Zwembadrobot Frisbee
HJ1101J

Kan geüpdatet worden door de fabrikant zonder voorafgaande verwittiging
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Belangrijke voorzorgsmaatregelen
1. Lees de handleiding aandachtig door en gebruik de reiniger volgens de handleiding. Wij zijn niet
aansprakelijk voor verlies of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik.
2. Gebruik enkel de accessoires die verkocht of aangeraden worden door de fabrikant.
3. Dit model kan gebruikt worden voor zwembaden met een vlakke bodem.
4. Zorg ervoor dat kinderen er niet mee kunnen spelen of erop gaan zitten.
5. Gebruik enkel de originele en erkende stroomadapter.
6. In geval van schade mag de snoer enkel vervangen worden door een erkende technieker.
7. Zet de robot niet aan buiten het water.
8. De kabel moet tijdens het laden worden aangesloten op een geaard & lekvrij stopcontact.
9. Gebruik de robot niet als er mensen in het zwembad zitten.
10. Reinig de filter grondig na elk gebruik
11. Zet de robot uit als je hem schoonmaakt of er onderhoud aan uitvoert.
12. Bewaar de robot in een koele en verluchte plaats, weg van direct zonlicht.
13. Laad de batterij enkel op in de toegestane toestand. De reiniger moet tijdens het opladen op een
koele plaats staan. Er mag niets op de reiniger geplaatst worden of de reiniger mag niet bedekt
worden, om schade aan interne elektrische componenten door oververhitting van de accu te
voorkomen.
14. Alleen professionals mogen de verzegelde aandrijfkit van de reiniger demonteren.
15. Stop het filtratiesysteem van het zwembad voor gebruik van de reiniger.
16. Olie-afdichtingen voor de motor bevatten vet, wat een lichte watervervuiling kan veroorzaken
als er geheel uitzonderlijk olie zou lekken.
17. De reiniger is alleen geschikt voor kleine zwembaden door de beperkte accucapaciteit. Als het
zwembad te groot is, zal de robot onvoldoende kunnen reinigen.
18. Als de robot lang niet gebruikt wordt, moet hij elke 3 maanden opgeladen worden. Gebruik
enkel de originele en toegestane adapter, zorg ervoor dat het batterijniveau tussen de 40 % en
60 % behouden blijft. De accuspanning zal lager zijn dan de overontladingsbeschermingsspanning als gevolg van de zelfontlading van de accu als die lange tijd
niet wordt opgeladen, wat tot onherroepelijke schade aan de accu zal leiden. Wees voorzichtig.
19. Gebruik of bewaar de reiniger niet in de buurt van een warmtebron.
20. Het is verboden om de behuizing van de reiniger te doorboren met spijkers of andere scherpe
voorwerpen. Het is verboden om op de reiniger te hameren, te slaan of om ermee te gooien.
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I.

Inleiding

De zwembadreiniger Frisbee HJ1101J is een nieuw type oplaadbare automatische reiniger die het
zwembadwater filtert en zwevende deeltjes verwijdert zonder het zwembadwater te vervangen.
Bovendien is hij volledig milieuvriendelijk.

Lees de handleiding aandachtig voor gebruik!

II.

Uiterlijke kenmerken en structuur

OPGELET:
De bodemschrapers zijn NIET inbegrepen bij het toestel, maar optioneel bij te kopen.
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III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Specificaties

Werkspanning: 12.6 V
Vermogen: 30 W
Cyclusduur: 50 min
Nominale ingangsspanning van de adapter: 100 – 240 V/AC
Ingangsvermogen van de adapter: 47 Hz-63 Hz
Nominale uitgangsstroom van de adapter: 1A
Nominale uitgangsspanning van de adapter: 12.6V
Oplaadtijd: 3-4h
Batterijcapaciteit: 2500mAh
Max. reinigingsoppervlak: 50m²
Filtercapaciteit: ca. 42L/min.
Filterfijnheid: 180μm
Temperatuur van het zwembadwater: 10°-35°C
Bewegende snelheid: ca. 16m/min.
IP Rang: IPX8
Omgevingstemperatuur tijdens het opladen: 0°-45°C
Max. Waterdiepte: 2.0 m
Grootte: 330 (L) * 330 (B) * 180 (H) mm.
Gewicht: 3,5 kg
Opslagvoorwaarden:
a. Korte termijn (minder dan 1 maand): -20℃-60℃, ≤75%RH
b. Middellange termijn (minder dan 3 maanden): -20℃-45℃, ≤75%RH
c. Lange termijn (meer dan 3 maanden): -20℃-20℃, ≤75%RH
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IV.

Gebruiksaanwijzing

4.1. Voorzorgsmaatregelen
a. Wanneer de reiniger in het zwembad wordt geplaatst, moet de lucht in de reiniger als volgt worden
afgevoerd:
① Houd de reiniger vast en dompel hem verticaal onder (fig. 1).
② Draai de reiniger 90 graden en plaats hem horizontaal in het zwembad (fig. 2).
③ Druk op de schakelknop om de reiniger in te schakelen.

Fig. 1

Fig. 2

b. Plaats of haal de robot in/uit het zwembad met de reinigingsbodem naar de muur of onderkant toe,
dit om eventuele krassen in het zwembad te voorkomen.
ZO:

NIET ZO:
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C. Installeer de vleugel en het drijvend handvat voor gebruik.

d. Indien u mogelijke lekken van vuil wenst te voorkomen, kan u optioneel de bodemschrapers bij kopen.
Zie pagina 18 van deze handleiding voor meer informatie.
Installeer de bodemschrapers zoals aangegeven op onderstaande tekening.

e. Zorg ervoor dat de cover stevig op het onderstel is gemonteerd.
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f. Let goed op de richting alvorens u de top cover vastmaakt, zoals aangegeven op de afbeelding: de
vleugelpositie moet op dezelfde hoogte staan als de clip in het onderstel.

g. Tijdens het opladen, zorg ervoor dat de onderkant NIET naar boven gericht is om te voorkomen dat de
draaischijf verbrijzeld wordt.
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h. Zet de robot uit na elk gebruik
i. Als u de robot in het water plaatst, vermijd dan elk contact met de muur. Dit om krassen en/of
beschadiging te voorkomen.
j. Houd de reiniger 10-15 seconden boven het wateroppervlak totdat al het water er is uitgelopen,
voordat hij uit het zwembad wordt verwijderd.
k. Pak de drijver vast en trek aan het touw om de robot tot aan het wateroppervlak te tillen, pak
vervolgens de hendel vast om het apparaat uit het zwembad te verwijderen.

4.2 Reiniging starten
a. Sluit de reiniger aan met behulp van de meegeleverde adapter en oplaadkabel om de batterij op te
laden.
* Schakel de reiniger uit voordat u de batterij oplaadt.
* Maak de oplaadpoort proper voordat u de batterij oplaadt.
* De rode laadindicator geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.
* De groene laadindicator geeft aan dat het opladen is voltooid.
b.
Plaats de reiniger in water en laat hem 5-6 seconden horizontaal staan om de lucht in de reiniger
te laten ontsnappen. Druk op de schakelaar om de reiniger in te schakelen.
c.

De reiniger zal automatisch terugdraaien wanneer hij de muur raakt.

d.
De reiniger stopt na het voltooien van de werkcyclus. Het drijvende handvat kan worden
vastgehaakt met een haak op een telescopische arm en de reiniger wordt dan zo tot aan de rand van het
zwembad getrokken.
e.
Uitschakelen: de zoemer zal afgaan wanneer hij uit het zwembad wordt getild. Druk op OFF en
de reiniger wordt uitgeschakeld. Reinig de filter altijd na gebruik.

4.3 Functies en afstelling van de wielen
Er zitten 4 wielen op de reiniger, waarvan de linker- en rechterwielen vastzitten. De voor- en
achterwielen kunnen worden afgesteld op basis van verschillende omstandigheden om het looppad van
de reiniger te veranderen.
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a.

Wielhoek en het reinigingstraject instellen

Groef voor de wielplaatjes

A, B, C zijn aangeduid bij de wielplaatjes op het onderstel. De wielbegrenzer worden standaard
geïnstalleerd op C (links) en A (rechts).
Wielgesp

Wielbegrenzer
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Zoals getoond op bovenstaande tekening: duw op de wielgesp en druk de wielbegrenzer in, trek het wiel
naar beneden en verwijder deze. Installeer de begrenzer dan opnieuw in het onderstel, om zo
verschillende beweegrichtingen te kunnen realiseren.
b. 4 richtingen worden aanbevolen:
Intelling 1: standaardinstelling: B-C, voor de meeste zwembaden

Wielhoek

Richtingen
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Instelling 2: C-A, wanneer de draaihoek te groot is

Wielhoek

Richtingen
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Instelling 3: C-C, wanneer het zwembad breed en lang is.

Wielhoek

Richtingen
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Instelling 4: B-A, voor ronde zwembaden

Wielhoek

Richtingen

Opmerking: dit zijn de aanbevolen instellingen, andere instellingen werken mogelijk beter voor uw
zwembad. De gebruiker kan de wielen dus instellen volgens het principe hierboven en de actuele situatie
van het zwembad. Er kan nooit gegarandeerd worden dat de zwembadreiniger in één cyclus het
volledige zwembadoppervlakte heeft gereinigd.
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4.4 Het filterbakje schoonmaken
a. Open de robot bij de klemmen

b. Neem de filter eraf
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c. Maak de filter en het onderstel schoon

d. Monteer de robot opnieuw

e. Bevestig de klemmen opnieuw
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V.

Problemen herkennen en oplossen
Probleem

Zoemer is stil of de aandrijving
roteert als aan-knop
ingeschakeld is.

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Laag batterijniveau

Laad de batterij op.

Interne fout

Neem contact op met dienst-naverkoop.
Neem contact op met dienst-naverkoop

Het alarm van de zoemer gaat
nog steeds af of de aandrijving
roteert niet nadat de robot
volledig ondergedompeld is.

Interne fout

De vleugel kan niet rechtop
staan als de robot de muur
raakt.

De vleugel zit vast.

De vleugel kan rechtop staan als
de robot de muur raakt, maar
de robot verandert niet van
richting.

Het waterkanaal zit vast

De laadindicator werkt niet

De adapter is beschadigd

Neem contact op met dienst-naverkoop

De robot reinigt niet het hele
zwembad.

Onjuiste wielhoek

Pas de wielpositie aan ( zie 4.3
functies en afstelling van de
wielen)

Speciale zwembadvorm

Pas de wielpositie aan ( zie 4.3
functies en afstelling van de
wielen)

Filtratiesysteem staat aan.

Zet het filtratiesysteem uit.
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Haal de robot uit het zwembad
en probeer de vleugel manueel
te roteren of contacteer de
dienst-na-verkoop.
Probeer manueel de blokkade
op te lossen.

VI.

Informatie over zoemer

Toestand
aan

Betekenis
Zoemt als de reiniger niet volledig in het water
zit, zoemen stopt bij volledige onderdompeling.
Stopt met zoemen

uit

VII.
Item
1
2
3
4

5
6

Inhoud van de verpakking
Naam
Robot
Adapter
Handleiding en
certificaat
Touw voor
drijvend
handvat
Drijvend
handvat
Vleugel

Model
HJ1101J

Hoeveelheid
1
1
1
1

1
1

OPGELET:
De bodemschrapers zijn NIET inbegrepen bij het toestel, maar optioneel bij te kopen.
De bodemschrapers kan u terugvinden op https://www.zwembad.eu door te zoeken naar het
vervangonderdeel met artikelnummer ZWAS0542.
Het betreft onderdeel nummer 10, Bodemschraper voor Frisbee zwembadrobot.
Dit product is individueel verpakt.
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VIII.

Garantie

Dit product heeft alle kwaliteits- en veiligheidstests doorstaan die zijn uitgevoerd door de technische
dienst van de fabriek.

Garantie-informatie:
1. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop van de robot en geldt op
alle elektrische onderdelen. Deze is vastgelegd volgens de bepalingen van de Consumentenwet en
de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en defecten. In ieder geval, gelden de
voorwaarden die van toepassing zijn op deze artikelen in het land van aankoop.
2. De garantie is ongeldig indien de robot wordt open gemaakt (motor etc.) of gerepareerd door een
niet bevoegde persoon / door niet-erkende reparatiediensten.
3. Gebroken onderdelen vallen niet onder de garantie
4. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en dekt geen schade die het gevolg is van een
verkeerde behandeling van het product door de eigenaar.
5. De verkoopfactuur moet worden voorgelegd voor elke claim of reparatie tijdens de garantieperiode.
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