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Frisbee Pool Robot 
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Vigtigt

Brug aldrig poolrobotten, når der er folk i poolen.

1. Vigtige sikkerhedsanvisninger 
• Læs denne manual omhyggeligt, og brug poolrobotten i henhold til manualen.  

Vi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade forårsaget af forkert brug.

• Brug kun tilbehør, som anbefales eller forhandles af producenten.

• Denne model er beregnet til swimmingpools med flad bund.

• Lad ikke børn ride på poolrobotten eller lege med den. Poolrobotten er ikke legetøj.

• Brug kun den originale og godkendte strømadapter.

• Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør.

• Tænd aldrig for poolrobotten, når den ikke befinder sig i vand.

• Under opladning skal strømledningen være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse 
og beskyttelse mod isolationsfejl.

• Brug ikke poolrobotten, når der er personer i poolen.

• Rengør og vask altid filterbakken efter brug.

• Sluk for poolrobotten under vedligeholdelse og rengøring, og når den ikke er i brug.

• Poolrobotten skal opbevares på et køligt, frostfrit og ventileret sted væk fra direkte sollys. 

• Poolrobotten skal opbevares på et køligt sted under opladning og må ikke tildækkes 
for at forhindre beskadigelse af interne elektriske komponenter forårsaget af 
overophedning.

• Kun autoriserede reparatører må adskille poolrobottens forseglede køreaggregat.

• Må ikke anvendes, mens poolfilteret kører.

• Hvis poolrobotten skal opbevares i lang tid, skal batteriet oplades og aflades hver 
tredje måned for at undgå, at dets kapacitet forringes. Brug kun den originale og 
godkendte strømadapter.

• Poolrobotten må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af varmekilder.
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WATERHOUSE© WATERHOUSE©2.  Indledning
Rengøringsrobotten Frisbee til swimmingpools er en ny type genopladelig automatisk 
poolrobot, der selv kører hen til kanten af poolen, når batteriet løber tør.

 

 

 

 

 

 

Swing plate

Top cover

Filter tray

Chassis

Floating handle
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WATERHOUSE©3.  Specifikationer
Varenr. 1940

Navn Frisbee poolrobot

EAN 5704841019409

Driftsspænding 12,6 V

Effekt 30 W

Arbejdscyklus 40-60 min

Nominel indgangsspænding for adapter 100-240 V vekselstrøm

Indgangseffekt for adapter 47-63 Hz

Nominel udgangsstrøm for adapter 1 A

Nominel udgangsspænding for adapter 12,6 V

Opladningstid 6-8 timer

Batteriets kapacitet 2500 mAh

Maks. rengøringsoverflade 25 m²

Tåler saltvand Ja

Filterkapacitet  ca. 42 l/min

Filtreringsevne 180 µm

Vandtemperatur 10-35 °C

Bevægelseshastighed ca. 16 m/min

IP-klassificering IPX8

Omgivende temperatur under opladning 0-45 °C

Maks. vanddybde 2 m

Størrelse L x B x H 330 x 330 x 180 mm

Vægt 3,5 kg

Opbevaringsbetingelser

Kort tid (mindre end 1 måned) -20 °C– 60 °C, ≤ 75 % RH

Mellemlang periode (mindre end 3 
måneder)

20 °C– 45 °C, ≤ 75 % RH

I længere tid (mere end 3 måneder) -20 °C– 20 °C, ≤ 75 % RH
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WATERHOUSE© WATERHOUSE©4.  Betjeningsvejledning 

4.1 Sikkerhedsforanstaltninger

Anbring poolrobotten i poolen, og løft den ud igen med rengøringsbunden mod væggen for 
at undgå at ridse poolen. 

Før brug skal du montere svingpladen og det flydende håndtag.
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WATERHOUSE©Sørg for, at poolrobottens øverste dæksel er tæt monteret på chassiset.

Sluk for poolrobotten efter brug.

Grib det flydende håndtag, og træk i rebet for at løfte poolrobotten op til vandoverfladen, 
og tag derefter fat i håndtaget for at løfte den ud af poolen.

Hold poolrobotten i vandoverfladen i 10-15 sekunder, indtil den er tømt for vand, før den 
fjernes fra poolen. 

Bemærk

Rør ikke ved væggen for at undgå at ridse væggen eller beskadige poolrobotten, når 
du anbringer den i poolen eller løfter den ud af poolen.
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WATERHOUSE© WATERHOUSE©4.2. Hurtig betjening

Tilslut poolrobotten ved hjælp af den medfølgende adapter og ledning for at oplade 
batteriet.

Bemærk

Ved opladning er det strengt forbudt at lade poolrobotten stå på hovedet, ellers går 
svingepladen i stykker.

• Sluk for poolrobotten før opladning. 
• Rengør opladningsporten før opladning. 
• Når opladningsindikatoren er rød, oplades batteriet. 
•  Når opladningsindikatoren er grøn, er opladningen færdig. Bemærk dog at en fuld 

opladning altid tager 6-8 timer

Anbring poolrobotten i vand, og hold den lodret under vandet i 5-6 sekunder for at fjerne 
luften inde i den. Tryk på kontakten for at tænde poolrobotten, og sænk poolrobotten 
vandret til poolbunden.

Poolrobotten vil stoppe med at køre efter endt arbejdscyklus. Det flydende håndtag kan 
gribes med en krog med langt håndtag, hvorefter poolrobotten løftes op til poolkanten.

Sluk-funktion

Der kommer en lydsignal, når du løfter poolrobotten op af poolen. Tryk kontakten hen på 
OFF (slukket), hvorved poolrobotten slukkes. Rengør altid filterbakken efter brug.

4.3. Hjulfunktioner og -justering

Der er 4 hjul på poolrobotten, hvoraf venstre og højre hjul ikke kan justeres. For- og 
baghjulene kan justeres ud fra forskellige forhold, således at poolrobotten kørselsretning 
justeres.
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WATERHOUSE©Indstilling af hjulvinkel og kørselsretning

Rille til hjulgrænsetap 

A, B, C er trykt i rillen til hjulgrænsetappen i bunden. Hjulgrænsetapperne er som standard 
installeret i C (venstre) og A (højre). 

 

Hjulspænde

Hjulgrænsetap
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WATERHOUSE© WATERHOUSE©Som vist på figuren skal du skubbe til hjulspændet, trække ned i hjulkomponenterne og 
fjerne dem. Geninstaller derefter grænsetappen i chassiset for at ændre kørselsretningen. 

Tre indstillinger for hjul anbefales

Indstilling 1

Standardindstilling: B-C, til de fleste pools 

Hjulvinkel

Kørselsretning

Indstilling 2

C-A, når drejevinklen er for stor

Hjulvinkel
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WATERHOUSE©Kørselsretning

Indstilling 3

C-C, når længden og bredden af swimmingpoolen er store 

Hjulvinkel

Kørselsretning
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WATERHOUSE© WATERHOUSE©Indstilling 4

B-A, til runde pools

Hjulvinkel

Kørselsretning

Bemærk

Dette er de anbefalede indstillinger. Andre indstillinger virker muligvis bedre til din 
pool. 
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WATERHOUSE©4.4.  Rengøring af filterbakken 

Åbn poolrobotten ved klemmerne.

Tag filterbakken ud

Rengør filterbakken og chassiset
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WATERHOUSE© WATERHOUSE©Saml poolrobotten igen

Klik klemmerne på
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WATERHOUSE©5. Problemløsning

Problem Mulig årsag Løsning

Der kommer ikke nogen 
lydsignal, eller pumpehjulet 
roterer, når poolrobotten 
tændes

Lavt batteri Genoplad batteriet

Intern fejl Kontakt forhandleren eller 
producentens kundeservice

Pool robotten afgiver 
stadig en lydsignal, eller 
pumpehjulet drejer ikke, 
når poolrobotten er helt 
nedsænket i vandet

Intern fejl Kontakt forhandleren eller 
producentens kundeservice

Svingpladen kan ikke stå, 
når poolrobotten rører 
væggen

Svingpladen sidder fast

Tag poolrobotten op af 
poolen, og forsøg at rotere 
svingpladen manuelt, eller 
kontakt forhandleren eller 
producentens kundeservice.

Svingpladen kan stå, når 
poolrobotten rører ved 
væggen, men poolrobotten 
kan ikke skifte retning

Vandslusen er tilstoppet Prøv manuelt at åbne den

Opladningsindikatoren virker 
ikke

Adapteren er 
beskadiget

Kontakt forhandleren eller 
producentens kundeservice

Poolrobotten rengør ikke 
hele bunden

Forkert hjulvinkel
Juster hjulets position (se 
afsnit 4.3: Hjulfunktioner og 
-justering)

Pools med særlige 
faconer

Juster hjulets position (se 
afsnit 4.3: Hjulfunktioner og 
-justering)

Swimmingpoolens 
vandcirkulationssystem 
er tændt

Sluk systemet

6. Oplysninger om lydsignalet

Tilstand Udtryk

Tændt
Afgiver lydsignal, indtil poolrobotten helt nedsænket i 
vandet. Lydsignalet stopper, når den er helt nedsænket 
i vandet

Slukket Lydsignalet stopper

7. Vinteropbevaring
I vintersæsonen, når udendørstemperaturen falder til under 10 °C, skal poolrobotten 
Frisbee opbevares inden døre for at forhindre frostskader. Opbevar den indendørs på et 
tørt og frostfrit sted.
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WATERHOUSE© WATERHOUSE©Bemærk at batteriet skal oplades hver 3. måned for at undgå at dets kapacitet forringes. 
Ellers vil garantien bortfalde. 

8. Pakkens indhold

Del Navn Model Antal Bemærkning

1. Poolrobottens kabinet 15861 1 I æske

2. Adapter 1 I æske

3. Brugermanual & certifikat 1 I plastikpose

4. Trækreb (med flydende bold) 1 I plastikpose

5. Flydende håndtag 1 I plastikpose

6. Svingplade 1 I plastikpose

9. Garanti
Garantiperioden følger den nationale lovgivning vedrørende forbrugerkøb. Garantiperioden 
gælder fra købsdatoen iht. kvitteringen. Kvitteringen skal fremvises ved anmodninger om 
service i garantiperioden. Det er derfor vigtigt, at du gemmer din kvittering. Producenten 
garanterer sikker drift og produktansvar baseret på de følgende konkrete betingelser:

• Installation og brug skal ske iht. manualens anvisninger.
• Brug kun originale reservedele

Garantien dækker ikke normal slitage, ridser, afskrabninger og kosmetiske skader. Mere 
specifikt dækker garantien ikke skader i tilfælde af:

• forkert brug eller håndtering, herunder frostskader
• fald eller stød
• reparationer, ændringer eller lign. udført af andre end Swim & Fun 
• ukorrekt opbevaring ved ekstremt høje eller lave temperaturer, herunder frost.

Hvis du vil gøre krav gældende i henhold til garantien, skal du kontakte forhandleren. Ved 
returnering af et defekt produkt skal det pakkes på en sådan måde, at det ikke bliver 
beskadiget under transporten. Det er dit ansvar, at produktet kommer sikkert frem.  Du 
skal oplyse navn, adresse, telefonnummer og helst din e-mailadresse, så vi kan returnere 
produktet til dig! Husk altid at oplyse, hvad er der galt med produktet.

Swim & Fun Scandinavia – hotline:  Danmark  +45 7022 6856 
     Sverige  +46 771 188819
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Kundeservice:

swim-fun.com/support

Danmark +45 7022 6856

Harald Nyborg A/S  .  Postbox 421  .  DK-5220 Odense SØ . Tlf. +45 63 95 95 00 
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