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INGÅ ENDE DELAR 

 

 

 
 

Batteri: Uppladdningsbart litiumjonbatteri, 2000 mAH, 11,1 V, 22,2 Wh   

Laddningsspänning: 12,6 V DC, 1000 mA 

Motor: 12 V DC 

1 Pumphus 

2 Filterhusbehållare 

transparent 

3 Filter 

4 Låsvred (på båda 

sidor) 

5 Backventil 

6 Dräneringsventil 

7 Svängbart 

sughuvud (med 

sidoborstar) 

8 Borstar 

9 Sidoborstar 

10 Hjul 

11 Handtag för 

teleskopstång 

12 Handtag 

13 Låshål för 

handtag 

14 Ström 

PÅ /AV-knapp 

15 Kontaktplatta för 

laddning 

16 Dräneringshål (i 

handtagshuset) 

17 Laddstation 
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SÄ KERHETSMEDDELANDEN OCH FÖ RESKRIFTER 

Läs och följ alla instruktioner som anges i denna handbok och på apparaten. 

Underlåtenhet att göra det kan medföra allvarlig skada eller dödsfall.   

 
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 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. 

- Se till att pooldammsugaren är helt nedsänkt i vattnet innan den tas i drift. Vid 
användning av pooldammsugaren måste vattennivån nå över apparatens 
strömknapp när den hålls i lodrätt läge. Om pooldammsugaren används utan att 
vara korrekt nedsänkt i vattnet kan apparaten ta skada och garantin upphöra att 
gälla. 

- Maximalt användningsdjup i vatten är 3 meter. 
- Maximal vattentemperatur: 5 ̊C – 35 ̊C  
- Använd INTE förlängningsladdar. 
- 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 

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

dra ut den externa adaptern från laddningsstationen innan du lossar 
pooldammsugaren från laddningsstationen. 

- Koppla bort pooldammsugaren från elnätet innan du utför underhållsåtgärder som 
filterrengöring.  

- Ta bort laddningsstationen från pooldammsugaren och se till att 
pooldammsugaren är avstängd innan något underhåll vidtas.   

- Det installerade batteriet är ett uppladdningsbart litiumjobbatteri. Försök aldrig 
byta ut batteripaketet.   

- Pooldammsugaren får bara användas med den medföljande externa adaptern.  
- Du får inte använda pooldammsugaren när människor/husdjur befinner sig i 

vattnet. 
- Använd INTE pooldammsugaren utan en intakt filterbehållare, då det kan leda till 

att försäkringen blir ogiltig. 
- Fara för insugning: Pooldammsugaren genererar sugkraft. Låt inte hår, 

kroppsdelar eller lösa klädesplagg komma i kontakt med insugningshålet 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 att plocka isär pooldammsugaren.  
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- Försök aldrig under några omständigheter att plocka isär pooldammsugaren på 
egen hand för att ersätta pumphjulet, motorn eller batteriet.   

- Stoppa aldrig in något föremål för att vidröra pumphjulet.  
 
- Extern adapter och laddningsstation:    

 Endast för inomhusbruk.  
 Använd aldrig den externa adaptern och laddningsstationen för något annat 

än att ladda pooldammsugarens medföljande batteri. 
 Den externa adaptern och laddningsstationen får inte användas utomhus 

eller utsättas för regn, fukt, vätska eller stark värme. 
 Se till att den externa adaptern och laddningsstationen är utom räckhåll för 

barn. 
 Använd aldrig den externa adaptern och laddningsstationen om en skada 

har detekterats.  
 Hantera INTE den externa adaptern och laddningsstationen med våta 

händer. 
 Hantera INTE pooldammsugaren, den externa adaptern och 

laddningsstationen under laddning med våta händer och utan skor.  
 Se till att den externa adaptern är bortkopplad från strömförsörjningen när 

den inte används. 
 Försök aldrig öppna den externa adaptern och laddningsstationen. 
 Om strömförsörjningskabeln är skadad måste den bytas av tilllverkaren, en 

servicerepresentant eller en person med samma kvalifikationer för att 
förebygga olycksrisker.  

 Säkerställ att pooldammsugaren och laddningsstationen är helt torra innan 
de laddas.  

 
FÖ RSIKTIGHET!  

- 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 pooler/spabad. 

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

Poolvattnet bör först få cirkulera i minst 24–48 timmar. 
- Du bör inte använda denna pooldammsugare samtidigt som någon 

annan pooldammsugare/poolrengöring. 
- Undvik att samla upp hårda, vassa föremål med denna apparat. Det kan 

skada pooldammsugaren och filtret.   
- Var försiktig när du rengör pooltrappan.  
- Använd endast laddningsstationen för dess avsedda ändamål som 

beskrivs i denna handbok.  
- För att undvika skador på den externa adaptern och strömsladden ska 

du inte bära pooldammsugaren i sladden och inte dra i sladden när du 
lossar den från spänningskällan eller produkten.    

- Ladda pooldammsugaren inomhus på en plats som är ren, torr, 
välventilerad och håller en temperatur på mellan 5 ̊C och 35 ̊C. 

- Lämna INTE pooldammsugaren på laddning i mer än 20 timmar.  
- Om pooldammsugaren inte ska användas under en längre period lossar 

du den från laddningsstationen och torkar apparaten och tillbehören med 
en fuktig trasa. Se till att pooldammsugaren är fulladdad före förvaring. 
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Förvara den i ett välventilerat utrymme skyddat från solljus, värme, 
tändkällor, poolkemikalier och barn. Lämna aldrig pooldammsugaren 
inkopplad vid längre tids förvaring. Ladda upp pooldammsugaren var 
tredje månad.   
 

Ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder är inte avsedda att inkludera 
alla potentiella risker och/eller allvarliga skador.  Pool-/spabadsägare ska alltid 
använda produkten med försiktighet och sunt förnuft. 
 

KOMMA IGÅ NG 

VIKTIG ANMÄ RKNING: Se till att pooldammsugaren är fulladdad innan den används 

för första gången.  

 

Ladda batteriet 
 

VARNING!  
 Laddning måste ske inomhus, i ett välventilerat utrymme skyddat från solljus, barn, 

värme, tändkällor, med en omgivningstemperatur på mellan 5 ̊C och 35 ̊C. 
 Använd aldrig den externa adaptern och laddningsstationen om en skada har 

detekterats.  
 Använd endast den medföljande externa adaptern. 
 Se till att pooldammsugaren och laddningsstationen är rena och torra innan du 

börjar.  
1. Vrid låsvreden på vardera sidan moturs tills de pekar på den gröna punkten 
(upplåst läge) för att låsa upp och lösgöra bakstycket från det genomskinliga höljet.  

 

 

2. Placera bakstycket (upp och nedvänt – med på/av-knappen uppåt) på en plan yta. 
Passa in och skjut laddningsstationen s hake längs sidoskåran på bakstyckets botten 
tills det tar stopp. Se till att kontaktplattorna är i kontakt med varandra. Anslut den 
externa adapterns honkontakt till laddningsporten på laddningsstationen. 
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VARNING!  
 Hantera INTE pooldammsugaren, den externa adaptern och laddningsstationen 

med våta händer och utan skor under pågående laddning.  
 Anslut den externa adaptern till spänningskällan via en jordfelsbrytare. 
 Ladda pooldammsugaren med den medföljande externa originaladaptern. 
 Använd INTE förlängningsladdar. 
 Se till att batteriet är fulladdat innan du använder apparaten för första gången.  
 Laddning måste ske inomhus, i ett torrt och välventilerat utrymme, skyddat från 

solljus, barn, värme, tändkällor, med en omgivningstemperatur på mellan 5 ̊C och 
35 ̊C. 

  Koppla alltid bort den externa adaptern från spänningskällan när laddningen är klar.   
 Låt inte pooldammsugaren laddas i mer än 20 timmar. 
 Slå omedelbart av strömmen och koppla bort den externa adaptern från 

spänningskällan om du upptäcker något av följande: 
- Obehaglig eller ovanlig lukt  
- Stark värme  
- Deformation, sprickor, läckor 
- Rök 

 

1. Se till att pooldammsugaren är avstängd före laddning.  
2. Anslut den externa adaptern till spänningskällan. När pooldammsugaren laddas 
lyser indikatorlampan rött på den externa adaptern. Normalt tar det cirka 5–6 timmar 
att uppnå full laddning. Indikatorlampan börjar lysa grönt när pooldammsugaren 
nästan är fulladdad.  
Anm.: Om du hör oljud från motorn ska du omedelbart stänga av städaren genom att 
trycka på PÅ /AV-knappen. Annars kan axeltätningarna/motorn gå sönder, och 
garantin upphör då att gälla. 
Anm.: Se till att pooldammsugaren är fulladdad (tar cirka 5–6 timmar) före första 
användningen. 
3. När den är färdigladdad drar du ut den externa adaptern från spänningskällan och 
drar ut kontakten från laddningsstationen.  
4. Ta bort laddningsstationen från pooldammsugaren.  
 
Normalt kan pooldammsugaren användas i upp till 40 minuter när den är fulladdad 
(laddats cirka 5–6 timmar) 
 
När det genomskinliga höljet (inklusive filtret) monteras tillbaka på bakstycket ska du 
först se till att låsvreden på båda sidor är i upplåst läge. Rikta in upphöjningarna på 
respektive sida av det genomskinliga höljet mot låsvreden och vrid sedan låsvreden 
medurs så att de pekar på den röda markeringen för att låsa samman delarna. 
Observera: Höljet har endast ett korrekt läge. Dräneringsventilen måste vara riktad 
nedåt när du håller apparaten horisontellt i handtaget.  
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FAKTA: Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är klassificerat 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 vid drift.  
OBSERVERA: Låt pooldammsugaren vila i cirka 30 till 40 minuter innan den laddas 
på nytt. 
 

Å tgärder före användning  

 

Montera handtaget  

Skjut in handtaget i pooldammsugaren enligt bilden, tills handtagets sidostift griper in i 
bakstyckets hål.  

 

För att lossa handtaget trycker du på sidostiftet och drar ut handtaget.    

 

Montera sugmunstycket  
Infoga sugmunstycket direkt i filterhuset på pooldammsugaren till upphöjningarna på 
det genomskinliga höljet griper in i hålen på sugmunstyckets svängbara fäste.  

 

OBSERVERA: För att byta borstar på sugmunstycket lyfter du upp ena borständen 
och drar borsten utåt för att ge plats för en ny borste.   
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VARNING! För vinyl- och glasfiberpooler bör borstarna sitta kvar på 
sugmunstycket för att undvika skador på poolen.   
 
 
Montera teleskopstången (medföljer ej) 
Skjut in änden (med stift på ena sidan) av kopplingsdelen i pooldammsugaren enligt 
bilden, tills stiftet griper in i handtagets låshål på bakstycket. Skjut in teleskopstången 
i kopplingsdelen tills stångens sidohål griper in i stiften på kopplingsdelen.  

 

För att lossa teleskopstången trycker du på de två sidostiften samtidigt och drar ut 
stången.  

 

DRIFT 

VARNING!  

 Använd inte pooldammsugaren om den är skadad.  
 Oljefläckar kan uppträda på grund av läckage av smörjmedel som applicerats på 

O-ringen.  
 Använd inte pooldammsugaren om människor/husdjur befinner sig i vattnet. 
 Se till att pooldammsugaren är helt nedsänkt i vattnet innan den tas i bruk. Vid 

användning av pooldammsugaren måste vattennivån nå över apparatens 
strömknapp när den hålls i lodrätt läge. Om pooldammsugaren används utan att 
vara korrekt nedsänkt i vattnet kan den ta skada och garantin upphävas. 

 Maximalt användningsdjup i vatten är 3 meter.   
 Maximal vattentemperatur: 5 ̊C – 35 ̊C 
 Använd INTE pooldammsugaren utan ett intakt filter monterat. Om du använder 

pooldammsugaren utan ett intakt filter monterat UPPHÄ VS garantin. 
 Fara för insugning: Pooldammsugaren genererar sugkraft. Låt inte hår, kroppsdelar 

eller lösa kläder komma i kontakt med sugmunstycket när pooldammsugaren är i 
drift.    

 Stoppa aldrig in kroppsdelar, kläder eller andra föremål i öppningarna eller de 
rörliga delarna.  

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

 Täck INTE apparathusets sidospringa vid drift. Fläkthjulet/motorn kan ta skada av 
detta.  

 Stoppa aldrig in något föremål för att vidröra fläkthjulet.  
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FÖ RSIKTIGHET 
 Använd endast originaltillbehör som medföljer produkten.   
 Använd INTE pooldammsugaren direkt efter en chockklorering. Poolvattnet bör 

först få cirkulera i minst 24–48 timmar. 
 Du bör inte använda denna pooldammsugare samtidigt som någon annan 

pooldammsugare/poolrengöring. 
 Lämna INTE pooldammsugaren i vattnet när den inte används eller när 

batteriladdningen är låg eftersom vatten då kan läcka in. 
 
1) Placera pooldammsugaren vid sidan av poolen/spabadet. Sänk ned 

pooldammsugaren i vattnet och tryck på strömknappen för att starta den.  
FÖ RSIKTIGHET! Se till att pooldammsugaren alltid pekar nedåt när den placeras i 
poolen. Annars kan den stångens anslutningsdel böjas och ta skada.  
 
2) När du tar upp pooldammsugaren från poolen/spabadet ska den peka nedåt när du 
lyfter den så att vattnet kan rinna ut genom utloppsventilen. Vattnet kommer att rinna 
ut via handtaget/stångens kopplingsdel och dräneringshålen i handtagshuset på 
bakstycket. 
FÖ RSIKTIGHET! Se till att pooldammsugaren alltid är riktad nedåt när den tas upp ur 
poolen. Annars kan stångens anslutningsdel böjas och skada pooldammsugaren.   
 
3) Skölj pooldammsugaren med rent vatten efter varje användning. Använd INTE 
rengöringsmedel.   

 

TÖ MMA FILTRET 

VARNING! Om du använder pooldammsugaren utan en filterkon UPPHÄ VS 
garantin. 
Rengör filterkonen före och efter varje användningstillfälle för att maximera 
rengöringseffektiviteten.  
FÖ RSIKTIGHET! Om pooldammsugaren laddas drar du ut den externa adaptern från 
spänningskällan och lossar pooldammsugaren från laddningsstationen. 
 
 Tömma filterkonen 
1. Placera pooldammsugaren på ett stabilt underlag.  
2. Vrid låsvreden (på båda sidor) moturs tills de pekar på den gröna markeringen för 
att lösgöra den genomskinliga behållaren. Ta bort den genomskinliga behållaren från 
bakstycket.  

 

3. Vänd det genomskinliga höljet så att den smalare änden pekar uppåt, och dra sedan ut 
filterkonen från det genomskinliga höljet. Håll filterkonen horisontellt och vrid locket 
medurs för att lossa det från konen.  
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4. Skölj det genomskinliga höljet och avlägsna allt skräp från filterkonen. Vi 
rekommenderar att du rengör filternätet med rinnande vatten. Vid behov kan det även 
rengöras försiktigt med en mjuk borste. Applicera INTE något tryck på nätet.      
5. För att fästa locket på filterkonen riktar du in spåret på lockets kant mot fliken på 
konens botten. Tryck ihop locket och konen och vrid locket moturs tills det tar stopp. 
Montera filterkonen i det genomskinliga höljet.  
FÖ RSIKTIGHET! Om filterkonen är skadad ska den omedelbart bytas ut mot en ny innan 
du fortsätter med nästa steg.   

 

6. När du ska montera tillbaka den genomskinliga behållaren (inklusive filtret) på 
bakstycket ser du först till att låsvreden på vardera sidan är i upplåst läge. Rikta in 
upphöjningarna på respektive sida av den genomskinliga behållaren mot låsvreden 
och vrid sedan låsvreden medurs så att de pekar på den röda markeringen för att låsa 
samman delarna.  
 
Observera: Höljet har endast ett korrekt läge. Dräneringsventilen måste vara 
riktad nedåt när du håller apparaten horisontellt i handtaget.  

 

UNDERHÅ LL OCH FÖ RVARING 

OBSERVERA: 

1. Batteriet laddas ur automatiskt under förvaring. Se till att pooldammsugaren är 

fulladdad före förvaring.  

2. Du måste ladda upp batteriet minst var tredje månad när apparaten inte används.   
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 Dra ut den externa adaptern från uttaget och dra sedan ut adapterkontakten från 

laddningsstationen.  

 Ta bort alla tillbehör från pooldammsugaren. Vid behov kan du skölja 

pooldammsugaren och tillbehören med rent vatten. Använd INTE rengöringsmedel.  

 Dränera vattnet från bakstycket genom hålen i kammaren som leder till 

handtaget/kopplingsdelen för stången, samt genom hålet i bakstycket. 

 

 Dränera vattnet från handtaget genom hålen i bottenstycket.  
 Använd en fuktig trasa för att rengöra och och torka pooldammsugaren och dess 

tillbehör. 
 Förvara dem i ett välventilerat utrymme skyddat från solljus, värme, tändkällor, 

poolkemikalier och barn. Omgivningstemperaturen vid förvaring bör vara 10 ˚C – 
25 ˚C. OBSERVERA: En högre förvaringstemperatur kan reducera batteriets 
livslängd.  

VARNING!  
- Försök aldrig plocka isär pooldammsugaren.  
- Försök aldrig under några omständigheter att plocka isär pooldammsugaren på 

egen hand för att byta fläkthjul, motor eller batteri. 
 För att ersätta ett skadat kulhjul trycker du ut det ur fördjupningen genom att föra in 

ett verktyg i det lilla hålet högst upp på kulfördjupningen. Rikta in och tryck fast det 
nya hjulet i fördjupningen.  

FÖ RSIKTIGHET!  
 Stark värme kan skada batteriet och reducera dess livslängd. 
 Det batteri som medföljer pooldammsugaren håller för cirka 300 laddningscykler 

(med korrekt laddning och drift). Batteriets livslängd reduceras i följande fall:  
- Batteriet verkar vara skadat eller kan inte laddas upp helt och hållet. 
- Batteriets drifttid är märkbart reducerad. Kontrollera och notera drifttiden 

under de första användningstillfällena (vid full laddning). Använd denna 
information som en referenspunkt för att jämföra drifttiden med äldre 
batterier.     

 Batteriet måste tas bort från pooldammsugaren innan den kasseras. 
 Pooldammsugaren måste kopplas bort från elnätet medan batteriet tas bort 
 Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med lokala förordningar 

eller regler. 
 
OBSERVERA: Felaktigt underhåll kan reducera batteriets livslängd och påverka dess 
kapacitet. 
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KASSERING AV BATTERI   

Din pooldammsugare är utrustad med ett underhållsfritt uppladdningsbart 
litiumjonbatteri som måste kasseras på rätt sätt. Å tervinning 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 tas 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. 
 Använd fullständigt 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 detta kan orsaka explosion. 
 
FÖ RSIKTIGHET! 
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 ögonen utan 

omedelbart spola ögonen med svalt rinnande vatten i minst 15 minuter utan att 
gnugga ögonen. Sök läkarvård så snart som möjligt.  

 

Borttagning av batteripaketet 
Rekommenderade verktyg (ingår ej): Skruvmejsel.  
 
1. Se avsnittet ”Tömma filtret” avseende instruktioner om hur du tar bort den 
genomskinliga behållaren och filtret från bakstycket.  
 
2. Använd skruvmejseln för att skruva loss de 4 skruvarna på täckplattan och ta 
sedan loss den från bakstycket för att exponera bakstyckets lock.   
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3. Lossa 6 skruvar och ta loss locket för att exponera kretskortet, motorenheten och 
batteripaketet.   

 

 

4. För att lossa batteriets anslutningstråd trycker du på klämman på kontakten och 

drar sedan ut den. OBSERVERA: Linda omedelbart kontakten med isoleringstejp för 

att undvika kortslutning orsakad av kontakt mellan de två trådanslutningarna.  

 

 

 
5. Avlägsna de 3 skruvarna för att lossa batterifackets lock. Ta bort batteripaketet från 
facket.   
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FELSÖ KNING  

Problem  Möjlig orsak  Lösning  

Pooldammsugaren samlar inte in 

skräpet  

Batteriet håller på att laddas ur  Ladda upp batteriet. 

 Pumphjulet har fastnat  Stäng av pooldammsugaren och kontrollera visuellt 

springan i mitten av pooldammsugaren för att se om 

pumphjulet har klämts fast av större skräp. Använd om 

möjligt ett mindre verktyg för att försiktigt avlägsna 

skräpet. Kontakta vid behov din återförsäljare för 

ytterligare instruktioner.  

VARNING! Se till att pooldammsugaren är 

avstängd vid service av apparaten.      

 Pumphjulet har gått sönder  Kontakta din återförsäljare för byte av pumphjul.   

 Filtret är fullt  Rengör filtret vid behov.  

 Större föremål/mycket skräp  Ta bort det svängbara sugmunstycket (rekommenderas 

inte för spabad eftersom det kan repa spabadets yta).  

Skräp passerar genom filtret  Sugmunstyckets klaff är trasig Sugmunstyckets klaff fungerar som en lucka för att 

förhindra att skräp lämnar filtret. Kontakta återförsäljaren 

för reservdelar och instruktioner.  

Skräp lämnar filtret Filternätet är skadat   Ersätt med ett nytt filter.  

 Utloppsventilen lossnar   Utan utloppsventil kan det komma in skräp i 

pooldammsugaren genom öppningen. Kontakta din 

återförsäljare för ventilbyte.   

Kopplingsdelen mellan handtaget och 

stången kan inte fästas ordentligt  

Sidostiftet är skadat  Byt ut kopplingsdelen  

Pooldammsugaren kan inte 

laddas/återuppladdas  

Batteriet är skadat Kontakta din återförsäljare för batteribyte.  

VARNING! Ö ppna INTE pooldammsugaren för 

att byta ut batteriet på egen hand. Det kan orsaka allvarlig 

skada eller dödsfall och medför att garantin upphävs.  

 Kontaktplattorna på laddnings- 

sockeln och apparaten är inte i 

kontakt med varandra.   

Se till att laddningsstationen är korrekt monterad på 

apparaten så att kontaktplattorna vidrör varandra.  

 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. 

Sughuvudet rör sig inte mjukt Hjulet har fastnat Avlägsna skräp från hjulet. 

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. 

 ©  2016 Kokido Development Ltd. 

Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon 

form eller på något sätt, varken elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering, inspelning eller på 

annat sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Kokido Development Ltd.  (V1)                              

Om du behöver en elektronisk kopia av denna handbok kan du kontakta vår kundservice via 
e-post: info@folkpool.se   
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We We 

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra alla eller delar av utrustningens funktioner eller innehållet i 

detta dokument, utan föregående meddelande. 

 

Tillverkare: Kokido Development Limited. 

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


