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VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER 

Läs och följ alla instruktioner som anges i denna användarhandbok och på 

apparaten. Underlåtenhet att göra det kan medföra allvarlig skada eller dödsfall. 

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA 
 

VARNING! 
- Detta är ingen leksak. Barn ska hållas utom räckhåll för 

pooldammsugaren och dess tillbehör. 
- Låt aldrig barn använda produkten. 
- Denna pooldammsugare är inte avsedd att användas av personer med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller med bristande 
erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner om 
apparaten och står under uppsikt av någon som ansvarar för deras 
säkerhet. 

- Barn får inte leka med produkten 
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn 
- Se till att pooldammsugaren är helt nedsänkt i vatten innan den tas i 

bruk. Pooldammsugaren måste vara helt täckt av vatten när den 
används. Om pooldammsugaren används utan att vara korrekt nedsänkt 
i vattnet kan den ta skada och garantin upphöra att gälla. 

- Maximalt användningsdjup i vatten är 3 meter. 
- Vattentemperatur vid drift: 5 ˚C – 35 ˚C 
- Använd enbart den medföljande externa strömadaptern vid laddning av 

pooldammsugarens batteri. 
- Löstagbar strömförsörjningsenhet (extern adapter) 
- Anslut den externa adaptern till en spänningskälla via en jordfelsbrytare. 

Kontakta en elektriker om du är osäker. 
- Använd inte pooldammsugaren om den är skadad. 
- Byt ut skadade delar så snart som möjligt. Använd endast delar som är 

godkända av distributören eller tillverkaren. 
- Stäng av pooldammsugaren, koppla bort den externa adaptern från 

spänningskällan och från laddkontakten innan du lossar laddkontakten 
från pooldammsugaren. 

- Koppla loss pooldammsugaren från eluttaget och kontrollera att 
pooldammsugaren är avstängd innan du utför underhåll, till exempel 
rengör filterpåsen. 

- Det installerade batteriet är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Försök 
inte byta ut det. 

- Pooldammsugaren får endast laddas med den externa adapter och 
laddkontakt som medföljer produkten. 

- Hantera INTE pooldammsugaren, den externa adaptern och 
laddkontakten med våta armar eller ben och utan skor när den laddas. 
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- Du får inte använda pooldammsugaren när människor/husdjur befinner 
sig i vattnet. 

– Använd INTE pooldammsugaren utan en oskadad filterpåse, annars 
upphävs försäkringsskyddet. 

- Fara för insugning: Pooldammsugaren genererar sugkraft. Låt inte håret, 
kroppen eller lösa klädesplagg komma i kontakt med sugöppningen när 
pooldammsugaren är i drift. 

- Stoppa aldrig in kroppsdelar, kläder eller andra föremål i 
pooldammsugarens öppningar eller rörliga delar. 

- Använd INTE pooldammsugaren för att samla in giftiga substanser, 
lättantändliga eller brännbara vätskor som bensin, eller i närheten av 
explosiva eller lättantändliga gaser. 

- Försök aldrig under några omständigheter att plocka isär 
pooldammsugaren på egen hand för att byta ut fläkthjulet, motorn eller 
batteriet. 

- Stoppa aldrig in fingrar eller föremål för att vidröra fläkthjulet. 
- Låt inte barn använda pooldammsugaren. 
- Batteriet måste tas ut ur pooldammsugaren av en fackman innan 

kassering. 
- Pooldammsugaren får inte vara ansluten till eluttaget när batteriet tas 

bort. 
- Information om kassering av batteriet finns i avsnittet "Kassering av 

batteri" i denna användarhandbok 
- Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med lokala 

föreskrifter. 
- Pooldammsugaren är utrustad med ett underhållsfritt, uppladdningsbart 

litiumjonbatteri som måste kasseras på rätt sätt. Återvinning är 
obligatoriskt. Kontakta din kommun för ytterligare information. 

 

- Extern adapter och laddkontakt: 
 Använd aldrig den externa adaptern och laddkontakten för något 

annat syfte än att ladda pooldammsugarens medföljande batteri. 
 Den externa adaptern och laddkontakten får inte användas utomhus 

eller utsättas för regn, fukt, vätska eller stark värme. 
 Transformatorn (eller den externa adaptern) ska vara placerad 

utanför zon 1 
 Se till att den externa adaptern och laddkontakten är utom räckhåll 

för barn. 
 Använd aldrig den externa adaptern och laddkontakten om de är 

skadade. 
 Hantera INTE den externa adaptern och laddkontakten med våta 

händer. 
 Se till att den externa adaptern är bortkopplad från 

strömförsörjningen när den inte används. 
 Försök aldrig öppna den externa adaptern. 
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 Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en 
servicerepresentant eller annan kvalificerad person för att 
förebygga olycksrisker. 

 Kontrollera att pooldammsugaren är helt torr innan laddning. 
 

FÖRSIKTIGHET! 
- Pooldammsugaren är endast avsedd för användning under vatten. Det är inte en 

dammsugare för allmänna ändamål. Försök INTE använda den för rengöring av 
något annat än din pool. 

- Använd endast originaltillbehör som medföljer produkten. 
- Använd INTE pooldammsugaren direkt efter en chockklorering. Poolvattnet bör 

först få cirkulera i minst 24–48 timmar. 
- Om du tänker använda pooldammsugaren i en saltvattenpool måste saltet vara 

helt upplöst innan du placerar den i vattnet. 
- Du bör inte använda denna pooldammsugare och någon annan 

rengöringsanordning samtidigt. 
- Undvik att suga upp hårda, vassa föremål eftersom de kan skada 

pooldammsugaren och filtret. 
- För att undvika skador på den externa adaptern och laddkontakten ska du inte 

lyfta pooldammsugaren i adapterkabeln eller dra i adapterkabeln för att lossa den 
från spänningskällan eller laddkontakten. 

- Ladda pooldammsugaren inomhus på en ren, torr och välventilerad plats skyddad 
från direkt solljus. 

- Lämna INTE pooldammsugaren på laddning i mer än 10 timmar. 
- Om pooldammsugaren inte ska användas under en längre period lossar du den 

från laddkontakten och torkar apparaten och tillbehören med en fuktig trasa. Se 
till att ladda pooldammsugaren till mellan 30 % och 50 % av batterikapaciteten 
innan den förvaras. Förvara den i ett välventilerat utrymme skyddad från solljus, 
värme, antändningskällor, poolkemikalier och barn. Ladda upp pooldammsugaren 
var tredje månad. 

- Alla åtgärder som involverar demontering av huvudenheten (t.ex. batteribyte) får 
endast utföras av en behörig tekniker. 

 
Ovanstående varningar och säkerhetsåtgärder omfattar inte alla tänkbara 
risker och/eller allvarliga skador. Pool-/spabadsägare ska alltid använda 
produkten med försiktighet och sunt förnuft. 
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POOLDAMMSUGARENS FUNKTION 
 
 

 
 
 Reservdels-

nummer 

 Reservdelsnummer 

1. Huvudenhet EV90ASM04 5. Vanlig filterpåse 

1 st. 

EV90-06-001 

1.1 Laddport (med 2 

laddstift för laddning) 

------------- 5.1 Fin filterpåse (för 

filtrering av fina 

partiklar) 1 st. 

EV90-06-002 

1.2 Vattensensorer -------------- 

2. Handtag/teleskopstång
skoppling (med 
koppling och fjäder) 

EV90ASM01 6. Hjul 3 st. EV90ASM03 

3. Vänster sidomunstycke EV90ASM02 7. Laddkontakt EV90-09 

4. Höger sidomunstycke 8. Adapter EV90-08-002 
(endast för EU) 
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FÖRBEREDELSER 
Ladda batteriet 

VIKTIG ANMÄRKNING: Se till att pooldammsugaren är fulladdad (5–6 timmars 
laddning) innan den används för första gången. 

 

VARNING! 
 Använd endast den medföljande externa adaptern och laddkontakten. 
 Se till att pooldammsugaren och laddporten är rena och torra innan du börjar. 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Placera apparaten på ett plant underlag. Sätt pooldammsugaren i läget 
Av/Laddning genom att vrida inställningsratten moturs tills du hör ett klick 
och laddporten visas. 

 
 

 

Stoppa in laddkontakten i laddporten. VARNING! Se till att laddkontakten 
inte är felvänd och att både laddkontakten och laddporten är rena och torra 
före laddning. TIPS: Använd en bomullstopp för att torka laddport och stift. 
Stoppa in den externa adapterns laddkabel i laddkontakten. 

 

2. Anslut den externa adaptern till spänningskällan. Indikatorlampan på den 
externa adaptern lyser rött när dammsugaren laddas och grönt när den är 
fulladdad. Ladda i 6 timmar för bästa prestanda. 

 
 
 
 

 

RÖD lampa – Laddar 

GRÖN lampa – Fulladdad 
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 Koppla omedelbart bort den externa adaptern från spänningskällan om du 
upptäcker något av följande: 

- Obehaglig eller ovanlig lukt 
- Stark värme 
- Deformation, sprickor, läckor 
- Rök 

3. När den är fulladdad drar du ut den externa adaptern från spänningskällan och 
drar ut laddkabeln från laddkontakten. Ta loss laddkontakten från 
huvudenheten. VARNING! Ta bort laddkontakten innan pooldammsugaren 
sätts ned i vattnet. 

 
Pooldammsugaren är avsedd att användas i upp till 75 minuter när den är 
fulladdad. 
Anm.: Töm filterpåsen regelbundet. För mycket skräp i påsen ökar belastningen 
på motorn och kan förkorta drifttiden. 

 
ANMÄRKNING: Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är klassat som en 
förbrukningsartikel. Det har begränsad livslängd och kommer gradvis att förlora 
sin förmåga att behålla laddning. Därför kommer pooldammsugarens drifttid 
gradvis att minska genom upprepad laddning och urladdning under produktens 
livstid. 

 
Se avsnittet ”KASSERING AV BATTERI” angående avfallshantering när batteriet 
är utslitet. 

 
ANMÄRKNING: Låt pooldammsugaren vila i cirka 30 till 40 minuter innan den 
laddas på nytt. 

 

Åtgärder före användning 

 
Pooldammsugaren har avtagbara sidomunstycken som kan tas bort för rengöring av 

trånga utrymmen. 

 
Montera sidomunstycke 

För in vingens stam i hålet på sidan av huvudenheten. Vrid vingen och tryck in den 

för fästa den i huvudenheten. Då hörs ett klickljud. 
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Demontera sidomunstycke 

Utför stegen i omvänd ordning för att demontera sidomunstycket från huvudenheten. 
 

Handtag/teleskopstångskoppling 

För in handtaget/stångkopplingen i fästet enligt bilden. Skjut in teleskopstången i 

stångkopplingen tills kopplingsstiften hakar fast i stångens sidohål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installera filterpåsen 

Anm.: Använd en fin filterpåse om det finns mycket sand och slam i poolen. 

Dra filterpåsen över huvudenhetens övre öppning. Se till att 

påsens band placeras under flänsen runt öppningen. 
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Tryck ihop dragskon och dra hela bandet under flänsen. 

TIPS: När du trycker ihop dragskon och fäster bandet under 

flänsen, dra då bara i ena bandet istället för båda enligt 

bilden 

 
 
 
 
 

 
Kontrollera att filterpåsen är ordentligt fäst genom att dra 

den uppåt innan dammsugaren sänks ned i vattnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förberedelse av poolen 

 
- Om tätskiktet är skört, skadat, eller veckat bör du be en kvalificerad tekniker att 
utföra nödvändiga reparationer eller byta tätskikt innan pooldammsugaren används. 

 
- Om du har en saltvattenpool måste saltet vara helt upplöst innan du placerar 
pooldammsugaren i vattnet. 

 
 
 

ANVÄNDNING 
 

1) Placera pooldammsugaren vid poolens vägg. Vrid inställningsratten tills du hör ett 
klick och kan se vattensensorerna. En blå lampa tänds då på ovansidan. Sänk 
ned pooldammsugaren i vattnet. Lampan lyser då grönt och fläkthjulet börjar 
snurra efter 4–5 sekunder. 
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För effektiv uppsugning av skräp ska pooldammsugaren ligga an mot poolgolvet 
samtidigt som du rör den fram och tillbaka över ansamlat skräp med jämna rörelser. 
Skräpet sugs upp framifrån, bakifrån och från sidorna och samlas upp i filterpåsen. 

 
Fläkthjulet kan täppas till om det är mycket smuts och skräp i poolen. Det stoppas då 
automatiskt för att skydda motorn samtidigt som en röd lampa tänds. Ta upp 
dammsugaren ur poolen, stäng av den, rensa fläkthjulet och töm filterpåsen om den 
är full. För att återuppta driften, vrid inställningsratten moturs till läget Av och sedan 
medurs till läget På. 

 
2) Hämta in pooldammsugaren genom att dra den till poolens ena sida, vända den 

upp och ned och lyfta upp den. Detta för att förhindra att skräpet töms ut i poolen 
(särskilt om du använder den fina filterpåsen) och undvika att stången böjs. 

 

 
 

 
När pooldammsugaren är upplyft stoppas fläkthjulet automatiskt inom 2–3 sekunder. 
En blå LED-lampa tänds. När batterinivån är låg börjar en blå lampa blinka. 

 
3) Skölj pooldammsugaren med rent vatten efter varje användning. Använd INTE 

aggressiva rengöringsmedel. 

 
4) Torka laddporten och stiften noggrant (TIPS: Använd en bomullstopp för att torka 

dem) 

Lampans färg  

Blå Ström påslagen 
(redo för bruk) 

Blinkar blått Låg batterinivå 

Grön I drift 

Blinkar grönt Låg batterinivå 

Grön lampa 
släckt 

Urladdat batteri 
(måste laddas) 

Röd Fläkthjulet står 
stilla (fläkthjulet 
igensatt)  
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TÖMMA FILTERPÅSEN 
 

FÖRSIKTIGHET! Se till att pooldammsugaren är avstängd innan du rengör filterpåsen. 

Placera roboten på ett plant underlag. Tryck på dragskon för att lossa påsen från 
huvudenheten. Vi rekommenderar att du rengör filterpåsen under rinnande vatten. Vid 
behov kan den även rengöras försiktigt med en mjuk borste. 

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING 
ANMÄRKNING: 

1. Batteriet laddas ur automatiskt under förvaring. Se till att ladda pooldammsugaren 
till mellan 30 % och 50 % av batterikapaciteten innan den förvaras. 

2. Du måste ladda upp batteriet minst var tredje månad när apparaten inte används. 

 Dra ut den externa adaptern från uttaget och laddkabeln från laddkontakten. 
 Ta bort alla tillbehör från pooldammsugaren. Vid behov kan du skölja 

pooldammsugaren och tillbehören med rent vatten. Använd INTE aggressiva 
rengöringsmedel. 

 Se till att pooldammsugaren är fulladdad före förvaring. 

 Använd en fuktig trasa för att rengöra och torka pooldammsugaren och dess tillbehör. 
 Förvara dem i ett välventilerat utrymme skyddat från solljus, värme, antändningskällor, 

poolkemikalier och utom räckhåll för barn. Omgivningstemperaturen vid förvaring bör 
vara 10 ˚C – 25 ˚C. ANMÄRKNING: Högre förvaringstemperatur kan reducera 
batteriets livslängd. 

VARNING! 
– Försök aldrig plocka isär huvudenheten på egen hand för att byta fläkthjul, 

motor eller batteri. 
 
FÖRSIKTIGHET! 
 Stark värme kan skada batteriet och reducera pooldammsugarens livslängd. 
 Rådfråga din återförsäljare angående batteribyte om följande inträffar: 

- Batteriet blir inte fulladdat. 
- Batteriets drifttid är märkbart reducerad. Kontrollera och notera drifttiden under 

de första användningstillfällena (vid full laddning). Använd denna information 
som utgångspunkt för att jämföra drifttiden i framtiden. 

 Batteriet måste tas bort från pooldammsugaren innan den kasseras. 
 Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med lokala 

föreskrifter. 

 
ANMÄRKNING: Felaktigt underhåll kan reducera batteriets livslängd och påverka dess 
kapacitet. 

 

KASSERING AV BATTERI (ska utföras av kvalificerad tekniker) 
 

Din pooldammsugare är utrustad med ett underhållsfritt uppladdningsbart 
litiumjonbatteri som måste kasseras på rätt sätt. Återvinning är obligatorisk. Kontakta din 
kommun för ytterligare information. 

 

VARNING! Försök aldrig plocka isär batteripaketet. 

 Ta av alla accessoarer som ringar, armband, halsband och klockor när batteripaketet 
kopplas bort från pooldammsugaren. 

 Ett batteri kan orsaka en kortslutningsström som är så stark att en ring (eller liknande 
föremål) kan svetsas fast i metall och orsaka svår brännskada. 
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 Använd heltäckande ögonskydd, handskar och skyddskläder när batteripaketet 
avlägsnas. 

 Undvik att vidröra kablarna och låt dem inte komma i kontakt med metallföremål då 
det kan orsaka gnistbildning och/eller kortsluta batteriet. 

 Rök aldrig och undvik gnistor eller lågor i närheten av batteriet eller pooldammsugaren. 
 Utsätt inte batteriet för eld eller stark hetta eftersom det kan medföra explosionsrisk. 

 
FÖRSIKTIGHET! 
Om ett batteriläckage inträffar ska du undvika att komma i kontakt med batterivätskan 
och placera det skadade batteriet i en plastpåse. 
– Om läckande vätskor kommer i kontakt med hud och kläder ska du omedelbart 

tvätta med riklig mängd tvål och vatten. 

– Om läckande vätskor kommer i kontakt ögonen ska du inte gnugga dem utan 
omedelbart spola dem med kallt rinnande vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård 
så snart som möjligt. 

 

 
Borttagning av batteripaketet   
Rekommenderade verktyg (ingår ej): 
Skruvmejsel. 

 
VARNING! Pooldammsugaren måste kopplas bort från elnätet innan 
batteripaketet tas bort. 
1. Placera pooldammsugaren på ett plant underlag. Använd skruvmejseln för att 

lossa skruvarna på den bakre kåpan. Ta ut batteriet ur utrymmet. 
 

 
 
2. För att lossa batteriets anslutningstråd trycker du på kontaktens klämma och 

drar ut den. ANMÄRKNING: Linda omedelbart kontakten med isoleringstejp 
för att undvika kortslutning om de två trådanslutningarna kommer i kontakt 
med varandra. 
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FELSÖKNING 
 
 

Problem Möjlig orsak Lösning 

Dammsugaren börjar inte arbeta 

under vatten (efter 5–10 sekunder) 

Smutsiga vattensensorer Använd en bomullstopp fuktad med citronsaft 

eller vinäger för att rengöra områdena runt 

vattensensorerna. 

Batteriet urladdat Ladda pooldammsugaren 

Suger inte upp skräpet Låg batterinivå Ladda pooldammsugaren 

Fastklämt fläkthjul Ta upp pooldammsugaren från vattnet och vrid 

inställningsratten moturs för att stänga av den. 

Kontrollera om fläkthjulet är fastklämt av större skräp. 

Avlägsna skräpet. Kontakta vid behov din 

återförsäljare. 

VARNING! Se till att pooldammsugaren är 

avstängd när underhåll utförs. 

Trasigt fläkthjul Kontakta din återförsäljare för byte. 

Filterpåsen full/igensatt Rengör filterpåsen. 

Laddningstiden är längre än 

den angivna 

Smutsiga laddstift Använd en bomullstopp indränkt i citronsaft eller 

vinäger för att rengöra områdena runt laddstiften. 

Dammsugaren kan inte laddas Skadat batteri Kontakta din återförsäljare för batteribyte. 

VARNING! Byt INTE ut batteriet på egen 

hand. Det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall och 

medför att garantin upphävs. 

Laddkontakten är inte korrekt 

ansluten till den externa 

adaptern och 

pooldammsugaren. 

 

Se instruktionsboken och anslut laddtillbehören 

korrekt. 

Den externa adaptern fungerar 
inte 

Kontakta din återförsäljare för byte. 

VARNING! Om du använder fel extern 

adapter orsakar det skador på 

pooldammsugaren/batteriet och upphäver garantin. 

Miljöprogram, EU-direktiv (WEEE) 
 

 

Respektera EU:s förordningar och hjälp till att skydda miljön. 

Lämna in trasig elutrustning på en kommunal anläggning avsedd för återvinning av elektrisk och 

elektronisk utrustning. Kasta inte utrustningen bland osorterat avfall. För apparater som innehåller 

löstagbara batterier ska batterierna tas bort innan produkten kasseras. 

Om du behöver en elektronisk kopia av denna handbok kan du kontakta vår kundservice via e-post: 
customerservice@kokido.com 

 
 
 
 

 

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA 

mailto:customerservice@kokido.com
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ANTECKNINGAR 
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SE 
Vi förbehåller oss rätten att ändra alla eller delar av utrustningens funktioner eller innehållet i detta 
dokument, utan föregående meddelande. 
Internationellt patentsökt 
 

Tillverkare: Kokido Development Limited. 

Unit 1319, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK 


