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Veiligheidsinstructies 
 

Bij het gebruik van deze Drakbot zwembadrobot, moeten er steeds fundamentele 
veiligheidsvoorschriften gevolgd worden. Onder andere de volgende voorschriften moeten gevolgd 
worden:  
 
○ Lees alle aanwijzingen die in deze handleiding en op het toestel staan om ernstige of dodelijke 

verwondingen te voorkomen. 
 

○ De foto’s in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen bedoeld als illustratie. Het product en onderdelen 
daarvan kunnen afwijken van het model dat u gekocht heeft. 

 
○ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 

lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of geen ervaring en kennis, tenzij ze onder 
toezicht staan of instructies krijgen voor het gebruik van het apparaat door iemand die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid. 

 
○ De voeding en het bedieningspaneel moeten geplaatst worden op een droge, beschutte plek 

minimaal 3,5 meter van de rand van het zwembad. De voeding en het bedieningspaneel mogen 
niet worden blootgesteld aan water of vocht. Voeding en bedieningspaneel NOOIT in het 
zwembad onderdompelen! 

 
○ Het netsnoer moet worden aangesloten op een stopcontact met een aardlekschakelaar. 

Gebruik geen verlengsnoer om de stofzuiger aan elektrische voeding aan te sluiten. Zorg voor 
een goed geplaatst stopcontact. De voeding en het bedieningspaneel moeten in de buurt van 
het stopcontact worden geplaatst. 

 
○ De stofzuiger mag nooit gebruikt worden als er zich mensen of dieren in het zwembad 

bevinden. 
 

○ Controleer het netsnoer en de kabel op beschadigingen voordat u de stofzuiger gaat gebruiken. 
NOOIT gebruiken als het snoer of de drijvende kabel versleten of beschadigd is. Neem in dat 
geval onmiddellijk contact op met de dealer voor een vervanging. Plaats het snoer zodanig dat 
voorkomen wordt dat deze beschadigd kan raken door grasmaaiers, heggenscharen en andere 
apparatuur. 

 
○ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of dealer om 

mogelijke gevaren te vermijden. 
 

○ Om oververhitting en mogelijke schade aan de componenten te voorkomen, mogen de voeding 
en de besturingseenheid nooit worden afgedekt. 

 
○ NOOIT de voeding en besturing openen. Alleen een erkend elektricien mag de voeding, besturing 

en het motordeel openen, omdat anders de garantie vervalt. 
 

○ Het is noodzakelijk om onderdelen die beschadigd zijn meteen te vervangen. Gebruik alleen 
onderdelen die gecertificeerd zijn door de fabrikant of distributeur. 

 
○ Probeer de stofzuiger, de voeding en de controle-eenheid, het netsnoer en de kabel nooit zelf 

te repareren. 
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○ Verwijder geen elektrische onderdelen en geen schroeven. Er zijn geen onderdelen (behalve 

het filterdeksel en de filterlade) die onderhoud nodig hebben. Laat het toestel alleen 
onderhouden door geautoriseerd servicepersoneel. 
 

○ Kinderen het apparaat niet laten bedienen. 
 

○ Het apparaat buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

○ De zwembadrobot en de bijhorende onderdelen en accessoires mogen nooit door kinderen 
gebruikt worden als toegangsmiddel tot het zwembad. 

 
○ Inspecteer de filterhouder, de filter en de afsluiting van de filter regelmatig op vuilresten. 

 
○ Om te voorkomen dat ernstige schade aan de stofzuiger ontstaat, mag het apparaat alleen 

ingeschakeld worden als het volledig is ondergedompeld in water. 
 

○ Als er zich stenen, boomwortels of metaalcorrosie onder de liner van het zwembad bevinden, 
verwijder dit dan eerst vooraleer de zwembadrobot te gebruiken. Contacteer indien nodig een 
gekwalificeerde reinigingsfirma om deze reiniging uit te voeren. 

 
○ Indien de liner broos of beschadigd is, contacteer dan eerst een gekwalificeerde professional om 

de nodige reparatie uit te voeren of om de liner te vervangen. De zwembadrobot mag nooit 
gebruikt worden in geval van een versleten of beschadigde liner. 

 
○ Verwijder eventuele voorwerpen van de zwembadrand, vooraleer de zwembadrobot te 

gebruiken. 
 

○ Haal de zwembadladder uit het zwembad, vooraleer de robot te gebruiken. 
 

○ Til de stofzuiger nooit uit het water door hard aan het snoer te trekken. Trek voorzichtig aan de 
kabel totdat de stofzuiger het oppervlak nadert en til hem er dan uit met behulp van de 
handgreep bovenaan. 

 
○ Verwijder gevaarlijke obstakels zoals kinderspeelgoed, drijvende ligstoelen en doseerders uit 

het zwembad voordat u de stofzuiger in het water zet en aanzet. 
 

○ De stofzuiger moet worden geïnstalleerd en gebruikt, zoals gespecificeerd in deze handleiding. 
 

○ Met het oog op optimale prestaties, zet het apparaat pas aan als hij op de bodem van het 
zwembad staat en er geen luchtbellen meer uitkomen. 

 
○ Probeer niet om de drijvers langs de elektrische kabel te verplaatsen. Laat ze in hun 

oorspronkelijke posities. 
 

○ De filter moet worden gereinigd na elk gebruik. Anders kunnen de prestaties van de 
zwembadrobot negatief worden beïnvloed. Overmatige vuilresten in de zwembadrobot zullen 
het gewicht van de robot veranderen, waardoor de snelheid en de bewegingscyclus van de robot 
ook verandert. 
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○ Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt, moet hij uit het water gehaald worden en 

opgeborgen worden op een koele en geventileerde plaats (niet in de zon). 
 

○ Om te voorkomen dat de voeding en het bedieningspaneel per ongeluk in het zwembad 
terecht komen, wordt geadviseerd beide met een touw (niet meegeleverd) vast te maken. 

 
○ Verwijder de beschermende laag op het bedieningspaneel niet. 

 
○ Schakel het zwembadfiltratiesysteem uit als u de stofzuiger gebruikt. 

 
○ Bovenstaande waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen vormen geen exhaustieve lijst van 

alle mogelijke risico’s en/of verwondingen. Elke zwembad- of spa-eigenaar moet het toestel 
voorzichtig en met gezond verstand gebruiken. 

 
○ Bewaar deze instructies. 

 
 

 
 
 

Dit product mag niet samen met het huishoudelijk afval worden 
afgevoerd. Dit product moet worden weggegooid bij een erkende plaats 
voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten.  

Door het verzamelen en recycleren van afval, helpt u bij het redden van 
natuurlijke bronnen en bent u er zeker van dat dit product wordt 
weggegooid op een milieuvriendelijke en gezonde manier. 

 

Inleiding 
 

De Drakbot zwembadrobot is zeer geschikt voor het reinigen van bovengrondse of ingebouwde 
zwembaden met een vlakke bodem of een lichte helling van maximaal 15°. Het is een efficiënte 
zwembadrobot die ook kleine deeltjes (groter dan 180 micron) verwijdert. De robot werkt op 24V 
gelijkstroom. 

Technische specificaties 
 

○ Nominale ingangsspanning: 
 

o RC20CBX/EU: 230VAC ~ 50Hz 
o RC20CBX/US: 110VAC ~ 60Hz 

 
○ Uitgangsspanning: DC 24V 

 
○ Nominaal ingangsvermogen: 150W 

 
○ Werkstanden: automatisch 1 uur / 1.5 uur / 2 uur 

 
○ Kabellengte: 12 m  
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○ Filtercapaciteit: 18 m³ per uur 

 
○ Filtervermogen: 180 micron (voor fijnmazige filters), 250 micron (voor grofmazige filters) 

 
○ Aanbevolen zwembadwatertemperatuur 10 ° C - 35 ° C 

 
○ Rijsnelheid: 20m/min 

 
○ IP Graad: zwembadrobot (IPX8); voeding en bedieningspaneel (IPX5) 

 
○ Omgevingstemperatuur voor de voeding: 10°C - 40°C 

 
○ Maximale zwembaddiepte: 2 m 

 
○ Mogelijkheid om wanden te beklimmen: neen 

 
○ Mogelijkheid om hellingen te beklimmen: maximaal 15° 

Onderdelen 
 

1. Deksel met kabel 
 

2. Filterlade 
 

3. Vervangbare filterplaat x 2 
(fijnmazig x 1 & grofmazig x 1) 

 
4. Bodemsectie 

 
5. Koord met haak 

 
6. Borstelstaaf 

 
7. Voeding en bedieningspaneel 

 
 

Opgelet: De foto’s in deze 
gebruiksaanwijzing zijn alleen bedoeld als 
illustratie. Het product en onderdelen 
daarvan kunnen afwijken van het model dat 
u gekocht heeft. 
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Hoe de stofzuiger beweegt 
 

De zwembadrobot heeft  2 verstelbare aandrijfmondstukken aan beide kanten. Het water wordt 
eerst opgezogen vanop de bodem (door de zuigmondstukken aan beide kanten van de 
zwembadrobot). Nadien gaat het water door de filterplaat en tot slot verlaat het water de robot 
langs de aandrijfmondstukken. Het water dat uit de aandrijfmondstukken komt, zorgt voor de 
voortbeweging van de zwembadrobot. De aandrijfmondstukken worden afwisselend geopend, zodat 
de zwembadrobot heen en weer over de zwembadbodem kan bewegen. Terwijl de robot beweegt, 
zal de bodemsectie van de robot de vuilresten opzuigen en opslaan (onder de filterplaat). 

 

 

Door verschillende hoekmarkeringen (0°..20°..40°) in te stellen voor de aandrijfmondstukken, zal de 
zwembadrobot bewegen volgens verschillende patronen. Als de hoekmarkering op 0° wordt 
ingesteld, zal de zwembadrobot ongeveer in een rechte lijn bewegen. Door andere hoekmarkeringen 
in te stellen, zal de zwembadrobot naar links / rechts draaien, tegengesteld aan de draairichting van 
het aandrijfmondstuk. Nadien zal de robot verder bewegen volgens een radiaal pad. Hoe groter de 
ingestelde hoekmarkering is, hoe groter het radiaal pad zal zijn dat de zwembadrobot zal volgen. 

 

 

 

Opmerking: de zwembadrobot gaat niet automatisch achteruit na contact met de zwembadwand. 
De duur van het heen en weer bewegen van de robot is afhankelijk van de instellingen van de 
cyclusmodus.  
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Installatie 

Plaatsing van de voeding en het bedieningspaneel 

○ Zorg ervoor dat de voeding en het bedieningspaneel op een plaats gezet worden waarbij de 
lengte van de kabel de zwembadrobot toelaat om te bewegen naar elke hoek van het 
zwembad.  
 

○ Om te voorkomen dat de unit per ongeluk in het zwembad terecht komt, wordt de gebruiker 
sterk aangeraden een touw (niet meegeleverd) te gebruiken om de unit vast te maken aan een 
niet beweegbaar object. 

 
○ De voeding en het bedieningspaneel moeten geplaatst worden op een droge, beschutte plek 

minimaal 3,5 meter van de rand van het zwembad. De voeding en het bedieningspaneel mogen 
niet worden blootgesteld aan water of vocht. Voeding en bedieningspaneel NOOIT in het 
zwembad onderdompelen! 

Aansluiten van de zwembadrobot op de voeding en het bedieningspaneel 

○ Sluit de voeding en het bedieningspaneel niet op de stroom aan voordat de kabel aangesloten 
is.  
 

○ Raak de stekker en het stopcontact nooit met natte handen aan, of als u in een plas water 
staat. 

 
○ Steek de stekker van de stofzuiger in het stopcontact van de voeding, zodanig dat de inkeping 

op de stekker past op het nokje in het stopcontact. Draai daarna de schroefdop naar rechts om 
de stekker aan het contact te verankeren. 

 

 
 

Montage van de borstel op de zwembadrobot 

Plaats de haakjes van de borstelstaaf in dezelfde positie als de gaatjes op de bodemsectie van de 
robot. Druk vervolgens elk haakje in de overeenstemmende gaatjes totdat het geheel vastgeklikt is. 
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Druk op het haakje om het haakje opnieuw los te maken uit het overeenstemmende gaatje, om zo 
de borstelstaaf opnieuw te verwijderen.  
 

 
 

De juiste filterplaat selecteren 
 

Er worden 2 verschillende types filterplaten meegeleverd: een fijnmazige filterplaat en een 
grofmazige filterplaat. Als de meeste vuilresten op de bodem van het zwembad relatief groot zijn 
(bijvoorbeeld bladeren), gebruik dan de grofmazige filterplaat. Van zodra de grote vuilresten 
verwijderd zijn door de zwembadrobot, schakel dan over naar de fijnmazige filterplaat.  

De aandrijfmondstukken verstellen 
 

De onderstaande hoekmarkeringen zijn bedoeld voor het instellen van de aandrijfmondstukken en 
geven NIET de draaihoek van de stofzuiger aan. U kunt deze hoekmarkeringen beschouwen als 
richting en radiaal pad dat de robot zal volgen. 
 
De onderstaande instellingsinstructies worden aanbevolen als initieel startpunt voor verschillende 
zwembaden en situaties. Nadien kunt zelf de aandrijfmondstukken instellen naargelang uw 
zwembad en uw situatie. U kunt een goede instelling van de aandrijfmondstukken 
proefondervindelijk bepalen, rekening houdend met de hierboven uitgelegde principes. 

Instelling 1 (aanbevolen voor een rechthoekig / vierkant / ovaal zwembad) 

Hoekmarkering    0°  /  30°  

Bewegingspad 
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Instelling 2 (enkel aanbevolen voor een rond zwembad) 

Hoekmarkering    20°  /  20°  

Bewegingspad 

  

Instelling 3 (aanbevolen wanneer de kabel gedraaid wordt bij instelling 1) 

Hoekmarkering    0°  /  20°  

Bewegingspad 

  

Instelling 4 (aanbevolen als de robot niet de volledige zwembadbodem reinigt) 

Hoekmarkering        0°  /  40°  

Bewegingspad 
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Het aandrijfmondstuk kan 360 ° gedraaid worden. Hierdoor moet u, nadat u de bovenstaande 
instellingen hebt toegepast, steeds nakijken dat de kleinste van de 3 flappen op de opening van het 
aandrijfmondstuk steeds naar de bodem gericht is. Hieronder ziet u een voorbeeld van een 
aandrijfmondstuk dat ingesteld is op een hoekmarkering van 0°. 
 

 
 
Wanneer de zwembadrobot moeilijkheden heeft om vuilresten op bepaalde plekken of in bepaalde 
hoeken te verwijderen, draai het aandrijfmondstuk dan 180° ten opzichte van de oorspronkelijk 
ingestelde hoekmarkering. Hierdoor zal de kleinste flap naar boven gericht worden. Op deze 
manier zullen de waterstralen de vuilresten of kleine deeltjes verplaatsen naar een zone waar de 
zwembadrobot wel toegang tot heeft.  
 

 
 

Werking 
 

○ Schakel het zwembadfiltratiesysteem uit als u de stofzuiger gebruikt, om te voorkomen dat de 
kabel gedraaid wordt of dat de kabel afgerukt wordt door het filtratiesysteem. 
 

○ De stofzuiger mag nooit gebruikt worden als er zich mensen of dieren in het zwembad 
bevinden. 

 
○ Controleer het netsnoer en de kabel op beschadigingen voordat u de stofzuiger gaat gebruiken. 

NOOIT gebruiken als het snoer of de drijvende kabel versleten of beschadigd is. Neem in dat 
geval onmiddellijk contact op met de dealer voor een vervanging. Plaats het snoer zodanig dat 
voorkomen wordt dat deze beschadigd kan raken door grasmaaiers, heggenscharen en andere 
apparatuur. 

 
○ Om oververhitting en mogelijke schade aan de componenten te voorkomen, mogen de voeding 

en de besturingseenheid nooit worden afgedekt. 
 

○ Kinderen het apparaat niet laten bedienen. 
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○ Gebruik de zwembadrobot nooit als de watertemperatuur van het zwembad zich niet in het 

volgende bereik bevindt: 10°C – 40°C.  
 

○ Als er zich stenen, boomwortels of metaalcorrosie onder de liner van het zwembad bevinden, 
verwijder dit dan eerst vooraleer de zwembadrobot te gebruiken. Contacteer indien nodig een 
gekwalificeerde reinigingsfirma om deze reiniging uit te voeren. 

 
○ Indien de liner broos of beschadigd is, contacteer dan eerst een gekwalificeerde professional 

om de nodige reparatie uit te voeren of om de liner te vervangen. De zwembadrobot mag nooit 
gebruikt worden in geval van een versleten of beschadigde liner. 

 
○ Verwijder eventuele voorwerpen van de zwembadrand, vooraleer de zwembadrobot te 

gebruiken. 
 

○ Haal de zwembadladder uit het zwembad, vooraleer de robot te gebruiken. 
 

○ Zet het apparaat pas aan als hij op de bodem van het zwembad staat en er geen luchtbellen 
meer uitkomen. Indien u dit niet doet, kan de zwembadrobot beschadigd raken. 

 
○ Verwijder gevaarlijke obstakels zoals kinderspeelgoed, drijvende ligstoelen en doseerders uit 

het zwembad voordat u de stofzuiger in het water zet en aanzet. 
 

○ De stofzuiger moet worden geïnstalleerd en gebruikt, zoals gespecificeerd in deze handleiding. 
 

○ Herstart de zwembadrobot niet onmiddellijk nadat deze gestopt is. Wacht tenminste 30 
seconden vooraleer de robot te herstarten. 

 
○ Rijd de zwembadrobot nooit uit het water. Anders zal de robot beschadigd worden. 

 
○ Verwijder vuilresten uit de zwembadrobot en uit de filterplaat voor elk gebruik. Lees het 

hoofdstuk “onderhoud” voor meer uitleg over het verwijderen van vuilresten. Overmatige 
vuilresten in de zwembadrobot zullen het gewicht van de robot veranderen, waardoor de 
snelheid en de bewegingscyclus van de robot ook verandert. 

De robot in het water plaatsen 
 

Gebruik het handvat van de stofzuiger om het apparaat op te tillen, houd de kabel met uw vrije 
hand vast en plaats de stofzuiger voorzichtig in het water. Zorg ervoor dat de voorkant van de 
stofzuiger (andere kant van de kabel) het eerst het water ingaat. Blijf de kabel vasthouden totdat 
de stofzuiger geheel is gevuld met water (geen luchtbellen meer) en begint te zinken naar de 
bodem van het bad. Laat de rest van de kabel los. De zwembadrobot is nu klaar om te gebruiken. 
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Voor zwembaden met een vlakke bodem, laat u de stofzuiger te water in het midden van de lange 
zijde van het zwembad. 
 
Voor zwembaden met een oplopende bodem laat u de stofzuiger te water aan de kant met het 
vlakke bodemgedeelte, in de richting van het oplopende deel. 
 

 
 
 

○ Om krassen / schade aan de zwembadwand te voorkomen (vooral bij vinyl zwembaden en 
zwembaden met een zachte wand), moet u er steeds voor zorgen dat de zwembadrobot geen 
contact maakt met de zwembadwand terwijl u de robot in het zwembad plaatst. 
 

○ Zorg ervoor dat de filterplaat geïnstalleerd is vooraleer de zwembadrobot in het water te 
plaatsen.  

 
○ Zorg ervoor dat de filterlade vastgeklikt is door de zijknoppen. De zijknoppen moeten volledig in 

de zwembadrobot vastgeklikt worden, door de knop naar binnen te drukken. 
 

 
 
 

○ Zorg ervoor dat alle lucht uit de robot is verdwenen (wanneer u geen luchtbellen meer ziet) en 
dat de robot naar de bodem van het zwembad zakt. 
 

○ Leg de drijvende kabel zo gelijkmatig mogelijk over het zwembadwater, en zorg ervoor dat er 
geen knikken of verstrikkingen in de kabel zitten of kunnen komen. 

 
○ Plaats de stekker nooit in het water. 

 
○ Verschuif de drijvers niet langs de kabel.  
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Modus selecteren 

Bedieningspaneel 

Verwijder de beschermende laag op het bedieningspaneel niet. 
 

  

Item  Kenmerk  
Selectie- 

modus  
Functie  

1  Aan / uit    Stroom aan / uit  

2  Cyclus  S  Werkingsduur van 

ongeveer 1 uur.   

    M  
Werkingsduur van 

ongeveer 1,5 uur.  

    L  Werkingsduur van 

ongeveer 2 uur. 

3  

Indicatie 

lichtbalk  

  

Overeenkomstige 

lichtbalk begint te 

knipperen, nadat 

deze functie 

geselecteerd werd. 

 
* Druk op de knop (ingedrukt houden voor 1 second) om het kenmerk te activeren. 

 
○ Druk op de aan/uit knop om de stroomtoevoer in te schakelen. Het indicatielampje van de 

modus die gebruikt werd tijdens het laatste gebruik van de zwembadrobot, zal beginnen 
knipperen.  
 

○ Druk op de knop “cyclus” om de gewenste modus te selecteren.  
 

○ Van zodra de geselecteerde modus afgerond is, zullen de 3 indicatielampjes tegelijkertijd 
knipperen.  

 
○ De zwembadvorm, de waterdiepte en de vlakheid van de bodem zijn factors die invloed kunnen 

hebben op de bewegingen van de robot in het zwembad.  
 

○ Als de grootte van uw zwembad reeds overeenkomt met de maximale zwembadgrootte waarbij 
deze robot gebruikt mag worden, selecteert u best de modus “L”. Indien dit niet het geval is, 
kunt u de modus “M” selecteren als initieel startpunt. 

 
○ Observeer het bewegingspatroon van de robot en schakel over naar een andere modus indien 

noodzakelijk. Zorg er bovendien voor dat de aandrijfmondstukken correct ingesteld zijn. 
 

○ Wanneer de robot wordt aangezet, zal steeds de laatst geselecteerd modus geselecteerd 
worden. 

 
○ De stofzuiger niet direct opnieuw opstarten na het stoppen. Wacht minstens 30 seconden voor 

een herstart. 
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Stroomaansluiting 
 

○ Het netsnoer moet worden aangesloten op een stopcontact met een aardlekschakelaar. Gebruik 
geen verlengsnoer om de stofzuiger op de elektrische voeding aan te sluiten. Zorg voor een goed 
geplaatst stopcontact. De voedings- en bedieningsunit moet in de buurt van het stopcontact 
worden geplaatst. 
 

○ De voedings- en bedieningsunit moet op een droge, beschutte plek en ten minste 3,5 meter 
van de rand van het zwembad worden geplaatst. De unit mag niet worden blootgesteld aan 
regen, water of vocht. De unit nooit in water onderdompelen. 

 
○ Controleer het netsnoer en de kabel op beschadigingen voor het elk gebruik. Gebruik het 

apparaat NOOIT als het netsnoer of de kabel versleten of beschadigd is. Plaats het snoer zo dat 
het niet beschadigd kan raken door grasmaaiers, heggenscharen en andere apparatuur. 

 
○ Voorafgaand aan het aansluiten van de stroomvoorziening moet u controleren dat uw 

elektrische installatie voldoet aan de eisen: 230 Volt wisselstroom met een frequentie van 50Hz. 
 

○ Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uit knop en selecteer de gewenste modus 
om de robot te starten. 

Onderhoud 

De zwembadrobot en de filterplaat reinigen 

○ Stop met stofzuigen en schakel de stroom uit voordat u de robot uit het zwembad haalt. 
 

○ De stofzuiger kan eenmaal gevuld met water vrij zwaar zijn. 
 

○ Trek voorzichtig aan het snoer om de stofzuiger voorzichtig naar het wateroppervlak te tillen, en 
gebruik de hendel aan de stofzuiger om hem uit het zwembad te tillen. Houd de andere kant van 
de robot vast met uw andere hand. Kantel de robot boven het water gedurende 10-15 seconden. 
Op deze manier kan het water uit de zwembadrobot verwijderd worden, vooraleer de robot van 
het zwembad weg te dragen. 

 
○ Om krassen / schade aan de zwembadwand te voorkomen (vooral bij vinyl zwembaden en 

zwembaden met een zachte wand), moet u er steeds voor zorgen dat de zwembadrobot geen 
contact maakt met de zwembadwand terwijl u de robot uit het zwembad haalt. 

 
○ Plaats de stofzuiger op een stabiele en vlakke ondergrond en trek de zijknop naar buiten om de 

bovenkap te kunnen verwijderen.  
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○ Trek de bovenkap nooit zomaar los zonder eerst de zijknoppen naar buiten te trekken. Dit kan 
de robot en de zijknoppen beschadigen. 
 

○ Hef de filterlade op en verwijder de filterlade samen met de filterplaat. 
 

○ Verwijder de vuilresten grondig uit de binnenkant van de zwembadrobot. 
 

○ Gebruik water om de filterplaat te reinigen. Als het filternet of de afdekking van de 
aanzuigopening is beschadigd, vervang de onderdelen dan. 

 
○ Druk op het haakje om het haakje los te maken van de inkeping, om de filterplaat van de 

filterlade los te maken. 
 

 
 

○ Plaats een nieuwe filterplaat door de smalle haakjes opnieuw in de inkepingen te bevestigen. 
 

 
 

○ Plaats de filterlade (met de filterplaat) opnieuw in de zwembadrobot. 
 

○ Positioneer de bovenklep correct boven de filterlade. Druk de zijknoppen naar buiten om de 
bovenklep in de juiste positie vast te maken.  

 

 
 

○ Druk nooit zeer krachtig terwijl u de bovenklep vastmaakt, aangezien dit het toestel en de 
zijknoppen kan beschadigen. 
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○ Als u een van onderstaande problemen heeft, moet u waarschijnlijk de filterzakken en de 

zwembadrobot  goed schoonmaken. 
 

o De zwembadrobot beweegt aanzienlijk trager. 
o De zwembadrobot neemt geen vuil meer op. 
o De zwembadrobot kiest steeds een andere route. 

De zwembadrobot opbergen 
 

○ Om de kabel van de voeding en het bedieningspaneel te verwijderen, volgt u de stappen om de 
kabel aan te sluiten (eerder in deze handleiding) in de omgekeerde richting. Gebruik een propere 
doek om de voeding, het bedieningspaneel en de kabel te reinigen. De kabel moet worden 
opgerold voordat de zwembadrobot kan worden opgeborgen. 
 

○ Laat al het water uit de stofzuiger lopen. 
 

○ Spoel de volgende onderdelen met schoon water: 
 
o De binnen- en buitenkant van de zwembadrobot. 
o De filterlade, de filterplaat en het deksel (binnen- en buitenkant). 

 
○ Plaats de zwembadrobot op een schone en vlakke ondergrond en uit de buurt van scherpe 

voorwerpen die de stofzuiger kunnen beschadigen. 
 

○ Kies voor de opslag een droge, beschutte plek met een temperatuur van 5 ° C - 35 ° C. 
 

○ Leg de stofzuiger en de componenten niet in de zon om te drogen. 
 

○ Zorg ervoor dat de voedings- en bedieningseenheid bij opslag niet wordt blootgesteld aan 
regen of water. 

 
○ Hou de stofzuiger en zijn componenten uit de buurt van zwembadchemicaliën. Chemische 

dampen kunnen lekkages en corrosie veroorzaken. 
 

○ De stofzuiger en de componenten moeten worden weggehouden van kinderen. 

Problemen oplossen 
 

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing 

Verstrikt raken 

van kabels 

Werkingsduur is te lang. Stop de stofzuiger en ontwar de kabel. 

Verkeerde instelling van het 

aandrijfmondstuk. 

Pas de hoekmarkering van het aandrijfmondstuk aan 

voor een kleinere draaicirkel. Meer informatie 

hierover vindt u in het hoofdstuk “de 

aandrijfmondstukken verstellen”. 

Kabel was niet volledig 

afgewikkeld. 

Stop de stofzuiger en ontwar de kabel. 

Hindernis in het zwembad. Verwijder de hindernis in het zwembad. 

Te lang stuk kabel in het 

zwembad. 

Corrigeer de situatie en bepaal de juiste kabellengte. 
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 Loopt vast op de afvoerputdeksel. Schakel het zwembadfiltratiesysteem uit. 

Stofzuiger 

komt niet op 

alle plaatsen 

Afwijkende zwembadvorm / 

instelling van het 

aandrijfmondstuk is fout. 

Pas de instelling aan om een kleinere draaicirkel 

mogelijk te maken. Meer informatie hierover vindt u 

in het hoofdstuk “de aandrijfmondstukken 

verstellen”. 

Kabellengte beperkt door de 

plaatsing van de voedings- en 

bedieningsunit. 

Verplaats de unit naar een plek die wel voldoende 
kabellengte mogelijk maakt. 

 

Zwembadfiltratiesysteem staat 

aan. 

Schakel het filtersysteem uit, zodat de 
watercirculatie stopt (dit kan de reikwijdte van de 
stofzuiger beïnvloeden). 

Kabel in het zwembad niet lang 

genoeg. 
Plaats meer kabel in het zwembad. 

Stofzuiger 

werkt niet 

Het netsnoer is niet goed 

verbonden. 

Controleer de aansluitingen. 

Beschadigd tijdens het transport. Neem contact op met de handelaar.  

Lokale netspanning is niet 

geschikt voor de stofzuiger. 

Neem contact op met de handelaar. 

Stofzuiger zinkt 

niet naar de 

bodem 

Lucht in de stofzuiger. Schakel de stroom uit. Dompel de stofzuiger weer in 

het zwembad volgens de in de handleiding vermelde 

instructies. Neem contact op met de handelaar als 

dit veelvuldig voorkomt. 

Stofzuiger 

vangt het vuil 

niet op 

De filter is verstopt met 

overmatige vuilresten. 

Reinig de filterlade en de filterplaat 

Rechthoekige mondstuk onderaan 

de filterlade is verstopt. 

Reinig het mondstuk. 

Vuilresten 

ontsnappen uit 

de stofzuiger 

Het aanzuigmondstuk is verstopt 

en geopend. 

Reinig het mondstuk. 

De afsluitklep van het 

aanzuigmondstuk is losgekomen. 

Volg de onderstaande stappen om de afsluitklep 

opnieuw vast te hechten: 

1. Plaats de veer op de zijkant van de afsluitklep. Dit 

kunt u op de afbeeldingen hieronder zien. Zorg 

ervoor dat het uiteinde van de veer naar de juiste 

kant gericht staat. 

2. Plaats het korte haakje van de veer op de rand en 

bevestig de zijkant van de afsluitklep op de inkeping 

van de rand. 

3. Bevestig de andere zijkant van de afsluitklep aan 

de inkeping van de andere rand. 

 
 


