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Bazénový vysavač  
ProStar Vac Smart
Návod
Kladívkový poloautomatický vysavač pro nadzemní bazény. Je určený k čištění dna 
bazénu. Minimální průtok čerpadla od 3,1m3/h, součástí balení je 5,6m hadice. Pro 
bazény s hloubkou od 80 cm do 135 cm. Součástí vysavače je hadice 5,6m. Vysavač 
je kompletně složený z výroby a je možné ho rovnou zapojit. Před spuštěním 
vysavače zkontrolujte spodní disk, zda je řádně uzamčen. Seznam dílů – obrázek 1

Zapojení vysavače

Vypněte filtraci. Na průchod stěnou, případně skimmer, připojte vhodnou redukci 
(G). Lze připojit rovnou na průchod, bez redukce. Poté připojte krátkou modrou 
hadici (A) a otočný čep (B). Dále připojujete hadice dle obrázků na konci návodu.  
Pro bazény s průměrem 366 cm – obrázek 2
Pro bazény s průměrem 457 cm – obrázek 3
Pro bazény s průměrem 549 cm – obrázek 4
Kompletně zavodněte hadice, abyste odstranili všechen vzduch a opět připojte 
hadici k vysavači. Pokud i tak zůstane vzduch ve filtraci, odvzdušněte ji. Při průtoku 
více jak 3,8 m3/h doporučujeme použít regulační ventil. 
Pokud vysavač přestane vysávat nebo je pomalý zkontrolujte, zda má vaše filtrace 
správný průtok. Zkontrolujte, zda není vzduch v hadicích nebo ve filtraci a případně 
filtraci odvzdušněte. Zkontrolujte, zda je disk vysavače ve správné pozici. Pokud 
vysavač nevysává nějaká místa, změňte natočení hadice (E).

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem společnosti Marimex CZ, s.r.o. na 
www.marimex.cz. Chyby v tisku vyhrazeny

CZ

Kontakty
www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz
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Bazénový vysávač  
ProStar Vac Smart
Návod
Kladivkový poloautomatický vysávač pre nadzemné bazény. Je určený na čistenie dna 
bazéna. Minimálny prietok čerpadla od 3,1m3/h, súčasťou balenia je 5,6m hadica. Pre 
bazény s hĺbkou od 80 cm do 135 cm. Súčasťou vysávača je hadica 5,6m. Vysávač je 
kompletne zložený z výroby a je možné ho rovno zapojiť. Pred spustením vysávača 
skontrolujte spodný disk, či je riadne uzamknutý.Zoznam dielov - obrázok 1

Zapojenie vysávača

Vypnite filtráciu. Na priechod stenou, prípadne skimmer, pripojte vhodnú redukciu 
(G). Možno pripojiť rovno na priechod, bez redukcie. Potom pripojte krátku modrú 
hadicu (A) a otočný čap (B). Ďalej pripájate hadice podľa obrázkov na konci návodu.
Pre bazény s priemerom 366 cm - obrázok 2
Pre bazény s priemerom 457 cm - obrázok 3
Pre bazény s priemerom 549 cm - obrázok 4
Kompletne zavodnite hadice, aby ste odstránili všetok vzduch a opäť pripojte 
hadicu k vysávaču. Ak aj tak zostane vzduch vo filtrácii, odvzdušnite ju. Pri prietoku 
viac ako 3,8 m3/h odporúčame použiť regulačný ventil.
Pokiaľ vysávač prestane vysávať alebo je pomalý skontrolujte, či má vaše filtrácie 
správny prietok. Skontrolujte, či nie je vzduch v hadiciach alebo vo filtrácii a 
prípadne filtráciu odvzdušnite. Skontrolujte, či je disk vysávača v správnej pozícii. 
Pokiaľ vysávač nevysáva nejaké miesta, zmeňte natočenie hadica (E).

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti Marimex SK, 
spol. s r.o. na www.marimex.sk. Chyby v tlači sú vyhradené

Kontakty
http://www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk
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Sauger ProStar Vac Smart
Anweisungen

Halbautomatische Ausführung für oberirdische Pools. Reinigt Pool-Boden. 
Mindestpumpendurchfluss ab 3,1 m3/h. Für Pools mit Tiefe ab 80 cm bis 135 cm. Bestandteil 
der Packung ist 5,6 m langer Schlauch. Der Staubsauger ist komplett zusammengesetzt und 
kann direkt angeschlossen werden. Überprüfen Sie vor dem Starten des Staubsaugers die 
untere Scheibe auf ordnungsgemäße Verriegelung. Stückliste - Abbildung 1

Anschließen des Staubsaugers

Schalten Sie die Filtration aus. Verwenden Sie eine geeignete Reduzierung (G) am 
Wanddurchgang oder Skimmer. Kann ohne Reduzierung direkt an den Durchgang 
angeschlossen werden. Dann verbinden Sie den kurzen blauen Schlauch (A) und den 
Drehzapfen (B). Schließen Sie als nächstes die Schläuche am Ende des Handbuchs
Für Schwimmbäder mit einem Durchmesser von 366 cm - Abbildung 2
Für Schwimmbäder mit einem Durchmesser von 457 cm - Abbildung 3
Für Schwimmbäder mit einem Durchmesser von 549 cm - Abbildung 4
Entleeren Sie die Schläuche vollständig, um die gesamte Luft zu entfernen, und 
schließen Sie den Schlauch wieder an den Staubsauger an. Wenn Luft im Filter 
verbleibt, bluten Sie es aus. Bei einer Durchflussmenge von mehr als 3,8 m3/h 
empfehlen wir die Verwendung eines Regelventils.
Wenn der Staubsauger aufhört zu saugen oder langsam ist, überprüfen Sie, ob 
Ihre Filtration einen ordnungsgemäßen Durchfluss hat. Auf Luft in den Schläuchen 
prüfen oder filtern und eventuell den Filter entlüften. Vergewissern Sie sich, dass 
sich der Staubsauger in der richtigen Position befindet. Wenn der Staubsauger 
nicht saugt, wechseln Sie den Schlauch (E).

Die Garantiebedingungen unterliegen der Marimex CZ, s.r.o. unter www.marimex.
cz. Druckfehler sind vorbehalten

Kontakte
htto://www.marimex.cz

Kundencenter
tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz
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Odkurzacz Prostar Vac Smart
Instrukcja

Hammer półautomatycznej odkurzacz dla powyzszego basenów naziemnych. Jest on 
przeznaczony do czyszczenia dna basenu. Minimalna wydajność pompy od 3,1 m3/h, przy 
czym opakowanie zawiera wąż 5,6 m. Dla basenów o głębokości od 80 cm do 135 cm. 
Część przewodu odkurzacza wynosi 5,6 metrów. Odkurzacz jest całkowicie składa się 
z produkcji i może być bezpośrednio zaangażowany. Przed uruchomieniem odkurzacza, 
sprawdź spód płyty, jeśli jest prawidłowo zablokowana.Lista części - rysunek 1

Odkurzacze zaangażowanie

Wyłącz filtrowanie. Na ścianie przejście lub skimmera podłączyć odpowiedni 
adapter (G). Można podłączyć bezpośrednio do przejścia, bez redukcji. Następnie 
dołączyć krótkie wąż (A), a oś obrotu (B). Ponadto podłączenie węży, jak pokazano 
na końcu instrukcji.
Dla basenów o średnicy 366 cm - rysunek 2
Dla basenów o średnicy 457 cm - rysunek 3
Dla basenów o średnicy 549 cm - rysunek 4
Nawadniać całkowicie węża, aby usunąć całe powietrze i podłączyć wąż 
do odkurzacza. Jeśli nadal pozostają w filtrze powietrza, należy odpowietrzyć ją. 
Podczas przepływu większej niż 3,8 m3/h, zaleca się stosowanie zaworu sterującego.
Jeżeli odkurzacz przestaje odkurzanie czy jest powolny, upewnij się, że masz 
prawidłową filtrację przepływu. Upewnij się, że nie ma powietrza w wężu lub filtracji 
i ewentualnie filtrowania przeciekami. Upewnij się, że Disk Cleaner w prawidłowym 
położeniu. Jeśli nie czyszczenia opon niektóre miejsca, zmienić kierunek węża (E).

Warunki gwarancyjne są regulowane przez spółkę Marimex CZ, Ltd. na www.
marimex.cz. Błędy drukarskie

Kontakt
http://www.marimex.cz

Centrum obsługi klienta
tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz
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Prostar Vac SMART vacuum
Instruction

Hammer-head semi-automatic pool vacuum for non-recessed pools. Cleans the 
bottom of the pool. Minimum pump flow rate from 3.1 m3/h. For pools with a 
depth of 80 cm to 135 cm. Package includes a 5.6 m hose. The vacuum cleaner is 
completely composed and can be connected directly. Before starting the vacuum 
cleaner, check the lower disk for proper locking. Parts list - figure 1

Connecting the vacuum cleaner

Turn off filtration. Use a suitable reduction (G) on the wall passage or skimmer. 
Can be connected straight to the passage, without reduction. Then connect the 
short blue hose (A) and the pivot pin (B). Next, connect the hoses at the end of the 
manual
 For swimming pools with a diameter of 366 cm - figure 2
For swimming pools with a diameter of 457 cm - figure 3
 For swimming pools with a diameter of 549 cm - figure 4
Completely drain the hoses to remove all air and reconnect the hose to the vacuum 
cleaner. If air remains in the filter, bleed it out. With a flow rate of more than 
3.8 m3/h, we recommend using a control valve.
If the vacuum cleaner stops sucking or is slow, check that your filtration has a 
proper flow. Check for air in the hoses or filter and possibly bleed the filter. Make 
sure the vacuum cleaner disk is in the correct position. If the vacuum cleaner does 
not vacuum, change the hose (E).

The warranty terms are governed by the Marimex CZ, s.r.o. at www.marimex.cz. 
Print errors are reserved

Contact
http://www.marimex.cz

Custome Centre
tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz
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Tisztító ProStar Vac Smart
Utasítás

Hammer félautomata porszívó föld feletti medencékhez. Úgy tervezték, hogy 
tisztítsa meg a medence aljára. A minimális szivattyú 3,1 m3/h, a csomag tartalmaz 
egy 5,6 m-es tömlő. Mert medencék mélysége 80 cm-től 135 cm-t. Része a 
porszívó tömlő 5,6 méter. A porszívó teljesen áll a termelés és közvetlenül részt. 
Megkezdése előtt a porszívót, ellenőrizze az alsó a lemez, ha megfelelően zárva. 
Alkatrészlista - 1. ábra

Bevonása tisztítószerek

Kikapcsolása szűrés. A folyosón fal vagy sikló, csatlakoztassa a megfelelő adapter 
(G). Akkor csatlakoztassa közvetlenül a folyosón, csökkentés nélkül. Ezután csatolja 
a rövid kék tömlőt (A) és a tengely (B). Továbbá Csatlakozócső az alábbi ábra a 
kézikönyv végén.
Medencékhez átmérőjű 366 cm - 2. ábra
Medencékhez átmérőjű 457 cm - 3. ábra
Medencékhez átmérőjű 549 cm - 4. ábra
A szemet teljesen tömlő ki minden levegőt, és csatlakoztassa a tömlőt a porszívó. 
Ha még mindig a légszűrőt, szellőző azt. Során az áramlás nagyobb, mint 3,8 m3/h 
használatát javasoljuk a szabályozó szelep.
Ha a porszívó leáll porszívózás vagy lassú, győződjön meg róla, hogy a megfelelő 
szűrés. Győződjön meg róla, nincs levegő a tömlő vagy szűréssel és esetleg szűrés 
vérzik. Ellenőrizze, hogy a lemez tisztább a megfelelő helyzetben. Ha nem fárad 
tisztább néhány helyen változtatni az irányt a tömlő (E).

Garanciális feltételek által szabályozott vállalat MARIMEX CZ, Ltd. A www.marimex.
cz. A nyomdai hibák.

Érintkezés
http://www.marimex.cz

Ügyfélközpont
tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz
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INFRASAUNY Marimex

system
3S

vario
180⁰

harmony
L  D

Výběr z více

než 20 modelů

Infrared sauna Marimex

Range of more 
than 20 models

Více informací o značkovém zboží Marimex a prodejních místech najdete na www.marimex.cz a www.marimex.sk.
For more information about Marimex products and sales points please visit www.marimex.cz or www.marimex.sk.
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VÍŘIVKY Marimex

Výběr z více

jak 20 modelů

Výběr z více

než 12 modelů

Více informací o značkovém zboží Marimex a prodejních místech najdete na www.marimex.cz a www.marimex.sk.
For more information about Marimex products and sales points please visit www.marimex.cz or www.marimex.sk.

Inflatable SPA Marimex

Range of more 
than 12 models
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TRAMPOLÍNY Marimex

Více informací o značkovém zboží Marimex a prodejních místech najdete na www.marimex.cz a www.marimex.sk.
For more information about Marimex products and sales points please visit www.marimex.cz or www.marimex.sk.

Trampolines Marimex

Range of more 
than 12 models

Výběr z více

než 20 modelů
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