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EcoClean 3000 & 5000
Bäste kund,
Tack för att du valt vår produkt för att rengöra din pool. Vi hoppas att ni kommer att trivas och njuta att använda din nya robot för att behålla
din pool ren i många år framöver. Innan du börjar använda din robot, ta några minuter att noggrant läsa denna bruksanvisning.
Komponenter
Utseendet på din poolrobot och några av dess komponenter kan skilja sig från de som visas här.

I kartongen:
- Poolrobot inklusive flytande kabel.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER –

- Strömtillförseln (transformator).

LÄS NOGGRANT OCH FÖLJ ANVISNINGARNA!

VARNING: Anslut inte elkabeln till ett jordat uttag eller slå brytaren till “ON” om roboten inte är helt nedsänkt i
vatten. Använd inte roboten utanför vattnet, detta Kan orsaka allvarliga skador, då gäller inte garantin.
Låt roboten stanna kvar i poolen 15 till 20 minuter efter slutet av sin rengöringscykel. Detta gör det möjligt för
motorerna att svalna tillräckligt. Lämna inte roboten kvar i poolen hela tiden. Kom alltid ihåg att stänga av
strömmen “OFF” och koppla bort den från eluttaget innan du tar upp roboten från poolen.
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VARNING: Roboten får inte användas när människor är i vattnet.
Roboten är endast för poolanvändning.
Enheten måste kopplas via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell driftström om högst 30 mA
•
•
•

Strömanslutningen skall vara enligt lokala och nationella regelverk (Electrical Code).
Felaktig hantering av enheten kan resultera i läckage av smörjmedel.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren/återförsäljarens ombud eller en reparatör med el-utbildning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med bristande på erfarenhet och kunskap,
såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för
deras säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
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1.

Basic Swivel - Enkelt elektroniskt styrsystem.

VARNING: En jordfelsbrytare (RCD-EUROPE) måste installeras för att skydda ditt eluttag och förhindra eventuell
elektrisk stöt.

2.

Easy Clean - Enkelt att lösgöra och tvätta filtrerna.

3.

Easy View - Tack vare transparenta filterluckor ser
du när det är dags att tömma filterbehållarna.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
Läs denna bruksanvisning helt innan du använder din poolrobot.

4.

Plug & play - EcoClean börjar städa för egen
maskin så fort du sänker ner den i poolvattnet.

5.

Max scrubber - Snabbroterande borste.

6.

Light weight - EcoClean har mycket låg vikt
för enkel hantering.

7.

4x4 / 4WD - EcoClean 3000 & 5000 är utrustade
med fyrhjulsdrift och klarar riktigt tuffa utmaningar.

8.

Floor & Wall - EcoClean 5000 städar både
poolbotten och poolväggarna.
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Snabb startguide till
din EcoClean poolrobot

1

3.6m/11.8ft

12 cm
(4.7 inch)

1.

Placera strömförsörjningen (transformator) minst 3,6 meter från poolen och minst 12 cm ovanför ytan
(bild 1). Transformatorn kommer att leverera låg spänning till poolroboten.

2.

Veckla ut kabeln.

3.

Placera enheten i vattnet. Vrid enheten i sidled i vattnet så att luften frigörs från den och låt sedan
roboten sjunka till botten av poolen (Bild 3). Därefter lägg ut kabeln på vattenytan så jämnt som
möjligt.

4.

Anslut kabeln till nätaggregatet. Beroende på din modell (typ 1 eller typ 2, läs mer på sida 6 - 7).
Se till att kontakten är rätt isatt i uttaget av nätaggregatet.

5.

Anslut kabeln till ett jordat uttag. Se till att det elektriska uttaget är ordentligt jordat.

6.

Tryck på “ON”-knappen på strömförsörjningen. Ljusdioden kommer att lysa som indikerar att systemet
är “ON” och pool-roboten startar sin rengöringscykel. Enheten håller koll på antalet rengöringscykler.
Endast ett auktoriserat servicecenter kan visa ackumulerade rengöringscykler.
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Pluggtyp 1
4

5

Pluggtyp 2

Viktigt!
Se till att din robot förvaras på rätt sätt, mellan 10° - 40°C. Detta kommer att hålla motorn, plasten och tätningar
i bästa skick. Underlåtelse att följa dessa rekommendationer kan påverka garantiärenden. Roboten kan användas
i vattentemperaturer från 13°- 35 °C. Emellertid är den rekommenderade optimala temperaturen
22°- 32° C
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VIKTIGT- Efter varje cykel, går poolroboten automatiskt till “standby” läge. Om du vill stänga av maskinen under
arbetscykeln, tryck på “power”-knappen en gång och lysdioden börjar blinka, vilket indikerar att maskinen har stannat.

Mer information - Ansluta kabeln - nästa sida >>
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Att använda poolroboten - Ansluta kabeln
Kontakt typ 1

Kontakt typ 2

Anslut kabeln (fig. A) till uttaget (fig. B) enligt följande:
Håll kontakten som visas i (bild C) mot de spåren i uttaget exakt som visas på bilden.

Anslut kabeln (fig. A) till uttaget (fig. B) enligt följande:
Håll kontakten som visas i (bild C) mot de spåren i uttaget exakt som visas på bilden.

1.
2.
3.
4.

1. Håll kontakten som visas i (bild C) mot de spåren i uttaget exakt som visas på bilden.
2. Lyft upp locket (Fig. D) för att frigöra uttaget. Locket låses då kabeln är på plats.
3. Rikta spåren från kontakten mot motsvarande i transformatorn (fig. D)
4. Tryck kontakten i uttaget hela vägen in tills den bottnar.

Rikta spåren från kontakten mot motsvarande i transformatorn. (Bild D)
Tryck kontakten i uttaget hela vägen in tills den bottnar.
När kontakten är i, vrid den medsols för att låsa den på plats (bild E).
För att ta bort kontakten vrid först kontakten motsols för att låsa upp den och dra sedan ut den (bild F).

A

kabel kontakt

D

C

B

Eluttag

Kabel kontakt

A

Eluttag

kabel kontakt

D

C

B

Eluttag

Kabel kontakt

Eluttag

E

Tryck och vrid åt
höger för att låsa

Låsknappen
ska vara uppåt

F
Uttag
Vrid åt vänster och
dra ut för att låsa upp
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Uttag
Kabelplugg

E

Kabelplugg
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Strömknappen

Öppna och rengör propellern

A. LED lampan: Den blå lysdioden blinkar när strömmen är i standby - läge och lyser kontinuerligt när roboten är igång.
B. Knappen växlar mellan “ON” och “STANDBY”.

KOPPLA BORT roboten från strömförsörjning INNAN du utför den här åtgärden!

Öppna upp roboten för att komma åt propellern

VIKTIGT- Efter varje cykel, går poolroboten automatiskt till “standby” läge. Om du vill stänga av maskinen under
arbetscykeln, tryck på “power”-knappen en gång och lysdioden börjar blinka, vilket indikerar att maskinen har stannat.

Rengöring av filtret
Vi rekommenderar att filtret rengörs efter varje poolstädningscykel

Propeller. Rengör här!
Montera ihop roboten igen

Byte av den roterande borsten
Klick
Klick
Klick
KlickKlick
Klick
Klick
Klick
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Klick
Klick

Klick
Klick
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Replacing the wheel
Remplacer les roues
Austausch der Räder

Sostituzione della ruota
Sustitución de la rueda
Substituir a roda

Byta hela hjulet

Het wiel vervangen

KOPPLA BORT roboten från strömförsörjning INNAN du utför den här åtgärden!
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Viktiga tips!
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Stäng av och dra ur kontakten varje gång du tar bort roboten från vattnet.
Rengör filterkassetterna efter varje cykel.
Räta ut kabeln som flyter på vattenytan med jämna mellanrum.
Spara förpackningen till din EcoClean för förvaring under vinter/lågsäsong eller för frakt
av enheten till din återförsäljare vid eventuell service.
Låt inte din poolrobot stå I direkt solljus när den inte används.
Lämna aldrig transformatorn i direkt solljus och låt den inte stå ute vid regn.
Skölj din robot med rent färskvatten med jämna mellanrum,
detta förlänger livslängden på din enhet.
Rengör fläkten en gång i månaden.
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Felsökning
Replacing the PVA wheel
Remplacer les roues PVA
Austausch der PVA Räder

Sostituzione della ruota PVA
Sustitución de la rueda PVA
Substituir a roda PVA

Byta däckgummi

Het wiel vervangen (PVA)
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Roboten ska vara strömlös för att förhindra skador på enhet och eventuell personskada!

Kontrollera följande INNAN DU RINGER din återförsäljare.

KOPPLA BORT roboten från strömförsörjning INNAN du utför den här åtgärden!

1) Roboten pumpar inte vatten och rör inte på sig:

15 m in.

1.

Kontrollera om eluttaget har ström.

2.

Kontrollera om transformatorn är ansluten till ett jordat uttag och kabeln är ansluten till transformatorn.

3.

Slå på “OFF” och “ON” några gånger, väntar ca. 45 sekunder mellan ON och OFF.

4.

Kontrollera och ta bort eventuellt skräp som hår, snöre, eller blad som kan påverka rörligheten av hjulen.

2) Roboten pumpar inte vatten, eller pumpar långsamt men rör ändå på sig:
1.

Kontrollera för att se om fläkten har stannat på grund av hår eller skräp på propellern.

2.

Skruva loss topp locket och rengör pumpfläkten.

3.

Vid återmontering av locket, dra försiktigt åt skruven.

4.

Kontrollera att filterkassetterna är rena. Rengör vid behov.

5.

Kontrollera pumpmotorn . Skicka på service om motorn inte fungerar.

Felsökning forts.. >>
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Felsökning forts..
3) Roboten rör sig men pumpar inte vatten:
1.

Kontrollera om fram/bak rörelse hindras av främmande föremål, hår, skräp, m.m på hjul eller trassel på elsladden.

2.

Kontrollera att det inte finns något skräp som har fastnat inuti hjulet mellan kugghjulen.

3.

Kontrollera att borsten är korrekt placerad och inte bruten.
Borsten roterar hjulen, om den är trasig Kan inte roboten att röra sig ordentligt.

4.

Kontrollera motorn. Om den inte fungerar, skicka enheten på service.

4) Väggmodellen (EcoClean 5000) “klättrar” inte på väggen:
1.

Kontrollera att filterkassetterna är rena. Rengör vid behov.

5) Roboten tar inte upp smuts och skräp:
1.

Kontrollera punkt 2 och 3 av detta avsnitt.

2.

Kontrollera klaffarna på insugsventilen på undersidan av enheten (se bild nedan).
Klaffarna bör röra sig fritt för att öppna och stänga. Rengör om nödvändigt.

6) Roboten verkar inte rengöra hela poolen:
1.

Rengör filtret grundligt.

2.

Kontrollera att kabeln flyter fritt på vattenytan och inte har trasslat till sig.

3.

Låt enheten köras i poolen under hela rengöringscykeln.

4.

Kontrollera att pumpmotorn är i igång. Se punkt 2 av detta avsnitt .

5.

Om problemet kvarstå, kontakta återförsäljaren om råd.

7) Skräp kommer ut ur roboten när den tas upp ur poolen:
1.

Kontrollera låsspaken till filterluckan (Toppluckan ska kunna stängas ordentligt)
- Kontrollera att låsfrigöringsmekanism inte är skadad. Lockets kanter och enhetens stomme
bör vara parallella. Se till att toppfiltret är ordentligt låst.

2.

Kontrollera att insugsventilens klaffar (se bild nedan) rör sig fritt för att öppna och stänga.
Rengör klaffarna vid behov.

Kontrollera insugsventilens klaffar
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