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Robotten har en fremdrivningsdyse 
på bunden af det det øverste 
svirvelhoved. Vandet Suges først 
ind fra indsugningsmundingen på 
bunden af robotten, løber gennem 
filteret og sprøjtes derefter ud gennem 
fremdrivningsdysen. Vandstrålen fra 
dysen driver robotten fremad. Når 
robotten standser mod en forhindring 
som for eksempel en bassinvæg, 
roterer dens sideflap, og dens 
svirvelhoved drejer 180o. Robotten 
begynder at køre i den modsatte 
retning. Robotten kører i et stort set 
lige mønster i den ene retning og i et 
bueformet mønster i den anden retning. 
Under bevægelsen støvsuger robotten 
bassinbunden og opfanger snavset til 
snavssamleren.

Del nr. Del kode ANTAL
1 P62061 1
2 P62062 1
3 P62063 1
4 P62064 1
5 P62065 1
6 P62066 1
7 P62067 1
8 P62068 2
9 P62069 1

10 P62070 1
11 P62071 1
12 P62072 1
13 P62073 1

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER
Når dette elektroniske udstyr 

installeres og anvendes, skal de basale 
sikkerhedsforholdsregler altid følges, 
herunder: LÆS OG FØLG ALLE 

ANVISNINGER

ADVARSEL:
- Afbryd pumpen fra lysnettet, før der udføres 

vedligeholdelsesarbejder som f.eks. 
rensning af filter.

- Transformeren skal placeres uden for zone 1.
- Apparatet indeholder batterier, der kan 

udskiftes af kvalificerede personer.
- Maks. vandtemperatur: 35˚C
- Største funktionsdybde i vand er 3 meter.
- Til opladning af batteriet må kun anvendes 

den aftagelige strømforsyning (løs adapter), 
der leveres med dette apparat.

-  Den aftagelige forsyningsenhed 
(DSS18-0842000-B / DSS18-0842000-C / 
DSS18-0842000-D)

- Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år 
og derover samt personer med nedsatte 
fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale 
evner eller manglende erfaring og kendskab, 
hvis de bliver superviseret eller er instrueret 
i sikker brug af udstyret og forstår de farer, 
der er involveret. Børn må ikke lege med 
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, 
som bruger kan udføre, må ikke foretages af 
børn uden opsyn. (Til EU-markedet)

  Dette udstyr er ikke tiltænkt brug af 
personer (inklusive børn) med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
mangel på erfaring og viden, medmindre 
de er under opsyn eller har modtaget 
instruktioner vedrørende brugen af enheden 
fra en person, som er ansvarlig for deres 
sikkerhed. Børn skal være under opsyn for 
at sikre, at de ikke leger med anordningen. 
(Til markeder uden for EU)

- Det isatte batteri er en genopladelig Li-ion 
batteripakke. Forsøg aldrig på at udskifte 
batteripakken.
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BORTSKAFFELSE AF BATTERI:
Genbrug er påkrævet. Kontakt de lokale 
myndigheder for at få oplysninger.
• Batteriet skal tages ud af bassinstøvsugeren, 

før den kasseres.
• Bassinstøvsugeren skal være afbrudt fra 

lysnettet (stikkontakten), når batteriet 
tages ud.

• Batteriet skal bortskaffes sikkert og korrekt.

Reservedelsliste
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Bemærk: Lirk flyderens dæksel op og tag snoren ud af flyderen, så det svarer til bassindybden plus cirka 0,5m

1

2 4
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Fabriksindstilling for låsestiften til alle 
bassintyper.

Fast låsestift

Hvis robottens bane er for krum, 
trækkes låsestiften ud og sættes i 
dette hul. Kontroller, at hjulakslen er 
placeret under akslen.

Du kan gøre robottens bane mere 
krum ved at tage låsestiften ud af 
hullet og sætte den i det hul, der er 
lige over låsestiftens hul som vist.

Venstre

Venstre

Højre

Højre

Montering og drift
ADVARSEL Ved udskiftning
• må der kun bruges den originale adapter og det medfølgende opladerkabel. 
• Sørg for, at robotten og opladerstikket er rene og tørre før opsætning.
• Sørg for, at robotten er slukket, ved at skyde kontakten til OFF-position før opladning.
• Lad robotten helt op i 5-6 timer, før du bruger den første gang.
• Tænd/sluk indikatorlampe: Intet lys - Slukket/ingen strøm
           Lys - Tændt
           Blinkende lys - Elforsyningen fra batteriet standser inden for 10 minutter.

Bemærk: Når robotten begynder at lade, bliver indikatorlyset på den løse adapter rødt. Når robotten er næsten ladet op, lyser indikatorlyset grønt.
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Bemærk: Flyderen er for langt væk 
til at blive hentet med hånden. Brug 
den medfølgende krog. Sæt krogen 
på teleskopstangen (medfølger ikke) 
og brug derefter krogen til at hente 
flyderen.
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Bemærk: 1. Det tilrådes at slukke for filtreringssystemet, da vandcirkulationen i bassinet kan påvirke robottens bevægelsesmønster.
      2. Tag bassinstigen, overfladeskimmeren og andre flydende genstande ud af bassinet, da de kan hindre bevægelserne på robottens flyder og dermed også 
           robottens bevægelser.
      3. Hvis du bruger et saltvandsbassin, skal du sikre, at alt saltet er opløst, før robotten sættes i vandet.
Vedligeholdelse og opbevaring
1. Batteriet aflader af sig selv under opbevaring. Før længere tids opbevaring skal du oplade robotten helt.
2. Batteriet skal genoplades mindst en gang hver tredje måned, hvis den ikke bruges.
    • Tag den løse adapter ud af stikkontakten og tag opladerkablet ud af stikket på den løse adapter og robotten.
    • Tag tilbehør af robotten. Skyl om nødvendigt robotten og tilbehøret med ferskvand. BRUG IKKE sæbevand.
    • Sørg for at tømme vandet af robotten, før den sættes til opbevaring.
    • Brug en fugtet klud til at rengøre og tørre robotten og dens tilbehør.
    • Opbevar dem i et veludluftet område beskyttet mod sollys, varme, antændelseskilder, bassinkemikalier og børn. Rumtemperaturen for opbevaring skal være 10 - 25˚C.   
      BEMÆRK: Højere temperatur kan reducere batteriets levetid.

Sådan udtages batteripakken
Anbefalet værktøj (medfølger ikke): Skruetrækker.
1. Løsn det øverste dæksel (samlet som en enhed med svirvelhovedet). Vend dækslet om og 
frigør svirvelhovedet ved at dreje dens låseplade på bunden mod uret. Aftag svirvlens glidering.

2. Med skruetrækkeren tages de 4 skruer af bunden på hovedet for først at løsne bundpladen. 
Med skruetrækkeren aftages alle skruer på foden som vist.  Aftag pumpehjulet, lirk derefter 
foden op for at aftage den og afdække hovedet indvendigt.

 
3. Aftag batteripakken for at komme til printkortet. Batteriets tilslutningsledning aftages ved at trykke 
på clipsen på stikket og derefter trække den ud. BEMÆRK: Tag batteriet ud og vikl straks dets 
poler ind i isolerbånd for at undgå kortslutninger på grund af kontakt med begge ledningspoler.

 BORTSKAFFELSE
 Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:
 Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret renovationsaffald, benyt separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt din kommune og få oplysninger om de  
 indsamlingsordninger, der er tilgængelige. Hvis el-apparater bortskaffes på lossepladser eller i affaldsbunker, kan farlige stoffer synke ned i grundvandet og sive  
 ud i fødekæden, hvilket beskadiger dit helbred og velbefindende. Når ældre apparater udskiftes med nye, er detailforhandleren forpligtet til at tage dine gamle  
 apparater retur til bortskaffelse uden betaling.
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Fejlfinding
Problem Mulig årsag Løsning

Robotten fanger ikke snavs.

Batteriet er fladt. Oplad robotten igen.

Pumpehjulet sidder fast.

Sluk robotten og efterse hullet under snavset. Kontakt om nødvendigt 
forhandleren og få nærmere vejledning.

ADVARSEL! Sørg for, at robotten er slukket, før apparatet 
serviceres.

Pumpehjulet er i itu. Kontakt forhandleren for at få udskiftning.

Snavssamleren er fyldt op. Rens snavssamleren og filterdækslet.

Robotten er standset med at køre 
midt i bassinet (svirvelhovedet 
drejer stadig).

Robotten er standset af en 
forhindring.

Kontroller, at der ikke er nogen genstande, der spærrer for 
renseren. Fjern forhindringen.

Robotten er standset af 
sugekraften fra hovedafløbet på 
bassinbunden.

Slå filtreringssystemet fra (se vejledningen).

Robotten dækker ikke hele 
bassinet/

Følger kun bassinvæggen.

Snavssamleren er fyldt op. Rens snavssamleren

Driftstiden er kortere end 
forventet. Rens filterrummet og oplad robotten igen i 4,5 - 5 timer

Bevægelsesretningen afbrydes af 
den vandcirkulation, der dannes
af filtreringssystemet.

Slå filtreringssystemet fra (se vejledningen).

Hjul sidder fast Se efter og rens for snavs på hjulet.

Låsestiftens position er forkert 
/ der kræves en stødliste. Følg vejledningen, stil låsestiften rigtigt og brug stødliste.

Robotten kører langs bassin-

væggen i et rundt bassin.
Sørg for, at stødlisterne er installeret (se vejledningen)

Robotten er fanget i en 
snæver del af et nedgravet 
bassin.

Der er ikke nok plads til, at 
robotten kan skifte retning.

Følg vejledningen til at sætte stødlister rundt om begge ender på 
robotten.

Robotten kører langsomt. Snavssamleren er fyldt op. Rens snavssamleren og filterdækslet.

Svirvelhovedet drejer ikke 
eller drejer markant langsomt.

Svirvelhovedets bund sidder fast. Se efter og fjern alt snavs, der kan være fanget under svirvelhovedet.

Sideflappen sidder fast. Se efter og fjern alt snavs, der hindrer flappens bevægelser.

Svirvlens glidering er itu. Udskift med en ny svirvelglidering. Kontakt forhandleren for at skaffe 
reservedele.

Der slipper snavs fra robotten.

Sugemundingens flap (på 
robottens bund) er itu.

Sugemundingens flap fungerer som en lem for at forhindre snavs i 
at slippe uden om snavsfilteret. Kontakt forhandleren for at skaffe 
reservedele og få vejledning.

Afløbsfilterpladen er itu eller ikke 
på plads.

Sørg for, at afløbsfilterpladen er på plads og udskift om nødvendigt til en 
ny før næste brug.

Snavset kommer uden for 
filterdækslet. Filterdækslets net er beskadiget. Udskift med et nyt filterdæksel. Kontakt forhandleren for at få 

reservedele.

Flyderen synker. Flyderen er gået i stykker, og 
fyldes med vand.

Udskift med en ny flyder. Kontakt forhandleren for at skaffe

reservedele.

Robotten kan ikke oplades/
genoplades.

Batteriet er beskadiget.

Kontakt forhandleren og få udskiftet batteriet.

ADVARSEL!
Du må IKKE åbne robotten og udskifte batteriet selv. Dette kan medføre 
alvorlige eller livsfarlige skader, og garantien vil bortfalde.

Opladerkablet er ikke 
fuldstændigt forbundet med
den løse adapter og robotten.

Kontroller, at opladerkablet er helt fuldkommen forbundet med den 
løse adapter og robotten.
Se brugsanvisningen.

Den løse adapter er defekt.

Kontakt forhandleren og få den udskiftet.

ADVARSEL! Brug af en forkert løs adapter medfører 

beskadigelser på robotten/batteriet med bortfald af garantien til følge.
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For support please visit us at:
www.bestwaycorp.com/support
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