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• Läs den här handboken noga innan du installerar, underhåller eller reparerar anordningen!
• Symbolen
påvisar viktig information som du måste ta hänsyn till för att undvika risk för
personskador eller skador på anordningen.
• Symbolen
påvisar användbar information.
• Exklusiv användning: Rening av poolvatten (får inte användas i något annat syfte).

Varning
• Det är viktigt att denna anordning hanteras av kunniga och lämpliga personer (fysiskt och psykiskt) som
har fått del av användarinstruktionerna i förväg (genom att läsa dessa instruktioner). Personer som inte
uppfyller dessa kriterier får inte komma i närheten av anordningen, för att undvika att utsätta sig för
farliga delar.
• Om det blir fel på anordningen: Försök inte reparera anordningen själv, utan kontakta din installatör.
• Anslut kontrolldosan endast till ett strömuttag som är skyddat av en jordfelsbrytare på max 30 mA
(kontakta en behörig elektriker om du är osäker).
• Se till att eluttaget är permanent och lätt åtkomligt och skyddat från regn och vattenstänk.
• Kontrolldosan får inte installeras i ett område som kan översvämmas.
• Kontrolldosan måste förvaras torrt och avskilt från väder och vind.
• Installera kontrolldosan minst 3,5 meter från poolkanten och undvik att utsätta den för direkt solljus.
Området ska helst vara svalt, välventilerat och skuggigt.
• Tillåt inte bad när städaren är i poolen. Om kontrolldosan faller i vattnet är det nödvändigt att koppla
från strömmen innan du tar upp den.
• Öppna aldrig den elektroniska kontrolldosan, för att undvika elektrisk stöt. Kontakta en behörig tekniker.
• Försök aldrig reparera strömtillförselkabeln. Kontakta din återförsäljare för att få den utbytt mot en
originaldel, så undviker du risker.
• Koppla från strömtillförselkabeln före varje rengöring, underhåll eller service samt efter varje
användning.
• Renaren måste användas i poolvatten med följande egenskaper: Klor < 3 mg/l, pH mellan 6,8 och 7,6,
temperatur mellan 15 °C och 35 °C.
• Ha inte städaren igång när den inte är i vatten.
• Felaktig installation eller användning kan orsaka allvarlig egendomsskada eller personskada (eventuellt
dödsfall).
• Förvara anordningen utom räckhåll för barn.
VARNING FÖR ATT ANVÄNDA DENNA RENARE I EN POOL MED VINYLYTA
Vissa vinylmönstrade ytor kan slitas snabbt och mönstren försvinna vid kontakt med föremål som
rengöringsborstar, leksaker, uppblåsbara bojar, klorfördelare och automatiska poolstädare. Dekorationen
på en del vinylytor kan skrapas eller slitas av vanlig friktion, t.ex. vid användning av en poolborste.
Färgerna i vissa mönster kan också suddas ut vid användning eller kontakt med föremål i poolen.
Utsuddade mönster, slitage eller repor på vinylytor är inget som Zodiac® ansvarar för, och det omfattas
inte av den begränsade garantin.
Som en del av den ständiga förbättringsprocessen kan våra produkter komma att ändras utan förvarning.
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1. Information före användning
1.1 Viktigt
Kontrollera att din utrustning inte har skadats under transporten (stötar, brustna delar etc.) Om du stöter på
problem, tveka inte att kontakta din återförsäljare innan du använder städaren.

1.2 Tekniska specifikationer
Ingångsspänning till kontrolldosan
Strömtillförsel till robot
Max absorberad effekt
Kabellängd
Städarens storlek (L x B x H)
Förpackningens storlek (L x B x H)
Städarens vikt
Förpackningens vikt
Teoretisk rengöringsbredd
Pumpflöde
Cykeltid

220–240 V AC, 50 Hz
30 V DC
150 W
18 m eller 21 m (Vortex™4 4WD)
43 x 48 x 27 cm
56 x 56 x 46 cm
9 kg 500
19 kg
270 mm
16 m³/h
Beror på den valda cykeln

1.3 Rekommendationer för användning
• Städaren måste användas i poolvatten med följande egenskaper: Klor < 3 mg/l, pH mellan 6,8 och 7,6,
temperatur mellan 15 °C och 35 °C.
• Om du använder städaren regelbundet blir din pool alltid ren och filtret mindre tilltäppt.
• När poolen är smutsig ska du, i synnerhet vid igångsättning, ta bort det största skräpet med ett nät för att
optimera städarens resultat. Börja med att starta flera rengöringscykler endast på botten.
• Ta bort eventuella termometrar, leksaker och andra föremål som kan skada städaren.
• Sänk ner städaren innan du sätter igång en reningscykel.
• Lämna inte städaren i vattnet permanent.
• Sätt städaren på dess vagn så snart som möjligt, för att undvika att förvränga den flexibla kanten vid
filteringången.
• Lämna inte kontrolldosan i direkt solljus efter att ha använt städaren.
• Täck aldrig över kontrolldosan medan städaren är igång.
• Om en del av poolen inte blir ordentligt rengjord, kan du byta platsen där du sänker ner städaren tills du hittar
det bästa stället.
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• Robotens beteende påverkas starkt om kabeln är tilltrasslad. Räta ut kabeln och lägg ut den i solen så att den
återfår sin normala form.
• Du kan använda filtreringspumpen under en rengöringscykel. Partiklarna som skjuts upp av städaren blir då
utfiltrerade. Om emellertid städarens beteende påverkas av munstycket på uttömningsmunstyckesnivå när
filtreringspumpen är igång, så är rådet att starta roboten när pumpen inte arbetar.
Använd inte städaren under chockklorering!

1.4 Förpackningens innehåll och montering av transportvagnen
Förpackningen innehåller: städare, vagn (sats), kontrolldosa, flytande kabel, fjärrkontrollenhet (endast Vortex™ 4
4WD), användarhandbok, garantisedel.
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1.5 Nedsänkning av städaren
Tillåt inte bad när städaren är i poolen.
• Placera städaren vertikalt i vattnet (1) och flytta den en aning i alla riktningar så att luften som finns i städaren
kommer ut (2).
• Det är nödvändigt att städaren sjunker av sig själv och sätter sig på poolbotten. Sprid ut den önskade
kabellängden över poolen. För bästa funktion rekommenderar vi att du placerar vagnen med kontrolldosan i
mitten av poolens längd (3).






1.6 Elektrisk anslutning
Placera kontrolldosan på vagnen på ett avstånd av minst 3,5 meter från poolkanten. Undvik att sätta
kontrolldosan i direkt solljus.


• Skruva av skyddskåpan.
• Anslut den flytande kabeln till kontrolldosan (1) och lås fast den: dra åt ringen
ordentligt genom att vrida den medsols (2). Se till att kontakten sitter ordentligt på
plats. Gör om momentet om så inte är fallet.



• Anslut huvudnätkabeln. Anslut kontrolldosan endast till ett strömuttag som är
skyddat av en jordfelsbrytare på max 30 mA (kontakta en behörig elektriker om du är
osäker).
Glöm inte att skruva tillbaka skyddskåpan om du kopplar från elsladden till
kontrolldosan.

2. Beskrivning av kontrolldosan
2.1 Vortex™ 3.2

”Kontroll”-indikator
Borttagning från poolläge

Yta att rengöra*
Endast botten
Botten + sidorna + vattenlinjen

Startar/stoppar städaren

*Den valda rengöringscykeln kan identifieras med de ikoner som visas
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2.2 Vortex™ 3 4WD

Val av DAGAR/TIMMAR/MINUTER
Bekräftar valet
DAGAR/TIMMAR/MINUTER

Visning av tid och
inställning av tid
Programmering av rengöringscykler
och inställning av tid

Avbryter programmering

Borttagning från poolläge
Yta att rengöra*
Endast botten
Botten + sidorna + vattenlinjen

Startar/stoppar städaren

*Den valda rengöringscykeln kan identifieras med de ikoner som visas

2.3 Vortex™ 4 4WD

Val av DAGAR/TIMMAR/MINUTER
Bekräftar valet
DAGAR/TIMMAR/MINUTER

Visning av tid och
inställning av tid
Programmering av rengöringscykler
och inställning av tid

Avbryter programmering

Indikation
”Rengör filter”

Borttagning från poolläge
Startar/stoppar städaren

Rengöringsintensitet*
Låg intensitet
Intensiv
Yta att rengöra*
Endast botten
Botten + sidorna (klättrar på väggen endast 1 av 4 gånger) + vattenlinjen
Endast vattenlinjen

Poolform*
Plattbottnad rektangulär
Andra former, andra bottnar

*Den valda rengöringscykeln kan identifieras med de ikoner som visas.
När det gäller poolform anpassar städaren sin rörelsestrategi efter valet, för att täcka så mycket som
möjligt.

3. Användning
3.1 Starta städaren
• När du ansluter kontrolldosan visas körningstiden för den valda cykeln.
• Du kan starta en rengöringscykel genom att trycka på knappen ”START/STOP”.
• Skärmen visar sedan den återstående tiden för rengöringscykeln, t.ex.:
4WD).

(Vortex™ 3 4WD, Vortex™ 4

Poolstädaren är så effektiv att man inte behöver köra mer än 3 cykler i veckan.
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3.2 Val av rengöringscykel
• Vid första användningen programmeras en standardrengöringscykel. Indikatorerna nedan är på:
 Vortex™ 3.2, Vortex™ 3 4WD:
 Vortex™ 4 4WD:

Endast

Låg intensitet

Endast

Andra former, andra

• För att anpassa rengöringscykeln använder du följande knappar (se § 2):
 Vortex™ 3.2, Vortex™ 3 4WD:

 Vortex™ 4 4WD:

Rengöringscykeln kan anpassa när som helst, innan städaren startar eller medan den är igång. Om du
anpassar cykeln under körning, startar den nya cykeln omedelbart och tidsräkningen börjar om från början.

3.3 Ta upp städaren ur vattnet
Du kan använda ”upptagning ur poolen”-läget under rengöringscykeln eller i slutet av cykeln med hjälp av
kontrolldosan eller fjärrkontrollen (Vortex™ 4 4WD).
 Med kontrolldosan: en kort tryckning på knappen
. Meddelandet
visas (Vortex™ 3 4WD,
Vortex™ 4 4WD). Städaren förflyttar sig mot en poolvägg och klättrar upp till vattenlinjen.
 Med fjärrkontrollenheten (Vortex 4 4WD) : (se § 5.1).

Ta bort städaren från poolen vid ett visst ställe INNAN du trycker på ”ta upp ur vattnet”läget
 Med kontrolldosan :
- Tryck på knappen

på kontrolldosan för att få städaren att svänga till vänster och styra den i önskad

riktning. Meddelandet

visas (Vortex™ 3 4WD, Vortex™ 4 4WD).

- Städaren går framåt tills du släpper knappen

.

 Med fjärrkontrollenheten (Vortex 4 4WD) : (se § 5.1).
- När städaren är inom räckhåll plockar du upp den med handtaget och lyfter den försiktigt upp ur poolen så att
vattnet i den töms ut i poolen igen (1).


Dra inte i kabeln för att få upp städaren ur poolen. Använd handtaget.
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3.4 Stoppa städaren
• Tryck på knappen ”START/STOP” på kontrolldosan.
• Om du vill stoppa städaren när lyftsystemet är aktivt:
stoppa städaren och kontrolldosan.

, trycker du på knappen

snabbt för att

Vortex™ 3 4WD, Vortex™ 4 4WD : Kontrolldosan går över till standby efter 10 minuter och skärmen
stängs av. Tryck bara på valfri knapp för att gå ur standbyläget. Standbyläget stoppar inte städaren om den
är mitt i en rengöringscykel.

4. Programmera rengöringscykler för när du är borta
(Vortex™ 3 4WD, Vortex™ 4 4WD)
Det rekommenderas inte att man kopplar ur elsladden när de programmerade rengöringscyklerna är
slutförda, då detta raderar tidsinställningarna. Tidsinställningen sparas i ca 2 minuter om elsladden
kopplas ur.

4.1. Ställa in tiden
• Ställ in tiden genom att trycka på knappen
• Veckodagarna börjar blinka:

, därefter dioderna

• Välj aktuell dag med knapparna
• Bekräfta med knappen

lite längre (3 sekunder).

och

.

.

.

• När dagen har hamnat i minnet blinkar timmen:
• Välj aktuell timme med knapparna
• Bekräfta med knappen

och

.

.

• När timmen har hamnat i minnet blinkar minuterna:
• Välj aktuell minut med knapparna
• Bekräfta med knappen

och

.

.

• Inställningsmenyn för veckoprogrammering visas. Om du bara vill ställa in tiden kan du lämna menyn genom att
trycka på

eller

.

4.2 Visa aktuell tid och datum
• Visa aktuell dag, timme och minut genom att snabbt trycka på knappen

. Då visas i 5 sekunder:

Det går inte att visa aktuell tid och datum medan städaren håller på med en cykel.
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4.3 Programmera rengöringscykler
- Du kan skapa upp till 7 rengöringscykler, antingen som 7 cykler i rad, eller som samma cykel upprepad
under flera veckor (t.ex. varje onsdag och lördag i 3 veckor).
- När den 7:e cykeln är slutförd slocknar dioden

.

• Före programmeringen av rengöringscyklerna väljer du den typ av cykel du behöver:
•

Vortex™ 3 4WD:

•

Vortex™ 4 4WD:

• För att programmera en cykel trycker du på knappen

lite längre (3 sekunder). Dioden slutar blinka.

• Veckodagarna blinkar två gånger.
• Dioden

och aktuellt datum och tid blinkar. Detta är en påminnelse om det aktuella datum och tid du

matade in, för att hjälpa dig programmera. Tryck på

för att börja programmera.

Om dioderna
blinkar betyder det att tidsinställningen inte är slutförd. För att fortsätta med
programmeringen av rengöringscykeln måste du först ställa in tiden. Gör detta enligt instruktionerna i §
4.1.
• Välj dag att programmera med knapparna
• Bekräfta med knappen

och

.

.

• När dagen har hamnat i minnet blinkar timmen:
• Välj timme att programmera med knapparna
• Bekräfta med knappen

och

.

• När timmen har hamnat i minnet blinkar minuterna:
• Välj minuter att programmera med knapparna
12:00  12:15 12:30 12:45…).
• Bekräfta med knappen

.

.
och

. Minutprogrammeringen görs med kvartar (t.ex.

. Nästa dag börjar blinka för ett eventuellt program:

• Du lämnar menyn genom att trycka kort på

eller

.

.

Upphäv programmeringen med hjälp av knappen
:
• Tryck länge på inställningsmenyn: programmeringen tas bort för den dag som blinkar.
• Tryck länge utanför inställningsmenyn: all programmering tas bort.
Displayen stängs av i 1 sekund för att visa att programmeringen har tagits bort.
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4.4 Visa de programmerade cyklerna
• Tryck på knappen
snabbt för att visa de dagar där rengöringscyklerna redan har programmerats. Varje
dags program visas i 3 sekunder:

5. Fjärrkontroll (Vortex™ 4 4WD)
5.1 Använda fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen är som standard redan synkroniserad med kontrolldosan.
• För att sätta på fjärrkontrollen trycker du på knappen

lite längre (3 sekunder). Skärmen visar

fjärrkontrolläget:
• 2 möjliga funktioner:
- Styra städaren: Håll fjärrkontrollenheten och flytta den i önskad riktning med rörelserna som visas nedan:

Framåt

Vänstersväng

STOPP

Högersväng

Bakåt

• Ta upp städaren ur vattnet: Tryck på knappen
snabbt. Meddelandet
Städaren förflyttar sig mot väggen och klättrar upp till vattenlinjen.
• Stäng av fjärrkontrollen genom att trycka på

visas på skärmen.

. Fjärrkontrollen stängs av, men städaren fortsätter att arbeta.

Se till att placera kontrolldosan på vagnen, så blir kommunikationen mellan kontrolldosan och fjärrkontrollen
optimal. Rikta kontrolldosan mot poolen och se till att det inte är något hinder mellan kontrolldosan och
poolen. Mottagningskvaliteten påvisas av hur mycket dioden på fjärrkontrollen blinkar.
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5.2 Synkronisera fjärrkontrollen med kontrolldosan (vid byte av fjärrkontroll, kontrolldosa
eller båda)
Om utrustningen byts ut är det nödvändigt att synkronisera fjärrkontrollen med kontrolldosan.
•

Placera fjärrkontrollen ca 50 cm bort från kontrolldosan.

•

Anslut kontrolldosan. Kontrollera att displayen visar arbetstiden och att ingen rengöringscykel körs.

•

Sätt på fjärrkontrollen genom att trycka på

•

Innan fjärrkontrollen pausar (ca 45 sekunder) trycker du på knapparna
sekunder.

•

Kontrollera att synkroniseringen är korrekt slutförd genom att titta på displayen och dioden på fjärrkontrollen:
Kontrolldosans display

2 sekunder

Dioden på
fjärrkontrollen

.
och

samtidigt under 6

Resultat

Dioden blinkar

• Synkroniseringen slutförd korrekt.

Dioden blinkar
inte

• Kontrollera att avståndet mellan kontrolldosan och
fjärrkontrollen är ca 50 cm.
• Kontrollera fjärrkontrollens batterier. Byt dem om det behövs.
• Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

Återstående cykeltid

6. Underhåll
6.1 Rengöra filtret
Städarens resultat kan försämras om filtret är fullt eller smutsigt. Se till att du rengör filtret regelbundet
med rent vatten för en effektiv poolrengöring.
• Filteråtkomst

•

• ”Rengör filter”-indikator (Vortex™ 4 4WD)
Om indikatorn på kontrolldosan tänds, rekommenderas starkt att man rensar filtret för att göra
rengöringen perfekt.
Om indikatorn tänds under en rengöringscykel fortsätter den vara på till slutet av cykeln.
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6.2 Byta borstarna
• Städaren är försedd med PVC-borstar. De har slitageindikatorer (1).
• Byt ut slitna borstar genom att ta bort flikarna från hålen där de sitter fast.
• När du sätter på nya borstar börjar du med att montera sidan utan flikar under borsthållaren (2).
• Rulla borsten runt dess stöd och skjut in flikarna i fästhålen (3).
• Dra i änden av varje flik (4) tills dess kant passerar genom skåran.
• Klipp av flikarna med sax så att de är på samma nivå som de andra bladen (5).










Vi rekommenderar att man byter borstarna varannan säsong.

6.3 Byta banden








6.4. Underhåll av städaren
• Städaren måste rengöras regelbundet med rent vatten eller lätt såpavatten. Använd inte
lösningsmedel som trikloretylen eller motsvarande. Skölj städaren rikligt med rent vatten. Låt inte
städaren torka i solen vid poolen.
• Städaren måste förvaras på vagnen som är till för detta, så att den torkar snabbt.
• Linda kabeln runt krokarna.

6.5 Återanvändning

Denna symbol på en ny apparat betyder att utrustningen inte får kastas bort, utan ska samlas in selektivt för
återanvändning, återvinning eller värdeskapande. Om den innehåller ämnen som kan vara miljöfarliga, ska dessa
avlägsnas eller neutraliseras. Fråga din återförsäljare hur du återvinner din anordning och vilka inrättningar som
hjälper till med det.

7. Felsökning
7.1 Felkodernas betydelse och möjliga orsaker
 Vortex™ 3.2 = Kontrollindikatordioden BLINKAR
•

Om

-dioden är avstängd, fungerar städaren normalt. Den förmedlar inte någon information.

•

Om

-dioden blinkar, signalerar städaren att du bör utföra kontroller för att förbättra städningen.



Vortex™ 3 4WD, Vortex™ 4 4WD = I händelse av funktionsfel visar kontrolldosan felkoden på skärmen.

• Om du trycker på en knapp försvinner felkoden och kontrolldosan stängs av.
• Skärmen slår om till standby efter 10 minuter. Tryck bara på valfri knapp för att sätta på skärmen igen.
• När ett fel upptäcks avbryter kontrolldosan tillfälligt programmet (dioden
intryckt längre för att bekräfta den aktuella programmeringen igen.

H03839-00.B2 SV – 2013-09

slocknar). Håll knappen

11

PROBLEM
Vortex™ 3.2

Vortex™ 3 4WD
Vortex™ 4 4WD

Kontrollindikatordioden BLINKAR

Felkoder
10

2, 3,5 och 6

7 och 8
1 och 4

LÖSNING

• Kontrollera att städaren är korrekt ansluten
till kontrolldosan. Koppla vid behov ur den och
anslut den igen enligt den korrekta metoden.
• Kontrollera att det inte är något som hindrar
borstarna från att svänga korrekt (sand, kabel
etc.). För att göra detta vrider du hjulet till
vänster och sedan höger 1/4 varv i båda
riktningarna.
• Roboten arbetar utanför poolen.
Se till att du startar städaren när den är i
vattnet (se stycke 1.5).
• Titta efter förekomst av stenar eller hårstrån i
fläkten, rengör filtret.

 Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

7.2 Andra möjliga situationer
PROBLEM

LÖSNING

Skärmen visar meddelandet
när fjärrkontrolläget är
aktivt (Vortex™ 4 4WD).
Räckviddsproblem med
fjärrkontrollen (Vortex™ 4 4WD).

Städaren håller sig inte stadigt på
poolbotten.

Roboten klättrar inte eller har slutat
klättra upp för poolsidorna.

Städaren rör inte på sig vid uppstart.

Kabeln trasslar sig.
Kontrollenheten reagerar inte när du
trycker på knapparna.
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• Detta betyder att fjärrkontrollens batterier är för dåliga.
• Se till att kontrolldosan är placerad på vagnen minst 3,5 meter från
poolen.
• Rikta kontrolldosan mot poolen för att förbättra fjärrkontrollens räckvidd.
Se till att det inte finns några stora, skymmande föremål mellan
kontrolldosan och poolen.
Detta kan ha två orsaker:
• Det finns fortfarande luft i apparatens hölje. Gör om
nedsänkningsåtgärderna (se § 1.5).
• Filtret är fullt eller smutsigt: Allt som behövs då är att rengöra det.
Detta kan ha två orsaker:
• Filtret är fullt eller smutsigt: Allt som behövs då är att rengöra det.
• Även om vattnet verkar klart, kan det finnas mikroskopiska alger i poolen.
De är inte synliga för blotta ögat, men gör sidorna hala och hindrar
städaren från att klättra. Utför en chockklorering och minska pH-värdet
något.
• Lämna inte städaren i poolen under chockbehandlingar.
• Kontrollera att uttaget som kontrolldosan är ansluten till har ström.
• Kontrollera att du har startat en rengöringscykel och att indikatorerna är
på.
Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.
• Rulla inte ner hela kabeln i sin fulla längd i poolen.
• Placera så mycket kabel som behövs i poolen och lägg resten vid sidan om.
• Koppla ur kabeln från nätuttaget, vänta 10 sekunder och sätt sedan i den
igen.
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7.3 Fördiagnos i händelse av funktionsfel (Vortex™ 3 4WD , Vortex™ 4 4WD)
Om din städare inte fungerar har du tillgång till en meny som ger indikationer på städarens status. Denna
information kan användas av din återförsäljare för att felsöka ett eventuellt avbrott.
 För att komma åt menyn måste städaren vara igång och displayen vara på.
 Tryck på

och

samtidigt i minst 5 sekunder.

Detta är den information som visas i ordning var 3:e sekund:
• Städarens totala körningstid (i timmar) exempeldisplay:
• Den senaste felkoden för städaren (om den har haft minst ett fel), exempeldisplay:
• Städarens körningstid när felet inträffade (om den har haft minst ett fel), exempeldisplay:

När denna information har visats återgår kontrolldosan till menyn, med skärmen på:

8. Produktöverensstämmelse
Denna apparat har designats och byggts enligt följande standarder:
Lågspänningsdirektivet: 2006/95/EG
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
EN 55014-1: 2000 + A1:2001 + A2:2002; EN 55014-2: 1997 + A1:2002
EN 60335-1: 2002 + A1:2004 + A2:2006 + A11:2004 + A12:2006; EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004
Den överensstämmer med dessa.
Produkten har testats under normala användningsvillkor.
Zodiac Pool Care Europe försäkrar härmed att denna produkt överensstämmer med de nödvändiga kraven och
andra relevanta föreskrifter i R&TTE-direktivet 1999/5/EG
SÄKERHETSSTANDARDER:
Poolstädarna är klassificerade av ETL som överensstämmande med tillämpliga krav i IEC
60335-2-41.
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