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1 Ostrzeżenie 

Przeczytaj tę instrukcję zanim użyjesz odkurzacza basenowego iCleaner 200 D. 

 

 

Aby uniknąć obrażeń ciała przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub 

naprawczych należy upewnić się, że zasilanie odkurzacza jest odłączone. 

 

ICleaner-200 D jest zaprojektowany z myślą o stosowaniu go tylko i 

wyłącznie w basenie. Każda inna próba użycia jest zabroniona i skutkuje 

unieważnieniem gwarancji. 

 

Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się pływania w basenie podczas gdy 

iCleaner-200 D jest uruchomiony. 

 

Nie można pozwolić aby doszło do kontaktu z wodą panelu zasilającego. 

Zalecane jest, trzymać go w suchym zacieniowanym miejscu. 

 

Podczas używania urządzenia, panel zasilający oraz wózek na odkurzacz 

musi być oddalony od krawędzi basenu na odległość minimum 3-ech 

metrów 

 

Ze względu na bezpieczeństwo, zabrania się używać iCleaner-200 D 

podczas burzy 

 

Użytkownik jest upoważniony jedynie do przeprowadzania konserwacji 

opisanych w niniejszej instrukcji. Wszelka manipulacja przy panelu 

zasilania lub silniku odkurzacza powoduje utratę gwarancji 

 

Przed włączeniem zasilania, upewnij się, że iCleaner-200 D jest w pełni 

zanurzony w wodzie 

 

Jeżeli iCleaner-200 D nie będzie używany przez dłuższy czas, należy 

odłączyć zasilanie, utrzymać go w czystości i umieścić go w bezpiecznym 

suchym i dobrze wentylowanym miejscu 

 

Jeżeli iCleaner-200 D  przestanie działać odnieś się do 6 rozdziału 

„Rozwiązywanie Problemów”. Jeśli przyczyna nie będzie znana, należy  

skontaktować się z dystrybutorem 

 

Optymalna temperatura wody podczas używania iCleaner-200 D 

wynosi od 10℃ do 32℃. Należy unikać bezpośredniego światła 
słonecznego, gdy urządzenie nie jest używane. 

 

ICleaner-200 D jest odpowiedni do basenów nie głębszych niż 3 

metry. 

 

Podczas wyciągania iCleaner-200D z wody należy używać uchwytów 

odkurzacza. Zabrania się podnosić urządzenie za kabel zasilający aby 

uniknąć unieważnienia gwarancji. 
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2 Opis produktu 

 
2.1 Funkcje 

 Czyszczenie automatyczne: tryb domyślny jest automatyczny, jednak można to zmienić 

za pomocą pilota zdalnego sterowania. Gdy pilot nie jest używany, iCleaner-200D  

powróci do trybu automatycznego. 

 Czyszczenie ogólne: iCleaner-200 D nie tylko czyści dno basenu, ale także czyści ściany, 

w tym samym cyklu pracy, iCleaner-200D  filtrując wodę zbiera brud do worka 

filtracyjnego. 

 Czas czyszczenia: Można wybrać jeden z trzech dostępnych opcji czasu cyklu 

czyszczenia za pomocą pilota(4h, 6h lub 8h). ICleaner-200 D  wyłącza się 

automatycznie, gdy wybrany czas cyklu się skończy. Panel zasilania musi być wyłączony 

ręcznie. 

 Czyszczenie ręczne: pilot zdalnego sterowania może być używany do natychmiastowego 

czyszczenia określonych obszarów. 

 Bezpieczeństwo (poza wodą): Jeżeli iCleaner-200 D wykryje, że jest poza wodą, 

automatycznie hamuje wirnik do momentu, aż zupełnie się zatrzyma w 25 sekund. 

 Bezpieczne wyłączenie: iCleaner-200 D momentalnie zatrzyma wirnik, gdy napotka na 

opór.   

 

2.2 Parametry 

 
Model iCleaner-200 D 

Napięcie Wejściowe 100-240VAC, 50-60Hz 

Moc Znamionowa 350W 

Czas Cyklu Czyszczenia 4H/6H/8H 

Standardowa Długość Kabla 40m 

Worek Filtracyjny Standard: 70um 

Wydajność Pompy Wodnej 40m3/h 
Szybkość Poruszania Się 15m/min 

Wodoodporność Host: IP68 

Optymalna Temp. 

Przechowywania 
0~40℃ 

Optymalna Temp. Pracy 10~32℃ 

Rozmiar（L*W*H） 845,8*264*452,5mm 

Rozmiar Opakowania 

(L*W*H) 

931*574*433mm 

Waga Brutto 37,5kg 

 

2.3 Lista części 

2.3.1 Części główne 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Pic.2.3.1)  
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(Pic. 2.3.2) 

 

2.3.2 Części panelu zasilania 

 

 
(Pic. 2.3.3) 

  



S t r o n a  | 6 

 

3 Lista Zestawu  

 

Numer Nazwa części Ilość Uwagi 

1 Główne Urządzenie 1  

 

 

 

 

Części Główne 

2 Zasilacz 1 

3 Pilot Sterowania 1 

4 Bateria 1 

5 Ochrona Wirnika 2 

6 Instrukcja Obsługi 1 

7 Karta Gwarancji 1 

8 Certyfikat Jakości 1 

9 Kabel 1 

10 Wirnik 2  

Części Zamienne 
11 Torba Filtracyjna 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pic. 3.2.1) 

 

4 Obsługa Produktu 
 

4.1 Podłączenie zasilania 

 Podłącz kabel do gniazdka panelu zasilania (patrz Pic. 4.1.1),  następnie podłącz panel 
zasilania do zewnętrznego źródła zasilania 100V / 240V z 50 / 60Hz (patrz Pic.4.1.2). 
Kompletne połączenia znajduje się na Pic.4.1.3. 

 

Uwaga: Nie dopuść aby panel zasilania wszedł w kontakt z wodą. Upewnij się, że panel zasilania jest 

przechowywany w zacienionym, suchym i przewiewnym miejscu. (Patrz Strona 1. Ostrzeżenie). 

 

(Pic. 4.1.1)     (Pic. 4.1.2) 
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4.2 Procedura uruchamiania 

 

1. Umieść iCleaner-200 D w basenie: musisz 

poruszać nim według Pic.4.2.1, aby upewnić się, że 

nie ma powietrza wewnątrz urządzenia. Następnie 

iCleaner-200 D samoistnie opadnie na dno basenu. 

 

(Pic. 4.2.1) 
 

 

2. Start: Naduś przycisk “ON”, aż dioda 

“POWER” oraz “1h” cyklu czyszczenia się zaświeci 

(patrz  Pic.4.2.2). Możesz wybrać 4H 6H lub 8H cykl 

czyszczenia za pomocą przycisku“ ” na pilocie 

zdalnego sterowania. Po wybraniu opcji, na panelu 

zasilania zaświeci się odpowiednia dioda 

(Pic. 4.2.2) 
 

 

 

4.3 Właściwe wyłączenie i konserwacja 

 

1. Aby wyłączyć iCleaner-200 D: Przełącz przycisk „POWER” na panelu zasilania 

iCleaner-200 D. Gdy urządzenie zakończy pracę, powoli pociągnij kabel zasilający, aż 

zobaczysz uchwyty odkurzacza (Pic.4.3.1), następnie pociągnij za nie iCleaner-200 D i 

wyciągnij go z basenu. 

 

 

 
(Pic. 4.3.1) 

 



S t r o n a  | 8 

 

 

2. Czyszczenie iCleaner-200 D: Ostrożnie odwróć iCleaner-200 D na podłodze, 

odbezpiecz zatrzask na płycie podstawy (Pic4.3.2) i wyciągnij worek filtracyjny 

(Pic.4.3.3), opłukaj worek, wyczyść miejsce na worek filtracyjny oraz jego brzegi. 

Umieść suchy worek z powrotem na miejsce i załóż płytę podstawy. 

 
Uwaga: Podczas ponownego montażu worka filtrującego do podstawy, należy upewnić się, że długie boki filtra 

workowego są gładkie, aby zapewnić łatwe dopasowanie do podstawy iCleaner-200 D. 

 

 
   (Pic. 4.3.2)             (Pic. 4.3.3) 
 

3. Przechowywanie iCleaner-200 D: Gdy iCleaner-200 D jest suchy, odłącz kabel zasilający, 

zwiń go ręcznie i odłóż na odkurzaczu, następnie umieść iCleaner-200 D w suchym, 

dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli posiadasz wózek na odkurzacz basenowy, umieść na 

nim iCleaner-200 D oraz kabel zasilający. Szczegóły patrz Pic.4.3.4 
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4.4 Pilot Zdalnego Sterowania 

 

Pilot zdalnego sterowania (Pic. 4.4.1) zawiera: 

 

 

Przycisk wł/wył 

Włącz lub wyłącz iCleaner-200 D  

 

Przyciski kierunkowe 

Kontroluj iCleaner-200D za pomocą 

kierunków: Do przodu  w lewo 

w prawo . 

 

Przycisk cyklu czyszczenia. 

Wybierz jeden z trzech cyklów pracy: 

4h/6h/8h 

 

Funkcja czyszczenia dna. 

Aby czyścić tylko dno wciśnij . 

Żeby przywrócić domyślną funkcję 

czyszczenia schodów, ścian i dna 

wyłącz iCleaner-200 D i ponownie 

włącz za pomocą  

 

4.5 Wtyczka kabla zasilającego 

 

 

Krok 1. 

 Włóż wtyczkę kabla do 

iCleaner-200 D. (Pic.4.5.1) 

 

(Pic. 4.5.1)  

 

Krok 2.  

 Wkręć wtyczkę zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

(Pic.4.5.2) 

(Pic. 4.5.2)  
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5 Konserwacja 

 
5.1 Wirnik 

 Zmień wirnik, jeśli stary jest uszkodzony bądź zepsuty. 

 

 

Krok 1. 

 Odkręć ochronę wirnika 

Zgodnie ze wskazówkami 

zegara aby zdjąć go z iCleaner-

200 D (Pic.5.1.1) 

 

(Pic 5.1.1) Krok 2. 

 Użyj śrubokręta krzyżowego 

aby usunąć śrubę wirnika, tak 

jak na rysunku. (Pic.5.1.2) 

 

 

Krok 3. 

 Zamieć wirnik na nowy i złóż 

ponownie wszystkie elementy. 

(Pic. 5.1.2) 
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5.2 Koła PU (poliuretanowe) 

 

 Wymień gąbkę PU z kół, jeśli są bardzo uszkodzone lub popsute. 

 

 

 

Krok 1. 

 Odwróć iCleaner-200 na podłodze, zdejmij 

płytę podstawy.(odepnij zatrzask aby odblokować 

płytę podstawy. (Pic.5.2.1) 

Krok 2.  

 Zdejmij siatkę filtracyjną z 

iCleaner-200 podczas naduszenia na 

zatrzask, tak jak na (Pic. 5.2.2) 

 

 

Krok 3. 

 Używając śrubokręta krzyżowego oraz 7-

mio milimetrowego klucza oczkowego odkręć 6 

śrub i zakrętek na pokrywie bocznej, następnie je 

zdejmij. (Pic. 5.2.3) 

Krok 4. 

 Zdejmij szczotki (Pic. 5.2.4) 

 
 Krok 5.  

  Zsuń stare gąbki PU z koła i zamień je na 

nowe. (Pic. 5.2.5) 

Krok 6. 

 Zamontuj szczotki na osi kół 

(Pic.5.2.6) 

 

 

Krok 7. 

 Zamontuj elementy transmisyjne i osłony 

boczne do korpusu odkurzacza (Pic.5.2.7) 

Krok 8. 

 Przymocuj elementy transmisyjne i 

osłony boczne do korpusu jednostki za 

pomocą śrub i nakrętek (Pic.5.2.8) 

 

 

Krok 9. 

 Włóż siatkę filtracyjną do iCleaner-200, 

wciśnij zatrzask. (Pic.5.2.9) 

Krok 10. 

 Umieść płytę podstawy w iCleaner-

200, dociskając do urządzenia do momentu, 

aż zatrzask się zamknie.(Pic.  
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Zamiana gąbek PU na kołach zakończona. 

 

5.3 Płytka Wlotu Wody 

 Wymień płytki wlotu wody jeśli są zniszczone (Pic 5.3.1) 

 

Krok 1. 

 Wyjmij płytę podstawy z 

iCleaner-200 D oraz worek 

filtracyjny, następnie otwórz 

zbiornik retencyjny w pozycji 

pionowej i delikatnie wysuń go 

z jednego końca i ostrożnie 

wyciągnij z urządzenia.  

 

(Pic. 5.3.1) 

 

 

 

Krok 2. 

 Włóż jeden koniec płyty 

zbiornika retencyjnego w 

otwory na płycie podstawy a 

następnie analogicznie zrób to z 

drugim końcem płyty zbiornika 

i upewnij się, że nie wygina się 

do zewnątrz (jeśli tak jest, lekko 

dociśnij krawędzie, aż się 

zatrzaśnie). 

 
Uwaga: Prawidłowe umieszczenie zbiornika patrz 

(Pic.5.3.2) 

 

(Pic. 5.3.2)  

 

5.4 Torba Filtracyjna 

 
 Gdy torba filtracyjna jest brudna  

jak zna pic. 5.4.1 lub jeśli worek 

został uszkodzony wróć do punktu 

4.3.2 Wymiana Torby Filtracyjnej. 

 

 

 (Pic. 5.4.1) 

 

  

Dziura 
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6 Rozwiązywanie Problemów i Światła Ostrzegawcze 

 
Różne usterki Powód Rozwiązanie Uwagi 

iCleaner-200D Nie 

działa 

Gniazdo nie jest 

podłączone 
Podłącz przewód 

zasilający 

Należy wyłączyć 

zasilanie przed 

wykonaniem 

jakichkolwiek prac 

serwisowych 

iCleaner-200 D 

Podłączenie jest 

niewłaściwe 
Sprawdź połączenie 

kabla 

Słabo pompuje Wirnik jest 

zablokowany lub 

zanieczyszczony 

Wyczyść wirnik 

Wirnik jest 

uszkodzony 
Wymień wirnik 

Worek filtracyjny jest 

pełny 

Wyczyść worek 

filtracyjny 

iCleaner-200 D nie 

jedzie po linie prostej 

Napęd taśmowy jest 

poluzowany lub 

ułamany po jednej 

stronie 

Wymień pasek 

napędowy 

Worek filtracyjny jest 

pełny 
Wyczyść worek 

filtracyjny 

iCleaner-200 D Nie 

wjeżdża pod ścianę 

Worek filtracyjny jest 

pełny 
Wyczyść worek 

filtracyjny 

Napęd taśmowy jest 

poluzowany lub 

ułamany 

Wymień pasek 

napędowy 

Koła PU są zużyte Wymień koła pokryte 

gąbką 

Oś tulei jest zużyta Wymień tuleje osi 

iCleaner-200 D nie 

opada na dno. Nie 

zanurza się 

Koła nie są 

wystarczająco 

namoknięte 

Należy trzymać 

odkurzacz 

do momentu aż koła 

nasiąkną wodą (około 

5-15 minut) 

W środku urządzenia 

jest powietrze 

Kołysaj w wodzie 

iCleaner-200 D  aż 

powietrze się 

ulotni 

Brud wypada przez 

osłonę wirnika. 

Brzeg worka 

filtracyjnego jest 

poluzowany lub 

pęknięty. Brud jest 

zbyt drobny dla worka 

filtracyjnego 

 

Wymień uszkodzony 

worek filtracyjny 

 

Uwaga: Panel zasilający musi być odłączony od zasilania przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności 

konserwacyjnych iCleaner-200 D. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w razie problemów nieopisanych w 

rozdziale Rozwiązania Problemów i Światła Ostrzegawcze. 
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Światła kontrolne Niepowodzenie Rozwiązania 

Migające zielone światło 

iCleaner-200 D został 

zatrzymany z powodu 

braku wody 

Zawróć iCleaner-200 D na 

głębszą wodę i zrestartuj 

go 

Migające żółte światło 
Silnik pompy jest 

przegrzany 

Skontaktuj się z dostawcą 

w celu uzyskania pomocy 

Migające niebieskie 

światło 
Robot jest do góry nogami 

Przewróć iCleaner-200 D 

na koła i zrestartuj go 

używając pilota zdalnego 

sterowania lub 

przełącznika zasilania. 

Migające zielone i 

niebieskie światło 
Silniki kół są przeciążone 

1. Sprawdź silniki kół, 

napęd oraz pasy 

napędowe. 

2. Usuń 

zanieczyszczenia lub 

wymień części 

zamienne i ponownie 

uruchom iCleaner-200 

D 

Migające niebieskie 

zielone i żółte światło 

Pompa wody jest 

przeciążona 

1. Wyłącz urządzenie, 

sprawdź czy nie ma 

zanieczyszczeń w 

wirniku albo czy nie 

jest uszkodzony. 

2. Wyczyść lub wymień 

wirnik, następnie 

zrestartuj iCleaner-200 

D 

 

 

7 Lista Bezpieczeństwa 

 
 Proszę wyłączyć iCleaner-200 D zgodnie z rozdziałem 4.3 po zakończeniu czyszczenia 

na basen. 

 Po użyciu, proszę sprawdzić i oczyścić wirniki łopatek kierujących według rozdziału 5.1. 

 Jeśli nie zamierzasz korzystać z iCleaner-200 D przez dłuższy okres czasu, należy 

upewnić się, że iCleaner-200 D i panel zasilania jest wyłączony. Ponadto 

przechowywać go w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w 

temperaturze od 0- 40 ℃. 

 Jeśli chcesz ponownie użyć iCleaner-200 D po dłuższym okresie przechowywania, 

należy najpierw sprawdzić iCleaner-200 D pod względem widocznych uszkodzeń 

(pęknięcia i rdzy). Po upewnieniu się, iż iCleaner-200 D jest wolny od uszkodzeń, 

uruchom go, i jeśli działa zgodnie z oczekiwaniami, zostaw go w trybie automatycznym. 

 Jeśli iCleaner-200 D wymaga naprawy, należy skontaktować się z lokalnym 

dystrybutorem adam.@h2oshop.pl. 
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