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Sweepy M3 Poolrobot 
Gratulerar till ert köp av Sweepy M3. Det är en automatisk poolrobot som drivs av 3 olika motorer för 
optimal funktion. Den är avsedd för alla typer av pooler i olika storlekar. Den levereras med 16 m eller 
25 m kabel beroende av poolstorlek. Maskinen har ett eget inbyggt reningsverk i form av en 
uppsamlare. Vid igångkörning väljs det lämpligaste programmet och ställs in som standard. Maskinen 
kan även köras manuellt med manöver panelen. 

Medpackat i kartongen finner du en utförlig instruktion på engelska med bilder. Vi hänvisar till bilderna 
i den bipackade instruktionen 

Installation. Vid montering av transportvagnen skall man lossa 2 st vingmuttrar, därefter fälla upp övre 
delen av stativet och dra åt (se fig. 1-3 i instruktionsboken) montera sedan stativstoppet som finns 
packat med i kartongen den skall monteras ca 3,5 m från poolkanten ( se fig 4 i instruktionsboken) i 
mitten av poolen. Lås fast stativet i fästet se till att strömbrytaren på manöverpanelen står på 0 (se fig. 6 
i instruktionsboken) koppla in elanslutningen till maskinen. Lägg ner roboten i ett av poolens hörn lägg 
sedan ut flyt kabeln i mitten på poolen (använd snöret till roboten inte kabeln vid nersänkning). Slå på 
strömbrytaren på manöverpanelen därefter tryck på start. Nu skall roboten gå längst med poolbotten och 
på väggen.  

Bär endast Sweepy M3 i det utformade handtaget aldrig i kabeln. 

Obs! vid upptagning av Sweepy M3 slå av strömmen och låt maskinen ligga i vattnet i ca,15 min 
(för att kyla av motorerna). 

Vid rengöring av filter slå av strömmen, vänd roboten så att man kommer åt undersidan (se fig. 10 i 
instruktionsboken) tag sedan bort bottenplattan med hjälp av 4 St. lås fästen (se fig. 11-12 i 
instruktionsboken). Tag sedan bort dom 2 plast hållarna som sitter på byglarna. Lyft sedan av påsen 
som sitter med ett gummiband runt bottenplattan ( se fig. 13-14 i instruktionsboken). Töm påsen och 
skölj med vatten. Plocka sedan ihop filter enheten och lägg tillbaka i Sweepyn.  

Använd inte Sweepy M3 när du badar eller vid utförd chock-klorering. 

Skölj av Sweepyn med kranvatten med jämna mellanrum, helst i varmvatten om du har saltvatten i 
poolen. 

Vid privat användning rekommenderar vi att ni lämnar in maskinen för fabrikservice vartannat år. Vid 
användning i allmän pool (hotell och campingplatser etc.) ska maskinen lämnas in på årlig genomgång 
och service. 

Skulle ni får problem med er Sweepy M3 så tag kontakt med er återförsäljare. 

Lycka till med er nya Sweepy M3 

 


