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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER & VARNINGAR 
 

När du installerar och använder den här elektriska utrustningen ska 
säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive: 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER. 
VARNING! 

 
- LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER i denna bruksanvisning och på 

utrustningen. Om du inte gör det kan det leda till allvarliga eller dödliga skador. 
- Se till att barn inte försöker komma åt roboten medan den används. Övervaka 

noggrant barn och husdjur så att de inte leker med städaren. Detta är inte en 
LEKSAK. Barn ska hållas utom räckhåll från denna robot och dess tillbehör. 

- Låt aldrig barn använda produkten. 
- Den här roboten är inte avsedd att användas av någon med nedsatt fysisk, 

sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de 
inte har fått insyn eller instruktioner om att använda apparaten på ett säkert 
sätt och förstår riskerna. 

- Se till att roboten är helt nedsänkt i vattnet före användning. Den lägsta 
vattennivån som krävs för att driva roboten måste nå över robotens vridbara 
huvud. Att använda roboten när den inte är nedsänkt i vattnet på rätt sätt kan 
skada enheten och upphäva garantin. 

- Maximalt arbetsdjup i vatten är 3 meter (10 fot). 
- Driftvattentemperatur: 5˚C (41˚F) –35˚C (95˚F) 
- Använd endast den löstagbara matningsenhet (extern adapter) som medföljer 

denna robot för att ladda batteriet. 
-    Löstagbar matningsenhet (extern adapter) 
- I USA får den externa adaptern endast anslutas till en matningskrets som är 

skyddad av en jordfelsbrytare (GFCI). Kontakta en kvalificerad elektriker om 
du inte kan verifiera att kretsen är skyddad av en GFCI. Denna GFCI bör 
testas rutinmässigt. För att testa GFCI, tryck på testknappen. GFCI ska 
avbryta strömmen. Tryck på “Återställ” knappen. Strömmen bör återställas. 
Om GFCI inte fungerar på detta sätt är GFCI defekt. Om GFCI avbryter 
strömmen till den externa adaptern utan att testknappen trycks in, flyter en 
jordström som indikerar risken för en elektrisk stöt. Använd inte den externa 
adaptern. Koppla bort den externa adaptern och kontakta tillverkaren för hjälp. 

- I Europa, Australien och Nya Zeeland måste den renare 
strömförsörjningsenheten matas via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell 
restström som inte överstiger 30 mA. Kontakta en kvalificerad elektriker om du 
inte kan verifiera att kretsen är skyddad av en jordfelsbrytare. 
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- Använd inte den här roboten om någon skada upptäcks. 
- Byt ut skadade delar så snart som möjligt. Använd endast delar som är 

certifierade av distributören eller tillverkaren. 
- Stäng av roboten, koppla bort den externa adaptern från strömkällan och 

koppla bort den externa adaptern från laddningsbasen innan du tar bort 
roboten från laddningsbasen. 

- Koppla bort roboten från elnätet och se till att roboten är avstängd innan du 
utför service på den, till exempel rengöring av filtret och 
vridningsjusteringsringen. 

- Det installerade batteriet är ett uppladdningsbart Li-ion-batteripaket. Försök 
aldrig byta ut den. 

- Roboten ska endast laddas med den externa adaptern och laddningsbasen 
som levereras med den här produkten. 

- Hantera INTE roboten, den externa adaptern och laddningsstationen medan 
den laddas med våta extremiteter och utan skor. 

- Du bör inte använda den här roboten när människor/husdjur är närvarande i 
vattnet. 

- ANVÄND INTE den här roboten utan ett intakt filter på plats, annars upphör 
garantin. 

- Sugfångare: Denna robot genererar sug. Låt inte hår, kropp och lösa delar av 
dina kläder komma i kontakt med robotens sughål under dess användning. 

- För aldrig in kroppsdelar, kläder och andra föremål i robotens öppningar och 
rörliga delar. 

- Använd INTE denna robot för att plocka upp giftiga ämnen, brandfarliga och 
brännbara vätskor som bensin och i närvaro av explosiva/brandfarliga ångor. 

- Under inga omständigheter ska du försöka demontera roboten och byta ut 
pumphjulet, motorn eller batteriet själv. 

- För aldrig in fingrar och föremål för att vidröra pumphjulet. 
- Denna robot får inte användas av barn. 
- Batteriet måste tas bort från apparaten innan den skrotas. 
- Denna robot innehåller ett batteri som endast ska tas bort av en kunnig person. 
- Roboten måste kopplas bort från elnätet innan batteriet tas ur. 
- Mer information om bortskaffande av batterier finns i avsnittet "Bortskaffande 

av batterier" i denna handbok 
- Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala förordningar 

eller regler. 
- Roboten innehåller ett underhållsfritt, uppladdningsbart litiumjonbatteripaket 

som måste kasseras ordentligt. Återvinning krävs; kontakta dina lokala 
myndigheter för mer information. 

 
- Extern adapter och laddningsstation: 

 Använd aldrig den externa adaptern och laddningsbasen för något 
annat än att ladda batteriet i roboten som levereras i samma 
förpackning. 
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 Den externa adaptern och laddningsbasen ska inte användas utomhus, och 
den får inte heller utsättas för regn, fukt, vätska eller värme. 

 Transformatorn (eller den externa adaptern) ska placeras utanför zon 1 
 Förvara den externa adaptern och laddningsstationen utom räckhåll för barn. 
 Använd aldrig den externa adaptern och laddningsstationen om någon skada 

upptäcks. 
 Hantera INTE den externa adaptern och laddningsbasen med våta händer. 
 Håll den externa adaptern frånkopplad från strömmen när den inte används. 
 Försök aldrig öppna den externa adaptern. 
 Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess 

serviceagent eller en lika kvalificerad person för att förhindra faror av något 
slag. 

 Se till att roboten är helt torr innan du laddar den. 
 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER. 
VARNING! 
- Denna robot är endast avsedd för användning under vatten; det är inte en allsidig 

dammsugare. Försök INTE använda den för att rengöra något annat än din pool. 
- Använd endast originaltillbehör som medföljer denna produkt. 
- Använd INTE den här roboten direkt efter poolchock. Det rekommenderas att först 

lämna poolen i cirkulation i minst 24-48 timmar. 
- Om du planerar att använda roboten i en saltvattenpool, se till att alla salter är upplösta 

innan du lägger den i vattnet. 
- Det rekommenderas inte att använda denna robot tillsammans med en annan 

automatisk rengörare/rengöringsmedel samtidigt. 
- Undvik att plocka upp hårda, vassa föremål med denna produkt, eftersom de kan skada 

roboten och filtret. 
- För att undvika att skada den externa adaptern och laddningsbasen, försök inte att bära 

roboten i sladden till den externa adaptern eller dra i sladden för att koppla bort den från 
strömkällan och laddningsstationen. 

- Ladda roboten inomhus i ett rent, torrt område med god ventilation och borta från 
solljus. 

- Lämna INTE roboten laddad i mer än 10 timmar. 
- Om roboten inte kommer att användas under en längre tid, ta bort den från 

laddningsbasen och använd en fuktig trasa för att rengöra och torka roboten och dess 
tillbehör. Se till att ladda roboten till mellan 30% och 50% av batterikapaciteten innan 
den lagras. Förvara i ett väl ventilerat område fritt från solljus, värme, antändningskällor, 
kemikalier i poolen och barn. Ladda roboten var tredje månad. 

- Alla åtgärder som rör demontering av vridhuvudet (dvs. avfallshantering) kan endast 
bäras av en auktoriserad tekniker. 
Ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder är inte avsedda att inkludera 
alla möjliga fall för risker och/eller allvarliga skador. Pool-/spaägare bör alltid 
vara extra försiktiga och förnuftiga när de använder produkten. 
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HUR ROBOTEN FUNGERAR 
 
 
 

 

Roboten har ett vattendrivande munstycke längst ner på det vridbara huvudet. Vatten sugs 
först in genom sugmunnen längst ner på roboten, som sedan går genom filtret och släpps ut 
via drivmunstycket. Vattenstrålning från munstycket driver roboten framåt. När roboten stannar 
mot ett hinder som poolväggen, svänger dess sidoklaff och vridhuvudet 180 grader, vilket gör 
att roboten kan röra sig i motsatt riktning. Roboten rör sig i ett generellt rakt mönster i en 
riktning och i ett bågmönster i den andra riktningen. Roboten dammsuger poolbotten när den 
rör sig och samlar skräp i sitt fack. 
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ANVÄNDNING 
Ladda batteriet 

 
VIKTIGT OBS: Ladda roboten helt (ca 5-6 timmar) innan du använder den för första gången. 

 
VARNING! 
 Använd endast den medföljande externa externa adaptern och laddningsstationen. 
 Se till att roboten och laddningsporten är rena och torra före installation. 
 Se till att roboten är avstängd genom att skjuta omkopplaren till OFF-läge innan den laddas. 

 
1. Placera injektionsflaskan på en plan yta. Skjut omkopplaren till OFF-läget. 

 
AV/ 

PÃ  

2. Placera injektionsflaskan på en plan yta. Anslut laddningsstationens uttag till de inbyggda 
laddningsstiften när de är inriktade. VARNING! Var noga med att inte vända 
laddningsbasen. Anslut laddningskabeln till den externa adaptern 

 

3. Anslut den externa adaptern till strömkällan. När roboten börjar ladda blir indikatorlampan 
på den externa adaptern röd. 
Indikeringslampan på den externa adaptern blir grön när roboten laddas. Ladda den i 5-6 
timmar för bästa prestanda. 

 

 
 
 
 
RÖDT ljus - Laddar 
GRÖNT ljus - Laddat 

 Koppla omedelbart bort den externa adaptern från strömkällan om du upptäcker något av 
följande: 

- Stötande eller ovanlig lukt 
- Överflödig värme. 
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- Deformation, sprickor, läckor 
- Rök från någon del 

4. När laddningen är klar, koppla bort den externa adaptern från strömkällan och dra ur 
laddningskabeln från laddningsstationen. 

 
VIKTIGT: Se till att koppla ur laddningsstationen från det vridbara huvudet när laddningen är 
klar. 
Normalt kan roboten arbeta upp till 120 minuter med full laddning. 
OBS: Rengör skräpfacket regelbundet. Överdrivet skräp inuti facket ökar belastningen för 
motordrift och förkortar drifttiden som ett resultat. 

 
OBS: Uppladdningsbart litiumjonbatteri klassificeras som förbrukningsvaror. Den har en 
begränsad livslängd och kommer gradvis att förlora sin kapacitet att hålla en laddning. Därför 
kommer robotens körtid att minska efter upprepad laddning och urladdning under hela 
produktens livslängd. 

 
När batteriets livslängd når sitt slut, se avsnittet ”BORTSKAFFANDE AV BATTERI” för 
instruktioner om hur du avyttrar batteriet och byter ut det vridbara huvudet. 

 
OBS: Låt roboten vila i cirka 30 till 40 minuter innan den laddas igen. 

 

Inställning före användning 
 

Montering av fästbara krattan/borsten 

 
TIPS: Tryck på de två krokändarna för att ta bort krattan/borsten 

 
 

VIKTIGT OBS: Ta bort krattan/borsten efter användning. I annat fall kan de deformeras 
på grund av konstant kompression och kan avbryta robotens rörelse som ett resultat. 
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Justering av banan: Rörinställning 
Ställ in rör A & B enligt instruktionerna nedan. 

1) För pooler där den kortaste längden är 3 meter eller mer 
Vrid röret A till läge “0” eller “1” Sätt rör B på plats  

 

 

 

Tips: För att uppnå en brantare kurva i banan, justera röret A till läge “2”. 
 

2) För pooler där den kortaste längden är under 3 meter 
Ställ röret A i läge “2” Sätt rör B på plats  
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OBS: Om roboten rör sig i cirkel eller inte kan täcka hela poolen, ställ röret B i läge “ ” 
enligt nedan: 

 
Obs! Du hör ett "klick" -ljud varje gång du justerar fenan. 

 
Stötstång 
Användning av stötfångaren är valfri och kan användas i följande situationer: 

 
Om roboten tenderar att följa omkretsen av en rund pool, kommer det att klämma bort en 
stötfångare på vardera sidan om roboten. 

 
 
 
 

Förberedelse av poolen 
 

- Om det finns stenar, rötter eller metallkorrosion i kontakt med insidan av fodret ska du 
åtgärda dem innan du använder roboten. Om det behövs, sök hjälp från en kvalificerad 
professionell. 
- Om fodret är skört, skadat eller skrynkligt, kontakta en kvalificerad professionell för att 
utföra nödvändiga reparationer eller utföra ett fodringsbyte innan du använder roboten. 
- Ta bort eventuell poolstege, ytskumare och andra flytande föremål från poolen eftersom 
de kan hindra rörelsen för robotens flottör och följaktligen också robotens rörelse. 
- Om du använder en saltvattenpool, se till att allt salt är löst innan du sätter roboten i 
vattnet. 

 
VIKTIGT OBS: Stäng av filtreringssystemet (enligt instruktionerna i din 
filtreringsmanual) minst 15 minuter innan du sätter ut roboten. 
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DRIFT 

VARNING! Se till att roboten är avstängd. 

1. Ta din robot till sidan av din pool. OBS: Placera inte roboten i poolhörnet och mot 
poolväggen som startplats. Fäst flottörhaken på svänghuvudets handtag. Tryck på 
sidoklämman för att mata ut stammen från flottören. Släpp repet från stammen till en längd 
som motsvarar djupet på poolvattnet plus ett överskott på cirka 0,5 meter (1,6 fot). När 
önskad längd har uppnåtts, behåll den genom att hålla fast i repet på stammen och fäst den 
på flottören igen genom att trycka på sidoklämman som visas. 

2. Skjut strömbrytaren till läge ON och strömindikatorlamporna tänds. OBS! Motorn aktiveras 
endast när roboten är helt nedsänkt i vatten. 

 
 
 
 

Strömindikatorn tänds 
(grön) 

 
 
 

3. Sänk ner roboten i vattnet och driften börjar automatiskt när vattennivån täcker sensorerna 
högst upp på det vridbara huvudet. Låt roboten sjunka till poolgolvet och observera 
rengörarens första rörelser framåt och bakåt över poolbotten. Om roboten springer längs 
poolväggen istället för vinkelrätt mot den, placera den om för att se till att dess främre/bakre 
sida vetter mot poolväggen. 

 
VIKTIGT OBS: Det vridbara huvudet kan rotera upprepade gånger i några minuter 
när roboten sjunker till bassängens botten. Detta fenomen kommer att upphöra när 
luften som fångats inuti roboten gradvis släpps ut och roboten börjar röra sig regelbundet. 
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Strömindikatorlampor: 
 

När roboten rör sig runt poolen och samlar skräp, kommer batterinivåerna att sjunka gradvis 
och indikatorlamporna följer efter. 

 

 

 
Lights on 
(belysning på) 

 
Upp till 120 minuter kvar 

 

 

 
Sista lampan 
blinkar 

Endast 10 minuters användning 
återstår när den sista lampan börjar 
blinka. 

 
Obs: 
- Avstå från att göra någon fysisk kontakt med båda vattensensorerna. 

 
4. För att hämta roboten från poolen, fäst kroken på en teleskopstång (medföljer ej) och 

använd den för att hämta flottören om du inte kan hämta med händerna. 

 
När roboten når vattenytan, leta reda på änden med den röda triangeln (som visas på bilden 
nedan) och ta tag i roboten via greppet (Obs: att hålla i den andra änden av roboten leder till 
att skräp flyter ut genom dräneringen utloppet) för att lyfta rengöraren för att dränera vattnet ur 
roboten. 

5. Skjut AV strömbrytaren. Skölj roboten med färskt vatten efter varje användning. Använd 
INTE tvättmedel. 

 
OBS! För att säkerställa den mest effektiva rengöringen, när din pool är ganska smutsig, 
rekommenderas att du tömmer skräpfacket efter de första 30 minuterna av driften, eller när 
robotens rörelse har avtagit märkbart. Sätt sedan tillbaka roboten (med ett tömt skräpfack) till 
poolen och låt den springa genom återstoden av cykeln. 
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Tömma skräpfacket 
VARNING! Om du använder roboten utan att filterkåpan är på plats kommer din garanti 
att upphävas. 
För att maximera rengöringseffektiviteten ska du rengöra skräpfacket och filterhöljet före och 
efter varje användning. 

 
VARNING! Innan du rengör skräpfacket, se till att roboten är AV. 
1. Placera rengöraren på en plan yta. Dra en sidoklämma utåt för att lyfta ena sidan av kåpan 

och upprepa stegen på den andra sidan för att lyfta hela toppkåpan för att exponera 
filterkåpan och filterplattan. 

 

 
2. Ta bort filterhöljet och ta bort skräpet från facket. Det rekommenderas att rengöra filterhöljet 

med rinnande vatten. Om borstning anses nödvändig, använd endast en mjuk borste för att 
rengöra den försiktigt och för att undvika skador. 

3. Efter rengöring, se till att filterkåpan är på plats och att den övre kåpan är korrekt installerad 
och säkrad med sidoklämmorna. 

 

 
VARNING! 
- Byt ut ett skadat filterlock omedelbart mot ett nytt innan nästa användning. 
- Byt ut en skadad flik omedelbart mot en ny före nästa användning. 
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UNDERHÅLL & LAGRING 
Obs: 
1. Batteriet laddas ur under lagring. Se till att ladda roboten helt innan den lagras. 
2. Du måste ladda batteriet minst en gång var tredje månad när det inte används. 
 Koppla bort den externa adaptern från uttaget och laddningskabeln från laddningsbasen. 
VIKTIGT: Se till att koppla ur laddningsstationen från det vridbara huvudet när laddningen är 
klar. 
 Ta bort tillbehör från roboten. Skölj om nödvändigt roboten och tillbehören med färskvatten. 

Använd INTE tvättmedel. 
 Var noga med att tömma vattnet från roboten innan det lagras. 
 Använd en fuktig trasa för att rengöra och torka roboten och dess tillbehör. 
 Förvara dem i ett väl ventilerat utrymme, utom solljus, värme, antändningskällor, 

poolkemikalier och barn. Omgivningstemperatur för lagring bör vara 10 ° C - 25 ° C (50 ° F - 
77 ° F). OBS! En högre lagringstemperatur kan minska batteriets livslängd. 

VARNING! 
- Under inga omständigheter ska du försöka demontera vridhuvudet och byta ut 

pumphjulet, motorn eller batteriet själv. 
- För att byta ut en skadad gummiskrapa, tryck ut den ur håligheten och ersätt den med en 

ny. 
VARNING! 
 Överdriven värme kan skada batteriet och minska livslängden på din robot. 
 Kontakta din återförsäljare angående batteribyte om följande händer: 

- Batteriet laddas inte helt. 
- Batteriets driftstid minskas märkbart. Observera och registrera körtiderna för de första 

operationerna (med full laddning). Använd dessa körtider som referenspunkt för 
jämförelse med körtider i framtiden. 

 Batteriet måste tas bort från apparaten innan den skrotas. 
 Roboten måste kopplas bort från elnätet när batteriet tas ur. 
 Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala förordningar och regler.  
 OBS: Felaktigt underhåll kan minska batteriets livslängd och påverka dess kapacitet som ett 

resultat. 
 

KVITTBLIVNING AV BATTERIER 
Din robot är utrustad med ett underhållsfritt uppladdningsbart litiumjonbatteripaket som 
måste kasseras på rätt sätt. Återvinning krävs; kontakta din lokala myndighet för mer 
information. 
VARNING! Försök aldrig ta isär ett batteripaket 
 Ta bort alla personliga föremål som ringar, armband, halsband och klockor när batteripaketet 

kopplas från roboten. 
 Ett batteri kan producera en kortslutningsström som är tillräckligt hög för att bränna en ring 

(eller liknande föremål) på metall, vilket orsakar en allvarlig brännskada i processen. 
 Använd komplett ögonskydd, handskar och skyddskläder när batteripaketet tas bort. 
 Undvik att röra vid ledningarna helt och undvik kontakt mellan dem och metallföremål som 

kan orsaka gnistbildning och/eller kortslutning av batteriet. 
 Rök aldrig och låt inte en gnista eller eld komma i närheten av batteriet eller roboten. 
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 Utsätt inte batteriet för eld eller intensiv värme eftersom det kan leda till en explosion. 

 
VARNING! 
Om ett batteriläckage uppstår ska du undvika kontakt med vätskor som läcker och placera det 
skadade batteriet i en plastpåse. 
- Om läckande vätskor kommer i kontakt med hud och kläder, tvätta genast med mycket 

tvål och vatten. 
- Om läckande vätskor kommer i kontakt med ögonen, gnugga inte ögonen, spola genast 

ögonen med kallt rinnande vatten i minst 15 minuter och gnugga dem inte. Sök läkare så 
snart som möjligt. 

 
Så här tar du bort batteripaketet (görs av auktoriserad tekniker) Rekommenderade 
verktyg (ingår ej): Skruvmejsel. 
1. Följ avsnittet "TÖMMA SKRÄPFACKET" för att lossa topplocket (förmonterad 
med vridhuvudet). Lägg locket upp och ner och skruva fast skruven på den nedre 
låsplattan med skruvmejseln. Vrid den undre låsplattan moturs för att lossa vridhuvudet. 
Ta bort den svängbara utjämningsringen. 

2. Använd skruvmejseln för att skruva loss de 4 skruvarna som sitter längst ner på 
huvudet för att lossa bottenplattan först och sedan skruva loss alla skruvarna vid basen 
enligt bilden. Ta bort pumphjulet och bänd upp basen för att exponera huvudet inuti. 

 
3. Ta bort batteripaketet för att exponera PCBA. För att lossa 
kabelanslutningsledningen, tryck på klipsen på kontakten för att dra ut den. OBS: Tejpa 
kontakten omedelbart med isoleringstejp för att undvika kortslutning orsakad av kontakt 
med båda kabelanslutningarna. 
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FELSÖKNING 
Problem Möjlig orsak Lösning 
Robot fångar inte skräp Batteriet är slut Ladda roboten igen. 

Pumphjulet har fastnat Stäng av roboten och inspektera hålet under vridhuvudet för att 
se om pumphjulet har fastnat av stora skräp. Om det behövs, 
kontakta din återförsäljare för ytterligare instruktioner. 

VARNING! Se till att roboten är avstängd innan 
enheten servas. 

Sugmunnen är igensatt Ta bort igensatta föremål från sugmunnen. 
Pumphjulet är trasigt Kontakta din återförsäljare för byte. 
Skräpfacket är fullt Rengör både skräpfacket och filterlocket. 

Roboten slutade röra sig mitt i 
poolen men vridhuvudet vrider 
sig fortfarande 

Roboten stoppades av hinder eller stort 
veck i poolfodret. 

Kontrollera om det finns något som hindrar roboten. 
Ta bort hindret. 

Roboten stoppas av sug från 
huvudavloppet av poolgolvet 

Stäng av filtreringssystemet enligt instruktionerna i manualen. 

Vridhuvudet roterar 
upprepade gånger 

Luft fångad inuti roboten Det vridbara huvudet kan rotera upprepade gånger i några 
minuter när roboten sjunker till bassängens botten. Detta 
fenomen kommer att sluta när luften som fångats inuti roboten 
gradvis släpps ut och 
roboten kommer att börja röra sig regelbundet. 

Roboten täcker inte hela 
poolen 

Skräpfacket är fullt Rengör skräpfacket 
Driftstiden är kortare som förväntat Rengör filterfacket och ladda roboten i 

6 timmar 
Rörelseriktningen avbryts av vatten 
cirkulation som genereras av 
filtreringssystemet 

Stäng av filtreringssystemet (enligt instruktionerna i 
filtreringsmanualen) minst 15 minuter före robotens drift. 

Hjulet har fastnat Kontrollera och ta bort skräp från hjulet. 
Roboten rör sig längs poolväggen av 
rund pool 

Se till att stötfångarna har installerats enligt instruktionerna i 
manual. 

Kratta/borste är deformerad Lägg dem i solljus i några timmar för att räta ut dem. Om 
nödvändigt, byt ut mot en ny kratta/borste. 

Rörinställning fel. Följ instruktionerna för att ställa in det justerbara röret i enlighet 
med detta. 

Alger gör poolgolvet hal vilket leder 
till att roboten går in cirklar 

Skrubba poolbotten och robothjulen för att ta bort algerna 

Roboten rör sig långsamt 
eller rör sig inte alls. 

Skräpfacket är fullt eller filterskyddet är 
igensatt. 

Rengör skräpfacket. Spola skärmen med vatten för att ta bort 
små partiklar. Om en borste anses nödvändig, använd en mjuk 
borste för att rengöra skärmen försiktigt. Obs: se till att filterlocket 
är på plats före nästa operation 

Sugmunnen är igensatt Ta bort igensatta föremål från sugmunnen 
Filterskyddet är igensatt Spola skärmen med vatten för att ta bort små partiklar. Om 

borstning anses nödvändig, använd en mjuk borste för att 
rengöra skärmen 
(Försiktigt) 

Kratta/borste är deformerad Lägg dem i solljus i några timmar för att räta ut dem. Byt vid 
behov ut med en ny kratta/borste. Bakgrund 
kvarstår, använd endast en kratta eller borste under drift. 

Pumphjulet har fastnat Stäng av roboten och inspektera hålet under vridhuvudet för att 
se om pumphjulet har fastnat av stora skräp. Om det behövs, 
kontakta din återförsäljare för ytterligare instruktioner. 

VARNING! Se till att roboten är avstängd innan 
enheten servas. 

Vridhuvudet vänder inte, 
eller vänder märkbart 
långsamt 

Sidofliken kommer inte upp. Kontrollera och ta bort skräp som hindrar klaffens rörelse. 

Vridhuvudets botten har fastnat Lossa vridhuvudet och utjämningsringen i enlighet med 
instruktionerna i avsnittet “Så tar du ut batteriet” från 
handboken och sedan: 

- Ta bort fastnat skräp 
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  - Kontrollera att utjämningsringen och bottenplattan är korrekt 
installerade (se nedanstående diagram) 

Inspektera utjämningsringen för eventuella skador och slitage 
och revor. Byt ut det mot ett nytt om det behövs 

 

 
 

 
Skräp kommer ut från roboten Sugmunstycksfliken (vid renare botten) 

är skadad 
Sugmunstycksfliken fungerar som en dörr för att förhindra att 
skräp flyr från skräpfacket. 
Kontakta återförsäljaren för reservdelar och instruktioner. 

Skräp tilltäppt vid sugmunnen och 
förhindrar att klaffen stängs. 

Ta bort igensatt skräp från sugmunnen. 

Skräp läcker ut vid 
filterlocket 

Filterkåpan är skadad Byt ut med ett nytt filterlock. Kontakta återförsäljaren för 
reservdelar 

Flottören sjunker Flottören är trasig och vatten läcker in Byt ut med en ny flottör. Kontakta din återförsäljare för byte 
delarna. 

Robotoperationen varar 
kortare 
än annonserat 

Batteriet är fulladdat. Ladda roboten i minst 6 timmar. 

Roboten kan inte 
laddas/laddas om 

Batteriet är skadat Kontakta återförsäljaren för byte av batteri. 

VARNING! Byt INTE ut batteriet själv. Detta kan leda till 
allvarliga eller dödliga skador och garantin upphävs som ett 
resultat. 

Laddningsstationen är inte helt 
ansluten till den externa adaptern och 
roboten. 

Se till att laddningsstationen är ansluten till den externa adaptern 
och roboten korrekt och helt. 
Se handbok/ 

Extern adapter är fel Kontakta återförsäljaren för utbyte. 

VARNING! Användning av fel extern adapter 
kommer att leda till att roboten/batteriet skadas och 
garantin upphävs som ett resultat. 

 
 
 
 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER. 
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FCC (USA) 
Produkt: Aquavac 200 Series Cleaner 
FCC-ansvarig part: Hayward Industries, Inc. 
400 Connell Drive, Suite 6100 
Berkeley Heights, New Jersey 
07922 USA 
www.hayward.com 
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor: (1) Den 
här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera 
eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. 
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Zippo kan upphäva 
användarens rätt att använda utrustningen. 
OBS: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital apparat av 
klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt 
skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan 
utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan 
den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för 
att störning inte kommer att ske vid en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga 
störningar hos radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på 
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av 
följande åtgärder: 
Omorientera eller flytta mottagningsantennen. 
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
3. Anslut utrustningen till ett uttag på en krets annan än där mottagaren är ansluten. 
Be en återförsäljare eller erfaren radio-/TV-tekniker om hjälp. 

 
OBS! Enheten uppfyller FCC- och IC-gränsvärdena för strålningsexponering för allmänheten. 
Enheten måste installeras för att ge ett separationsavstånd på minst 20 cm från alla personer 
och får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare. 

 
ICES (Kanada) 
Denna digitala klass [B]-apparat uppfyller kanadensiska ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
Termen "IC" före certifierings-/registreringsnumret betyder bara att de tekniska specifikationerna 
för Industry Canada uppfylldes. 

http://www.hayward.com/


 

 

 
 

Elektriska koder 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA: National Electric Code (NEC) 
CAN: Canadian Electric Code (CEC) 
AUS-NZ: AS/NZS 3000 
EU-Storbritannien 

 

 
 
 
 
 

Använd endast äkta Hayward-reservdelar N'utilisez que 
des pièces détachées d'origine Hayward 

Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Hayward 
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