
Nederlands

Robotic Pool Cleaner
Nettoyeur de Piscine
Automatischer Schwimmbeckenreiniger
Limpiafondos de Piscina
Aspirador Automático de Piscina
Robot di Pulizia per Piscine
Automatisch zwembadreinigingsapparaat

Robotclean 5

Gebruiksaanwijzing voor 
robotzwembadreiniger
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CLEAN THE FILTER BAG AFTER EVERY CLEANING CYCLE

a. Unplug the power supply. (Please keep the plug away from contact with water)
b.  If the unit is in the pool, gently pull the cleaner toward you using the cable until the  
 handle is within reach. Use the handle (not the cable) to pull the cleaner out 
 of the pool after allowing most of the water to drain from the unit.
c.  Lay the unit on its back on a smooth surface (in order to prevent scratches on the  
 machine body), release the lock tabs and

NOTE:
Please follow the instructions 
diagram according to your 
model.
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smooth 
surface

swivel tab

smooth 
surface

SWIVEL TAB
4a

SWIVEL TAB
4b

SWIVEL TAB
4c
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PVA brush

Wheel tube

end hub

REPLACING BRUSHES
Standard brush (assembled) :  PVA brush, universal, grey 
Optional brush:  PVC lamellar brush, blue (required for tiles)

Depending on the frequency of use of the cleaner, the worn brushes must be repla-
ced. Worn out brushes hinder the cleaning function, the ability to climb pool walls and 
general performance.

a.) Pull out the mains plug of the transformer. Avoid any contact between the mains  
 plug and water.
b.) Carefully remove the motor protective gate with a screwdriver for easier access to  

c.) Loosen the 6 screws on the side coverings on the drive side (not cable side) and  
 remove these carefully. (see Fig. 7a).

 on of the drive belts for later assembly (see Fig. 7b, 7c)
e.)  After detaching the drive belts, take the drive roll out of the mounting.
f.)  Detach the pipe caps and remove the old brush (see Fig. 6).   
 - PVA brush:  soak in water and then pull down from the drive roll. 

REPLACING DRIVE BELTS
-

ding on the period of use. In this case, the drive belts must be changed in order to 
ensure continuing proper functioning.

a.)  Pull out the mains plug of the transformer. Avoid any contact between the mains  
 plug and water.

c.)  Loosen the 6 screws on the side coverings on the drive side (not cable side) and  
 remove these carefully. (see Fig 7b)

 on of the drive belts for later assembly (see Fig. 7c)
e.)  Replace the drive belts and assemble everything back together in reverse order.

Side Plate

Drive Track

Drive Belts

TAKING CARE OF THE PVA BRUSHES
This special brush material PVA (polyvinyl alcohol) 
is most effective in wet conditions. Before you put 
the device into operation, please allow the PVA 

Material stains when drying the PVA brushes are 
normal. These disappear when the brushes have 
absorbed water and the device works in water.

7
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Warning! 

3. These brushes dry and harden when not immersed in water.
 When this occurs submerse the pool cleaner in the pool for
 several minutes before tuning on the power.
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NETTOYER LE FILTRE APRÈS CHAQUE CYCLE DE
NETTOYAGE

a.  Débranchez le transformateur.
b.  Si l’appareil est dans la piscine tirer-le par le câble vers vous avec beaucoup de  
 soin, jusqu’à ce que vous puissiez saisir la poignée. Utiliser seulement la poignée

 la plus grosse quantité d’eau s’évacue de l’appareil.

NOTE:
Veuillez vous référer au 
croquis correspondant à votre 
modèle.
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REMPLACEMENT DES BROSSES
Brosse standard (montée) :  brosse en PVA, universelle, grise 
brosse en option : brosse à lamelles en PVC, bleue (nécessaire pour les carrelages)

En fonction de la fréquence d‘utilisation du nettoyeur, les brosses usagées doivent 
être remplacées. Des brosses usées nuisent à la fonction de nettoyage, à l‘ascension 

a) Retirez la prise du transformateur. Évitez tout contact de la prise avec de l‘eau.
b)   À l‘aide d‘un tournevis, retirez avec précaution la grille de protection du moteur  

c)  Dévisser les 6 vis du couvercle latéral côté entraînement (pas côté câble) et  

e)  Une fois les courroies d‘entraînement retirées, retirez le rouleau d‘entraînement  
 de son support.

    - Brosse en PVA : la tremper dans l‘eau puis la séparer du rouleau d‘entraînement. 
    - Brosse à lamelles en PVC : tirer sur la tige en métal et la séparer du rouleau.
 g)  Monter la nouvelle brosse (imbiber préalablement la brosse en PVA d‘eau) et  
 remboîter le chapeau couvre-tube. 

REMPLACEMENT DES COURROIES D‘ENTRAÎNEMENT
Les courroies d‘entraînement, qui se trouvent derrière le couvercle latéral, peuvent se 
dilater en fonction de la durée d‘utilisation. Dans ce cas, les courroies d‘entraînement 

a)  Retirez la prise du transformateur. Évitez tout contact de la prise avec de l‘eau. 

c)  Dévissez les 6 vis du couvercle latéral côté entraînement (pas côté câble) et  

 Au préalable, marquez obligatoirement la position des courroies d‘entraînement  

e)  Remplacez les courroies d‘entraînement et remontez le tout en sens inverse.

15

ENTRETIEN DES BROSSES EN PVA

des brosses, le PVA (Polyvinyle Alcohol) atteint son 

de mettre l‘appareil en marche, laissez les brosses 
en PVA absorber l‘eau pendant une vingtaine de 
minutes. Les décolorations du matériau lors du 
séchage des brosses en PVA sont normales. Celles-
ci disparaissent lorsque les sont imbibées d’eau et 
que l‘appareil fonctionne dans la piscine.    
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ATTENTION! 

 vie des mousses.

3. Si le robot est remise dans un local très sec, les mousses PVA
 peuvent devenir très dure. Si cela était le cas, il est recomman
 dée d’ immerger l’appareil pendant quelques minutes avant
 de le mettre sous tension.
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REINIGEN SIE DEN FILTERBEUTEL NACH JEDEM REINIGUNGSZYKLUS

a. Ziehen Sie den Netzstecker des Transformators. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt  
 des Netzsteckers mit Wasser.

 dem Inneren entweichen.
c. Legen Sie den Reiniger mit seiner Oberseite auf eine weiche (um Kratzer im  

ANMERKUNG:

Anweisungsdiagram Ihres 
Models.

glatte
Oberfläche

swivel tab

glatte
Oberfläche

SWIVEL TAB
4a

SWIVEL TAB
4b

SWIVEL TAB
4c
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PVA 
Bürsten

Antriebsrolle 

Nabe

BÜRSTEN AUSWECHSELN

-

a.)  Ziehen Sie den Netzstecker des Transformators. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt  
 desNetzstecker mit Wasser.

 einen leichteren Zugang zu den Befestigungsschrauben.

 deckung und nehmen Sie diese vorsichtig ab (siehe Abb. 7a).
d.)  Entfernen Sie den Laufriemen und beide Antriebsriemen. Vorher merken Sie sich  un- 

 nehmen.

 Rohrkappe aufstecken. 
h.) Setzten Sie die Antriebsrolle wieder ein befestigen Sie die Seitenabdeckung mit  
 den 6 Schrauben. 

ANTRIEBSRIEMEN AUSWECHSELN

Antriebsriemen gewechselt werden, um weiterhin eine einwandfreie Funktion zu 

a.) Ziehen Sie den Netzstecker des Transformators. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt 
des Netzstecker mit Wasser. 

-
gungsschrauben 

-
deckung und nehmen Sie diese vorsichtig ab. (siehe Abb 7b)
d.) Nehmen Sie den Lauf- und die beiden Antriebsriemen heraus. Vorher aber unbe-

Abb. 7c)
e.) Ersetzen Sie die Antriebsriemen und bauen Sie alles wieder in umgekehrter 
Reihenfolge zusammen.

Seitenabdeckung

Laufriemen

Antriebsriemen

PFLEGE DER PVA-BÜRSTEN

Alcohol) ist im nassen Zustand am wirksamsten. 

arbeitet.  
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ACHTUNG! 

 aussetzen.

 ins Schwimmbecken.
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PULIRE IL SACCHETTO DEL FILTRO DOPO OGNI CICLO DI
PULIZIA

 contatto con l‘acqua)
b) Se il pulitore è nella piscina, tirarlo con delicatezza verso se stessi servendosi 

 (non il cavo) per estrarre il robot di pulizia dalla piscina dopo aver lasciato +
 fuoriuscire l‘acqua dall‘unità.
c) Adagiare l‘unità sul dorso, sbloccare e togliere il coperchio inferiore 

NOTA:
Vi preghiamo di seguire le 
istruzione del disegno a se-
conda del tipo di meccanismo 
del vostro pulitore.

Superficie
Liscia

alette girevoli

Superficie
Liscia

ALETTE
GIREVOLI

4a

ALETTE
GIREVOLI

4b

ALETTE
GIREVOLI

4c
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Spazzola
PVA

Rullo 
portaspazzole 

Terminale

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE
Spazzola standard (montata):spazzola PVA, universale, grigia
Spazzola opzionale: spazzola PVC a lamelle, blu (necessaria per le piastrelle)

Le spazzole usate si devono sostituire in base alla frequenza con cui si utilizza il 
detergente. Le spazzole usurate pregiudicano la funzione detergente, la capacità di 
arrampicarsi sulle pareti della piscina e le prestazioni generali.

a.)  Staccare la spina del trasformatore. Evitare qualsiasi contatto tra la spina e l‘acqua.
b.) Rimuovere con cautela con un giravite la griglia di protezione del motore onde  

c.)  Allentare dal lato di azionamento (non dal lato dei cavi) le 6 viti del riparo laterale  

d.)  Rimuovere la cinghia rotante e le due cinghie di azionamento. Prima occorre  
 segnare tassativamente la posizione delle cinghie di azionamento per poterle  

e.)  Dopo aver rimosso le cinghie di azionamento, togliere il rullo di azionamento dal  
 suo supporto.

 Spazzola PVA: deve essere imbevuta d‘acqua e poi staccata dal rullo di azionamento.
 Spazzola PVC a lamelle: si deve estrarre la spina metallica e poi rimuoverla dal rullo.
 g.) Montare la nuova spazzola (la spazzola PVA deve essere imbevuta prima  
 d‘acqua) e applicare il cappuccio sul tubo.

SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE DI AZIONAMENTO
Le cinghie di azionamento che si trovano dietro i ripari laterali possono allungarsi 
lentamente, indipendentemente dalla durata d‘impiego. In tal caso occorre sostituire 
le cinghie per poterne garantire ulteriormente il corretto funzionamento.

a.) Staccare la spina del trasformatore. Evitare qualsiasi contatto tra la spina e l‘acqua.
b.) Rimuovere la griglia di protezione del motore onde facilitare l‘accesso alle viti di  

c.)  Allentare dal lato di azionamento (non dal lato dei cavi) le 6 viti del riparo laterale  

d.)  Estrarre la cinghia rotante e le due cinghie di azionamento. Prima occorre 
 segnare tassativamente la posizione delle cinghie di azionamento per poterle  

e.)  Sostituire le cinghie di azionamento e riassemblare tutte le parti procedendo in  
 ordine inverso.

CARTER LATERALE

Cingoli

Cinghie

CURA DELLE SPAZZOLE PVA
Lo speciale materiale PVA (alcool polivinilico) delle 

di mettere in servizio l‘apparecchio, lasciare che 

minuti. Eventuali scolorimenti del materiale quando 
asciuga sono normali per le spazzole di PVA. Essi 
spariscono quando le spazzole assorbono acqua e 
l‘apparecchio lavora in acqua. 
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ATTENZIONE! 
1. Non esporre per troppo tampo al sole per non aumentare il
 materiale.

3. Se l’unita e stoccata un luogo asciutto, le spazzole potrebbero
 essere molto dure, se questo succede, vi preghiamo di immer
 gere la macchina nel acqua per diversi minuti prima di
 accendere la macchina.
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PULIRE IL SACCHETTO DEL FILTRO DOPO OGNI CICLO DI
PULIZIA

a.  Desenchufar el transformador. ( Cuide que el enchufe no entre en contacto 
 con el agua )
b.  Si el equipo está dentro del agua, tire suavemente del limpiafondos utilizando el  
 cable eléctrico hasta que el asa esté a su alcance. Utilice el asa ( no el cable )  
 para sacar el limpiafondos de la piscina, después de dejar que escurra la
 mayor parte del agua.

 produzcan arañazos en la carcasa) desbloquee y retire la tapa del fondo que  

NOTA:
Por favor siga las instruc-
ciones en el diagrama de 
acuerdo a su modelo.

38

superficie
suave

swivel tab

superficie
suave

MECANISMO 
DE PIVOTE

4a

MECANISMO 
DE PIVOTE

4b

MECANISMO 
DE PIVOTE

4c
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Cepillo 
PVA

Rodillo 

terminal

SUSTITUIR LAS ESCOBILLAS
Escobilla estándar (montada) : Escobilla de PVA, universal, gris 
Escobilla opcional: Escobilla de laminillas de PVC, azul, (necesaria para baldosas)

Según la frecuencia del uso del detergente, se tienen que sustituir las escobillas 
desgastadas. Escobillas desgastadas perjudican la función limpiadora, la subida por 
las paredes de la piscina y el rendimiento general.

a.)  Desenchufe el conector de red del transformador. Evite cualquier contacto del  
 conector de red con agua.
b.) Quite cuidadosamente la rejilla protectora del motor con un destornillador para  
 acceder fácilmente a los tornillos de sujeción.
c.)  Suelte los 6 tornillos de la cubierta lateral por el lado del accionamiento (¡no por  

 tome nota de la posición de las correas de accionamiento para poder montarlas  

e.) Después de haber quitado la correa de accionamiento, desmonte la polea impul 
 sora de su soporte.

g.) Monte la nueva escobilla (empape antes la escobilla de PVA en agua) y encaje la tapa del tubo.

SUSTITUIR LAS CORREAS DE ACCIONAMIENTO
Las correas de accionamiento que se encuentran det rás de las cubiertas laterales 
pueden alargarse lentamente en función de la duración de uso. En tal caso tienen 
que ser sustituidas para que sigan  garantizando un perfecto funcionamiento.

a.) Desenchufe el conector de red del transformador. Evite cualquier contacto del  
 conector de red con agua. 
b.) Quite la rejilla protectora del motor para acceder fácilmente a los tornillos de sujeción.
c.) Suelte los 6 tornillos de la cubierta lateral por el lado del accionamiento (¡no por  

 tome nota de la posición de las correas de accionamiento para poder montarlas  

e.)  Sustituya la correa de accionamiento y monte todo de nuevo en orden inverso al desmontaje.

Tapa Lateral

Correa de Tracción

Correa de transmisión

CUIDADO DE LAS ESCOBILLAS DE PVA
Este material especial de escobillas de PVA (poli-

mojado. Antes de poner el aparato en marcha, deje 
por favor que las escobillas PVA absorban agua 

-
las de PVA mientras se secan son normales. Éstos 
desaparecen cuando las escobillas han absorbido 
agua y el aparato trabaja en el agua.

39
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PRECAUTIÓN! 

 te largos periodos.

3. Si la unidad permanece en un lugar seco, los cepillos podrian
 endurecerse mucho. Si esto ocurre debera sumegir la maquina
 en el agua durante unos minutos antes de conectaria.
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NEDERLANDS

42

BELANGRIJK!

LET OP: Sluit de stroomvoorziening niet aan op een geaarde contactdoos of scha-
kel de zwembadreiniger niet naar “ON” (AAN) als hij niet volledig ondergedompeld 

verlies van de garantie.

-

niet de hele tijd in het zwembad staan. Schakel altijd eerst de stroomtoevoer op 
“OFF” (UIT) en haal altijd de stekker uit het stopcontact voor dat u de reiniger uit het 
zwembad verwijdert. 

LET OP! Gebruik de reiniger nooit als er zich nog mensen in het zwembad 
bevinden.

Veiligheidstips

-  De aansluiting op het aftakstroomcircuit dient te voldoen aan de nationale en plaats 
 elijke bekabelingsvoorschriften (veiligheidsstandaarden voor elektrische installaties). 
- Bij foute bediening van het apparaat kunnen smeermiddelen uit het apparaat stromen.
-  Wanneer de netkabel beschadigd is, dient deze door de servicemedewerkers  

 te voorkomen.

Dit apparaat is niet bedoeld te worden gebruikt door personen 
(inclusief kinderen) met lichamelijk, sensorische of geestelijke be-
perkingen of met beperkte ervaringen en kennis van het apparaat, 
tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon tijdens het 
gebruik aanwezig is. Let erop dat kinderen nooit met het elektrische 
apparaat gaan spelen!

LET OP: Er dient een aardlekstroomonderbreker (GFCI-USA) of een aardlekscha-
kelaar (RCD – EUROPE) geïnstalleerd te zijn om uw stopcontact te beveiligen en 
elektrische schokken te voorkomen. 

Beste klant,

nog vele jaren zult kunnen gebruiken om het schoonmaken van uw zwembad een 
stuk gemakkelijker te maken. Neem even een paar minuten tijd om deze handleiding 
aandachtig en volledig door te lezen, voor dat u de reiniger in gebruik neemt. 

Onderdelen
Ook al verschillen uw reiniger en een aantal onderdelen van uw reiniger van de onder-
staande afbeelding, de functies, bediening en het onderhoud zijn niet wezenlijk anders. 

Uw nieuwe, automatische zwembadreiniger bestaat uit: 
- Reiniger met drijvende kabel

- Transportwagen (optioneel)

Lees deze handleiding helemaal door voor dat u uw reiniger in gebruik neemt.

Omkasting

Reinigingsborstel Loopriemen

Zijafdekking

Vergrendeling van 
de handgreep

Afvoerbak
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1. Plaats de stroomvoorziening (transformator) op een afstand van ten minste 3,6 meter 

 De stroomvoorziening voorziet de reiniger van laagspanning.
2.Wikkel de kabel af (afb. 1a)

Bediening van de zwembadreiniger 

3. Plaats de beweeglijke greep diagonaal ten opzichte van het bovenste deel van de
 omkasting van de reiniger. Druk het vergrendelingmechanisme van de greep naar
 beneden en schuif de greep tot het einde (advies: één streepje voor het einde). 

Verticalen sluiting

4. 
 bewegen, zo dat lucht uit de omkasting  
 kan ontsnappen. Daarna de reiniger op
 de bodem van heet zwembad laten zak
 ken (3) en de kabel zo gelijkmatig 
 mogelijk op het wateroppervlak leggen. (1)

5. Sluit de kabel aan op de transformator. Controleer of de stekker met de veiligheidspin
 correct in het contact van de transformator geplaatst wordt (3a). Sluit de transformator
 aan op een geaarde stroombron (FI-schakelaar) (3b). Druk op de “ON”-knop van de
 stroomtoevoer. Als het lampje brandt, is het systeem ingeschakeld en begint het 

 De teller kan alleen in hiervoor geautoriseerde servicecentra uitgelezen worden.
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Bediening van de zwembadreiniger 

Stekker van 
de kabel

Stekker van 
de kabel

Transformator
Socket

Transformator
Socket

Stekker van 
de kabel

Stekker van 
de kabel

Transformator
Socket

Transformator
Socket

Stekker Typ I
Om de kabel (afb. A) aan te sluiten op het aansluitcontact van de stroomvoorziening 
(afb. B), gaat u als volgt te werk: 

 precies zoals afgebeeld (afb. C).

 groeven van de stroomaansluiting.
3. Duw de stekker tot aan de aanslag in de aansluiting van de stroomtoevoer.

 zetten (afb. E)
5. Om de stekker er weer uit te halen draait u deze eerst weer naar links om hem te  

Socket

Stekker van de kabel

Socket

Stekker van de kabel

Veer Veer

Groef Groef Veer Veer

Om te sluiten, drukken 
en naar rechts draaien

    Om te openen, naar 
links draaien en trekken
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a. 
 en blijft branden als de zwembadreiniger in bedrijf is. 
 De „Power“-toets schakelt tussen „ON“ (Aan) en “Stand-by”.

b. De „Power“-toets schakelt tussen „ON“ (Aan) en „stand-by“. 

LET OP! Na elke cyclus schakelt de zwembadreiniger automatisch naar 
stand-by. Wanneer u het apparaat tijdens een cyclus wilt uitschakelen, 
moet u één keer op de Power-knop drukken, waarna het LED-lampje 

 

LET OP!

elementen en afdichtingen het beste behouden. Indien u zich hieraan niet houdt, kan dit ertoe leiden dat de garantie vervalt. 

LET OP!
Om krassen of andere beschadigingen 
aan uw apparaat te voorkomen, kunt u 
het apparaat tijdens het reinigen van de 

-
te ondergrond plaatsen. Krassen kunnen 
kleine, scherpe kanten veroorzaken 
op het apparaat. Deze scherpe kanten 
kunnen dan weer soepele zwembadmate-
rialen beschadigen. 

Effen 
ondergrond

Effen 
ondergrond

Bediening van de zwembadreiniger 

Onderhouden en instellen van de zwembadreiniger
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MAAK DE FILTERZAK NA ELKE REINIGINGSCYCLUS
SCHOON 

a.
 de netstekker in contact komt met het water.
b. Wanneer de reiniger zich nog in het zwembad bevindt, trekt u deze voorzichtig aan  
 de drijvende kabel naar u toe tot de reiniger bij het wateroppervlak komt. Om het
 apparaat volledig uit het water te trekken, moet u echter de handgreep gebruiken en  
 niet de drijvende kabel. Til de reiniger langzaam uit het water.  U kunt al het water uit
 de reiniger laten weglopen door deze zacht heen en weer te schudden. 
c. Plaats de reiniger met de onderkant op een zachte ondergrond (om krassen op het  

OPMERKING:

uit het diagram van uw model.

glad
oppervlak

Swivel Tab

glad
oppervlak

SWIVEL TAB
4a

SWIVEL TAB
4b

SWIVEL TAB
4c

Onderhouden en instellen van de zwembadreiniger

d.

 ne, met koud water. 
e.
 etiket in het midden van één van de lange zijden van de bodemplaat plaatst. (afb. 5a)
f. Plaats de bodemplaat weer in de omkasting van de reiniger. Let erop dat alle vier bevesti 
 gingsclips volledig ingeduwd zijn, zodat zij de bodemplaat goed vastzetten. (afb. 5a)

(vervolg van vorige bladzijde)

BELANGRIJKE TIPS: 
• Schakel de transformator altijd uit en koppel de transformator altijd los van netstro 
 om als u de reiniger uit het water haalt. 

• Verander de diagonale positie van de handgreep na elke reinigingscyclus om te  
 voorkomen dat kronkels in de kabel ontstaan.

 swivel.
• Vervang versleten reinigingsborstels om een perfecte reiniging mogelijk te maken.

 van de  reiniger moet parallel aan de waterlinie staan, van zodra de reiniger het  
 wateroppervlak bereikt. 
• Gooi de verpakking waarin de reiniger geleverd werd niet weg! U kunt deze gebrui 
 ken om het apparaat weer op te bergen als het niet gebruikt wordt of om het ap 
 paraat naar de dealer terug te sturen als onderhoud nodig blijkt. 

• Stel de reiniger nooit voor een langer periode bloot aan zonlicht. 
• Stel  vooral de transformator nooit bloot aan zonlicht of regen.
• Af en toe moet u de reiniger met schoon, helder water afspoelen.  Dit zorgt voor een  
 langere levensduur van de aandrijfriemen, aandrijfwielen en de reinigingsborstels.  
• Maak de propeller één keer per maand schoon. 

etiket

Maak de propeller één keer per maand schoon.4646
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PVA-
borstel

Aandrijfrol 

Naaf

BORSTELS VERVANGEN
Standaardborstel (gemonteerd):  PVA-borstel, universeel, grijs 
Optionele borstel: borstel met lamellen van PVC, blauw (nodig voor tegels)
Afhankelijk van hoe vaak het schoonmaakapparaat gebruikt wordt, moeten de 
borstels als ze zijn versleten worden vervangen. Versleten borstels bemoeilijken het 
schoonmaken, het klimmen langs de wanden van het bassin en het algehele functio-
neren van het apparaat.
a.) Trek de stekker van de transformator uit het stopcontact. Zorg dat de stekker niet     
 in aanraking komt met water.
b.) Verwijder met een schroevendraaier voorzichtig het beschermende rooster voor  
 de motor, om gemakkelijker bij de bevestigingschroeven te komen.
c.) Draai aan de aandrijfzijde (niet de kant waar de kabel zit) de zes schroeven los  
 van de zijbeplating en haal die er dan voorzichtig af. (zie Afb. 7a)
d.) Neem de loopriem en de beide aandrijfriemen eruit. Zorg daarbij wel dat u eerst  
 de positie van de aandrijfriemen markeert, zodat u straks ziet hoe u alles weer in  
 elkaar moet zetten. (zie Afb. 7b, 7c)
e.) Als de aandrijfriemen zijn verwijderd, neemt u de aandrijfrol uit zijn houder.

 - PVA- borstel: in water onderdompelen en dan van onderen lostrekken van de aandrijfrol.  
 - borstel met lamellen van PVC: de metalen pen lostrekken en dan uit de rol nemen.
 g.) De nieuwe borstel monteren (PVA-borstel eerst in water inweken) en de afdek 
 plaat weer op de buis plaatsen. 
 h.) Plaats de aandrijfrol terug en breng de zijdelingse beplating weer aan met de zes schroeven. 
AANDRIJFRIEMEN VERVANGEN
Onder de zijbeplating zitten de aandrijfriemen. Na veelvuldig gebruik kunnen deze 
gaandeweg slapper komen te staan. In dat geval moeten ze worden vervangen, om 
de zekerheid te hebben dat het apparaat verder weer onberispelijk functioneert.

a.) Trek de stekker van de transformator uit het stopcontact. Zorg dat de stekker niet  
 in aanraking komt met water. 
b.) Verwijder het beschermende rooster voor de motor, om gemakkelijker bij de  
 bevestigingschroeven te komen. 
c.) Draai aan de aandrijfzijde (niet de kant waar de kabel zit) de zes schroeven los  
 van de zijdelingse beplating en haal die er dan voorzichtig af. (zie Afb. 7b)
d.) Neem de loopriem en de beide aandrijfriemen eruit. Zorg daarbij wel dat u eerst  
 de positie van de aandrijfriemen markeert, zodat u straks ziet hoe u alles weer in  
 elkaar moet zetten. (zie Afb. 7c)
e.) Vervang de aandrijfriemen en zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

Zijbeplatting

Loopriem

Aandrijfriemen

ONDERHOUD VAN PVA-BORSTELS
-

vaardigd zijn, PVA (polyvinyl alcohol), werkt het best 
als het nat is. Laat voordat u het apparaat in gebruik 

inweken. Dat, bij het drogen van de PVA-borstels, 
het materiaal licht verkleurt, is normaal. Dit verdwijnt 
weer zodra de borstels verzadigd zijn met water en 
het apparaat in het water aan het werk is.  

Onderhouden en instellen van de zwembadreiniger
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Onderhouden en instellen van de zwembadreiniger

Schoonmaken van de propeller van de pomp:

     de ruimte rond de propeller.
Onderhoud van de drijvende kabel
In de kabel van de reiniger kunnen kronkels ontstaan als de reiniger enige tijd in be-
drijf is geweest. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, dient u de handgreep na elke 
reinigingscyclus in een andere diagonale positie te plaatsen.  De reiniger beweegt 
zich dan tijdens het reinigen in de andere richting, waardoor bestaande kronkels weer 
uit de kabel verdwijnen. Indien dan alsnog kronkels in de kabel zitten, kunt u gebruik 
maken van de E-Z-Swivel.

Plaats de reiniger op de grond en trek de stekker 

e E-Z-swivel in één hand en loop dan van de reiniger 

de bewegende kern van de E-Z-swivel draaien en zo 
de kronkels uit de kabel halen.

drijvende kabel

greepkern

gree-
pomkasting

48

LET OP! 
1. De borstels niet langer dan strikt noodzakelijk blootstellen aan
 zonlicht.

 schoon te maken.
3. De borstels kunnen na enige tijd hard worden. Plaats in dit
 geval het apparaat al een paar minuten voor dat u het
 inschakelt in het zwembad.

beschermrooster

schroeven

propeller
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4. Apparaat neemt geen vuil of afzettingen op.

  pen moeten zich heel gemakkelijk kunnen bewegen om te openen en sluiten.  
  Indien nodig dient u de beweeglijkheid van de terugslagkleppen opnieuw in te  
  stellen.
5. Het apparaat lijkt niet het hele zwembad schoon te maken: 

 b. Controleer of de drijvende kabel (15) compleet uitgetrokken is en geen kronkels  
  heeft.
 c. Zorg ervoor dat het apparaat een volledige reinigingscyclus kan doorlopen.

  handleiding: “Apparaat neemt geen vuil en afzettingen op”. 
 f. Wanneer na afhandeling van de opgesomde punten de problemen nog niet opge 
  lost zijn, neemt dan contact op met uw dealer.
6. Als u het apparaat uit het zwembad haalt, komt vuil uit de Robotclean (de bod 
 emplaat sluit niet helemaal af): 

  apparaat goed vastzitten.

  van het apparaat zich vrij kunnen bewegen.  Indien nodig de kleppen reinigen. 
7. In de kabel zitten kronkels.
 a. Verander de diagonale positie van de draaggreep. 
 b. Gebruik de E-Z Swivel zoals hieronder afgebeeld.

1. Het apparaat pompt geen water en werkt niet. 
 a. Controleer eerst of de elektrische installatie (contactdoos) nog functioneert.
 b. Controleer of de netstekker correct in het stopcontact zit en of de drijvende kabel  
  correct op de aansluiting van het netdeel aangesloten is. 
 c. Schakel de stroomtoevoer een paar keer heen en weer van “OFF” (UIT) naar  

 d. Controleer en verwijder de eventuele vuilafzettingen, zoals bijv. haar, draden of
   bladeren, die de vrije loop van de aandrijfas (5), de aandrijfriemen (6) en de  
  loopriemen (7) blokkeren.
 e. Controleer of de aandrijfriemen (6) en de loopriemen (7) nog correct functioneren  
 en gespannen zijn. Indien nodig, defecte of versleten delen vervangen.
2. Het apparaat pompt geen of weinig water, maar werkt wel.
 a. Controleer of de propeller / pompschacht (1) niet verstopt is door haar of vuilaf 
  zettingen.   Verwijder het beschermrooster van de pomp en maak de propeller  
  schoon.  Bij het terug vastschroeven van het beschermrooster dient u erop te 
  letten dat de schroeven niet doorgedraaid worden.

 c. Wanneer na het uitvoeren van a en b het probleem nog niet opgelost is, m.a.w. als
  de motor nog niet werkt, moet het apparaat naar een service center gebracht  
  worden.
3. Het apparaat werkt niet, maar pompt wel water.
 a. Controleer of de op- en neergaande beweging bij de aandrijfriemen (6) of looprie 
  men (7) niet gehinderd wordt door vreemde voorwerpen zoals kauwgum, 
  pleisters, etc.
 b. Controleer of de aandrijfriemen (6) slijtplekken vertonen. Controleer evene 
  ens of de aandrijfriemen (6) slijtplekken vertonen. Indien nodig vervangen.
 c. Controleer of de rijmotor (3)-verbindingen met de aandrijfas (gleufstift).
 d. Als de aandrijfsystemen in orde zijn en één of beide rijmotoren niet werken, stuur  
  het apparaat dan terug naar uw service centrum.

PROBLEMEN OPLOSSEN

CONTROLEER A.U.B. ALTIJD EERST ONDERSTAANDE VOOR DAT U CONTACT OPNEEMT MET UW SERVICE CENTRUM
Voor dat u problemen afhandelt, moet de onderwaterreiniger losgekoppeld worden van het netdeel en het netdeel losgekoppeld te worden van het stroomnet om persoonlijke 
letsels te voorkomen.
De referentienummers vindt u op de onderdelenlijst op de laatste pagina van deze handleiding.

*  Reparaties aan het netdeel (ook aan de netkabel)  mogen enkel door geautoriseerde dealers, verkopers of service centers uitgevoerd worden, omdat zij de enigen zijn die over het juiste gereedschap beschikken.   
 Apparaat neemt geen vuil en vuilafzettingen op.

49
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(D) / (A)   Ubbink Garten GmbH
 Hindenburgstraße 19
 D – 46395 Bocholt
 Tel.: 0049 - (0) 28 71 29 351 - 0
 Fax: 0049 - (0)28 71 29 351 - 29
 E-Mail: info@outsideliving.com 

(NL)  Outside Living Industries
 Nederland B.V.
 Postbus 15
 NL – 1800 AA Alkmaar 

 Berenkoog 87
 NL - 1822 BN Alkmaar
 Tel. verkoop: 0031 – (0)72-5 671 661
 Tel.: 0031 – (0)72- 5 671 671
 Fax: 0031 – (0)72 5 671 673 
 E-Mail: verkoop@outsideliving.com

(F) Outside Living Industries 
 France SARL
 17, Rue de la Baignerie
 F - 59000 Lille
 Tel. adv.: 0033 – (0)3-20 17 93 93
 Fax adv.: 0033 – (0)3-20 17 93 94
 E-Mail: adv@outsideliving.com

(B) / (L) Outside Living Industries
 BeLux BVNR
 Wondelgemkaai 10
 B – 9000 Gent
 Tel.: +32-(0)9-254 45 45
 Fax.: +32-(0)9- 254 45 40 
 E-Mail: uvt@outsideliving.com

(Export) Outside Living Industries
 Nederland B.V.
 Postbus 15
 NL – 1800 AA Alkmaar

 Berenkoog 87
 NL - 1822 BN Alkmaar
 Tel. Sales: 0031 – (0)72-5 671 661
 Tel.: 0031 – (0)72- 5 671 671
 Fax: 0031 – (0)72 5 671 673 
 E-Mail: sales@outsideliving.com
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This robotic pool cleaner has been manufactured, tested and inspected carefully 

Ubbink® warrants that your robotic pool cleaner is free from defects in 
workmanship and materials under normal use and service, subject to conditions 

consumer who purchased the machine ) only.

DURATION OF WARRANTY:
pump motors, electrical cable and power supply (transformer). At the conclusion 
of the warranty period, Ubbink® shall have no further obligation in connection 
with this limited warranty.
PARTS NOT COVERED UNDER WARRANTY:
belts, plastic components, drive tracks and brushes require replacement in the 
ordinary course of use due to normal wear. Therefore they are not covered by 
warranty. 
MAINTENANCE: This machine requires maintenance in accordance with the 
Operator Instructions enclosed. Failure to observe this will void the warranty. 
IMPROPER USE: This warranty covers ONLY normal use for a residential 
swimming pool. Damage, defects, malfunctions or any use which does not 
comply with the OPERATOR INSTRUCTIONS or which otherwise result from 

caused by repair which is done by anyone other than an authorized service 
representative of Ubbink® shall not be covered. 
TO VALIDATE THIS WARRANTY: In order to better serve you, we 
recommend to register your purchase by mailing the registration card together 
with a copy of original proof of purchase (invoice). 
THE WARRANTY OBLIGATIONS OF Ubbink® shall be limited to 
repair or replacement of the product with new or refurbished parts and it shall 
not be liable or responsible under any circumstances or in any amount for conse-
quential or incidental damages, or for injury or damages to persons or property 

corporation is authorized to make any representation or incur any obligation in 

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE
an authorization from the agent (RMA - Return Merchandise Authorization), re-
turn the robot adequately packed, transportation charges prepaid, to the location 
given. Attach a copy of the invoice including date of purchase, serial number and 
description of the problem. 
PLEASE SAVE YOUR BOX TO SIMPLIFY RETURN OF ROBOT 
IF NECESSARY.

Residential Pool Cleaners
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Ce robot nettoyeur de piscine a été fabriqué, testé et inspecté en profondeur 

vigueur. Ubbink® garantit que votre robot nettoyeur de piscine est sans défauts 
en main d‘œuvre et en matériel, sous des conditions normales d‘usage et de 
service, sur la base des conditions et limites décrites ci-dessous. Cette garantie 

DURÉE DE LA GARANTIE:
de traction, moteurs de pompe, le câble électrique et l‘alimentation en courant 

aucune obligation liée à cette garantie limitée.
PIECES N‘ETANT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE: le 

et les brosses nécessitent un remplacement pour cause d‘usure normale. Ces 
pièces ne seront donc pas couvertes par la garantie. 
MAINTENANCE: Cette machine nécessite une maintenance en accord avec les 
instructions de l‘opérateur ci-jointes. L‘absence de cette maintenance annulera 
la garantie. 
USAGE INCORRECT: cette garantie ne couvre QUE l‘usage normal d‘une 
piscine résidentielle. Les dommages, défauts, dysfonctionnements ou tout usage 

autrement de catastrophes naturelles, négligence, abus ou mauvais usage sont 

effectuée par un représentant agréé d’Ubbink®. ne seront pas couverts. 
POUR VALIDER CETTE GARANTIE:
vous recommandons d‘enregistrer votre achat en nous faisant parvenir par 
courrier la carte d‘inscription ainsi qu‘une copie de la preuve originale d‘achat 
(facture). 
LES OBLIGATIONS DE GARANTIE D’Ubbink® ne se limiteront qu‘à 
la réparation ou au remplacement du produit ou de pièces neuves ou remises à 
neuf et n‘engera pas la responsabilité, en aucun cas ou pour toute somme, pour 

des dommages à la propriété par l‘utilisation ou en relation avec le produit, pour 

de garantie de commercialisation, adaptation pour tout but particulier ou autre ou 

ou engagement de toute obligation au nom ou pour le compte d‘Ubbink® à 

POUR OBTENIR LE SERVICE COUVERT PAR LA GARANTIE, 

Return Merchandise Authorization), renvoyez le robot commodément emballé, 
charges de transport préalablement payées, à l‘adresse indiquée. Joignez une 
copie de la facture, avec la date d‘achat, le numéro de série et une description 
du problème. 
VEUILLEZ RANGER VOTRE EMBALLAGE POUR SIMPLIFIER 
LE RENVOI DU ROBOT, EN CAS NECESSAIRE.

Este limpia fondos de piscina robotizado ha sido fabricado, probado e inspecci-

robotizado no presenta defectos de fabricación ni en los materiales con el uso 
normal, sujeto a las condiciones y limitaciones que se describen a continuación. 

compró la máquina).

DURACION DE LA GARANTIA:
motores de impulsión, motores de bomba, los cables y la fuente de alimentación 

PARTES NO CUBIERTAS POR LA GARANTIA:

y los cepillos requieren ser reemplazados durante el curso de uso normal. Por lo 

MANTENIMIENTO: Esta máquina requiere mantenimiento en conformidad 
con las Instrucciones del Operador adjuntas. La no observación de esto 

USO INAPROPIADO:
-

namiento o cualquier uso que no cumpla con las INSTRUCCIONES DEL 
OPERADOR, o que resulten de actos de la naturaleza, negligencia, abuso o uso 
incorrecto. Los daños cualquier otra falla causados por una reparación que sea 
realizada por alguien que no sea un representante del servicio autorizado de 
Ubbink®, no serán cubiertos.
PARA VALIDAR ESTA GARANTIA: Para un mejor servicio, le recomen-
damos que registre su compra enviando por correo la tarjeta de registro junto 
con una copia del comprobante de compra original (factura).
LAS OBLIGACIONES DE GARANTIA DE AQUATRON estarán limitadas a la 
reparación o el reemplazo del producto con piezas nuevas o reacondicionadas 
y no será responsable bajo ninguna circunstancia ni en ningún grado de daños 
importantes o incidentales, o por daños causados a personas o propiedad en 

ajustes para cualquier propósito particular o de otro tipo, o representaciones 

-
sentación o incurrir en ninguna obligación en nombre de o a favor de Ubbink®, 

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTIA, llamar primero 
al agente. Después de recibir una autorización por parte del agente  (RMA  

-

fotocopia de la factura incluyendo la fecha de la compra, el número de serie y la 
descripción del problema.
SIRVASE GUARDAR LA CAJA PARA SIMPLIFICAR LA 
DEVOLUCION DEL ROBOT SI FUERA NECESARIO.

Englisch Español
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Dieser automatischer Schwimmbeckenreiniger wurde den aktuellsten 

bestimmt.

GARANTIEDAUER: -

BESTANDTEILE, DIE NICHT VON DER GARANTIE GEDECKT 
SIND: -

Abnutzung ausgewechselt werden. Deshalb sind sie mit dieser Garantie nicht 
eingedeckt. 
WARTUNG: -

FALSCHE BENUTZUNG: Diese Garantie ist NUR bei normaler Benutzung 
-

-

zu Wartungsarbeiten autorisiert ist, sind nicht gedeckt. 
UM DIESE GARANTIE IN KRAFT ZU Ubbink®: Um Ihnen besser 

uns die Registrierkarte mit einer Kopie des Original-Kaufbelegs (Quittung) 
zuschicken. 

die Reparatur des Produkts oder das Ersetzen von Teilen durch neue oder 

UM EINE GARANTIELEISTUNG ZU ERHALTEN, rufen Sie zuerst 
den Vertreter an. Nachdem Sie vom Vertreter eine RMA-Genehmigung zur Wa-

Sie den Roboter, angemessen verpackt und mit vorbezahlten Versandkosten 

Problems. 
BITTE BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG DES ROBOTERS 
AUF, UM NÖTIGENFALLS DIE RÜCKSENDUNG ZU 
ERLEICHTERN.

Residential Pool Cleaners
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Questo robot per la pulizia delle piscine è stato fabbricato, collaudato ed 

e con le norme aggiornate in vigore. La ditta Ubbink® garantisce che il robot 
per la pulizia delle piscine è privo di difetti di lavorazione e di materiali nelle 
normali condizioni d‘uso e servizio, secondo i termini e le limitazioni descritte di 

la macchina).

DURATA DELLA GARANZIA:
guida, motori delle pompe, cavi elettrici e alimentatore elettrico (trasformatore). 
Allo scadere del periodo di garanzia, la ditta Ubbink® non avrà ulteriori obblighi 
in connessione con questa garanzia limitata.
PARTI NON COPERTE DALLA GARANZIA:
cinghie di trasmissione, i componenti di plastica, i cingoli di trazione e le spaz-
zole richiedono sostituzione nel corso dell‘uso regolare a causa della regolare 
usura. Non sono quindi coperti da garanzia. MANUTENZIONE La macchina 
richiede manutenzione secondo le allegate Istruzioni per l‘Uso. La mancata 
osservanza rende la garanzia non valida. 
USO IMPROPRIO: La garanzia copre SOLO l‘uso normale in una piscina 
residenziale. Danni, difetti, guasti o qualsiasi uso che non è previsto dalle 
ISTRUZIONI PER L‘USO o che sono il risultato di atti soprannaturali, di 
negligenza, abuso uso improprio sono esclusi. Non saranno coperti danni o 
guasti causati da chiunque non sia un rappresentante autorizzato del servizio 
d‘assistenza della ditta Ubbink®. 
PER CONVALIDARE QUESTA GARANZIA: Per ottenere un migliore 
servizio d‘assistenza, si raccomanda di registrare per posta l‘acquisto effettuato 
inviando la scheda di registrazione assieme alla copia della ricevuta originale 
d‘acquisto (fattura). 
GLI OBBLIGHI DI GARANZIA DELLA DITTA Ubbink® saranno 
limitati alla riparazione o alla sostituzione del prodotto con parti nuove o rinno-
vate, e la stessa non sarà responsabile in nessun caso e in nessuna misura per 
danni consequenziali o accidentali, o per lesioni o danni a persone o proprietà 

costi o spese di ogni tipo o carattere. Non vi sono garanzie di commerciabilità, 
idoneità a qualsiasi impiego particolare o altro o asserzione da parte della ditta 
Ubbink® diverse da quanto su esposto, né esplicitamente né implicitamente 
e nessuna persona, azienda o corporazione è autorizzata a eseguire alcuna 
rappresentanza o incorrere in alcuna obbligazione in nome o per conto della 
ditta Ubbink® al di fuori di quanto su esposto. 
PER OTTENERE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GARANZIA, 
chiamare prima l‘agente. Dopo aver ricevuto l‘autorizzazione dell‘agente (RMA 
- Return Merchandise Authorization), restituire il robot adeguatamente imballato, 
con spese di trasporto prepagate, all‘indirizzo indicato. Allegare una copia della 
fattura che comprende la data dell‘acquisto, il numero di serie e la descrizione 
del problema. 
SI CONSIGLIA DI CONSERVARE L‘IMBALLAGGIO PER 
SEMPLIFICARE LA RESTITUZIONE DEL ROBOT SE QUESTA 
È NECESSARIA.

Deze automatische zwembadreiniger werd volgens de laatste stand van de 
techniek geproduceerd en zorgvuldig gecontroleerd en getest. Ubbink biedt 
volgens de hierna opgesomde voorwaarden en beperkingen de garantie dat 
de automatische zwembadreiniger bij normaal gebruik en onderhoud geen 
fabricage- of materiallgebreken heeft. Deze garantie is uitsluitend bedoeld vorr 
de eindgebruiker (de koper die het apparaat gekocht heeft).

DUUR VAN DE JARANTIE:
-

geen enkele verplichting meer met betrekking tot deze beperkte garantie.
ONDERDELEN DIE NIET DOOR DE GARANTIE GEDEKT 
WORDEN: -

worden. Daarom zijn ze dan ook niet door dze garantie gedekt.

bijgevoegte gebruiksaanwijzing onderhouden te worden. Wanneer het apparat 
niet correct onderhouden wordt, vervalt de garantie.
VERKEERT GEBRUIK: Deze garantie geldt ALLEEN bij normaal gebruik 
van de reiniger voor privézwembaden. Elke schade, defekt of functiestoring als 
gevolgt van gebruikdat niet volgens de GEBRUIKSAANWIJZING uitgevoerd 
weerd of door overmacht, verwaarloozing, misbruik of verkeerd gebruik zijn uit-
gesloten van garantie. Schades of functiestoringen als gevolg van een reparatie 
die uitgevoerd zijn door iemand die niet door Ubbink geautoriseerd is voor het 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn nie gedekt.
HET GELDIG MAKEN VAN DEZE GARANTIE: Om u nog beter 
te kunnen helpen, adviseren wij u om uw aankoop te registreren. U kunt uw 
aankoop registreren door ons de registratiekaart met een kopie van het originele 
aankoopducument (kwitantie, kassabon) toe te sturen.

product of het vervangen van onderdelen dooor nieuwe of betere onderdelen. 
Ubbink is onder geen enkele omstandigheid of op geen enkele wijze aanspra-
kelijk of verantwwordelijk voor vervolgschade, bijkomende schade, persoonlijke 
letsels of schade aan eigendommen door het gebruik van het product, voor 
winstderving of voor elke andere soort kosten of uitgaven. Er bestaat geen ga-
rantie vvor de doelmatigheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden, behalve 
dan voor de doeleinden, die Ubbink hier uitdrukkelijk of indirect vastgelegd 

in naam van Ubbink vorstellen te doen of verplichtingen aan te gaan, behalve 
zoals hier vastgelegd.
OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR GARANTIE dient u eerst 
contact op te nemen met het agentschap. Na autorisatie van de agent (RMA 
Return Merchandise  Authorization / autorisatie om de goederen te retourneren) 
kunt u de RobotClean, goed verpakt, de transportkosten voorgeschoten, 
retourneren naar het opgegeven adres. Stuur een kopie van de factuur mee, 
inclusief de aankoopdatum, serienummer en omschrijving van het probleem. 
BEWAART U S.V.P. DE DOOS OM HET RETOURNEREN VAN 
DE ROBOTCLEAN TE VERGEMAKKELIJKEN.

Deutsch Italiano Nederlands

Manual RobotClean" 210x165 4c 2015 KORR_2.indd   54 11.11.15   12:04


