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Úvod  
 
Vážený zákazníku,  
 
Děkujeme za Vaší důvěru při volbě INDIGO ZODIAC. 
Tento výrobek byl zkonstruován, vyroben a zkoušen s nejvyšší péčí za 
účelem zajištění Vaší kompletní spokojenosti.  
Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tyto instrukce před použitím 
Vašeho INDIGO. Obsahují veškeré informace, které potřebujete pro 
kompletní využití Vašeho INDIGO, při kompletní bezpečnosti.  
Prosím, kontaktujte Vašeho obchodníka, pobočka přes plavecké bazény, pro 
jakékoliv další informace.  
Poradí Vám ohledně použití a údržby Vašeho robota.  
Může Vám také dodat náhradní díly a je kvalifikován pro poskytnutí 
poprodejního servisu.  
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Obrázek 1,Obrázek 2  
 
Montáž a počáteční použití  
 
Rozbalení - Balení musí obsahovat následující položky: 
• robot INDIGO™, 
• dopravní vozík, 
• řídicí jednotka, 
• sáček příslušenství, který obsahuje návod na použití a dodatečné vyvážení 
hadice (na minimum). 
Zkontrolujte, zda zařízení nebylo poškozeno během dopravy (vyboulením 
poškozené komponenty atd.). Zjistíte-li sebemenší závadu, neváhejte 
kontaktovat Vašeho prodejce před použitím Vašeho INDIGO™. 
Pro rozbalení komponentů postupujte následovně:  
• Vyjměte krabici na robotu: obsahuje řídicí jednotku. 
• Vyjměte horní sekci vozíku, která je umístěna při jedné straně krabice.  
• Vyndejte robota z krabice a dávejte pozor, aby se kabel nezamotal do 
vozíku.  
• Vyjměte dolní sekci vozíku.  
 
Montáž dolního vozíku  
 
Pro montáž Vašeho dopravního vozíku:  
• Povolte šrouby s kolečky umístěné na dolní sekci vozíku a odstraňte šroub 
z trubky. 
• Umístěte horní sekci vozíku do dolní sekce tak, aby spona podpěry řídicí 
jednotky směřovala k čelní straně vozíku. Obrázek 1. 
• Vložte šrouby tak, aby udržovaly 2 sekce vozíku pohromadě a pevně 
utáhněte šrouby s kolečky  Obrázek 2. 
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Obrázek 3,Obrázek 4,Obrázek 5  
 
Montáž a počáteční použití  
 
Elektrické připojení  
 
Pro Vaši bezpečnost a pro zajištění nejlepšího výkonu Vašeho robota 
INDIGO™ postupujte následovně:  
• Umístěte řídicí jednotku minimálně 3.5 metru od okraje bazénu a zabraňte 
působení slunce na jednotku.  
Může být buď umístěna na zem nebo zavěšena na vozík, jak je uvedeno na 
obrázku 6. 
• Připojte kabel robota k řídicí jednotce a uzavřete konektor. Obrázek 3. 
• Smíte zapojovat řídící jednotku do zástrčky chráněné bezpečnostním 
systémem se zbytkovým proudem max. 30 mA (máte-li pochybnosti, 
kontaktujte elektrikáře).  



Velice důležité! 
Používáte-li prodlužovací kabel pro připojení Vašeho čističe 
k hlavnímu vedení, přesvědčte se, že řídicí jednotka nemůže být 
umístěna v dosahu 3.5 m od okraje bazénu.  
 
Ponoření robota  
 
Důležité: Nedovolujte nikomu plavat v bazénu, když  robot INDIGO™ 
je v bazénu.  
 
Ponořte robot do bazénu a vypusťte jeho zapnutím jakýkoliv vzduch 
nacházející se uvnitř, je-li to nutné. Obrázek 4. 
Zmáčkněte pěnové podložky rukama tak, abyste vytlačili veškerý vzduch a 
umožnili průnik vody. Obrázek 5. 
Je důležité, aby zařízení samo pokleslo a leželo na dně bazénu. 
Roztáhněte kabel před bazén.  
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Obrázek 6,Obrázek 7  
 
Montáž a počáteční použití  
 
Počáteční použití - Fungování  
Pro zapnutí robota zvolte cyklus na řídicí jednotce:  
• Cyklus Perfect pro pečlivé čištění Vašeho bazénu.  
• Cyklus Turbo pro rychlé čištění, není-li bazén příliš špinavý.  
 
Pro zapnutí Vašeho robota INDIGO™ stlačte programové tlačítko (Perfect 
nebo Turbo). Obrázek 6. Robot se zapne po několika vteřinách. Kontrolka 
pro zvolený program se rozsvítí. Chcete-li zastavit robota během cyklu, 
stlačte tlačítko OFF. Musíte počkat několik vteřin před tím, než budete moci 
zahájit nový cyklus. Obrázek 7. 
 
Můžete změnit čisticí cyklus kdykoli, když robot je v provozu. Jednoduše 
stlačte tlačítko pro jiný cyklus (PERFECT nebo TURBO). 
Poznámka: 
Stlačíte-li tlačítko během cyklu, který právě probíhá, nebudou žádné 
změny v programu.  
 
Na konci cyklu se robot zastavuje. Kontrolka stále svítí, aby ukázala, že 
jednotka je stále zapnuta.  
  
Stlačte tlačítko. Obrázek 7. 
 
Odpojte napájecí kabel od zástrčky hlavního vedení.  
Odpojte kabel od řídicí jednotky a omotejte jej kolem vozíku ve velkých 
smyčkách.  



Důležité : 
Počkejte cca. 1/4 hodiny po ukončení cyklu před odstraněním robota 
z vody.  
 
Doporučení 
Používejte Vašeho čisticího robota co nejčastěji. Budete se těšit z bazénu, 
který je vždy čistý a filtrační sáček vydrží déle, než se ucpe.  
Nenechávejte vašeho robota v bazénu trvale.  
Důležité: 
Nepoužívejte robota, provádíte –li expresní chlorování ve Vašem 
bazénu! 
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Obrázek 8,Obrázek 9,Obrázek 10 
 
Čištění a údržba - Čištění filtračního sáčku  
 
Doporučujeme čistit filtrační sáček na konci každého cyklu. 
 
Přesvědčte se, že napájecí kabel je odpojen od zástrčky hlavního vedení a že 
plovoucí kabel je odpojen od napájecí jednotky.  
 
Vyjměte robota z vody a uložte jej obráceně na stranu bazénu, a tím 
umožníte přístup k destičce držáku filtru umístěné pod robotem. Obrázek 8. 
 
Uvolněte 4 spony, které udržují destičku na místě. Odstraňte ji a držte 
obráceně tak, aby špína zůstala v sáčku. Obrázek 9. 
 
Pro odstranění sáčku povolte 2 plastové blokující svorky. Obrázek 10. 
 
Pečlivě odstraňte elastické těsnění ze základu filtru a pak jej odstraňte 
z destičky držáku filtru.Obrázek 11. 
 
Vyprázdněte sáček a vyčistěte jej tekoucí vodou nebo v případě nutnosti 
jemně mýdlovou vodou. Používáte-li mýdlo, pečlivě jej propláchněte, zatím 
co jej obracíte. Můžete jej také vyprat v pračce podle instrukcí uvedených na 
štítku uvnitř sáčku. 
Také propláchněte destičku držáku filtru a odstraňte veškerou špínu 
zachycenou pod chlopněmi.  
Vložte filtrační sáček umístěním uzlu na elastickém těsnění držáku ve středu 
držáku filtru a  sáčku vůči kovovým tyčkám. Štítek Zodiac musí být umístěn 
podél tyčky.  
Umístěte plastové svorky na horní straně tyče. 
Vložte držák filtru a zaklapněte jej na místo.  
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Obrázek 11,Obrázek 12,Obrázek 13  
 
Čištění a údržba - Čištění a skladování robota  
 
Robot musíte čistit pravidelně čistou nebo jemně mýdlovou vodou. Roztoky 
jako trichlorethylen nebo podobné nesmí být použity v žádném případě. 
Pečlivě opláchněte v čisté vodě.  
 
Nenechávejte Vašeho robota, aby vyschnul na slunci u bazénu.  
 
Žádný z vnějších mechanických komponentů, které jsou přístupny pro 
uživatele, nevyžaduje naolejování.  
 
Robot musí být uskladněn na vozíku speciálně zkonstruovanému pro tento 
účel tak, aby pěnové podložky nebyly poškozeny a robot rychle vyschnul. 
 
Výměna podložek 
 
Robot je vybaven pěnovými podložkami.  
 
Doporučujeme, abyste měnili podložky po sezónním použití.  
Důležité je, aby podložky byly vyměněny, jakmile se jejich povrch stává 
hladkým.  
 
Pro tento účel postupujte následovně:  
 
• Vypněte robot. Obrázek 8. 
• Zatlačte podložky na stranu pro odkrytí svorek podložek.  
• Zasuňte Vaše prsty pod podložky pro uvolnění svorek udržujících je na 
místě. Dávejte pozor, abyste je nezatlačili příliš daleko. Obrázek 12. 
• Odstraňte použité podložky a vyměňte je za nové.  
(hladkou stranou dovnitř). 
• Vložte svorky. Obrázek 13. 
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V případě problému … 
 
Robot není řádně přitisknut ke dnu bazénu  
 
V plášti zařízení je stále uvězněn vzduch. Opakujte kroky procesu ponoření a 
pečlivě dodržujte instrukce uvedené v sekci „Ponoření robota“. 
Vypněte robot, když jej držíte pod vodou tak, aby vzduch mohl uniknout.  
Stlačte podložky pro vytlačení veškerého vzduchu.  
 



Robot nešplhá (nebo šplhá příliš dlouho) na stěny  
 
To může mít příčinu:  
• Filtrační sáček je plný nebo ucpaný: jednouše jej vyčistěte.  
• Úroveň vyvážení hadice není správná. Kontaktujte Vašeho prodejce.  
• Ačkoliv se voda zdá být průzračná, Váš bazén obsahuje mikroskopické 
řasy(neviditelné pouhým okem), s kterými jsou stěny kluzké a zabraňují 
robotu, aby se na ně vyšplhal. V tomto případě proveďte dodatečné 
chlorování a mírně snižte úroveň pH. 
Nenechávejte robot ve vodě během této operace.  
 
Při nastartování se robot vůbec nepohybuje  
 
Zkontrolujte, zda zástrčka hlavního vedení jednotky funguje správně.  
Zkontrolujte, zda jste skutečně zapnuli čisticí cyklus Perfect nebo Turbo. 
Jestliže problém přetrvává, kontaktujte Vašeho prodejce.  
 
Zdá se, že čistič vykazuje menší efektivitu  
 
Zkontrolujte, zda  povrch pěnových podložek není hladký.  
Všeobecně doporučujeme, aby podložky byly měněny po sezónním použití.  
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Vaše bezpečnost  
 
Váš INDIGO™ je vyroben podle nepřísnějších standardů. 
Pro zajištění kompletní bezpečnosti při použití zařízení, prosím, dodržujte 
následující doporučení: 
• Připojujte řídicí jednotku jen k zástrčce s ochranným systémem zbytkového 
proudu max. 30 mA. 
• Přesvědčte se, že otvor zástrčky je kdykoliv snadno přístupný.  
• Přesvědčte se, že řídicí jednotka se nachází min. 3.5 metrů od okraje 
bazénu a zabraňte působení přímého slunečního světla na ni. 
• V žádném případě nesmíte dovolit nikomu plavat, když se robot nachází 
v bazénu. Pokud řídicí jednotka náhodou spadla do bazénu je důležité, 
abyste odpojili elektrické napájení před znovu zprovozněním řídicí jednotky.  
• Pro zabránění jakémukoliv riziku úderu elektrickým proudem, nikdy 
neotevírejte řídicí jednotku. Zavolejte kvalifikovaného technika.  
• Nikdy se nepokoušejte opravovat hlavní napájecí kabel. Kontaktujte úsek 
služeb zákazníkům ohledně jeho výměny pro zabránění jakémukoliv 
nebezpečí.  
• Nepoužívejte zařízení ve Vašem bazénu, je-li teplota vody nad 35°C. 
 
 
 
 
 



Shoda 
 
Toto zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno podle následujících standardů:  
• NF EN 50 081-1. června 1992 
Elektromagnetická kompatibilita – standard obecných emisí.  
Sekce I: stavební, komerční a lehký průmysl. 
 
• NF EN 50 082-1.června 1992 
Elektromagnetická kompatibilita – standard obecné imunity  
Sekce I:  stavební, komerční a lehký průmysl. 
 
• NF EN 60 335-2-41 vydání 96 + Dodatek A1 Vydání 2001 
Bezpečnost elektrických domácích zařízení a podobných výrobků. 
Druhá sekce: Specifická pravidla pro čerpadla.  
 
Dodatečná informace týkající se symbolu CE: 
Robot na čištění plaveckých bazénů INDIGO™ odpovídá následujícím 
direktivám:  
• E.M.C. 89/336/CEE a 92/31/CEE; 
• Nízké napětí 73/23/CEE. 
 
Výrobek byl vyzkoušen podle podmínek normálního použití  
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Záruka – Podmínky 
 
Zaručujeme, že veškeré zařízení je v technicky bezvadném stavu a nemá 
žádné výrobní nebo materiálové závady. Také odpovídá technickým 
vývojovým a profesionálním standardům platným v době jeho uvedení na 
trh. Nejsme povinni podnikat žádné zásahy vyplývající z následných 
modifikací provedených na našich výrobcích (zlepšení nebo změny provedené 
jako součást technologického progresu výrobku). 
Záruka je omezena na opravu nebo náhradu zařízení, je-li uznána skutečná 
závada. Volba řešení je ponechaná na naší iniciativě a záruka za žádných 
okolností nevyvolá větší kompenzaci, než je způsobená škoda a nemůže mít 
za následek nerozumné náklady hrazení prodejcem nebo výrobcem. 
Společnost si vyhrazuje právo zrušit záruku, pokud do zařízení byl proveden 
zásah třetí stranou (tj. mimo dílnu nebo opravářským subjektem 
neschváleným námi) nebo modifikace byly provedeny bez našeho písemného 
souhlasu. Také si vyhrazujeme právo zrušit záruku v případě použití, které 
neodpovídá návodu na použití dodanému spolu se zařízením v době prodeje. 
Jakákoliv právní záruka, jako taková, která je popsána v článku 1641 
Občanského zákoníku je použitelná. Jakkoliv text, který vstupuje v platnost 
poté, co tato záruka byla vytištěna (podmínky kterého jsou částí 
standardního zákona nebo objednávky) se bude automaticky používat, i když 
se odlišuje od tohoto textu.  
 



 
Záruka se nevztahuje na následující okolnosti:  
• Normální opotřebení opotřebitelných součástek, jako pěnové podložky, 
pásy a filtrační sáčky, 
   baterie, ložiska 
• Elektrická poškození způsobená špatným elektrickým připojením. 
• poškození v důsledku nárazu. 
• Za žádných okolností záruční lhůta na zařízení nebude prodloužena nebo 
obnovena v důsledku opravy nebo náhrady podle těchto záručních podmínek. 
  
Délka záruky  
 
Délka záruky je stanovena na dva roky od datumu účtenky prvního uživatele.  
 
Předmět záruky  
 
Během výše uvedené záruční lhůty , jakýkoliv komponent uznaný jako vadný 
, bude kompletně opraven výrobcem nebo vyměněn za nový díl. S výhradou 
jakýchkoliv francouzských právních ustanovení, které mohou vstoupit 
v platnost po vytištění této záruky, dopravní a mzdové náklady jsou 
odpovědností uživatele. V případě dílu zaslaného zpátky do dílny zpětné 
dopravní náklady budou odpovědností uživatele, zatímco mzdové náklady 
budou odpovědností výrobce.  
Odstavení zařízení a přerušení používání  v případě jakýchkoli oprav nebudou 
kompenzovány. Za všech okolností právní záruka prodejce zůstává 
použitelná podle článku 4 nařízení č. 78-464 
ze dne 24 března 1978. 
 
Dopravní poškození  
 
Uživatel je vždy zodpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou během 
dopravy. Je na něm, aby zkontroloval, zda zařízení je v perfektním stavu 
před převzetím dodávky zařízení. Za žádných okolností nemůžeme 
zodpovídat za poškození. při dopravě 


