Manual
NitroClean automatisk poolrobot
Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool
utan någon ansträngning. Genom att följa dessa enkla instruktioner så garanteras du att NitroClean kommer att rengöra
din pool snabbt och effektivt i många år framöver.
Installation


Placera nätaggregatet tillräckligt nära poolen så att sladden räcker till så poolroboten kan komma åt alla
hörn av poolen.



Försäkra dig om att du kopplar in poolroboten till ett jordat kontaktuttag försätt med jordfelsbrytare.



Se till att poolroboten är avstängd innan du sätter in sladden i eluttaget.



Sätt i kontakten i eluttaget.



Koppla ihop poolroboten med nätaggregatet. Kopplingen är gjord så att den endast kan kopplas ihop på
ett sätt. Försäkra dig om att elkontakten är isatt ordentligt i nätaggregatet. Skjut över locket till
kopplingsdosan över kopplingen och vrid den medsols tills den sitter tätt.

ANVÄND ENDAST POOLROBOTEN I VATTEN. ANVÄNDNING AV POOLROBOTEN PÅ LAND KAN KOMMA ATT
SKADA MOTORN OCH DÄRMED UPPHÄVA GARANTIN.

Placera poolroboten i poolen och vid behov vicka den sida till sida för att släppa ut instängd luft. Poolroboten
kommer att sjunka till botten av poolen.


Placera tillräckligt av den blå sladden i vattnet så att poolroboten enkelt kan nå alla utrymmen i poolen.



Sätt strömknappen till läge på.



Poolroboten kommer att påbörja rengöringsprogrammet.



Poolroboten kommer automatiskt att stänga av sig efter två timmar.



Om en andra rengöring behövs eller om maskinen automatiskt har stängt av sig så ska du vänta minst en minut
innan du sätter på maskinen igen.

VIKTIG INFORMATION:
Under en normal process kan poolroboten verka stänga av sig i ett par sekunder, resa de bakre hjulen från
botten av poolen och röra sig antingen till höger, vänster eller svänga ett obestämt antal gånger. Detta är
normalt och har programmerats i maskinen för att uppnå den snabbaste och effektivaste rengöringen av din
pool.
Att tänka på när man lyfter ur poolroboten ur poolen


Dra sakta i den blå sladden för att få upp poolroboten till vattenytan och nära kanten. LYFT INTE
POOLROBOTEN I SLADDEN FÖR ATT FÅ UPP DEN UR POOLEN.



Böj dig ner och greppa tag i poolrobotens handtag och lyft den ur poolen, se bilden nedan.

Figur 1 GREPPA HANDTAGET

Figur 2 LYFT POOLROBOTEN UR POOLEN MED HJÄLP AV HANDTAGET


Rengör filterpåsen



Förvara roboten på vagnen



Rulla ihop sladden löst och häng upp den på vagnen

Maskinen bör förvaras i ett utrymme som skyddar den ifrån väder och vind.

Rengöring av filtret.
Filtret skall rengöras efter varje användning.


Vänd upp och ner på poolroboten så att bottenplattan blir exponerad.



Vrid på de röda låsskruvarna (längs med hjulbasen) till olåst position som visas i Figur 3. Pressa därefter de två
röda klämmorna (vid rullborsten) in mot mitten av maskinen. Lyft av bottenplattan.

Figur 3

Håll bottenplattan som visas i Figur 4 och dra i fliken markerad med “Dra för att avlägsna påse”

Figur 4


Figur 5

Vänd ut och in på filtret, skölj av med vatten för att få bort skräp som fastnat, se Figur 5. Är filtret väldigt
smutsigt kan det tvättas i tvättmaskin. Filtret bör då tvättas ensamt, ut och in vänt med kallt vatten och med
milt tvättmedel.



Skölj av all smuts som är i botten av locket för att vara säker på att få de fina filtren vid insugsöppningarna
helt rena, se Figur 6.



För att sätta tillbaka filtret på bottenplattan måste filtret vändas tillbaka för att få rätt sida ut. Börja längst
bak där det står ”push” och stoppa in filterkanten i kanalen så att fliken som håller filtret på plats hamnar
vid ”push”, se Figur 7.

Figur 6

Figur 7



Pressa ner filterkanten hela vägen runtom. Försäkra dig om att filtret sitter fast ordentligt och bakom alla
flikarna så som i Figur 7a.



Plocka upp bottenplattan och vänd på den så att filtret hänger nedanför den. Sätt tillbaka bottenplattan
försiktigt på poolroboten genom att mata in filtret i maskinkroppen. FÖRSÄKRA DIG OM ATT HELA
FILTRET ÄR INNANFÖR POOLROBOTEN ANNARS KOMMER LOCKET INTE ATT STÄNGAS OCH GÅ
I LÅS ORDENTLIGT.



När bottenplattan är korrekt på plats, vrid de röda skruvarna i motsatt riktning mot vad pilarna visar på
bottenplattan tills de låser sig mellan de två upphöjda låsen.

Figur 7a

Figur 7b



Figur 7c

Tryck den bakre sektionen av bottenplattan in i poolroboten samtidigt som du trycker skruvarna mot kanten
av dammsugaren tills ett svagt klickljud hörs, se Figur 7c.

Skötsel av sladd
När NitroClean används så kan sladden skruva sig. Om sladden är överdrivet skruvad kan det leda till att poolroboten inte
kommer åt alla utrymmen i din pool.







Det är bäst att ringla upp sladden medan den är blöt.
Placera poolroboten på marken som visas på bilden nedan.
Se till att använda en tillräckligt stor yta så att sladden kan sträckas ut till dess fulla längd.
Dra i sladden så att den inte ligger på marken.
Använd fingrarna för att snurra sladden i motsatt riktning som den är skruvad i.
När sladden är sträckt, ringla upp sladden för förvaring som visas på bilden. nedan.

Att packa ihop sladden

Snurra upp sladden i lösa öglor som visas på bilden.
Håll sladden nära poolroboten.
Gör öglorna på sladden ungefär en halv meter stora som visas på bilden
ovan.
Gör öglorna på sladden medsols för att bibehålla strukturen på sladden.
VIRA INTE SLADDEN HÅRT RUNT FÖREMÅL.
När sladden är korrekt ihoprullad, placera den på vagnen.

Förvaring av poolroboten under vintern.
Om temperaturen är konstant under 5oC skall poolroboten och dess
nätaggregat förvaras inomhus.

Vagnens sammansättning

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

1 Vagnbas
2 Hjulaxel stopp
6 Stjärnskruvar
6 Svarta skruvdöljare
2 Hjulaxelbrickor
4 Stjärnskruvar
2 Monteringsstöd poolrobot
1 Smal axelstång
1 Stång till stöd för handtagen
2 Vagnsrör stora
2 Krokar till kabel
1 Handtag
2 Hjul

NÖDVÄNDIGA VERKTYG
HAMMARE
STJÄRNSKRUVMEJSEL

Hopsättning av vagnen


Ta den ena av poolrobotens monteringsstöd och sätt fast det i vagnbasen så att klykan pekar mot den lägre
delen av basen som visas i Figur 8.



Vänd upp och ner på vagnbasen och skruva in två skruvar i basen och poolrobotens monteringsstöd
sammanfogar de två delarna. Upprepa denna process för det andra monteringsstödet.
Placera vagnrören i basen med de stora hålen nedåt mot basen. Kontrollera att den andra änden av rören med
de små hålen på rörens insida pekar inåt mot varandra som visas i Figur 9.





Placera axelstaven genom vagnbasen, försäkra dig om att den går igenom rören som visas i Figur 10.
Axelstaven bör sticka ut en liten bit på båda sidorna av vagnen.



Placera en bricka på var sin sida av vagnbasens axelstav.



Sätt på ett hjul på vardera sidan av axelstaven.





Sätt ett axelstopp på den avsmalnande delen av axelstaven som visas i Figur 11.
Vänd hela hopsättningen på sidan på en plan yta med axelstoppet platt mot marken.
Slå lätt med en hammare på den andra sidan av axeln tills axelstoppet sitter på plats. När du är klar så vänder
du på hopsättningen, sätt på det andra axelstoppet och upprepa processen tills även det andra axelstoppet är
på plats.





Ta en av de två vagnskrokarna och stoppa in stödstaven i det nedsänkta hålet på kroken. Skruva in en
stjärnskruv genom vagnkroken in i stödstaven. Dra åt men inte alltför hårt. Upprepa detta på den andra
vagnkroken som i Figur 12.
Sätt fast kroken till kabeln på toppen av de upprätta vagnrören med krokarna pekandes uppåt och hängandes
över vagnbasen. Centrera skruvhålen på insidan av rören med krokarna. Skruva in stjärnskruvarna hela vägen
in men dra inte åt alltför hårt.
Sätt fast vagnhandtaget på toppen av vagnkrokarna. Handtaget ska vara böjd ifrån vagnen mot den bakre
delen av enheten (bort från vagnkrokarna) Centrera skruvhålen på insidan av kroken till kabeln med
vagnkrokarna. Dra åt alla stjärnskruvarna ordentligt som i Figur 13.




Sätt dit de sex svarta skruvdöljarna.
Placera transformatorn inuti dess säte i vagnbasen som visas i Figur 14.



Placera poolroboten på vagnen med hjulen framåtvända pekandes neråt. Borstarna kommer att vara
hängandes i denna position vilket ökar maskinens livslängd och dess rengöringsegenskaper som
poolrobot. Vira sladden löst (som på bilden ovan) och häng den på kroken så som det visas i Figur
15.

