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Voor zwembaden met een vlakke bodem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan geüpdatet worden door de fabrikant zonder voorafgaande verwittiging   



Belangrijke voorzorgsmaatregelen 
 

1. Lees de handleiding aandachtig door en gebruik de reiniger overeenkomstig. 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. De reiniger mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of mensen met een 
psychische beperking. Gebruik dit toestel indien nodig onder toezicht van de voogd. Laat kinderen 
er niet op zitten of mee spelen. 

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 erkende techniekers mogen de aandrijving en de motorafdichting van de reiniger 

demonteren. 

15. Stop het filtratiesysteem van het zwembad voor gebruik van de reiniger. 

16. Er kan lichte watervervuiling optreden als er vet in de oliekeerring van de motor lekt. 

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 over-ontladingsbeschermingsspanning 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. Laad de batterij niet op bij brand of extreme hitte. Gebruik of bewaar het apparaat niet in de 

buurt van een hittebron. 

20. Het is verboden de behuizing  van de reiniger te doorboren met spijkers of andere scherpe 

voorwerpen en het is verboden om te hameren of te slaan op de robot of te gooien met de 

robot. 
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I. Inleiding 
 

De zwembadreiniger HarmoBot Battery HJ1103J is een nieuw type oplaadbare automatische 

robot voor zwembaden. Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door, zodat u dit toestel 

correct kunt gebruiken. 

 

II. Uiterlijk en structuur 
 
  

 
 
 
 

  



III. Specificaties 
 

1. Werkspanning: 12.6V 
2. Vermogen: 50W 
3. Werkcyclus: 90 min. 
4. Nominale ingangsspanning van de adapter: 100Vac-240Vac 
5. Ingangsvermogen van de adapter: 47Hz-63Hz 
6. Nominale uitgangsstroom van de adapter: 1A 
7. Oplaadtijd: 5-6u 
8. Batterijcapaciteit: 5000mAh 

9. Max. reinigingsoppervlak: 80㎡ 
10. Filtercapaciteit: 10m³/h 
11. Filterdichtheid: 180μm 
12. Temperatuur van het zwembadwater: 10℃-35℃ 
13. Verplaatsingssnelheid: ca. 16m/min. 
14. IP Rang: IPX8 
15. Omgevingstemperatuur tijdens het opladen: 0℃-45℃  
16. Max. waterdiepte: 2,0 m.  
17. Grootte: 400 (L)*360 (W)*360 (W) *270 (H) mm 
18. Gewicht: 5.5kg 
19. Opslagvoorwaarden:  

a. Korte termijn (minder dan 1 maand): -20℃-60℃, ≤75%RH 
b. Op middellange termijn (minder dan 3 maanden): -20℃-45℃-, ≤75%RH 
c. Lange termijn (meer dan 3 maanden): -20℃-20℃, ≤75%RH 

20. Zwembadhelling: max. 15° 
 

IV. Gebruiksaanwijzing 
 

1. Voorzorgsmaatregelen 
a. Plaats of haal de robot steeds in & uit het water met de onderkant naar de muur of de bodem.  

Dit om krassen & mogelijke scheuren te vermijden.  
 
 

ZO: NIET ZO: 

  



b. Installeer de borstel voor gebruik om lekken van vuil te voorkomen. 
 

                         
 
 

c. Zorg ervoor dat de cover van de robot stevig is vastgemaakt aan het onderstel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Zet de robot uit na gebruik. 
e. Zorg ervoor dat de robot de muur niet raakt, bij het inzetten of uithalen van de robot. Dit om 

krassen en/of mogelijke scheuren te vermijden. 
f. Het is noodzakelijk om de robot 10-15 seconden op of net boven het wateroppervlak te 

houden, totdat het water uit de robot gelopen is.   
g. Til de robot via de hendel uit het zwembad. 

  



2. Reiniging starten 
 
          a. Installeer het drijvende handvat 
          *Pas het touw aan op basis van  
           de diepte van het zwembad. 
          *Bind het drijvende handvat met het touw vast aan de reiniger, 
          op de plaats zoals aangegeven op de tekening. 
 
 
   
      b. Installeer de vleugel.  

Plaats deze op de aangegeven plaats, zoals     
op de tekening. 

       
 
      c. Sluit de reiniger met de oplaadkabel aan om de batterij op te laden. 
      * Reinig de oplaadpoort voordat u de batterij oplaadt. 
      * Het rode indicatorlampje geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. 
      * Het groene indicatorlampje geeft aan dat het opladen is voltooid. 
      * Zet de schakelaar op OFF voordat u de accu oplaadt. 
 

Adapter indicatielampje Betekenis 

Rood opladen 

Groen opgeladen 

 
 
 
d. Zet de schakelknop op ON nadat u de reiniger in het water hebt gezet, dan is de reiniger ingeschakeld 
en blijft het indicatielampje blauw branden. De reiniger begint ongeveer 15 seconden later te werken 
terwijl het blauwe lampje knippert.   
 
 
 

  
  



e. Het blauw lampje knippert 3 keer nadat de cyclus voltooid is, daarna stopt de robot na twee minuten. 
Het indicatielampje zal dan blauw blijven schijnen.  
 
 

Robot indicatielampje Status 

Blauw knipperlicht Bezig 

Constant blauw Klaar 

Blauw lampje knippert snel Probleem 

 
 
f. Afsluitprocedure 
Zet de schakelknop op OFF, het blauwe lampje gaat uit:  de reiniger is uitgeschakeld. Reinig de filter tijdig 
na gebruik. 
 

3. Functies en aanpassen van de mondstukken 
 
Er zitten twee mondstukken op de reiniger, waarvan de ene opengaat zodra de andere sluit. Er stroomt 
water door het open mondstuk om de reiniger vooruit te duwen. Stel het mondstuk af, door eraan te 
draaien, om zo de bewegingsroute te regelen. 
 
 
 
 

 
  



a.  Instellingen van het mondstuk en de route 
De mondstukken van de robot zijn verstelbaar in een hoek van 0°tot 40°. 
Wanneer de mondstukken op 0°ingesteld zijn, beweegt de zwembadrobot in een rechte lijn vooruit. Hoe 
groter de hoek op het mondstuk wordt, hoe groter de bocht die de zwembadreiniger maakt tijdens het 
rijden. 
 
Instelling 1: standaardinstellingen: 0° C-20° C voor de meeste zwembaden. 
 
 

Hoek van het 
mondstuk 

 
Rijrichting  

 
  



Instelling 2: 0°C -40° C, voor grotere zwembaden, als met de voorgaande instellingen niet het hele 
zwembad gereinigd wordt. 
 
 

Hoek van het 
mondstuk  

 
Rijrichting  

 
  



Instelling 3: 20° - 20 °, voor ronde zwembaden   
 

Hoek van het 
mondstuk 

 

Rijrichting  

 
Opmerking: de instellingen hierboven zijn de aanbevolen instellingen, andere instellingen kunnen van 
toepassing zijn op specifieke zwembaden. De gebruiker kan de mondstukken dus instellen volgens het 
principe hierboven en de actuele situatie van het zwembad.    Voor andere vormen van zwembaden kunnen 
andere instellingen beter geschikt zijn. Er kan nooit gegarandeerd worden dat de zwembadreiniger in één 
cyclus het volledige zwembadoppervlakte heeft gereinigd. 
  



4. Maak de filter schoon. 
 

a. Open het apparaat met de clipjes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Haal de filter eruit 
 

  



c. Reinig de filter en het onderstel. 
d. Zet de robot terug in elkaar. 

 

 
 

e. Duw op de klemmen om er zeker van te zijn dat de cover goed vastzit op het onderstel. 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
         
 
 
 

5. Installatie en verwijdering van de vleugel         
 
 
De vleugel kan worden verwijderd door de gesp naar boven te trekken en kan weer geïnstalleerd worden 
door deze opnieuw in de basis te klikken. 
  



 

V. Probleemoplossing 
 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

De robot werkt niet en 
het indicatorlicht 
flikkert traag. 

Lage batterij. Herlaad de batterij. 

De cleaner werkt niet 
en het indicatorlicht 
flikkert snel. 

Interne fout. Neem contact op met 
dienst-na-verkoop. 

De cleaner werkt niet 
en het indicatorlicht 
brandt niet. 

Batterij bescherming. Laad de batterij op en 
schakel de stofzuiger in 
om te kijken of het 
indicatielampje brandt. 
Indien dit niet helpt: 
neem contact op met 
dienst-na-verkoop. 

Het adapterlicht werkt 
niet 

Adapter is beschadigd. Neem contact op met 
dienst-na-verkoop. 

De robot reinigt niet 
het hele zwembad. 

Ongepaste hoek. Pas de hoek aan. 

Speciale 
zwembadvorm. 

Pas de hoek van het 
mondstuk aan om een 
grotere hoek te krijgen 

Filtratiesysteem staat 
aan. 

Zet het filtratiesysteem 
af. 

 

VI. Packing list 

 

Item Naam Model Hoeveelheid 

1 Robot HJ1103J 1 

2 Adapter XSG1261800 1 

3 
Gebruiksaanwijzing 
& certificaat 

 1 

4 Borstel   1 

5 
Touw voor drijvend 
handvat 

 1 

6 Drijvend handvat  1 



 
 

VII. Garantie 
Dit product heeft verschillende kwaliteits- en veiligheidstests ondergaan 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 dekt alleen fabrieksdefecten, deze dekt geen schade veroorzaakt door misbruik van het 

artikel. 

 

 


