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Dôležité bezpečnostné opatrenia 
Ďakujeme, že ste si vybrali robotický vysávač Winny. Pred použitím nového vysávača si prečítajte 

celý návod na obsluhu. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia či úrazy  

vyplývajúce z nesprávneho používania. 

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽIAVAJTE ICH. 

POZOR 

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže mať za následok poškodenie vysávača 

alebo stratu, ujmu či zranenie osôb. 

1. Zariadenie prevádzkujte v súlade s pokynmi. 

2. Pre zníženie rizika úrazu nedovoľte deťom používať toto zariadenie. 

3. Nedovoľte nikomu, najmä malým deťom, vyliezť na vysávač a používať ho ako hračku. 

4. Nepoužívajte ho v bazéne, ak teplota vody prevyšuje 35 ℃ (95 ℉) alebo ak nedosahuje 10 ℃ (50 

℉). 

5. Nezapínajte zariadenie, keď nie je ponorené do vody. 

6. Nevstupujte do bazéna, kým je vysávač vo vode. 

7. Po každom použití vždy vyčistite a prepláchnite filtračný kôš. 

8. Aby sa predišlo vzniku úrazov a škôd, dôrazne odporúčame vysávač vybrať z bazéna, uschovať ho 

v interiéri a nabiť ho vo vzdialenosti aspoň 3 m (cca. 10 stôp) od okraja bazéna. 

9. Nenabíjajte zariadenie, ak teplota okolitého prostredia prevyšuje 40 ℃ (104 ℉) alebo ak 

nedosahuje 10 ℃ (50 ℉). 

10. Pripojte nabíjačku k zásuvke chránenej prúdovým chráničom (GFCI). 

11. Po vybratí vysávača z vody vysušte zástrčku nabíjačky a uistite sa, že vysávač je pri nabíjaní 

vypnutý (kontrolka nesvieti). 



1 

Dôležité bezpečnostné opatrenia 
Ďakujeme, že ste si vybrali robotický vysávač Winny. Pred použitím nového vysávača si prečítajte 

celý návod na obsluhu. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia či úrazy  

vyplývajúce z nesprávneho používania. 

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽIAVAJTE ICH. 

POZOR 

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže mať za následok poškodenie vysávača 

alebo stratu, ujmu či zranenie osôb. 

1. Zariadenie prevádzkujte v súlade s pokynmi. 

2. Pre zníženie rizika úrazu nedovoľte deťom používať toto zariadenie. 

3. Nedovoľte nikomu, najmä malým deťom, vyliezť na vysávač a používať ho ako hračku. 

4. Nepoužívajte ho v bazéne, ak teplota vody prevyšuje 35 ℃ (95 ℉) alebo ak nedosahuje 10 ℃ (50 

℉). 

5. Nezapínajte zariadenie, keď nie je ponorené do vody. 

6. Nevstupujte do bazéna, kým je vysávač vo vode. 

7. Po každom použití vždy vyčistite a prepláchnite filtračný kôš. 

8. Aby sa predišlo vzniku úrazov a škôd, dôrazne odporúčame vysávač vybrať z bazéna, uschovať ho 

v interiéri a nabiť ho vo vzdialenosti aspoň 3 m (cca. 10 stôp) od okraja bazéna. 

9. Nenabíjajte zariadenie, ak teplota okolitého prostredia prevyšuje 40 ℃ (104 ℉) alebo ak 

nedosahuje 10 ℃ (50 ℉). 

10. Pripojte nabíjačku k zásuvke chránenej prúdovým chráničom (GFCI). 

11. Po vybratí vysávača z vody vysušte zástrčku nabíjačky a uistite sa, že vysávač je pri nabíjaní 

vypnutý (kontrolka nesvieti). 

2 

12. Vysávač nenabíjajte nadmerne, pretože sa tým skracuje životnosť akumulátora. 

13. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte nabíjačku, ak je kábel poškodený. 

14. Nikdy neotvárajte napájací zdroj. 

15. Pri servise používajte len náhradné diely identické s pôvodnými. Nepokúšajte sa sami opraviť 

vysávač alebo nabíjačku. Touto nabíjačkou nenabíjajte iné spotrebiče. 

16. Ak sa má vysávač skladovať dlhšie (viac ako 6 mesiacov) nepoužívaný, nabite ho, aby sa 

zachovala životnosť akumulátora. 

17. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. 

TIETO POKYNY USCHOVAJTE  



3 

Obsah 
Dôležité bezpečnostné opatrenia ............................................... 1 

1. Upozornenia ............................................................................ 4 

2. Stručný úvod ........................................................................... 5 

3. Všeobecná špecifikácia ........................................................... 5 

4. Prevádzka ................................................................................ 6 

4.1 Tlačidlo spínača a indikátor ........................................ 6 

4.2 Ako nabíjať ................................................................... 7 

4.3 Čistenie filtra................................................................. 8 

5. Zoznam balíkov ...................................................................... 9 

6. Záruka ................................................................................... 10 

 
  



3 

Obsah 
Dôležité bezpečnostné opatrenia ............................................... 1 

1. Upozornenia ............................................................................ 4 

2. Stručný úvod ........................................................................... 5 

3. Všeobecná špecifikácia ........................................................... 5 

4. Prevádzka ................................................................................ 6 

4.1 Tlačidlo spínača a indikátor ........................................ 6 

4.2 Ako nabíjať ................................................................... 7 

4.3 Čistenie filtra................................................................. 8 

5. Zoznam balíkov ...................................................................... 9 

6. Záruka ................................................................................... 10 

 
  

4 

1. Upozornenia 
1. Vložte zariadenie do bazénu tak, aby spodná časť vysávača smerovala k stene. Držte vysávač za 

hornú rukoväť a zapnite ho. Začne pracovať po 20 sekundách po vypustení vzduchu zachyteného 

vo vnútri zariadenia (dbajte na vypustenie vzduchu z vnútra zariadenia, aby ste zabezpečili jeho 

správnu prevádzku) a potom môžete vysávač spustiť na podlahu bazéna. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Po skončení práce sa vysávač presunie k okraju bazéna, odkiaľ ho možno pomocou háku vybrať 

z bazéna. 
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2. Stručný úvod 
Robotický vysávač HJ3172 je nový typ vysoko účinného a energeticky úsporného robota na čistenie 

bazénov. Automaticky čistí steny a dno bazéna bez nutnosti výmeny vody v bazéne. Je plne šetrný 

k životnému prostrediu. 

Napájanie je pre bezpečnosť prevádzky zabezpečené pomocou dobíjateľného lítiového 

akumulátora (12,1 V, 8,6 Ah).   

3. Všeobecná špecifikácia 

Menovité vstupné napätie nabíjačky 100 VAC - 240 VAC 

Menovitá vstupná frekvencia nabíjačky 50 Hz/60 Hz 

Maximálne nabíjacie napätie 12,6 VAC 

Nabíjací prúd 1.8 A 

Doba prevádzky max. 90 min 

Prietoková rýchlosť max. 10 m³/h (cca. 2642 gal/h) 

Hustota filtra 180 μm 

Rýchlosť prevádzky max. 11 m/min (cca. 36 stôp/min) 

Trieda IP IPX8 

Maximálna hĺbka vody 2 m (cca. 6,6 stopy) 

Prevádzková teplota 10℃ (50℉) - 35℃ (95℉)  

Teplota plnenia 10℃ (50℉) - 40℃ (104℉)  
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4. Prevádzka 
4.1 Tlačidlo spínača a indikátor 

  

 

 
 
 
 

Položka Funkcia Popis 

① Vypínač 

Prepnite tlačidlo do polohy ON pre zapnutie 

zariadenia; 

prepnutím tlačidla do polohy OFF ho vypnete 

② kontrolka 

1. Modrá kontrolka svieti priebežne: zapnite 

zariadenie 

2. Zelená kontrolka bliká: zariadenie je v prevádzke 

3. Žltá kontrolka bliká: batéria je vybitá, spúšťa sa 

autonómne parkovanie 

4. Žltá kontrolka svieti priebežne autonómne 

parkovanie je dokončené 

② Kontrolka 

① Tlačidlo 

napájania 
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4.2 Ako nabíjať 

4.2.1 Odstráňte zariadenie z bazéna 
① Vypnite vysávač (kontrolka nebliká) 

② Nabite zariadenie vo vzdialenosti aspoň 3 m (cca. 10 stôp) od okraja bazéna. 

③ Červená kontrolka signalizuje, že sa batéria nabíja. 

④ Zelená kontrolka signalizuje ukončenie nabíjania. 

 

 

4.2.2 Indikátor nabíjania 

Farba a stav indikátora Stav nabíjania 

Zelená kontrolka svieti priebežne: 
Čakanie na nabíjanie alebo akumulátor nie je 

pripojený alebo je nabíjanie ukončené. 

Červená kontrolka svieti priebežne: Batéria sa nabíja 

Červená kontrolka bliká Nízka úroveň nabitia alebo poškodená batéria 

 
  



7 

 
 
4.2 Ako nabíjať 

4.2.1 Odstráňte zariadenie z bazéna 
① Vypnite vysávač (kontrolka nebliká) 

② Nabite zariadenie vo vzdialenosti aspoň 3 m (cca. 10 stôp) od okraja bazéna. 

③ Červená kontrolka signalizuje, že sa batéria nabíja. 

④ Zelená kontrolka signalizuje ukončenie nabíjania. 

 

 

4.2.2 Indikátor nabíjania 

Farba a stav indikátora Stav nabíjania 

Zelená kontrolka svieti priebežne: 
Čakanie na nabíjanie alebo akumulátor nie je 

pripojený alebo je nabíjanie ukončené. 

Červená kontrolka svieti priebežne: Batéria sa nabíja 

Červená kontrolka bliká Nízka úroveň nabitia alebo poškodená batéria 

 
  

8 

4.3 Čistenie filtra 

4.3.1 Otvorte horný kryt: Vyberte vysávač z bazéna, odložte ho a otvorte horný kryt (obr. č. 4-1). 
Filtračný kôš je v polohe znázornenej na obr. č. 4-2. 

                                
               

4.3.2 Vyberte filtračný kôš (obr. č. 4-3) 

                              
 

4.3.3 Umyte filtračný kôš (obr. č.  4-4)            

 
 

4.3.4 Vráťte filtračný kôš na svoje miesto, v opačnom poradí krokov. 
 

图 4-8 

Obr. č. 4-1 Obr. č. 4-2 

Obr. č. 4-3 

Obr. č.  4-4 
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5. Zoznam balíkov 

Položka Popis Názov Model 
Množstvo 

(ks) 
Poznámka 

1 

Vysávač 

Vysávač HJ3172 1 
V kartónovej 

škatuli 

2 Nabíjačka   1 
V plastovom 

vrecku 

3 Návod na použitie  1 
V plastovom 

vrecku 

4 Hák  1 
V plastovom 

vrecku 
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6. Záruka 
Tento výrobok prešiel všetkými testami kontroly kvality a bezpečnosti, ktoré vykonalo technické 

oddelenie výrobcu. 

 

Informácie o záruke: 

1. 1. Záruka platí 12 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu. 

2. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok upravený, nesprávne použitý alebo opravený 

neoprávnenou osobou. 

3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym 

zaobchádzaním s výrobkom zo strany majiteľa. 

4. V prípade reklamácie alebo opravy v záručnej dobe je potrebné predložiť doklad o predaji. 

V prípade problémov so zárukou sa obráťte na svojho distribútora. 
 

 
 

 

 

 

Programy ochrany životného prostredia,  

európska smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení  

 
 

 

Dodržiavajte predpisy Európskej únie a pomôžte chrániť životné prostredie. 

Nefunkčné elektrické zariadenia prevezte do zariadenia určeného obcou, ktoré 

elektrické a elektronické zariadenia vhodne zrecykluje. Nevyhadzujte ich do nádob 

určených na zber na netriedeného odpadu. 

Pred likvidáciou výrobku odstráňte z neho demontovateľné batérie/časti. 
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