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Indigo Poolrobot 
Gratulerar till ert köp av Indigo. Det är en automatisk poolrobot som drivs av 2 motorer för 
optimal funktion. Den är avsedd för alla typer av pooler. Den levereras med 18 m flytkabel. 
Maskinen har ett eget inbyggt reningsverk i form av en uppsamlare. Vid igångkörning väljs ett 
av de två program cyklerna ’grundlig’ (eng. perfect) för en noggrann städning eller ’turbo’ för 
en kortare rengöringscykel när poolen inte är så smutsig. 

Medpackat i kartongen finner du en utförlig instruktion på ett flertal språk med bilder. Våra 
sidhänvisningar pekar till den engelska delen av den bipackade instruktionen dess bilder.  

 

Installation: Vid montering av transportvagnen skall man föra ihop handtaget med den nedre 
delen av vagnen (se sid. 13 fig. 1-2 i instruktionsboken).  Indigo bör alltid förvaras stående i 
vagnen när den inte används för att skumgummi borstarna inte ska slitas.   

Indigo får bara anslutas till eluttag skyddas med jordfelsbrytare (30mA) om ni känner er 
osäkra så kontakta återförsäljare eller en elektriker. 

Anslut elkabel till kontroll enheten (se sid. 14 fig. 3 i instruktionsboken) Indigo vagnen får inte 
stå närmare än 3,5 meter från poolkanten vid körning för att förhindra att den och 
kontroll enheten av misstag faller i poolen. Undvik också att vagnen står i direkt solljus.   

Låt kontrollpanelen hänga på vagnen anslut roboten till kontroll panelens framsida. (se sid. 14 
fig. 3 i instruktionsboken)  

Bär Indigo endast i det utformade handtaget aldrig i kabeln. 

Vänd roboten i vattnet och se till så den töms på luft, krama även luften ur skumgummi 
borstarna. (se sid. 14 fig. 5) Sänk ner roboten i ett av poolens hörn lägg sedan ut flyt kabeln i 
mitten på poolen (ni kan använda Indigons kabel vid nedsänkning och upptagning).  

Välj önskat program på manöverpanelen (turbo 1,5 timme eller grundlig (eng. perfect) 3 
timmar). Ni kan byta program när som helst under rengöring. Nu skall roboten städa längst 
med poolbotten och på väggen.  

Obs! Använd aldrig Indigo samtidigt som ni badar inte heller vid chock-klorering. 

Obs! vid upptagning av Indigo 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 
sid. 16 fig. 8 i instruktionsboken) tag sedan bort bottenplattan genom att knäppa upp de fyra 
lås fästena (se sid. 16. fig. 8-10 i instruktionsboken). Tag sedan bort dom 2 plast hållarna som 
sitter på byglarna. Ta sedan av filterpåsen som sitter med ett resårband runt bottenplattan ( se 
sid. 17 fig. 11 i instruktionsboken). Töm påsen och skölj den ren med vatten. Plocka sedan 
ihop filter enheten och sätt tillbaka i Indigon.  

Byte av skumgummi borstar. Dessa bör bytas en gång om året då de åldras och då hindrar 
maskinen för att få ordentligt fäste och hindrar effektiv rengöring. Detta görs genom att med 
fingrarna dra isär dem så att man kommer åt änden av klämmorna och kan lossa dessa. Den 
nya skumgummi borsten böjs runt rullarna, passa in klämman i hålen och tryck fast den på 
rullen detta upprepas tills alla klämmor och borstarna sitter på plats.   

 

Skötsel: Skölj av Indigo 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 fabriksservice vartannat 
år. Vid användning i allmän pool (hotell och campingplatser etc.) ska maskinen lämnas in på 
årlig genomgång och service. 

 



Indigo Poolrobot 

Upprättad 2005-05-03  ©Folkpool AB  
Reviderad… 2 Kapitel 5.5.6 

Problem: Om roboten inte tycks fästa till poolbotten så beror det på att luft finns kvar i 
maskinen eller i skumgummi borstarna. Töm den på luft. Om enheten inte klättrar på väggarna 
som den ska så finns det tre orsaker. 1, Filterpåsen i roboten är igensatt, rengör denna. 2, 
Slangvikterna är inte korrekt anpassade, kontakta er återförsäljare. 3, Även om vattnet kan 
verka klart så kan de vara fullt av mikroskopiska alger som satt sig på poolens väggar och gör 
dessa så hala så roboten inte kan klättra på dessa. Chock-klorera poolen.    

 

Har ni frågor om er Indigo eller skulle få andra problem så kontakta er återförsäljare. 

Lycka till med er nya Indigo 

 

 


