Zodiac : Innovative pool products and services
Your retailer/ votre revendeur
Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur.
For further information please contact your retailer.
Hinweise und Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Händler.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot uw zwembadbouwer.
Para cualquier información adicional contactar con su detallista.
Contacte o seu revendador para obter informaçoes mais detalhadas.
Per qualsiasi informazione supplementare, mettetevi in contatto
con il vostro rivenditore al dettaglio.

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

ZODIAC POOL CARE EUROPE / BP 90023, 49180 St Barthélémy d’Anjou cedex-France / S.A.S.U AU CAPITAL DE 517 200 E / SIREN 395 068 679 / RCS PARIS / Pour Qui Pourquoi

1

Installationsanvisning och
användarmanual: Ladda ner på
www.zodiac-poolcare.com , sektion
Service – Dokumentation
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VÄGGMONTAGE AV STYRKONSOL
C
B
Jordfelsbrytare
högst 30 mA

Minst 3,5 m

A
Väggmontage av styrkonsol är möjlig under förutsättning att avståndet tiii poolen är minst 3,5 m
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ANVÄNDNING
3.1. SÄKERHET
• Koppla endast styrkonsolen till en strömkälla som skyddas av en jordfelsbrytare om maximalt 30 mA
(kontakta elektriker vid tveksamhet).
• Var uppmärksam på att strömkällan är stabil och ger konstant kraft och är lätt att komma åt.
• Styrkonsolen får inte placeras på plats som kan sättas under vatten.
• Placera styrkonsolen minst 3,5 m från poolkanten, och undvik att utsätta den för direkt solljus.
• Låt aldrig någon bada i poolen när roboten är i vattnet. Om styrkonsolen av en olyckshändelse skulle
råka falla i vattnet, koppla ur strömkabeln omedelbart och ta därefter upp styrkonsolen ur poolen.
• Undvik elchocker: Försök inte öppna styrkonsolen. Tillkalla behörig tekniker.
• Försök inte laga elkabeln (strömförsörjningskabeln) själv. Kontakta återförsäljaren för reparation.
• Använd bara roboten när vattentemperaturen är mellan 10°C och 35°C.
• Koppla ur elkabeln (strömförsörjningskabeln) före all hantering såsom rengöring, underhåll och dylikt
samt efter varje avslutad användning.

3.2. ALLMÄNNA RÅD
• Använd roboten så ofta som möjligt. Du kommer att njuta mer av en pool som alltid är ren, och filtret kommer
att klara sig från tilltäppning längre.
• Roboten ska användas i en pool med följande miljö: Klor < 2 mg/l, pH-värde från 6,8 till 7,6 samt temperatur
från 10°C till 35°C.
• Använd inte roboten under klorchockbehandling i poolen.
• Du kan ha poolfiltreringen igång under tiden som roboten är i drift. Det är bra för poolreningen i allmänhet.
• Rengör filtret efter varje avslutad tvättcykel.
• Lämna inte roboten kontinuerligt i vattnet.
• Vid avslutat tvättcykel, ta alltid upp roboten ur poolen. Innan du ställer undan roboten ska du reda ut och
linda upp kabeln. Börja linda närmast roboten.

3.3. SÄNKA NED ROBOTEN
När du lagt i roboten ock bubblorna är borta ska den få sjunka ned på egen hand.




3.4. ELANSLUTNINGAR
Använd inte förlängningssladd för att ansluta styrkonsolen.
• Anslut flytkabeln mellan roboten och styrkonsolen och vrid kontakten
tills det tar stopp. Vrid inte till den för hårt.
• När styrkonsolen är strömförsörjd tänds den gröna lysdioden en kort
stund. Det visar att apparaten kan påbörja en tvättcykel. Försök inte
starta roboten innan dioden lyser.

• Styrkonsolen är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion mot överhettning i händelse av att
den varit i solljus en längre tid.
• Styrkonsolen tål enstaka vattenstänk men är inte helt vattentät. Den får aldrig hamna i vattnet.
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3.5. FUNKTION
Undvik personskada: Starta bara roboten om huven på apparaten är stängd
ordentligt och låst.

• Starta roboten genom att på styrkonsolen trycka på knappen ON/OFF. Då tänds den
gröna lysdioden och maskinen startar inom några sekunder.
• Du kan när som helst stanna roboten, om du skulle vilja, genom att trycka på knappen
ON/OFF.

Roboten är utrustad med en säkerhetsfunktion som stänger av den automatiskt om den skulle startas utan
att vara i vattnet. För pooler med sluttande ramp ned i vattnet: Säkerhetsfunktionen medger att roboten
kan göra en sväng upp ur vattnet och därefter återvända ner under ytan.

3.6. UPPTAGNING UR POOLEN
• Efter en tvättcykel stannar roboten och en grön diod tänds på styrkonsolen under cirka 15 minuter. Denna
period behövs för att robotmotorn ska kylas ned vilket skyddar roboten från att skadas.
• När lysdioden har släckts ska du försiktigt dra i flytkabeln så att roboten närmar sig poolkanten (1).
• Ta tag i handtaget och lyft upp roboten ur
vattnet. (2). Lyft absolut inte i kabeln!
• Håll roboten lodrätt en stund och låt vattnet
rinna ur och tillbaka i polen.
• Dra ur elkontakten från styrkonsolen och koppla
bort kabeln från styrkonsolen.
• Linda robotens kabel runt hållarna på baksidan
av vagnen och börja vid roboten. Se till att hela


kabeln är uttrasslad, och linda upp den efter varje
användning.

UNDERHÅLL
Koppla isär robot och styrkonsol innan du gör rent eller utför annat underhåll på roboten eller
styrkonsolen.

4.1. RENGÖRA FILTER OCH ROBOT
• Efter varje användning ska filtret och filterhållaren göras rena och sköljas i vatten. Skölj tills vattnet är klart.







• Roboten bör tvättas regelbundet med rent vatten eller i vatten med litet skonsamt rengöringsmedel. Använd
inte något som helst lösningsmedel såsom trikloretylen eller dylikt. Skölj rikligt med rent vatten.
Lämna aldrig roboten på tork i fullt solljus på poolkanten.
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4.2. SÄTTA I FILTER
• Sätt filterkrokarna på hållarna under bakre delen under huven. (1)
• För filtret mot huven och knäpp fast det med knäppet på huvens framkant. (2). Om filtret är korrekt fastsatt
ska det sitta kvar av sig själv när du håller i huvens handtag.
• Sväng ner huven på gångjärnen under huvens kanter. Gångjärnen sitter på robotens bakre del. (3).
• För ned huven och knäpp fast den med knäppet på framkanten. Lyft försiktigt roboten i handtaget för att
kontrollera att huven är ordentligt stängd.







 Kontakta återförsäljaren för att få reda på vilka filtermodeller som finns.

4.3. BYTA BORSTE
Roboten är utrustad med en PVC-borste med indikering för slitage. För att maskinen ska fortsätta fungera så bra
som möjligt måste borsten bytas ut så snart som slitageindikeringen har nåtts (även om rullen inte är sliten).
• Vänd på roboten för att komma åt borsten.
• Tryck på borstens arm för att frigöra borsten
från borsthållaren. (1).
• Lyft upp borsten ur roboten. (2).
• Sätt änden på borstaxeln i hållaren.
• Sätt ner andra änden av borstaxeln i sin
hållare.





4.4. BYTA DÄCK









4.5. ÅTERVINNING
Denna symbol på en apparat innebär att utrustningen inte får kastas, utan måste återvinnas. Den är
föremål för särskild insamling och hantering. Om den innehåller miljöfarliga beståndsdelar kommer
dessa att tas om hand och oskadliggöras.
Hör efter hos återförsäljaren, kommunens återvinningscentral eller miljöförvaltning gällande vilka
ställen som kan ta emot din maskin för återvinning.
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FELSÖKNING
5.1. Roboten rör sig inte och lysdioden är släckt
• Robot har stannat och väntar på att du ska starta ett nytt rengöringsprogram.
• Koppla bort styrkonsolen, vänta minst 15 sekunder och ansluten igen. Kontrollera att lysdioden är tänd. Om så
inte är fallet måste du kontrollera strömkällan. Anslut någon annan apparat som du vet fungerar, t. ex. en
lampa. Om du kan konstatera att ditt elurtag har spänning/ström, är det något fel på din robot. Kontakta din
leverantör.

5.2. Lysdioden blinkar när du tryckt på knappen ON/OFF
• Koppla ur strömförsörjningskabeln från elurtaget.
• Koppla bort roboten från styrkonsolen och sätt i den igen. Var uppmärksam på hur du gör. Läs avsnitt 3.4 igen.
• Sätt i strömförsörjningskabeln i elurtaget igen. Kontrollera att lysdioden tänds.
• Tryck på knappen ON/OFF. Om nu lysdioden börjar blinka – kontakta återförsäljaren.

5.3. Roboten suger inte in skräp
• Ta upp roboten ur poolen och ta ur strömförsörjningskabeln ur elurtaget.
• Ta ur och rengör filtret.
• Kontrollera att pumphjulet är intakt. Om det är skadat ska det bytas ut.

5.4. Roboten pumpar ut vatten men rör sig inte
• Ta av hjulen.
• Se efter om det sitter skräp i hjulens kuggar. Om så är fallet, ta bort skräpet.
• Starta roboten och kontrollera att kugghjulen rör sig innan roboten stannar.

5.5. Roboten stiger mot vattenytan och drar in luft
• Gör om rutinerna i kapitel 3.3 och kontrollera att felet är avhjälpt.
Om problemet fortsätter, ta bort huven från roboten och de två skruvarna som
håller plåten (med gångjärn). Ta bort denna plåt.
• Ta bort flottören av polystyren och sätt tillbaka plåten med gångjärnen. Sätt
tillbaka filtret och huven på roboten och kontrollera att problemet är avhjälpt.

5.6. Högersväng fungerar dåligt
• En högersväng är det första roboten gör när ett rengöringsprogram startar.
Man kan därför genom att studera högersvängen ganska snart konstatera om
roboten fungerar som den ska. Om roboten svänger dåligt, kontrollera det lilla
donet som sitter undertill. Om det är blockerat av skräp, rensa bort det.
Se också efter om det lilla hjulet på donet är slitet. Byt det i så fall. Om du
fortfarande har problem med roboten ska du kontakta återförsäljaren.

• Svängförmåga:

Korrekt sväng

H0351304.A2.SV

Otillräcklig sväng
Roboten är för lätt. Ta bort flottören som beskrivs i stycke 5.5.
Prova att svänga med roboten igen.
Om felet kvarstår, kontakta återförsäljaren.
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5.7. Vänstersväng fungerar dåligt
• Svängförmåga:
Korrekt sväng

Otillräcklig sväng
Roboten är för tung.
Kontakta återförsäljaren för
att sätta in en flottör.

TEKNISK INFORMATION
Spänning för styrkonsol: 100-240 V, 50/60 Hz
Likspänning: 30 VDC
Strömförbrukning: 70 W
Kabellängd: 15 m
Robotens mått (l x b x h): 39 x 33 x 27 cm
Kartongens mått (l x b x h): 56 x 35 x 30 cm

Robotens vikt: 6 kg
Kartong med innehåll: 8,8 kg
Teoretisk rengöringsbredd: 21 cm
Pumpens uteffekt: 11 m³/timme
Rengöringsprogrammets längd: cirka två timmar

GARANTI
Principiellt
Om inget annat anges, garanterar vi funktionerna hos våra produkter vid nyförsäljning. Vi garanterar att våra
produkter uppfyller sina tekniska specifikationer och är fria från defekter i material eller utförande.
I varje förekommande fall, då denna garanti är begränsad, avgör vi om det blir reparation eller utbyte av en ny
eller renoverad vara eller återbetalning för produkt som visar sig vara defekt. Porto och frakt till kunden betalas
av oss vid reparationer, exklusive kostnader för arbetskraft, förflyttning och/eller uppehälle som uppkommer för
oss i samband med reparationer som utförs utanför de franska storstadsregionerna och undantaget alla
förekomster av betalning av skadestånd.
Varje retur av produkt måste först beslutas och godkännas av oss. Ingen retur till oss enbart på initiativ av
kunden att accepteras.
Konkret kommer garantin att gälla enbart efter vår analys av varan och därefter utbyte av vara eller delar.
Under alla omständigheter fortsätter rättslig garanti för säljaren att gälla.
För att garantin skall gälla, åtar sig vår kund och slutanvändare att respektera parametrarna för vattenbalans i
poolen enligt följande kriterier:
pH: 6,8 < pH < 7,6
fritt klor*: < 3,0 mg/l
brom totalt*: < 5,0 mg/l
stabilisator (i förekommande fall): < 75 mg/l
utfällda metaller (järn, mangan, koppar, zink…): < 0,1 mg/l
* Vid klorchockbehandling ska roboten ovillkorligen avlägsnas ur poolen i förväg. Använd inte vatten från en
källa eller borrhål.
Allmänna avgränsningar
Denna garanti gäller inte för uppenbara defekter, dvs synliga fel som inte rapporterats av kunden vid leverans av
varan.
Omfattar inte heller fel eller skada som orsakas av obalans mellan produkt och slutanvändarens behov, genom
normalt slitage, genom vårdslöshet, felaktig installation eller felaktig användning av de rekommendationer som
finns i bruksanvisningen, för bristande underhåll och/eller olyckshändelse vid hantering, felaktig förvaring
och/eller rutiner, instruktioner och/eller specifikationer som kommer från kunden.
Eventuella reparationer som gjorts på produkten av kunden, slutanvändare eller tredje part avbryter
automatiskt garantin i sin helhet. Det samma gäller fall där originaldelar har ersatts med delar som inte säljs av
H0351304.A2.SV
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oss.
Kunden måste också säkerställa kompatibilitet mellan våra produkter och annan utrustning i poolen, med de
olika tillverkarna och installationen och med hänsyn till att allt ska fungera väl i ett system.
När du returnerar produkten till vår verkstad, kommer kostnaden för transport bäras av dig, förutom vid fall
som nämns i punkt 2 i denna artikel.
Ersättning eller skadestånd vid stillestånd eller annan förlust p.g.a. reparation kommer aldrig att ges
Denna garanti blir ogiltig om kunden inte betalar eller gör sig skyldig till försenade betalningar för varan.
Giltighetstid
Det datum som bestämmer början av den avtalade garantin är fakturans/kvittos datum vid försäljning av nya
produkter till kunden.
Fakturan är fordringsbar och lyder under garantin.
Vid fel kommer vår kund själv få ta de fulla konsekvenserna vid skada för vårt företag, för alla anspråk från
slutanvändare enligt garantin, och efter att den upphört.
Reparationer och/eller ersättningsvara enligt denna garanti kommer inte på något sätt förlängas eller förnyas
giltighetstiden.
Särskilda bestämmelser för produktgruppen Elektriska Robotar
Vi garanterar att varje produkt uppfyller sina tekniska specifikationer och är fri från fel i material och utförande
och den motsvarar den tekniska utvecklingen och de regler och praxis som gäller vid tidpunkten för lansering på
marknaden.
Efterföljande ändringar av våra produkter (förbättringar eller förändringar som utgör en del av produktens
tekniska utveckling) kan inte förorsaka ett ingripande från vår sida.
Undantaget från garantin:
Normalt slitage på delar såsom däck, spår, borstar, remmar, kugghjul eller filtret.
Elektriska skador orsakade av blixtnedslag eller en dålig elektrisk anslutning.
Fel p.g.a. att varan utsatts för stötar, missbruk eller bristande underhåll (omfattar robot, tillbehör och kablar).
Garantitiden är 2 år från fakturadatum vid försäljning av ny produkt över hela sortimentet. Detta datum gäller
även om produkten säljs vidare.
Alla garantianspråk hänvisas till försäljaren.
Behåll kvitto/faktura som underlag vid behov av hjälp med varan.

VARNING VID ANVÄNDNING I POOLER MED VINYLBEKLÄDNAD
Vissa vinylmaterial med dekor/motiv kan slitas eller försvinna efter kontakt med borstar, leksaker, bojar,
klorbehållare, städrobotar osv. Dekoren kan försvagas eller försvinna om den utsätts för gnidning av
exempelvis poolborstar. Likaså kan dekorens färger skadas vid installation eller vid kontakt med
poolföremål. Skadad, sliten eller repad dekor är inte Zodiacs® ansvar och täcks ej av vår garanti.

REGISTRERING ONLINE
Registrera varan på vår webbplats www.zodiac-poolcare.com och du kan
- bli bland de första att få nyheter från Zodiac® och information om våra kampanjer
- hjälpa oss med vår ständigt pågående produktutvecklingsarbete.
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna utrustning är tillverkad i överensstämmelse med följande normer:
Direktiv angående elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EC och dessa normer:
EN 55014-1: 2000 +A1:2001 +A2:2002
EN 55014-2: 1997 +A1:2002
EN 61000-3-2: 2000 + A2:2005
EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 +A2:2005
Direktiv för lågspänning: 2006/95/EC och dessa normer:
EN 60335-1: 2002 + A1:2004 + A2:2006 +A11:2004 + A12:2006
EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004
Varan överensstämmer med dessa.
Varan har testats under normala användningsförhållanden.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående information. Trots att roboten
har testats i en stor mängd olika pooler med olika utformningar, kan ZODIAC® inte ta ansvar för att en robot
inte klarar att göra ren en enskild pool.
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Your retailer/ votre revendeur
Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur.
For further information please contact your retailer.
Hinweise und Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Händler.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot uw zwembadbouwer.
Para cualquier información adicional contactar con su detallista.
Contacte o seu revendador para obter informaçoes mais detalhadas.
Per qualsiasi informazione supplementare, mettetevi in contatto
con il vostro rivenditore al dettaglio.
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