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Vsebina dostave/deli izdelka
1 Filtrska enota, 2x
2 Čistilnik
3 Krmilna enota

5 Pripomoček za vzgon, 4x
6 Varnostna vrv
7 Plavajoči kabel

Navodila za uporabo (brez slike)

Deli naprave
8 Zgornji del 9 Ročaj 
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Splošno
Navodila za uporabo preberite in jih shranite

Ta navodila za uporabo pripadajo čistilniku bazena APPcontrol (v nadaljevanju
imenovanemu tudi »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije za uporabo izdelka in
ravnanje z njim.
Preden izdelek vstavite, temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne
napotke. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico hude telesne poškodbe ali

škodo na izdelku.
Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, obvezno
priložite tudi ta navodila za uporabo.
Predvidena uporaba
Ta izdelek je namenjen izključno rednemu čiščenju zasebnih bazenov. Izdelek ni primeren za bazene iz
folije, ki je debela manj kot 0,4 mm. Izdelek ni primeren za uporabo v pretočnih bazenih, bazenih iz
nerjavnega jekla in bazenih s keramičnimi ploščicami ter bazeni z zračnim obročem.
Izdelek ni primeren za plavalne bazene z vgrajenimi stopnicami.
Pri bazenih iz umetnih snovi, ojačenih s steklenimi vlakni, je lahko čiščenje stene pod določenimi pogoji
omejeno.
Namenjen je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Izdelek uporabljajte samo
skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči
materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Naprava ni igračka.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki nastane kot posledica nenamenske
ali napačne uporabe.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.

Tukaj najdete koristne dodatne
informacije.

Nevarnost poškodb!
Embalaže ne odpirajte z ostrimi ali
koničastimi predmeti (npr. z nožem)

Varnost
V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

 OPOZORILO! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo
stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko
posledice smrt ali hude poškodbe.

 POZOR! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko
stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko
posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

 OBVESTILO! Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.
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Splošni varnostni napotki

 OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar.
- Električni kabel priključite samo takrat, ko omrežna napetost električne vtičnice ustreza

navedbi na podatkovni tablici.
- Električni kabel priključite samo v dobro dostopno vtičnico, da ga lahko v primeru motnje

hitro izklopite iz električnega napajanja.
- Električni kabel priključite le na ozemljeno varnostno vtičnico.
- Izdelek priključite izključno na vtičnico z zaščitnim vodnikom, zaščitenim z največ 16 A.
- Izdelek morate priključiti prek naprave na preostali (diferenčni) tok, pri kateri nazivni

preostali tok ne znaša več kot 30 mA.
- Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali če je njegov priključni kabel

poškodovan.
- Izdelka ne odpirajte. Popravilo zaupajte usposobljenim strokovnjakom. Obrnite se na

naslov servisa, ki je naveden na zadnji strani navodil. Če sami izvedete popravilo izdelka,
ga neustrezno priključite ali ga napačno uporabljate, jamstvo in garancija ne veljata več.

- Električnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Kabla nikoli ne vlecite iz vtičnice, ampak ga vedno primite za vtič in izvlecite.
- Priključnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje.
- Izdelka in njegovega priključnega kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim

površinam.
- Na priključni kabel ne polagajte predmetov.
- Električnega kabla ne smete zakopati.
- Priključni kabel položite, tako da ne bo predstavljal ovire za spotikanje.
- Priključnega kabla tudi ne prepogibajte ali polagajte prek ostrih robov.
- Izdelka ne uporabljajte med nevihto. Izdelek izklopite in izvlecite električni kabel z vtičem.
- Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga vedno izklopite in priključni

kabel izvlecite iz električne vtičnice.
- Pri popravilih smete uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V

tej napravi so električni in mehanski deli, ki so nujni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Uporabljajte zgolj nadomestne dele in pripomočke, ki jih je dobavil ali priporočil

proizvajalec. V primeru uporabe delov drugih proizvajalcev vsi garancijski zahtevki
nemudoma prenehajo veljati.

- Izdelka nikoli ne uporabljajte skupaj z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za
daljinsko upravljanje.

 OBVESTILO!
- Uporabljajte izključno priloženo krmilno enoto, ki ustreza vašemu izdelku.
- Izdelek ne sme nikoli delovati zunaj vode, saj lahko že po kratkem času pride do okvar.
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Varnostna navodila za ljudi

 OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi
sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z

zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in
znanja (na primer starejše otroke).

Neustrezna uporaba izdelka lahko pripelje do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.
- Dostop do izdelka drugim osebam dovolite šele, ko ste v celoti prebrali navodila in jih

smiselno razumeli ali ste bili poučeni o predvideni uporabi in z njo povezanimi
nevarnostmi.

- Osebam z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. otroci ali
opite osebe) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. otroci), nikoli ne dovolite
dostopa do izdelka brez nadzora.

- Nikoli ne dovolite, da bi izdelek uporabljali otroci in osebe z omejenimi fizičnimi,
zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja.

- Otroci izdelka ne smejo čistiti ali na njem opravljati vzdrževalnih del.
- Otroci se z izdelkom ali s priključno napeljavo ne smejo igrati.
- Izdelka ne uporabljajte v oviranem stanju (npr. pod vplivom drog, alkohola ali zdravil).

 OPOZORILO!
Nevarnost poškodb zaradi pomanjkljive usposobljenosti!

Pomanjkanje izkušenj ali spretnosti pri ravnanju s potrebnimi orodji in neustrezno poznavanje
regionalnih ali normativnih določb za zahtevana obrtna dela lahko povzročijo najhujše
poškodbe ali materialno škodo.
- Za vsa dela, za katera nimate zadosti osebnih izkušenj, da bi za njih tveganja lahko

ocenili, se obrnite na usposobljenega strokovnjaka.

Razpakiranje in pregled vsebine dostave
 OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom!
Če se glava zaplete v embalažno folijo ali če se pogoltne kak drug embalažni material, lahko
pride do smrti zaradi zadušitve. Tveganje je povečano zlasti za otroke in duševno prizadete
ljudi, ki zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ne morejo oceniti tveganja.
- Preprečite, da bi se otroci in duševno prizadeti ljudje igrali z embalažnim materialom.

Opis
Opis čistilnika bazena
Akumulatorski čistilnik bazena je namenjen rednemu čiščenju dna in sten vašega z vodo napolnjenega
bazena.
Pri tem čistilni valjčki odstranijo biofilm, ki se nahaja na površini.
Odstranljiva filtrska enota 1  iz vode prefiltrira odstranjeno umazanijo in plavajoče nečistoče.
Funkcije krmilne enote
Napajalnik, vgrajen v krmilno enoto, napaja čistilnik bazena z enosmernim tokom 24 V.
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Funkcija načina Mode 10 15

S funkcijo nastavite način čiščenja.
S tipko MODE 10  preklapljate med načini čiščenja. LED lučka 15  pred začetkom obratovanja in med
delovanjem prikazuje trenutni način, tako da neprekinjeno sveti.

- ALL enkrat očisti dno in steno.
- WALL očisti samo steno.
- FLOOR očisti samo dno.
- ALL & FLOOR trikrat očisti dno in enkrat steno.

Funkcija Time 11 14

S to funkcijo nastavite čas delovanja.
S tipko TIME 11  preklapljate med časi delovanja. LED lučka 14  pred začetkom obratovanja prikazuje
trenutni način, tako da neprekinjeno sveti.

- 1H po eni uri zaključi čiščenje.
- 2H po dveh urah zaključi čiščenje.
- 3H po treh urah zaključi čiščenje.

Funkcija samodejnega zagona 12
S funkcijo nastavite samodejni začetek obratovanja.
Nastavite jo lahko samo prek aplikacije. LED lučka 12  prikazuje aktivno funkcijo samodejnega zagona,
tako da neprekinjeno sveti. Utripajoča LED lučka prikazuje aktivni čistilni program, ki ga je vklopila
funkcija samodejnega zagona.
Funkcija ON/OFF 13
Funkcija vklopi in izklopi krmilno enoto ter sproži delovanje.
Tipka ON/OFF 13  preklaplja med dvema funkcijama:

- ON vklopi krmilno enoto.
- START prek funkcije Mode in Time zažene nastavljeni čistilni program.
- OFF zaustavi vse aktivne čistilne programe in izklopi krmilno enoto.
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Funkcije krmiljenja aplikacije prek Bluetootha (izbirno)
Začetni meni
Status povezave 1

Prikaže status povezave.
- povezano kaže, da je aplikacija povezana s

krmilno enoto.
- ni povezano kaže, da aplikacija ni povezana

s krmilno enoto.
Iskanje izdelka 2

Povežite združljivo napravo Bluetooth, ki je na
voljo.
Jezik 3

Izbira jezika prikaza.
Samodejni način 4

Nastavitev načina čiščenja in zagon čistilnega
programa.
Ročni način 5

Ročno krmiljenje izdelka.
Samodejni zagon 6

Konfiguracija funkcije samodejnega zagona.

C

2

4

5

6

3

1
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Samodejni način
Samodejni način je namenjen izbiri načina čiščenja in vklopu čistilnega programa.
Status povezave 1

Glejte »Začetni meni«.
Začetni meni 2

Vrnitev na začetni meni.
Način čiščenja 3

Izbira načina čiščenja.
Poudarjeni gumb prikazuje začetek obratovanja in
med delovanjem trenutno izbrani način.

- FLOOR očisti samo dno.
- WALL očisti samo steno.
- ALL enkrat očisti dno in steno.
- ALL & FLOOR trikrat očisti dno in enkrat

steno.
Start/Stop 4

Zažene ali zaustavi delovanje.
- Start vklopi čiščenje v nastavljenem načinu

čiščenja.
- Stop zaustavi samodejno čiščenje.

D

2

3

4

1
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Ročni način
Ročni način je namenjen ročnemu upravljanju izdelka. Pri tem se pomikanje začne z zamikom, saj se
mora najprej zagnati črpalka.
Status povezave 1

Glejte »Začetni meni«.
Začetni meni 2

Vrnitev na začetni meni.
Naprej 3

Pomika izdelek naprej, dokler ne pritisnete
drugega gumba.
LED prikaz funkcije Mode na krmilni enoti utripa od
leve proti desni.
Levo 4

Izdelek obrača v nasprotni smeri urnega kazalca,
dokler ne pritisnete drugega gumba.
LED prikaz funkcije Time na krmilni enoti utripa od
desne proti levi.
Nazaj 5

Pomika izdelek nazaj, dokler ne pritisnete drugega
gumba.
LED prikaz funkcije Mode na krmilni enoti utripa od
desne proti levi.
Desno 6

Izdelek obrača v smeri urnega kazalca, dokler ne pritisnete drugega gumba.
LED prikaz funkcije Time na krmilni enoti utripa od leve proti desni.
Stop 7

Zaustavi premikanje.

E
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3
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4
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6

7
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Način samodejnega zagona
Način samodejnega zagona je namenjen konfiguraciji funkcije samodejnega zagona.

F

2

4

1

5
6

2

4

1

5
6

7 7

3 3

8 8

Status povezave 1

Glejte »Začetni meni«.
Začetni meni 2

Vrnitev na začetni meni.
Način obratovanja samodejnega zagona 3

Izbira načina obratovanja samodejnega zagona.
- Preprosto čiščenje vkopi enkratno čiščenje glede na nastavljeno zakasnitev.
- Redno čiščenje vklopi čiščenje takoj in jo ob enakem času ponavlja glede na nastavljen časovni

interval.
Zakasnitev/interval 4

Glede na način obratovanja samodejnega zagona izbirno polje preklopi med urami in dnevi.
- Preprosto čiščenje določi zakasnitev do začetka čiščenja (1 do 23 ur).
- Redno čiščenje določi interval rednega čiščenja (1 do 10 dni).

Potrditev 5

Krmilni enoti posreduje nastavitve.
Brisanje 6

V krmilni enoti izbriše nastavitve.
Trenutni način 7

Prikaže trenutni način.
Čas do naslednjega čiščenja 8

Prikaže čas do samodejnega zagona naslednjega čiščenja. Prikazan je le, ko je aktivna funkcija
samodejnega zagona.
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Priprava
Namestitev aplikacije
Da boste lahko v celoti izkoristili vse funkcije izdelka, morate namestiti aplikacijo.

iOS Android

ali v trgovini z aplikacijami Apple App Store
poiščite »Steinbach APPcontrol«

ali v trgovini z aplikacijami Google Play Store
poiščite »Steinbach APPcontrol«

Skrbite za to, da bo aplikacija vedno posodobljena. Samo tako lahko zagotovite
nemoteno delovanje upravljanja naprave prek Bluetootha.

Upravljanje
 OPOZORILO!

Življenjsko nevarno pri delovanju med kopanjem!
Lahko se zgodi, da se v čistilni element povlečejo ali ujamejo lasje ali deli oblačil, zaradi česar
lahko v ekstremnem primeru osebo potegne pod vodo in prepreči, da bi izplavala.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, ko se v bazenu nahajajo ljudje.
- Medtem ko izdelek obratuje, preprečite dostop do bazena.

 OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!

Če na električno omrežje priključena krmilna enota pade v bazen, pride do električnega
udara.
- Preden izdelek vzamete iz bazena, električni vtič vedno izvlecite iz električne vtičnice.

 OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!

Če električni vtič primete z mokrimi rokami, lahko to povzroči električni udar.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.

 OBVESTILO!
Kosilnica za travo lahko poškoduje položen kabel.
- Položite ga tako, da ga kosilnica ali druge naprave ne morejo poškodovati.

 OBVESTILO!
Visoke temperature lahko poškodujejo krmilno enoto.
- Krmilne enote ne pokrivajte.
- Kadar je le mogoče, postavite krmilno enoto v senco.
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Pred vsako uporabo preverite:
- So na izdelku vidne poškodbe?
- So na krmilnih elementih vidne poškodbe?
- Ali posamični deli delujejo?
- So pripomočki v brezhibnem stanju?
- So vse cevne povezave v brezhibnem stanju?

Poškodovanega izdelka ali pripomočkov ne uporabljajte. Preveri in popravi naj ju proizvajalec ali
njegova služba za pomoč uporabnikom ali ustrezno usposobljena oseba.
Čiščenje bazena
Pred začetkom čiščenja bazena bodite pozorni na naslednje:

- z bazena odstranite morebitni pokrov oz. folijo.
- iz bazena odstranite vse ovire (npr. lestev).
- Filtrsko napravo izklopite najmanj eno uro pred začetkom čiščenja, da se lahko nečistoče iz vode

posedejo na dno.
- Izdelek ne sme nikoli delovati zunaj vode, saj lahko že po kratkem času pride do okvar.

Bazen očistite po naslednjem postopku:
1. vstavite filtrske enote.
2. izdelek položite v bazen.
3. krmilno enoto povežite z izdelkom in električnim napajanjem.
4. izdelek vklopite, izberite želeni način čiščenja in delovni čas prilagodite velikosti svojega bazena.

Glejte poglavje »Funkcije krmilne enote«.
5. vklopite čistilni program.

Vstavljanje filtrskih enot

3

1

 

4

1

1. Filtrski enoti 1  po vodilih do konca potisnite v izdelek.
2. Ročaj filtrskih enot 1  potisnite navzdol, dokler se ne zaskočita na obeh straneh.

Filtrski enoti sta vstavljeni.
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Namestitev dodatnih pripomočkov za vzgon
1. Filter odstranite.
2. Z zgornjega dela 8  odvijte štiri vijake.
3. Odstranite zgornji del 8 .

4. Dva samolepilna pripomočka za vzgon 5
prilepite diagonalno na notranjo stran
zgornjega dela 8 .
Če ima izdelek po tem kljub vsemu premalo
vzgona, poleg že obstoječih pripomočkov za
vzgon nalepite še dva.

5. Zgornji del 8  znova namestite in ga privijte s
štirimi vijaki.

6. Filter znova vstavite.
Pripomočki za vzgon so nameščeni.

Postavitev izdelka v bazen
1. Plavajoči kabel 7  popolnoma odvijte in ga

popolnoma ravnega položite ob bazen.
2. Izdelek trdno primite za ročaj 9  in ga počasi

potapljajte v vodo (tako, da je rahlo nagnjen
naprej), dokler iz njega ne izstopi ves zrak.

3. Izdelek spustite na dno tako, da počasi
spuščate plavajoči kabel 7  in tako uravnavate
potapljanje.
Pazite na to, da se izdelek s spodnjo stranjo
dotakne dna bazena in lahko s čiščenjem
prične brez ovir v smeri sredine bazena.

Izdelek je položen v bazen.

Povezava krmilne enote
1. Plavajočega kabla 7  naj bo v vodi le toliko, da bo lahko izdelek dosegel vse točke v bazenu.
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2. Vtič plavajočega kabla 7  pravilno priključite
v krmilno enoto 3  in povezavo privijte.

3. Krmilno enoto 3  pritrdite z varnostno vrvjo 6
najmanj A = 3,5 m stran od bazena, da je ni
mogoče povleči v vodo.

4. Električni vtič priključite v varnostno vtičnico.
Krmilna enota je zdaj priključena.

Začetek čiščenja
1. Na krmilni enoti pritisnite tipko ON/OFF.

Na prikazu so prikazane nastavitve čistilnega programa, ki ste ga izbrali nazadnje.

2. Izberite želeni način čiščenja in delovni čas prilagodite velikosti svojega bazena.
3. Znova pritisnite tipko ON/OFF, da se vklopi nastavljeni čistilni program.

Čiščenje se začne, LED lučka za čas delovanja začne utripati.

Povezava aplikacije z izdelkom
1. Aktivirajte Bluetooth.

Pri napravi Android boste morda morali vklopiti tudi GPS.
2. Zaženite aplikacijo »Steinbach APPcontrol«.
3. Prikličite iskanje naprave.
4. Pritisnite na prikazano napravo, da jo povežete z aplikacijo.

Po uspešni vzpostavitvi povezave status povezave prikazuje »povezano«.

Aplikacija je povezana z napravo.

Umik izdelka iz uporabe
Za umik izdelka iz uporabe ravnajte na sledeč način:
1. po zaključenem čistilnem programu izdelek izklopite.
2. Krmilno enoto ločite iz električnega napajanja in izdelka.
3. Izdelek dvignite iz bazena.
4. Očistite filtrski enoti in izdelek.
5. Če uporabljate funkcijo samodejnega zagona, izdelek na koncu znova postavite v bazen ter

krmilno enoto povežite z izdelkom in električnim napajanjem.
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Zaključek čiščenja
Izdelek samodejno zaključi čiščenje, ko poteče nastavljeni čas delovanja; takrat začnejo utripati vse
LED diode prikaza načina čiščenja in časa delovanja.
Da zaključite čiščenje pred potekom nastavljenega časa čiščenja, izklopite krmilno enoto 3  tako, da
pritisnete tipko ON/OFF.
Ločitev krmilne enote
1. Električni vtič izvlecite iz varnostne vtičnice.
2. Odvijte vijačni spoj električnega vtiča na

krmilni enoti 3  in iz nje izvlecite plavajoči
kabel 7 .

Krmilna enota je zdaj ločena.

Dvig izdelka iz bazena
1. Izdelek počasi v smeri vodne gladine vlecite za plavajoči kabel 7 , dokler ne dosežete ročaja 9 .
2. Izdelek primite za ročaj in ga počasi dvignite iz vode ter pridržite nad površino vode.

Po približno 10-15 sekundah bo večji del vode iz ohišja stekel nazaj v bazen.
3. Izdelek postavite ob bazen.

Izdelek je dvignjen iz bazena.

Izdelek očistite po vsaki uporabi, da poskrbite za njegovo nadaljnje brezhibno delovanje.

Čiščenje
Izdelek čistite samo z običajnim komercialnim čistilom za kopalnice, čisto vodo iz pipe in krpo, ki ne
pušča muck. Agresivna čistila lahko poškodujejo izdelek. Izdelek osušite s krpo, ki ne pušča muck.
Čiščenje izdelka
1. Filtrski enoti odstranite in ju očistite.
2. Izdelek in plavajoči kabel po vsaki uporabi izperite s čisto vodo iz pipe.

Izdelek je očiščen.

Odstranjevanje filtrskih enot
1. Primite ročaj filtrske enote 1 .
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2. Filtrski enoti 1  povlecite iz izdelka naravnost
navzgor.

Filtrski enoti sta odstranjeni.

Čiščenje filtrskih enot
1. Zapori potisnite v položaj »Open (odprto)«.

2. Odprite zadnjo steno.

3. Filtrsko enoto temeljito izperite s čisto vodo iz
pipe.
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4. Zadnjo steno zaprite.

5. Zapori potisnite v položaj »Close (zaprto)«.
Filtrski enoti sta očiščeni.

Shranjevanje
1. Izdelek temeljito očistite (glejte poglavje »Čiščenje«).
2. Pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo.
3. Na koncu izdelek in pripomočke shranite na suho mesto, zaščiteno pred zmrzaljo (≥ +5 °C), ki ni na

neposredni sončni svetlobi.

Iskanje in odprava napak
Opis napake Vzrok Odpravljanje težave

1H utripa hitro, z alarmom Izdelek ni več v vodi. Izdelek znova postavite v vodo ali
počakajte, da se samodejno znova
zažene.

Vse LED lučke hitro utripajo,
spremlja jih brenčanje

Napajalnik je preobremenjen. Obrnite se na službo za pomoč
uporabnikom.

1H+2H+3H hitro utripajo, spremlja
jih brenčanje

Tesnilo motorne enote ne tesni. Izdelek zaustavite in se obrnite na
službo za pomoč uporabnikom.

ALL+1H utripata hitro, z alarmom Črpalka je preobremenjena. Izdelek zaustavite ter preverite
tekalno kolo in črpalko.

WALL+2H utripata hitro, spremlja ju
brenčanje

Pogonski motor 1 je preobremenjen. Preverite pogonski jermen.

FLOOR+3H utripata hitro, spremlja
ju brenčanje

Pogonski motor 2 je preobremenjen. Preverite pogonski jermen.
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Opis napake Vzrok Odpravljanje težave

ALL+WALL+1H+2H utripajo hitro, z
alarmom

V izdelku je prisotna nenormalna
napetost.

Izdelek zaustavite in se obrnite na
službo za pomoč uporabnikom.

WALL+FLOOR+2H+3H utripajo
hitro, spremlja jih brenčanje

Izdelek je zunaj vode. Izdelek zaustavite, ga potopite v
vodo in znova vklopite.

WALL+FLOOR+2H+3H utripajo
hitro, z alarmom

Izdelek je zunaj vode in se ni mogel
ponovno vklopiti.

Izdelek zaustavite, ga potopite v
vodo in znova vklopite.

WALL utripa hitro, z alarmom Izdelek se je prevrnil. Izdelek ročno znova postavite
pokonci.

Kabel je zasukan ali zapleten. Kabel ni bil popolnoma odvit. Izdelek izklopite, odklopite kabel in
ga odvijte.

Kabel v vodi je predolg. Nepotrebni kabel povlecite iz vode.
Kabel naj bo v vodi dolg le toliko, da
lahko izdelek doseže vsa mesta v
bazenu.

Izdelek je obtičal na odtočni rešetki. Izklopite filtrsko napravo bazena.

Izdelek ne doseže vseh mest. Krmilna enota je bila postavljena na
napačno mesto.

Postavite jo tako, da lahko izdelek
dobro doseže vsa mesta.

Vklopljeno je kroženje vode v
bazenu.

Izklopite filtrsko napravo bazena.

Kabel je prekratek. V bazen položite kabel v dolžini, ki
zadostuje za to, da lahko izdelek
doseže vsa mesta v bazenu. Pri tem
upoštevajte najmanjšo razdaljo
krmilne enote od bazena.
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Opis napake Vzrok Odpravljanje težave

Izdelek se ne dvigne dovolj po steni
bazena.

Filter je zamašen. Filter očistite.

Na stenah se nabirajo alge. Očistite stene bazena.

Temperatura vode je previsoka ali
prenizka.

Izdelek naj deluje pri delovni
temperaturi vode (glejte
poglavje »Tehnični podatki«).

Pogonski jermen ali čistilni valji so
obrabljeni.

Preverite morebitno obrabo
pogonskega jermena ali čistilnih
valjev in jih po potrebi zamenjajte.

Izdelek je prelahek in se prevrača. Izdelek izklopite in pustite, da iz
njega izstopi ves zrak.

Vrednost pH in vrednost klora sta
nastavljeni napačno.

Pravilno nastavite vrednost pH in
vrednost klora (glejte
poglavje »Tehnični podatki«).

Izdelek ima premalo vzgona. Namestite dodatne pripomočke za
vzgon, ki so priloženi izdelku.
Glejte »Namestitev dodatnih
pripomočkov za vzgon«.

V aplikaciji ni prikazanih
razpoložljivih izdelkov.

Neaktivne storitve ali manjkajoče
pravice.

- Aktivirajte Bluetooth in pri
napravi Android tudi GPS.

- Potrdite aplikacijo in prikličite
lokacijo izdelka.

Izdelek ne deluje. Krmilna enota ni v celoti priključena. Preverite priključek električnega
kabla in krmilne enote.

Krmilna enota potrebuje drugačno
napetost, kot je lokalna.

Obrnite se na službo za pomoč
uporabnikom.

Izdelek noče potoniti. V izdelku je zrak. Izdelek izklopite in pustite, da iz
njega izstopi ves zrak.

Vsebnost soli je prevelika in izdelek
ima več vzgona.

Pravilno nastavite vsebnost soli.
Glejte poglavje »Tehnični podatki«.

Izdelek izplava na površino. Izdelek se dviguje previsoko
oziroma je v njem zrak.

Izdelek izklopite in pustite, da iz
njega izstopi ves zrak.

Vsebnost soli je prevelika in izdelek
ima več vzgona.

Pravilno nastavite vsebnost soli.
Glejte poglavje »Tehnični podatki«.

Pogonski jermen se je utrgal. V pogonu so tujki. Obrnite se na službo za pomoč
uporabnikom.

Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, navedeno na zadnji strani.
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Tehnični podatki
ČISTILNIK BAZENA KRMILNA ENOTA
Model: HJ3012 Dolžina kabla do izdelka: 18 m
Številka izdelka: 061023 Nazivna moč: 200 W
Širina čistilnega elementa: 361 mm Obratovalna napetost in

frekvenca:
220–240 V~, 50 Hz

Hitrost: najv. 12 m/min Izhodna napetost: 24 V 
Globina potopa: najv. 2,0 m Stopnja zaščite: IPX5
Finost filtra: 75 µm BAZEN
Stopnja zaščite: IPX8 Velikost bazena – površina

dna:
najv. 206 m²

Aplikacija za upravljanje Steinbach APPcontrol Vsebnost soli v vodi
(elektroliza soli):

<0,5 %

Temperatura okolice: 10 °C–40 °C Temperatura vode: 10 °C–35 °C
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Nadomestni deli
GG
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1 061955 – Ročaj

2 061978 – Filtrska enota

3 061959 – Čistilni valj

4 061960 – Spodnji del

5 061961 – Pogonsko kolo

6 061962 – Ležaj

7 061963 – Pogonski jermen

8 061964 – Stranski pokrov

9 061969A – Krmilna enota

10 061965 – Plavajoči kabel

11 061977 – Motorna enota

12 061958 – Propeler

13 061957 – Odtok za vodo

14 061954 – Zaščita pred udarci

15 061953 – Zgornji del čistilnika

Izjava o skladnosti
S tem podjetje Steinbach International GmbH izjavlja, da naprava izpolnjuje naslednje
Direktive:

- 2014/35/EU (EN 60335‑1:2012+A11:2014; EN 60335‑2‑41:2003+A1:2004+A2:2010;
EN 62233:2008)

- 2014/30/EU (EN 55014‑1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014‑2:2015; EN 61000‑3‑2:2014;
EN 61000‑3‑3:2013)

- 2014/53/EU (EN 62479; EN 300 328; EN 301 489)
celotno besedilo izjave o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na koncu teh navodil.

Odstranjevanje
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton
oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine. 

Odstranitev stare naprave
Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki!
Če izdelka ne nameravate več uporabljati, ste kot vsak uporabnik zakonsko obvezani,
da stare naprave odstranite ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na ustreznem
zbirnem mestu vaše občine/mestne četrti. Tako je zagotovljena pravilna odstranitev
starih naprav in preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne naprave
označene z zgornjo oznako.
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