
 

 

MIA ZWEMBADROBOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

 

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik. 

 

 



 Veiligheidswaarschuwingen 

- Deze zwembadrobot kan enkel gebruikt worden voor een zwembad met een vlakke 

bodem. 

- Zet het apparaat niet aan wanneer het zich niet onder water bevindt 

- Zorg dat de stroomvoorziening is aangesloten op een goed geaard stopcontact en er een 

RCD –schakelaar gemonteerd is. 

- Gebruik de zwembadreiniger nooit wanneer iemand in het zwembad is. 

- Laat de drijvers in de kabel altijd op de oorspronkelijke positie en probeer deze niet te 

verplaatsen. 

- Zorg dat de kabel volledig afgerold is voor gebruik. Als deze opgerold is kan dit van 

invloed zijn op de prestaties van de zwembadreiniger en schade aan het apparaat 

toebrengen. 

- Reinig het filter na ieder gebruik.  

- Bewaar de zwembadreiniger op een koele en goed geventileerde plaats. Stel deze niet 

bloot aan direct zonlicht. 

- Plaats de bedieningskast (voeding) van de zwembadreiniger in de schaduw. Voorkom 

oververhitting van onderdelen van de voeding, dek de voedingskast nooit af. 

- De zwembadreiniger mag enkel onderhouden en gemodificeerd worden door 

medewerkers van uw verkooppunt. 

- Plaats de bedieningskast (voeding) van de zwembadreiniger minimaal 3,5m van de rand 

van het zwembad! 

- Lees de gebruiksaanwijzing volledig en volg deze nauwgezet. 

- Laat de beschermlaag over de knoppen intact, verwijder deze niet. 

- Sluit het deksel van de filter voor gebruik. 

- Deze zwembadreiniger is enkel geschikt voor zwembaden met een grootte waarvoor de 

kabellengte toereikend is. 

- De afstand van de bedieningskast tot het uiterste punt van het zwembad mag  

Let Op: 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat de zwembadreiniger niet met de kabel tegen de zijkant aan schraapt wanneer deze in of 

uit het zwembad gehaald wordt. 

  

  



Installeer de borstel voor gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk de bovenzijde van de kap goed aan om te zorgen dat deze goed sluit. 

 

INLEIDING 

De zwembadreiniger ROBO ZR10 reinigt zwembaden automatisch zonder dat het niveau van het 

zwembadwater lager komt te staan. Vaste deeltjes en vervuiling in het zwembadwater worden uit 

het zwembadwater gehaald. De voeding op het apparaat is 24V. 

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik 

SPECIFICATIES 

- Voltage: 230V 

- Frequentie: 50Hz 

- Vermogen: 150W 

- Duur van één cyclus: 1h/1,5h/2h 

- Lengte kabel: 9m 

- Maximale oppervlakte zwembad: 28m² (rechthoekig zwembad) 

- Filter capaciteit: 18m³/h 

- Filter dichtheid: 180µm 

- Geschikte temperatuur van zwembadwater: 10-40◦C 

- Maximale diepte zwembad: 2m 

- Maximale hellingshoek: 15◦ 



 

SAMENSTELLING 

 

De zwembadreiniger is als volgt opgebouwd: 

 

 

 

 

 

Deksel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter: 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BEDIENING: 

Aansluiten van de kabel 

Sluit de voedingskabel van de zwembadreiniger aan op de bedieningskast. Zorg dat de pinnen 

tegenover de daarvoor bestemde gaten zitten. Schroef vervolgens de aansluiting vast met de 

daarvoor bestemde ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steek de stekker van de bedieningskast in het stopcontact. 

 

Bedieningspaneel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Houd kabel hier vast bij 

het aansluiten en 

loskoppelen van de 

voedingskabel. 

1 

3 

2 



 

Werking en instellen van de nozzles 

Er zijn twee nozzles (verstelbare wateruitlaten) op de zwembadreiniger, wanneer de ene 

geopend wordt, wordt de andere afgesloten. Water wordt door de nozzle gestuwd, daardoor gaat 

de zwembadreiniger zich in de tegengestelde richting verplaatsen. Wanneer water door de nozzle 

aan de achterzijde gestuwd wordt, beweegt de zwembadreiniger vooruit.  

 

 

 

 

De richting van deze nozzles kan versteld worden, hierdoor verandert de rijrichting van de 

zwembadrobot. 

Item Weergave Functie Omschrijving 

1 ON / OFF Aan / uit schakelaar Zet bedieningskast aan of uit 

2 CYCLE 

  
Cyclus S schakelt de 

zwembadreiniger na 1 uur werken 

uit. Iedere 16 seconden wordt de 

rijrichting omgedraaid. 

 
Cyclus M schakelt de 

zwembadreiniger na 1,5 uur werken 

uit. Iedere 25 seconden wordt de 

rijrichting omgedraaid. 

 
Cyclus L schakelt de 

zwembadreiniger na 2 uur werken 

uit. Iedere 35 seconden wordt de 

rijrichting omgedraaid. 

3 Lamp aan/uit  

Knippert op de ingestelde cyclus. 

Wanneer cyclus beëindigd is 

knipperen S, M en L lampjes 

gelijktijdig. 



De nozzles zijn verstelbaar in een hoek van 0°tot 40°. Wanneer de nozzles op 0°ingesteld 

zijn, beweegt de zwembadrobot in een rechte lijn vooruit. Hoe groter de hoek op de nozzle 

wordt, hoe groter de bocht die de zwembadreiniger maakt tijdens het rijden. 

Voorbeelden / aanbevelingen voor het instellen van de cyclus en nozzles: 

Voor de meeste zwembaden wordt de volgende instelling gebruikt (standaard instelling):  

0°/ 30° 

Nozzle 

 

Rijrichting  

Wanneer de kabel opkrult / verdraait tijdens gebruik, wordt deze instelling geadviseerd:  

0°/ 20° 

Nozzle 

 



Rijrichting  

 

Voor grote zwembaden wordt geadviseerd: 

0°/ 40° 

Nozzle 

 

Rijrichting  

Voor ronde zwembaden wordt geadviseerd: 

20°/ 20° 



Nozzle 

 

Rijrichting  

 

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. 

ZWEMBADREINIGER IN HET ZWEMBAD LATEN ZAKKEN 

Houd de kabel met één hand vast, houd de handgreep van de zwembadreiniger met de andere 

hand vast. Laat de zwembadreiniger langzaam in het water zakken. 

 

 

 

Houd de kabel vast terwijl de zwembadreiniger  Laat de kabel los wanneer de  

vol loopt met water en naar de bodem zakt.  Zwembadreiniger de bodem raakt 



REINIGEN VAN DE FILTER 

Openen van de zwembadreiniger:    Verwijderen van de filter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Was de filter uit met schoon water en spoel het onderstel uit. Zet de zwembadreiniger terug in 

elkaar.         Druk de clips stevig aan. 

 

 

 

 

 

 

Tips voor gebruik 

- Haal de stekker direct na gebruik uit het stopcontact. Doe dit voor de zwembadreiniger uit 

het zwembad gepakt wordt. 

- Zorg dat de zwembadreiniger de wanden van het zwembad niet raakt bij het optillen / 

laten zakken van de zwembadreiniger. 

- Houd de zwembadreiniger 10 tot 15 seconden boven het zwembad om het 

zwembadwater uit de zwembadreiniger te laten lopen. 

- Haal de zwembadreiniger altijd aan de handgreep uit het zwembad, til deze nooit aan de 

kabel omhoog. 

  



PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 

 

 

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Kabel draait of rolt op 

Kabel niet volledig afgerold 
Haal voedingskabel los en rol deze volledig 

af. 

Nozzle in grote hoek Stel nozzle in kleinere hoek af 

Obstakel in zwembad Verwijder obstakel 

Reiniger zit vast op 

bodemdrain in zwembad 
Zet filterinstallatie van zwembad uit 

Lange werktijd Haal handmatig de draai uit de kabel 

Reiniger komt niet op 

alle plaatsen van de 

bodem van het 

zwembad 

Bedieningskast niet goed 

geplaatst 

Plaats de bedieningskast zo dat de 

zwembadreinger overal in het zwembad 

kan komen 

Nozzle niet juist afgesteld Stel nozzle in juiste hoek in 

Ingewikkelde vorm van 

zwembad 

Stel nozzle in zodat het bereik van de 

zwembadreiniger vergroot wordt 

Filterpomp van zwembad 

verstoort de waterstroom 

van de zwembadreiniger 

Zet filterinstallatie van zwembad uit 

Kabel niet lang genoeg voor 

zwembadoppervlakte 

Geen oplossing, zwembadreiniger 

ontoereikend voor volledige 

zwembadoppervlakte 

Zwembadreiniger 

doet niets 

Bedieningskast reageert 

niet 
Controleer voeding van de bedieningskast 

Voedingskabel niet juist 

aangesloten 

Controleer voedingskabel en sluit deze 

correct op de bedieningskast aan 

Beschadigd tijdens 

transport 
Neem contact op met uw verkooppunt 

Lokale voltage geen 230V Neem contact op met uw verkooppunt 


