) Kroki czyszczenia małego i dużego filtra (A-B-C-D): 

 

a) Należy przekręcić obie zawleczki (znajdujące się po każdej stronie filtra) w ten sam kierunek 
o kąt 180, wyciągnąć koszyk i filtr z końcowego elementu urządzenia czyszczącego.   

b)  Należy odczepić filtr od koszyczka;  

c) Należy umyć filtr oraz koszyczek. 

d) Następnie należy ponownie włożyć filtr 
do koszyka i koszyk włożyć do urządzenia 
czyszczącego. Należy zwrócić uwagę na 
wcięcia znajdujące się po bokach koszyka. 
 

 

 
C D 

 
 

 
5.3 Należy również sprawdzić czy znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia na wirniku. Jeżeli tak 

jest to należy umyć wirnik i włożyć go do urządzenia czyszczącego.  

 

6. Montaż baterii oraz jej wymiana  

6.1 UTYLIZACJA BATERII 
 

 Ładowalna bateria z urządzenia czyszczącego jest wykonania z litu i należy ją utylizować odpowiednio 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku utylizacji tego typu baterii. 

 
OSTRZEŻENIE!  
 

Pod żadnym pozorem nie należy podejmować jakichkolwiek prób otwierania baterii. 
Należy zdjąć wszelkie pierścionki, zegarki, naszyjniki oraz bransoletki przed przystąpieniem do 

zdemontowania baterii z urządzenia czyszczącego. Bateria może wytworzyć prąd zwarciowy, wysoki 
na tyle aby zgrzać metalowe elementy takie jak pierścionek i może to przyczynić się do poważnego 
poparzenia. 

 
Należy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa takie jak okulary ochronne, rękawiczki oraz odzież 

ochronną przed przystąpieniem do demontowania baterii.  
 

1) Kroki czyszczenia filtra standardowego (A-B-C-D-E): 

  

  



 

C1 C2 

Należy zachować szczególną uwagę aby nie dotknąć kabli ze sobą lub aby nie dotknęły one innych 
metalowych elementów, które mogłyby spowodować iskrę lub zwarcie. 

 
Nie należy palić ani pozwolić na powstawanie iskier ani żywego ognia będące w pobliżu urządzenia 

czyszczącego, bateria może uwalniać różne gazy, które mogą się zapalić. 
 

Uwaga!  

W przypadku gdy zauważy się przeciek baterii należy natychmiast zabezpieczyć baterię wkładając ją 
do plastikowego worka i unikać kontaktu ze skórą.  

 
Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu ze skórą lub odzieżą należy natychmiast płukać te miejsca dużą 
ilością wody z mydłem. 

Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu z oczami należy natychmiast płukać oczy zimną bieżącą wodą przez 
przynajmniej 15 minut. Natychmiast należy zgłosić się do lekarza. 

 
 

6.2 Kroki zmiany baterii 

 

1) Należy pociągnąć zawleczkę blokującą w dół, tak jak zostało to pokazane na obrazku „a”. 

2) Należy przytrzymać główną cześć urządzenia rozdzielając pokrywkę od urządzenia, a następnie 

należy usunąć baterię z głównej części urządzenia tak jak zostało to pokazane na obrazku B – 
„b1”.  

3) Następnie należy usunąć zużytą baterię i wymienić na nową baterię litową. Należy podłączyć 

baterię do łącznika, tak jak zostało  to przedstawione na obrazku C – „c1”. 

 
Uwaga: Należy sprawdzić czy bateria została poprawnie podłączona – tak jak zostało to 
przedstawione na „c2”. 

 

4) Należy sprawdzić czy wszystkie zawleczki są odpowiednio mocno przykręcone i zamocowane. 

5)  Teraz można przystąpić do używania urządzenia czyszczącego i należy postąpić zgodnie z 

instrukcją obsługi urządzenia. 
 

 

b1 b2 



7) Użytkowanie

Uwaga! 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek uszkodzenia. 

Może nastąpić zanieczyszczenie płynu z powodu przeciekania. 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego jeżeli w wodzie znajdują się ludzie lub jakiekolwiek 

zwierzęta. 

Należy się upewnić że urządzenie jest całkowicie zanurzone w wodzie przed przystąpieniem do jego 

używania. 
Nie należy używać urządzenia, jeżeli znajduje się ono poza wodą. Doprowadzi to do awarii 

uszczelniacza wału lub silnika oraz przyczyni się do utraty gwarancji. 

Istnieje ryzyko zasysania. Niniejsze urządzenie czyszczące zasysa. Należy unikać trzymania 
urządzenia blisko włosów, ciała lub jakichkolwiek innych różnych elementów ubrania aby nie zostały 
one wciągnięte przez otwór zasysający. 

Nigdy nie należy wsadzać jakichkolwiek części ciała, ubrań oraz innych elementów do otworów 

urządzenia czyszczącego oraz innych ruchomych części urządzenia. 

Nie należy używać urządzenia czyszczącego do sprzątania jakichkolwiek substancji toksycznych lub 

palnych lub łatwopalnych substancji takich jak benzyna, ani nie należy używać urządzenia 
czyszczącego w obecności  substancji wybuchowych oraz palnych gazów. 

UWAGA! 

Należy używać tylko oryginalnych części oraz podzespołów załączonych do tego produktu. 
Nie należy używać urządzenia czyszczącego natychmiast po wypełnieniu basenu wodą.  

Zaleca się aby była cyrkulacja wody w basenie przynajmniej przez 24 - 48 godzin. 

8) Możliwe awarie

Możliwe awarie Możliwa 
przyczyna 

Rozwiazanie 

Urządzenie 
czyszczące nie 
chwyta 
zanieczyszczeń 

Bateria już jest 

prawie 
rozładowana 

Należy ponownie naładować 
baterię w normalnych 
warunkach urządzenie 
czyszczące powinno być gotowe 
do pracy po 45~60 minutach po 
pełnym naładowaniu  

Wirnik się 

zablokował 

Należy włączyć urządzenie czyszczące 
oraz wzrokowo sprawdzić przestrzeń 

na środku urządzenia czyszczącego 
aby sprawdzić czy zablokował się 
wirnik, można użyć ręki aby 

sprawdzić czy wirnik wykonuje 2 
obroty aby poluźnić wirnik. 

Ostrzeżenie! Należy upewnić się, 



że urządzenie czyszczące jest 

wyłączone przed przystąpieniem 
do ręcznego sprawdzenia wirnika 

Wirnik jest 
zepsuty 

Należy się skontaktować z 
dystrybutorem aby wymienić wirnik. 

Gdy filtr jest 
pełny 

Należy zdemontować koszyczek oraz 
filtr umyć je i ponownie zamontować. 

Zanieczyszczenia 

wypływają z 
przezroczystej części 

ssającej 

Miękka uszczelka 

w tylnym wirniku 
jest pęknięta 

Miękka uszczelka, która znajduje się 

w tylnym wirniku stanowi pewnego 
rodzaju blokadę w przypadku gdy 

zanieczyszczenia znajdujące się w 
filtrze będą wypływały z powrotem w 
kierunku wirnika oraz przezroczystej 

części ssającej. 

Zanieczyszczenia 
wypływające z filtra 

Filtr jest 
uszkodzony 

Należy wymienić filtr na nowy. 

Drążek lub uchwyt nie 
mogą zostać poprawnie 
zabezpieczone 

Boczna zawleczka 
może być zepsuta 

Należy użyć nowej zawleczki w 
kształcie litery V. 

Nie można naładować 
urządzenia czyszczącego 

Bateria jest 
rozładowana 

Należy skontaktować się z 
dystrybutorem w celu wymiany 

baterii na nową. Ostrzeżenie! W 
celu wymiany baterii na nową  

należy skontaktować się z 
dystrybutorem w celu 
otrzymania/ nabycia oryginalnej 

baterii litowej. 

Ładowarka jest 

zepsuta 

Należy skontaktować się z 

dystrybutorem w celu wymiany 
ładowarki. 

Ostrzeżenie! Używanie 
nieodpowiedniej ładowarki 
przyczyni się do uszkodzenia 

urządzenia czyszczącego oraz 
przyczyni się do utraty gwarancji. 




