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!  VARNING: För att reducera riskerna för brand, elstötar, personskador 
eller skador på din pool eller för de badande: 

Använd inte rengöringsmaskinen om den är skadad på något sätt. 

Använd bara rengöringsmaskinen till det den är avsedd för enligt 
beskrivningen i denna användarhandbok. 

Maskinen måste vara helt nedsänkt i vatten för att kunna fungera 
korrekt. 
!Maximal omgivningstemperatur för strömförsörjningen är 40 ˚C. 

!Maximalt arbetsdjup är 2,5 m. 

 
Stäng av maskinen när du ska utföra underhåll på den. 

!Stäng av strömförsörjningen innan du tar upp rengöringsmaskinen ur 

vattnet. 

Undvik risk för elstötar genom att aldrig doppa transformatorn i 
vatten eller någon annan vätska. 

Undvik att skada transformatorn eller nätsladden genom att aldrig bära 
den i sladden eller genom att dra i sladden för att lossa kontakten från 
vägguttaget. Håll istället i själva kontakten när du ska lossa den. Dra 
aldrig sladden runt vassa hörn eller kanter. 

Använd inte maskinen om sladden eller transformatorn är skadad. 
Använd den inte med skarvsladd. 

!Lossa nätsladden från vägguttaget när du inte använder 
rengöringsmaskinen. 

Om rengöringsmaskinen inte fungerar som den ska, om du har tappat 
den eller om den är skadad på något sätt ska du kontakta Folkpools 
kundtjänst innan du använder den. 

!Vattnet kan förorenas av läckande smörjmedel. 

!

När du inte använder rengöringsmaskinen ska du förvara den 
inomhus på en ren och torr plats. Lämna den inte i vattnet, i direkt 
solljus eller där den kan utsättas för extrema temperaturer. 

! 

! 

! 

! 

! 
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Grattis till ditt köp av Robo-Kleen. Du kommer att upptäc-
ka att Robo-Kleen är en de effektivaste automatiska 
poolrengöringsmaskinerna på marknaden.  
Till skillnad från vattendrivna rengöringsmaskiner, som kör all 
smuts och rester genom din befintliga poolpump och -filter har 
Robo-Kleen sin egen pump och sitt eget filtersystem. Detta 
spar både pengar och elkostnader, samtidigt som det 
förlänger livslängden på din befintliga poolutrustning. 

Läs handboken noggrant innan du använder din Robo-Kleen   

Nätdel och robot 

TILL/FRÅN-
brytare

Ansluts till 
rengöringsmaskinen 

Ansluts till 220 V 
jordat uttag 

Ansluts till 
strömförsörjningen Utlopp för 

filtrerat vatten 

Vattenutloppslucka 

Sidohandtag Drivhjul 

Styrhjul 
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Rengöringsmaskinens undersida 

Låsflikar 

 
Låsflikar 

Installation 
Placera strömförsörjningen så att Robo-Kleen kan nå alla väggar i poolen, dock 
minst 3 m från poolkanten. 

OBS! ANVÄND ENDAST  220 V-UTTAG SOM SKYDDAS AV EN 
JORDFELSBRYTARE. I ANNAT FALL RISKERAR DU DÖDSFALL ELLER 
PERSONSKADA. 

INSTALLATIONEN AV UTRUSTNINGEN SKA UTFÖRAS ENLIGT GÄLLANDE 
NATIONELLA ELSÄKERHETS- OCH ELINSTALLATIONSFÖRESKRIFTER. 

RENGÖRINGSMASKINEN SKA PLACERAS I POOLENS ZON 0. 
STRÖMFÖRSÖRJNINGEN SKA PLACERAS UTANFÖR ZON 1. SE BILDEN 
PÅ SIDAN 8. 

STRÖMFÖRSÖRJNINGEN SKA PLACERAS SÅ ATT RENGÖRINGSMASKI-
NEN NÅR ALLA VÄGGAR I POOLEN. 

STRÖMFÖRSÖRJNINGEN SKA PLACERAS MINST 3 M FRÅN POOLKANTEN 

När du ska ansluta Robo-Kleen 
till strömförsörjningen ska du ta 
bort locket på transformatorns 

utgångskontakt. Anslut Robo-Kleen-
sladden till kontakten. Observera att 
sladd- och utgångskontakterna är 
indexerade. 

Rengöringsborstar Sugöppningar 

 

Dra åt den gängade kontakthylsan så att 
sladden sitter fast ordentligt. 



 E5

 

Anvädning 
ANVÄND INTE POOLEN MEDAN ROBO-KLEEN ARBETAR! DU 
KAN FASTNA I SLADDEN! 

a. Anslut sladden till strömförsörjningen. 
b. Lyft rengöringsmaskinen i ett sidohandtag och placera Robo-Kleen i poolen. 
c. Ruska maskinen framåt, bakåt och sidlängs för att släppa ut eventuella 

luftfickor, tills maskinen långsamt sjunker ner till poolens botten. 
d. Starta maskinen i 90˚ vinkel mot väggen. OBS! KONTROLLERA ATT 

VÄGGUTTAGET SKYDDAS AV EN JORDFELSBRYTARE. I ANNAT FALL 
RISKERAR DU DÖDSFALL ELLER ALLVARLIGA PERSONSKADOR! 

e. Tryck in TILL/FRÅN-brytaren på strömförsörjningen genom den transparenta 
skyddskåpan. Robo-Kleen börjar med att undersöka kretskortet i 10 sekunder och 
att nollställa minnet. När denna initialisering är avslutad pumpas filtrerat vatten ut 
genom toppen, och maskinen börjar röra sig. 
OBS! Använd inte Robo-Kleen utanför poolen. Detta kan skada motorns 
packningar och sätta garantin ur spel. Optimal vattentemperatur för användning av 
Robo-Kleen är 18 ˚C till 29 ˚C. Använd inte Robo-Kleen om vattentemperaturen 
överstiger 32 ˚C. 

Rengöringsmönster 

 
Robo-Kleen har en exklusiv funktion som kallas styrd tandem, som får styrhjulen att röra 
sig tillsammans utan att låsas i ett enskilt läge. Denna funktion, tillsammans med 
programmets intervallstyrning, som slumpmässigt ändrar Robo-Kleens körriktning, 
förbättrar rörelserna i poolen ytterligare. 

Detta eliminierar ”fram-och-tillbaka”-mönstret som kan förekomma om hjulen låses i 
ett enda läge med fasta, tidsinställda körningar. Robo-Kleens förmåga att lätt och 
ofta ändra körriktning ger snabb täckning av hela poolen. 

En annan fördel med funktionen styrd tandem är att rengöringsmaskinen inte hela tiden rör 
sig i samma riktning runt poolen. Detta minimerar vridningen av sladden. 

 

! 

I runda pooler är 
den från fabriken 
förinställda 
vinkeln bäst. 

I ovala bassänger 
ska du ta bort 
begränsnings-
skruven så att 
tandemhjulen får 
en större vinkel. 
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Automatisk avstängning och borttagning 

Robo-Kleen stänger automatiskt av sig efter ett arbetspass på ca 3 timmar. 
Stäng av strömförsörjningen i minst 30 sekunder innan du startar maskinen igen. 

STÄNG ALLTID AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN DU TAR UPP ROBO-KLEEN 
FRÅN POOLEN. 

Ta upp Robo-Kleen ur poolen genom att LÅNGSAMT OCH FÖRSIKTIGT dra i 
sladden. NÄR ROBO-KLEEN NÅR YTAN SKA DU LYFTA UPP DEN I 
HANDTAGET – INTE MED KABELN. För att undvika att skräp faller tillbaka i 
poolen när rengöringsmaskinen når ytan SKA DU SNABBT TA TAG I ETT 
HANDTAG OCH VÄNDA MASKINEN UPPOCHNER PÅ POOLKANTEN. LÅT 
ALLT VATTEN RINNA UT GENOM DET ÖVRE UTLOPPET. 
Linda upp sladden försiktigt. Förvara Robo-Kleen på en torr och skuggig plats i en 
temperatur mellan 5 och 32 °C. 

 

Underhåll 

!  OM STRÖMFÖRSÖRJNINGSSLADDEN ÄR SKADAD SKA DEN BYTAS AV 
TILLVERKAREN, AV DENNES SERVICEREPRESENTANT ELLER AV EN 
ANNAN KVALIFICERAD PERSON. 

!  STÄNG AV STRÖMBRYTAREN INNAN DU GÖR UNDERHÅLLSARBETE PÅ 
MASKINEN. 

!  STÄNG AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN DU TAR UPP RENGÖRINGS-
MASKINEN UR VATTNET. 
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Underhåll 

1) Linda upp sladden 
Om sladden har vridits ska du lossa den från uttaget på strömförsörjningen och 
vrida tillbaka den manuellt. Manuell tillbakavridning är mest effektivt efter att du 
har låtit sladden ligga i solen så att den är mjuk. 

2) Rengöra filterpåsen 
a. Lägg Robo-Kleen uppochner. Tryck 
låsflikarna åt sidan så att bottenlocket 
frigörs. Ta bort bottenlocket med den 
vidhängande filterpåsen. 

b. Dra ut en av de fyra röda flikarna och 
ta bort filterpåsen från bottenlocket. Spola ren påsen 
ordentligt med en vattenslang. Du bör rengöra 
filterpåsen regelbundet. 

c. Rengör bottenlockets delar och bottenborstarna. 

d. Montera tillbaka filterpåsen med den fluffiga sidan inåt. 
Börja från ett hörn och passa in en av de röda flikarna 
med hörnet. För försiktigt in filtrets sydda kant i de 
dubbla väggarna (spåret) i bottenlocket och arbeta dig 
runt. 

e. Montera tillbaka bottenlocket i maskinkroppen och lås det 
på plats. 

3) Impeller 
Ibland kan det fastna hår eller annat i impellern. Om det 
inträffar ska du demontera toppgallret genom att skruva 
bort de två skruvarna på ovansidan. KONTROLLERA ATT 
STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INTE ÄR ANSLUTEN TILL NÄTET! Ta bort skräpet. 
Montera tillbaka toppgallret och dra åt de två skruvarna. 

4) Främre drivhjulen och bakre löphjulen 

Ta bort skräp eller löv som har fastnat i axellagret. OBS! Vrid inte drivhjulen med 
kraft. Detta kan skada drivningens växellåda. 

5) Vinterförvaring 

Ta alltid upp rengöringsmaskinen för vinterförvaring. Förvara inte Robo-Kleen 
där temperaturen kan sjunka under 5 ˚C. Frystemperaturer kan skada 
packningar och smörjmedel som används i mekanismen. 
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Poolens säkerhetszoner 
Zonmått för ovanjordpooler 

OBS – De uppmätta zonmåtten begränsas av väggar och fasta avbalkningar. 



 

 


