HJ 1007
Collector

Viktiga säkerhetsföreskrifter
1.

Den här modellen kan användas i simbassänger med plan botten.

2.

Slå inte på enheten när den befinner sig utanför vattnet.

3.

Se till att nätsladden är ansluten till ett jordat uttag.

4.

Använd inte roboten om det finns människor i bassängen.

5.

Flytta inte på flottörerna längs elkabeln. Lämna dem i sina ursprungliga positioner.

6.

Se till att kabeln är utrullad innan strömmen slås så att den inte är hoplindad, vilket kan påverka
rengörarens prestanda eller orsaka skada.

7.
8.
9.

Filtret ska rengöras efter användning, så att smuts i filtret inte påverkar rengörarens funktion.
Rengöraren ska förvaras på en sval och ventilerad plats, skyddad från direkt solljus.
Nätaggregatet ska placeras i skugga. Se till att nätaggregatet aldrig är övertäckt, för att undvika
överhettning och potentiell skada på komponenterna.

10.

Endast auktoriserad personal får öppna rengörarens motorenhet och nätaggregat, annars upphör
garantin att gälla.

11.

För att undvika olyckor/skador ska nätaggregatet vara stabilt placerat minst 3,5 m från
bassängkanten.

12.

Använd inte rengöraren i någon annan miljö än den som beskrivs i denna handbok. Läs den här
handboken noggrant före användning.

13.

Ta inte bort filmen som täcker nätaggregatets knappar.

14.

Stäng av bassängens filtreringssystem när du använder rengöraren.

15.

Om fett läcker ut genom motortätningen kan det orsaka viss förorening av vattnet.

16.

Den här modellen är endast avsedd för mindre bassänger som är anpassade till rengörarens
kabellängd. Om den används i en för stor bassäng kan den hamna upp och ned på grund av den
begränsade kabellängden.

17.

Se till att nätaggregatet är korrekt placerat så att rengöraren täcker så stor del av bassängen som
möjligt, och att kabeln inte är sträckt när rengöraren når bassängkanten.

Anmärkning
1.

Sänk ned och lyft upp rengöraren med undersidan vänd mot bassängens vägg för att undvika
repor på bassängens yta.

2. Montera borsten före användning för att undvika potentiella smutsläckor.

Ⅰ. Inledning:
Den

automatiska

poolroboten

COLLECTOR

HJ1007

är

en

ny

typ

av

högeffektiv

rengöringsutrustning för bassängbottnar.
Rengöraren drivs med 24 V DC, vilket innebär att den är säker.
Läs dessa instruktioner noggrant före användning.

Ⅱ. Säkerhet:
1, Placering av nätaggregatet: Se punkt 9 och 11 i ”Viktiga säkerhetsföreskrifter”.
2, Strömförsörjningskrav: Se punkt 3 i ”Viktiga säkerhetsföreskrifter”.

Kontrollera att rengöraren är anpassad till lokal nätspänning och frekvens (hertz).

Ⅲ. Specifikationer:
1. Ingångsspänning och frekvens: 220 V/50 Hz
2. Utgångsspänning: 24 V DC
3. Märkuteffekt: 150 W
4. Arbetscykel: 1 h/1,5 h/2 h
5. Kabelns längd: 12 m
6. Maximal rengöringsyta: 60 m² (för 12 m kabel i rektangulär bassäng); 120 m² (för 15 m
kabel i rektangulär bassäng)
7. Filtreringskapacitet: 20 m³/h
8. Filterdensitet: 180 µm
9. Vattentemperatur då roboten kan används: 10 °C – 35 °C
10. Rörelsehastighet: 20 m/min
11. Skyddsklass: Rengörare – IPX8

Nätaggregat – IPX5

12. Drifttemperatur (nätaggregat): 10 °C – 40 °C
13. Maximalt bassängdjup: 2 m
14. Bottenlutning: Maximalt 25°

Ⅳ. Rengörarens konstruktion

Kåpa

Filterbricka

Underrede
Montera rengöraren enligt ovanstående bild

Ⅴ. Användningsinstruktioner
5.1 Kabelanslutning
5.1.1 Anslut kabelledningen till uttaget på nätaggregatet (anm: kontrollera att den ansluts i rätt
position) och dra åt muttrarna på båda sidor av kontakten.

Kabeln ska alltid vara i
denna position när den
kopplas in och ur

5.1.2

Anslut elkabeln

5.2 Kontrollpanel

2

1

3

5.1.2

Anslut kontakten till nätuttaget.

5-2

5.2 Beskrivning av knappar och indikatorlampor:

2
1

3

5-3

Tabell 5-1. Beskrivning av knappar och indikatorlampor:

`
Del
1

Namn
PÅ/AV

Funktion
Ström på eller av

Detalj
Ström på eller av
Stannar efter 1 timmes drift,
rörelseriktningen reverseras var
16:e sekund, lämplig för små
simbassänger.
Stannar efter 1,5 timmes drift,

2

CYKEL

rörelseriktningen reverseras var
25:e sekund, lämplig för
medelstora simbassänger
Stannar efter 2 timmars drift,
rörelseriktningen reverseras var
35:e sekund, lämplig för stora
simbassänger
Blinkar för aktuell cykel, alla

3

INDIKATOR

lampor blinkar när cykeln är
färdig.

5.3 Funktion och justering av munstycken
Rengöraren har två munstycken, den ena öppnas när den andra stängs. Vatten strömmar ut
genom det öppna munstycket och driver rengöraren framåt. Justera munstycket genom att vrida
det, för att på så sätt styra rörelseriktningen.

5.3.1

: Inställning av munstycken

Munstyckets vinkel från 0° till 40°

Rengöraren rör sig ungefär i en rak linje när munstyckena är i läget 0°.
Rengöraren rör sig i en mer krökt linje vid en större vinkel mellan 0°och 40°.
Anm.: Fullständig täckning garanteras inte för bassänger med en mer okonventionell form.

5.3.2 Rekommenderad inställning av arbetscykel och munstycke:
Inställning 1 (standardinställning), 0°/ 45°, för de flesta bassänger.
Munstycke

Rörelsebana

Inställning 2;
Munstycke

Rörelsebana

0°/ 30°Välj denna vinkel om kabeln vrider sig i inställning 1

Inställning 3;
Munstycke

Rörelse
-bana

0°/ 60° Om standardinställningen inte täcker bassängen.

Inställning 4; 30°/ 30°, För runda bassänger
Munstycke

Rörelse
-bana

Anm.: Inställningarna ovan är de rekommenderade, andra inställningar kan passa
specifika bassänger.

5.4 Nedsänkning av roboten i poolen
Greppa kabeln med ena handen (håll kabeln så att roboten är nedsänkt i vattnet men inte vidrör
botten), greppa rengörarens handtag med andra handen och sänk långsamt ned den i vattnet.

Håll i kabeln tills rengöraren

Släpp efter återstående kabel när

fyllts med vatten och sjunker mot botten.

rengöraren långsamt sjunker mot botten

F 5-6
Metoden ovan förhindrar att rengöraren hamnar upp och ned.

F 5-7

5.5 Rengör filteret
Lossa kåpan på båda sidor av maskinen
.

F 5-8

Ta bort filtret

F 5-9

5-10
Rengör filteret

F 5-11

Rengör underredet och montera sedan ihop roboten

F 5-12

F 5-13
Tryck på båda sidor tills kåpan snäpper fast:

F 5-14

5.6 Byte av filternät

Lossa nätramen

Byt ut och tryck ned
för att fästa den

F 5-15
5.7 Svepläge
Under normala förhållanden är munstycket riktat snett uppåt så att utblåset inte
sveper längs bassängens botten.

F 5-16

För vissa typer av bassänger kan svepläget ändras för att lösgöra skräp som fastnat
i hörn eller småpartiklar, så att de kan filtreras genom bassängens filtreringssystem.

F 5-17

5.8 Praktiska tips
Koppla bort nätanslutningen omedelbart efter användning (gör det inte med en våt

i.

hand eller barfota).
Undvik att rengöraren vidrör bassängväggen när den lyfts upp då det kan repa

ii.

bassängens yta eller skada rengöraren.
Innan roboten lyfts upp ur bassängen och placeras på bassängkanten ska den hållas

iii.

ovanför vattenytan i 10-15 sekunder för att släppa ut vatten som ansamlats i roboten.
Håll roboten i handtaget, och inte i kabeln, när den lyfts upp ur bassängen.

iv.

6 Felsökning
Symptom

Kabeln är vriden eller
spiralformad

Möjlig orsak

Åtgärd

Kabeln är inte helt utsträckt

Dra ur strömanslutningen och räta ut kabeln

Munstyckets vinkel för stor

Justera vattenutloppet till lämplig vinkel

Hinder i bassängen

Ta bort hindret från bassängen

Fastnat

i

bassängens

dräneringsutlopp
Arbetar lång tid
Nätaggregatet

Roboten når inte alla
områden i
bassängen

Stäng av bassängens filtreringssystem
Stäng av den manuellt

felaktigt Placera nätaggregatet på lämplig plats så

placerat

att rengöraren kan nå alla områden

Munstycket felaktigt riktat

Ställ munstycket i lämplig riktning

Udda poolform

Justera munstycket så att rörelseradien blir
större

Bassängens
filtreringssystem och pump Stäng av bassängens filtreringssystem
är igång
Kabeln inte tillräckligt lång
för bassängen
Strömsladden inte ordentligt

Roboten fungerar
inte

ansluten
Skadad under transport
Roboten är inte anpassad till
nätspänningen

Släpp ut kabeln
Anslut strömsladden och kabelledningen
Kontakta lokal återförsäljare
Kontakta lokal återförsäljare

Ⅶ. Packlista
Del

Namn

Kvantitet (st.)

Anmärkningar

1

Poolrobot

1

I förpackningen

2

Nätaggregat

1

I förpackningen

3

Handbok och intyg

1

4

Borste

1

Ⅷ. Garanti
Den här produkten har godkänts i alla kvalitetskontroller och säkerhetstester som utförts av fabrikens tekniska
avdelning
Garanti: 2 år för motor och elektriska delar.

