
 

 

NAVODILA ZA UPORABO – SESALEC ORCA 50 
 

 

Čestitamo vam ob nakupu vašega novega robotskega sesalca Aqualux!  

Robotski sesalec je pripravljen za priključitev in uporabo.  

Sesalec Orca 50 je odličen za sesanje vseh tipov bazenov z ravnim dnom. Opremljen je z 
veliko filtrirno vrečko, ki je primerna za večkratno čiščenje. 

Prosimo, da pred uporabo preverite vsebino embalaže. V kolikor manjkajo deli ali so 
poškodovani se obrnite na prodajalca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 

 
 

1. Specifikacije 

Maksimalna globina delovanja: 1,2 m; Maksimalna velikost bazena: 7,30 x 3,60 m; 
Vhodna napetost: 100-130V AC / 200-230V AC 
Izhodna moč: <20VDC 

 
2. !!Opozorila!! 

 
2.1 Preverite lokalne varnostne predpise za uporabo bazenov 
2.2 Napajalna točka (vtičnica) naj bo najmanj 3,5 m od roba bazena 
2.3 Prepričajte se, da so električni vtiči pravilno ozemljeni 
2.4 Vtičnica na katero bo priključena napajalna enota bazenskega robota naj bo 

vezana preko FID stikala (stikalo na diferenčni tok 30mA)  
2.5 Napajalna enota ne sme biti v vodi 
2.6 Robotskega sesalca ne prižigajte izven vode 
2.7 Pred vzdrževanjem se prepričajte, da je napajanje izklopljeno  
2.8 Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali poškodovane napajalne enote 
2.9 Naprave ne uporabljajte med uporabo bazena (med kopanjem v bazenu) 
2.10 Za uporabo v vodi s temperaturo med 5 in 36°C 

 
3. Vsebina 

 
1. Robotski sesalec ORCA 50 
2. Napajalna enota 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. Začetek 

 
Vaša naprava je v originalni embalaži že povsem sestavljena in pripravljena za 
uporabo.  

 

 
1. Napajalno enoto postavite nekje na sredinsko točko vašega bazena in nekaj 

metrov stran od roba bazena. 

2. Robotski sesalec postavite v bazen in počakajte da se popolnoma potopi. Po 
potrebi ga lahko ročno potopite. 

3. Za optimalno delovanje postavite sesalec na mesto v bazenu, ki je najbolj oddaljeno od 
točke napajanja. To je pravilno nastavljena in potrebna dolžina kabla, ki jo potrebuje 
robot za sesanje celotnega bazena. Odstranite dodaten plavajoči kabel iz bazena in v 
bližini napajalne enote namestite priložene kabelske pritrdilne elemente za večkratno 
uporabo. OPOMBA: Če pustite dodatni kabel v bazenu, boste povečali možnost 
zapletanja le-tega. 

4. Priključite napajalno enoto v najbližjo ozemljeno vtičnico.  
5. Če želite prekiniti ali izklopiti sesalec izključite napajanje. 
6. Čas ciklusa čiščenja je 1 ura. Robotski sesalec se bo samodejno izklopil po 1 uri 

delovanja. Za ponovni zagon drugega ciklusa čiščenja napravo izklopite iz napajanja. 
Počakajte približno 1 minuto dokler se ne izklopi modri LED indikator. Nato napravo 
ponovno priključite v vtičnico. 

7. Za odstranitev sesalca iz bazena potegnite plavajoči kabel in povlecite. Ko dvignete sesalec 
tik pod gladino, ga obvezno primite za ročaj in dvignite iz vode.  

8. Počasi dvignite sesalec in tako pustite, da ujeta voda steče ven.  Po potrebi lahko 
sesalec postavite na rob bazena in tako spustite vso vodo. Odklopite napajalno 
enoto in raztegnite plavajoči kabel. 
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4. Nastavitev smeri in hitrosti 

 
1. Za nastavitev smeri robota zavrtite izstopni pokrov. Upoštevajte, da je smer v katero se robot 

vrti nasprotna od tiste, v katero je usmerjen kazalnik. 
2. Za prilagoditev hitrosti robota uporabite izvijač za vijak na spodnjem delu pokrova. 

Odvijačenje (slika 5.5 & 5.7) poveča hitrost, privijačenje zmanjša hitrost (slika 5.6 & 
5.8). 

3. Za uporabo v okroglih bazenih izstopna pokrova naj ne bosta usmerjena v isto 
smer. Za najbolj učinkovito uporabo naj bo izstopni pokrov na zadnji strani na 
sredini, (slika 5.1) na sprednji strani pa nekoliko zavrten (slika 5.2). 

4. Za uporabo v pravokotnih bazenih izstopna pokrova naj ne bosta usmerjena v isto 
smer. Za najbolj učinkovito rabo naj bo izstopni pokrov na zadnji strani na sredini  
(slika 5.9) na sprednji strani pa povsem zavrten (slika 5.10). 

To so priporočene nastavitve smeri in hitrosti, ki jih je potrebno za optimalno nastavitev 
za uporabo glede na velikost in obliko vašega bazena še prilagoditi. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

6. Čiščenje filtrirne vrečke 

1. Pritisnite gumb na sprednji strani sesalca in odprite pokrov (slika 6.1). Pokrov 
odpirajte do te mere dokler ne zaslišite “klik” in se le-ta ne ustavi (slika 6.2). 

2. Povlecite rdeče jezičke na eni strani (slika 6.3) in povsem dvignite okvir vrečke na 
tej strani (slika 6.4). Ponovite na nasprotni strani. 

3. Izvlecite elastični trak na vrečki iz okvirja (slika 6.5). 
4. Odstranite ostanke znotraj vrečke. Uporabite cev za pršenje vode in očistite vrečko. 
5. Obesite elastični trak vrečke nazaj na okvir. Poravnajte rdeč trak z jezičkom črnega 

plastičnega okvirja. 
 

Povlecite rdeče jezičke in potisnite okvir nazaj v odprtino (slika 6.6). Okvir je povsem 
nameščen, ko jezički sedejo na vrhu (slika 6.7). 
 



 

 
 

7.Očistite rotor. Preverite, da v rotorju ali rešetu nad rotorjem ni kakršnega koli 
tujka. 

 

Odstranite zaščito lopute za čiščenje umazanije ali las na rotorju. Pri tem uporabite ravni 
izvijač (slika 7.1 in 7.2). Po čiščenju ponovno namestite zaščito lopute (slika 7.3.). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
8. Odpravljanje težav 

 
     Težava 

 
      Možni razlogi 

 
 Rešitve 

 
Sesalec se ne 
premika / 
črpalka ne 
deluje 

 
Naprava ni pravilna 
priključena v vtičnico; 
 
 
Neenotna ali nepravilna 
napetost 
 
 
 
Tujek blokira kolesca ali 
rotor sesalca 

 

Preverite delovanje vtičnice tako, da vanjo priključite napravo, za katero 

veste da deluje. 

 

Izključite napajanje za 30 sekund in nato ponovno priključite. 
      Preverite vse povezave od robota do napajanja. 

 
 
 
Odklopite napajanje in izvlecite sesalec iz vode. Odprite ga in 
preverite ali je v rotorju kakšen tujek. Prav tako preverite ali je kakšen 
tujek v kolescih sesalca. 
 

 

Sesalec se 

premika le v eni 

smeri 

 

Tujek blokira kolesca ali 

rotor sesalca 

 
Preverite, ali je napajalna enota priključena.  
Odklopite napajalno enoto in izvlecite sesalec iz vode. Odprite ga in 
preverite ali je v rotorju kakšen tujek. Prav tako preverite ali je kakšen 
tujek v kolescih sesalca. 
 

Sesalec ne 

pobira 

umazanije med 

premikanjem 

nad njo 

Zamašena / polna vrečka. 

Tujek je obtičal v rotorju ali 
rešetu. 

Sesalec se premika 
prehitro. 

Očistite filtrirno vrečko. 
Preverite ali je okvir filtrirne vrečke pravilno nameščen. 

Preverite ali je ujet kakšen tujek v rotorju ali v rešetu nad njim. 

Nastavitev hitrosti prilagodite na nižjo raven. 

 



 

 
NADOMESTNI DELI ZA BAZENSKI SESALEC: 
 

Šifra  Opis Številka 

51331 Zakrivljen ročaj 1 

51091 Izstopni pokrov 2 

51080 Motorček sesalca 3 

51302 Vrhnja lupina 4 

51350 Zapah 5 

51312 Spodnje ohišje sesalca 6 

51151 Stranska kolesa 7 

51342 Odtočna loputa 8 

51050 Valjčne cevi 9 

51040 Okvir filtrirne vrečke 10 

81000 Set tečajev 11 

30100 Napajalna enota 12 

33200 Plavajoči kabel 13 

51030 Filtrirna vrečka 14 

51380 3 kos – fina filtrirna blazinica (opcijsko) 15 
 
 

 


