
                         
 

 
Odsávač kalu pro jezírka a bazény   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. č.: 149 95 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odsávače kalu pro jezírka a bazény Basetech 30 L. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

 

Účel použití 
 

Tento výrobek (včetně všech komponentů) je určen k odsávání kalu a drobných částic z jezírek.  
Lze jej používat také jako obyčejný suchý vysavač – viz níže „Technické údaje“. Nesmí se používat 
k odsávání hořlavých nebo jedovatých chemikálií (jako např. benzinu, azbestu, azbestového prachu 
nebo inkoustové náplně kopírek), těkavých látek, kyselin, horkého nebo doutnajícího popele, prachu, 
písku a jiných podobných kontaminujících látek. 
 

Rozsah dodávky 
 

� Odsávač kalu � Univerzální hubice 
� Odsávací hadice � Plochá hubice 
� Odtoková hadice � Nástavec pro štěrbiny 
� 4 x sací trubka � Filtrační vložka 
� Filtrační (prachový) sáček � Sáček na sběr nečistot 
� Nádržka � Návod k obsluze 
� 4 x sada koleček s montážním materiálem  

 

Popis a ovládací prvky 
 
1. Sací trubka s 3 nástavci 
2. Odtoková hadice 
3. Sada koleček (4x) 
4. Západka nádržky 
5. Kryt motoru 
6. Držadlo 
7. Přepínač Zap. /Vyp. 
8. Sací hadice (připojena k sacímu otvoru) 
9. Odtoková hadice (není vidět) 
10. Plochá hubice 
11. Nástavec pro štěrbiny 
12. Filtrační vložka 
13. Sáček na sběr nečistot 
14. Univerzální hubice 
15. Filtrační (prachový) sáček 
16. Šroubovací víko  
 
 
 
 

Sestavení a uvedení do provozu 
 

� Uvolněte západku nádržky (4) na boku odsávače a 
uchopením za držadlo (6) odstraňte kryt motoru. 

� Odstraňte z nádržky všechny komponenty.  
� Na dolní stranu odsávače kalu připevněte pomocí montážního materiálu a vhodných nástrojů  

4 sady koleček.   
� Zasuňte filtrační vložku (12) do sací trysky na motoru (je umístěna v dolní části krytu motoru (5)). 
� Následující nastavení závisí na tom, jak chcete odsavač používat: 

− Pokud chcete odsávač používat jako mokrý odsávač, připojte sací hadici (8) k sacímu otvoru  
a otáčením ve směru hodinových ručiček ji upevněte. 

− Odtokovou hadici (9) otáčejte ve směru hodinových ručiček, aby se zajistila k dolní čísti 
odsávače kalů. 

− Pokud to je možné, měla by být výstupní hadice na šikmém povrchu, aby se zajistilo,  
že voda s kalem může volně odtékat. Pokud to je nutné, připevněte ke konci výstupní hadice 
sáček na sběr nečistot (13).  
 
Pokud objem odpadové vody dosáhne max. úrovně 30 l, může se odsávač kalu používat  
s uzavřeným šroubovacím víkem (16). Když odsávání dokončíte, vyprázdněte vodu manuálně 
odšroubováním víka. 



 
− Chcete-li odsávač používat jako běžný suchý vysavač, připojte sací hadici (8) k sacímu 

otvoru a otáčením ve směru hodinových ručiček ji upevněte. 
− Nepřipojujte odtokovou hadici. Na drenážní výstup připevněte šroubovací víko (16)  

a otáčením ve směru hodinových ručiček ho upevněte. 
− Nasaďte gumové těsnění na filtračním (prachovém) sáčku (15) přes plastovou vstupní trubku 

uvnitř nádržky. 
� Zavřete znovu kryt motoru a zajistěte ho západkou. 
� V případě potřeby nasaďte na sací trubku prodlužovací nástavce a hubici, která se nejlépe hodí 

pro povrch dna jezírka. 
− Univerzální hubice: Slouží k odstranění velkých vrstev kalu v jezírkách, jejichž dno je přikryto 

speciální fólií (bez kamenů a oblázků). 
− Plochá hubice: Tuto hubici použijte k odstranění hrubých nánosů kalu v jezírkách  

s oblázkovým dnem. 
− Nástavec pro štěrbiny: Tento nástavec se používá pro odsávání kalů z rohů, okrajů a štěrbin 

(nepoužívejte ho k odsávání z oblázků nebo z jiného většího pevného materiálu). 
 

Obsluha 
 

a) Nastavení p řepínače zapnutí a vypnutí  
 

0: Odsávač kalu je vypnutý. 
I: Odsávač kalu je zapnutý. Toto nastavení použijte při suchém sání. 
II: Zapnutí automatického programu pro odsávání kalu z jezírek. Asi po 10 sekundách se spustí motor 
a běží cca 30 sekund. Poté se obsah nádržky vyprázdní. Tento cyklus se opakuje, dokud se odsávač 
kalu nevypne. 
 
b) Mokré odsávání  

 
Nikdy nepoužívejte za řízení bez filtra ční vložky. 
 

 

� Připojte odsávač k napájení (vložte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky). 
� Přepínač zapnutí a vypnutí (7) přepněte do polohy II, aby se zahájilo odsávání. 
� V případě potřeby nasaďte na sací trubku prodlužovací nástavce. 
� Pohybujte hubicí pomalými a pravidelnými pohyby po dně. Pro dosažení co nejlepších výsledků 

při odsávaní tenkých vrstev kalu a čištění tvarovaných jezírek otočte hubici o 180°. Odsávač kalů 
se po 30 sekundách automaticky vypne a po dalších 30 sekundách se znovu zapne. 

� Po použití odsávač vypněte a odpojte ho od napájení. 
 
c) Suché vysávání 

 
Pokud používáte odsáva č kalů k suchému vysávání, používejte vždy filtra ční sáček. 
 

� Přepínač zapnutí a vypnutí (7) přepněte do polohy I. 
� Uvolněte západku (4) a odstraňte kryt motoru (5). 
� Nasaďte filtrovací sáček (15) přes plastovou vstupní trubku uvnitř nádržky. 
� Kryt motoru znovu uzavřete a zajistěte ho. 
� Připojte zařízení k napájení a pomocí přepínače zapnutí a vypnutí ho zapněte.  

Motor zůstane zapnutý, dokud se znovu nevypne. 
� Po použití odsávač vypněte (přepínač zapnutí a vypnutí dejte do polohy 0) a odpojte  

jej od napájení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení problémů 
 

Problém  Možná p říčina  Řešení 
Zařízení nepracuje. Není správně připevněna 

odtoková hadice. 
Uzavírací ventil musí být na 
otevřeném konci odtokové hadice. 

Výškový rozdíl mezi povrchem 
jezírka a zařízením je příliš 
velký. 

Zařízení by mělo být ve stejné výšce, 
jako je povrch jezírka. 

Pokles ve výkonu. Na filtrační vložce, v sací 
trubce nebo v sací hadici se 
zachytila nečistota. 

Odstraňte nečistotu. 

Na uzavíracím ventilu 
odtokové hadice se zachytila 
nečistota, která brání jeho 
uzavření. 

Odstraňte nečistotu. 

Nádržka se zcela 
nevyprázdní a zařízení 
se hned po odsátí 
vypne. 

Obsah nádrže nelze 
vyprázdnit. 

Dávejte pozor, aby odtoková hadice 
nebyla zalomena. 
Pokud to je možné, položte 
odtokovou hadici na šikmý povrch. 
Nádrž se vyprázdní, když se dokončí 
proces sání. 

Příliš znečištěna nádrž  
a odtoková hadice. 

Odstraňte nečistotu. 

Slabý sací výkon. Prodlužovací trubky zvyšují 
třecí odpor a v důsledku toho 
dochází k poklesu sací 
kapacity. 

Pro zlepšení výkonu nepřipojujte 
prodlužovací trubky. 

 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odsávače kalů. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a součásti spotřebiče.  

 
 
Recyklace 
 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

 
 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 



Technické údaje 
 

Provozní napětí: 230 V AC, 50 Hz 
Výkon: 1400 W 
Ochranná třída: II 
Objem nádrže: 30 l 
Sání: 18 kPa 
Průtok: 65 l / s 
Délka kabelu: 3 m 
Délka odtokové hadice: 1,5 m 
Délka sací hadice: 4 m 
Provozní teplota a relativní vlhkost: +5 °C až +42 °C; 0% až 90% (nekondenzující) 
Skladovací teplota a relativní vlhkost: +5 °C až +42 °C; 0% až 90% (nekondenzující) 
Rozměry (D x Š x H): 400 x 400 x 610 mm 
Hmotnost: 8,9 kg (s příslušenstvím) 
 

 

 
 
 
Záruka 
 

Na odsávač kalu pro jezírka a bazény BaseTech 30 L poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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