
 

          

Jezírkový vysavač Aqualogistik Profi 

 
Zvláště vhodný pro větší jezírka, sací hadice volně pluje, tím je zajištěna volnost 
pohybu při vysávání. Výkonné čerpadlo umožňuje přečerpávání vody i na vysoko  
položená a velmi vzdálená místa. 

 
 Robustní celokovová konstrukce pro každodenní použití 

 Silný sací výkon pomocí výkonného čerpadla s oběžným kolem 

 Odstraňuje i bláto a větší nečistoty 

 Velký separátor kamenů jako ochrana čerpadla 

 Vstupní a výstupní konektor na hadice o průměru 38 mm 

 Vysavač je pojízdný na stojanu z nerezové oceli s rukojetí 

 Vysavač je dodáván bez příslušenství (hadice, tyče, hubice) 

 Hmotnost 35 kg 

 Příkon 750W / 230V / 50Hz 

 Sací výkon 5 700L/h 

 

 
 
 



 

 
 

Elektrické zapojení 
elektrická přípojka 230 V, 50 Hz, 16 A, hlavní pojistka s Fi 0,03 A 
 

Instalace a montáž 
Vysavač je dodáván kompletně smontovaný na mobilním základním rámu. 
Před převzetím zkontrolujte všechny části vysavače, zda jsou úplné a nepoškozené. 
 
1. Naplňte separátor kamenů úplně vodou přes horní plnicí hrdlo. 
2. Ujistěte se, že všechny šroubové spoje na separátoru a hadice na tryskách  
    čerpadla jsou správně utaženy a nasazeny. Netěsné šroubové spoje mohou 
    vést k protékání vody a chodu oběžného kola nasucho. 
3. Umístěte vysavač na pevném a rovném povrchu, aby se během provozu nepřevrátil. 
4. Hadice umístěte do jezírka tak, aby nehrozilo zakopnutí a zranění. 
5. Před zasunutím zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že je spínač v poloze "O". 
6. Zapněte vysavač a začněte vysávat. 
 
POZOR!  
Nenechávejte čerpadlo běžet nasucho!!! 
Při chodu na sucho se oběžné kolo během velmi krátké doby zničí! 
Separátor je nutné pravidelně kontrolovat a odstraňovat nečistoty! 
 
Pracovní postup 
Voda se nasává buď přes konec hadice nebo nasazenou sací hubici.  
Jako volitelná výbava je k dispozici  sací zvon, který je vhodný pro čištění vrstev 
kačírku v pobřežních mělčinách. Sací hubici doporučujeme pro hladké povrchy v jezírku. 
Pomocí teleskopické tyče uživatel snadno dosáhne na dno a boční stěny jezírka  
a bezpečně odsaje kaly, řasy, zbytky rostlin atd.  
Voda nejprve prochází separátorem kamínků. V separátoru voda stoupá nahoru  
a kameny se ukládají ve spodní části. Voda pak protéká dále pomocí  čerpadla.  
Za čerpadlem musí být připojena výpustní hadice (hadice není součástí dodávky).  
Doporučujeme robustní spirálovou hadici (vnější x vnitřní průměr: 38 mm x 25 m (1 ½"). 
 
Při ucpání hadic jednoduše zapnete zpětný chod a dojde k pročištění hadic. 
 
Při odsávání nečistot je třeba dbát na to, aby se kal nerozvířil a nečistoty se znovu 
nerozpouštěly ve vodě. Odčerpanou vodu nevracejte zpět do jezírka, a to ani 
přefiltrovanou, protože plyny a dusík z kalu se také dostanou zpět. 
Množství kyslíku v jezírku může v důsledku vracející se špinavé vody prudce klesnout.  
V důsledku nedostatku kyslíku hrozí nebezpečí rybám a dalším tvorům!   
Uvolňování živin může vést k nekontrolovanému růstu řas. 
Znečištěnou vodu lze použít k zalévání zahrady nebo vypustit do kanalizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Příslušenství 
 
Sací zvon 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stěnová/dnová sací hubice  

 
 
Teleskopická tyč 2,4 – 4,8 m 
 

 
 
 
 

Bazénová hadice modrá 38 mm 
 



 

 
Údržba 
Při všech údržbářských a servisních činnostech musí být systém odtlakován  
a odpojen od přívodu elektřiny. 
Po prvním použití a poté alespoň každé 3 měsíce zkontrolujte těsnost spojů, šroubů 
a elektrické funkce. Je třeba dodržovat všechny místní bezpečnostní předpisy. 

 

Náhradní díly 

Při objednávání náhradních dílů prosíme uvádějte: 

1. Výrobní číslo, je uvedeno na štítku. 

2. Rok výroby. 

3. Označení dílu ze seznamu náhr. dílů nebo číslo dílu ve schématu viz obr. níže. 
      Díly podléhající opotřebení, např. hubice, hadice nebo oběžné kolo nejsou součástí  
      záruky! 
 
 

      Náhradní díly – součásti oběžného kola hnací jednotky 

 
 
Náhradní oběžné kolo 

 

 

 
 



 

 

 
Záruka 
Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců  
ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti. Na rotor a kryty rotoru 
je záruka 6 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla 
způsobena uživatelem, bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Reklamaci vadného 
výrobku lze uplatnit pouze s originálem dokladu o nákupu.  Záruka se nevztahuje na 
poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje  
a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným 
mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu,  
za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi 
prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné 
náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. Reklamace týkající se 
poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně 
sepsán protokol o poškození s dopravcem.  
Jezírkový vysavač Aqualogistik Profi odpovídá platným normám. 
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