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 AVERTISMENTE

AVERTISMENTE GENERALE
• Nerespectarea averti smentelor ar putea cauza daune echipamentului pentru piscină sau răniri grave și chiar deces.
• Doar o persoană califi cată în domeniile tehnice implicate (electricitate, hidraulică sau frigotehnică), este abilitată să efectueze această procedură. 

Tehnicianul califi cat care efectuează intervenții asupra aparatului trebuie să folosească/poarte un echipament de protecție individual (precum 
ochelari de protecție, mănuși de protecție etc.) pentru a reduce orice risc de rănire care ar putea surveni în ti mpul lucrului asupra aparatului. 

• Înainte de orice intervenție asupra echipamentului, asigurați-vă că acesta este scos de sub tensiune, blocat și eti chetat.
• Aparatul este desti nat unei uti lizări specifi ce pentru piscine și spa-uri; el nu trebuie folosit pentru nicio altă desti nație decât cea pentru care a 

fost conceput.
• Este important ca aparatul să fi e manipulat de persoane competente și apte (fi zic și psihic), care au primit în prealabil instrucțiuni de uti lizare. 

Nicio persoană care nu îndeplinește aceste criterii nu trebuie să se apropie de aparat, în caz contrar se expune la elemente periculoase.
• Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
• Instalarea aparatului trebuie realizată conform instrucțiunilor producătorului și respectând normele locale în vigoare. Instalatorul este responsabil 

pentru montarea aparatului și respectarea reglementărilor naționale privind instalarea. Producătorul nu poate fi  făcut în niciun caz răspunzător 
pentru nerespectarea normelor de instalare locale, afl ate în vigoare.

• Pentru orice altă acțiune cu excepția întreținerii obișnuite de către uti lizator descrisă în aceste instrucțiuni, întreținerea produsului trebuie 
realizată de către un profesionist califi cat.

• Orice instalare și/sau uti lizare necorespunzătoare poate duce la daune materiale sau corporale grave (care pot conduce la deces). 
• Desti natarul își asumă răspunderea pentru toate riscurile și pericolele la care sunt supuse în ti mpul transportului toate echipamentele, inclusiv 

cele franco porto și cele ambalate. Acesta trebuie să-și exprime obiecțiile în scris pe borderoul de livrare al transportatorului în cazul în care 
constată deteriorări provocate în ti mpul transportului (confi rmare în termen de 48 ore prin scrisoare recomandată trimisă transportatorului). În 
cazul unui aparat care conține lichid frigorifi c, dacă acesta a fost răsturnat, să-și exprime obiecțiile în scris la transportator.

• În caz de nefuncționare a aparatului: nu încercați să-l reparați singuri, ci contactați un tehnician califi cat.
• Consultați condițiile de garanție pentru detalii cu privire la valorile admise ale echilibrului apei pentru funcționarea aparatului.
• Orice dezacti vare, eliminare sau ocolire a unuia dintre elementele de securitate integrate în aparat anulează automat garanția; acest lucru se 

aplică și în cazul uti lizării de piese de schimb care provin de la un producător terț neautorizat.
• Nu pulverizați insecti cid sau alt produs chimic (infl amabil sau neinfl amabil) în direcția aparatului, acesta ar putea deteriora caroseria și provoca 

un incendiu.
• Aparatele Zodiac® de ti p pompe de căldură, pompe de fi ltrare, fi ltre sunt compati bile cu majoritatea sistemelor de tratare a apei pentru piscine.
• Nu ati ngeți venti latorul și nici piesele mobile și nu țineți bare sau degetele în apropierea pieselor mobile în ti mpul funcționării aparatului. Piesele 

mobile pot provoca răni grave, chiar fatale.

AVERTISMENTE LEGATE DE APARATELE ELECTRICE
• Alimentarea electrică a aparatului trebuie să fi e protejată printr-un dispoziti v de protecție la curent diferențial rezidual de 30 mA, dedicat, în 

conformitate cu normele în vigoare din țara de instalare.
• Nu uti lizați prelungitoare pentru a conecta aparatul; conectați-l direct la o priză de perete adecvată.
• Înainte de orice operațiune, verifi cați dacă:

 - tensiunea indicată pe plăcuța cu specifi cațiile aparatului corespunde celei din rețea, 
 - rețeaua de alimentare este adecvată pentru uti lizarea aparatului și dacă dispune de o priză cu împământare, 
 - fi șa de alimentare (dacă este cazul) se adaptează la priza de curent.

• În caz de funcționare anormală sau degajare de mirosuri din aparat, opriți-l imediat, deconectați-i alimentarea și contactați un specialist.
• Înainte de orice intervenție asupra aparatului, asigurați-vă că acesta, precum și orice alt echipament conectat la el, este scos de sub tensiune 
• și deconectat de la toate energiile și că prioritatea pentru încălzire (dacă este cazul) este dezacti vată.
• Nu deconectați și reconectați aparatul în cursul funcționării.
• Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l deconecta.
• Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit neapărat de către fabricant, agentul său tehnic sau o persoană califi cată, pentru 

a garanta securitatea.
• Nu realizați întreținerea sau repararea aparatului cu mâinile umede ori dacă aparatul este umed.
• Curățați regleta de borne sau priza de alimentare înainte de orice racordare.
• Pentru orice element sau subansamblu care conține o baterie: nu reîncărcați bateria, nu o demontați, nu o aruncați în foc. Nu o expuneți 
• la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui.
• Pe ti mp de furtună, deconectați aparatul, pentru a evita ca acesta să fi e deteriorat de trăsnet.
• Nu introduceți aparatul în apă (cu excepția roboților de curățare) sau în noroi.

CARACTERISTICI SPECIFICE „Roboți pentru curățarea piscinei”
• Robotul trebuie să funcționeze într-o apă de piscină a cărei temperatură este cuprinsă între 15°C și 35°C.
• Pentru a evita vătămarea sau deteriorarea robotului de curățare, nu lăsați robotul să funcționeze în afara apei.
• Pentru evitarea oricărui risc de rănire, scăldatul este interzis atunci când robotul este în piscină.
• Nu uti lizați robotul dacă efectuați o clorinare șoc a piscinei.
• Nu lăsați robotul nesupravegheat o perioadă îndelungată.

AVERTISMENT PRIVIND UTILIZAREA UNUI ROBOT ÎNTR-O PISCINĂ PREVĂZUTĂ CU ACOPERIRE DE VINIL: 
• Înainte de a instala noul dvs. robot de curățare, verifi cați cu atenție acoperirea piscinei dvs. În cazul în care stratul de protecție este deteriorat 

din loc în loc sau dacă observați pietriș, pliuri, rădăcini sau coroziune din cauza metalului pe partea inferioară a stratului de protecție sau dacă 
observați că suportul (fundul și pereții) este deteriorat nu instalați robotul înainte de a efectua reparațiile necesare sau de a realiza înlocuirea 
stratului de protecție cu un specialist califi cat. Producătorul nu poate fi  făcut în niciun caz răspunzător de deteriorările apărute la stratul de 
protecție.

• Suprafața anumitor acoperiri de vinil cu moti ve poate să se uzeze rapid și moti vele pot să dispară la contactul cu obiecte cum ar fi  periile de 
curățare, jucăriile, geamandurile, clorinatoarele și aparatele automate de curățat piscina. Moti vele anumitor acoperiri de vinil pot fi  zgâriate sau 
uzate prin simpla frecare, cum ar fi  cu o perie de piscină. Și culoarea anumitor moti ve se poate șterge în ti mpul uti lizării sau în caz de contact 
cu obiecte prezente în piscină. Moti vele șterse, uzura sau zgârierea acoperirilor de vinil nu implică responsabilitatea producătorului și nu sunt 
acoperite de garanția limitată.

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că aparatul dvs. nu trebuie aruncat la pubelă. El va face obiectul unei colectări selecti ve, în vederea 
reuti lizării, reciclării sau valorifi cării sale. Dacă conține substanțe potențial periculoase pentru mediu, acestea vor fi  eliminate 
sau neutralizate.
Solicitați informații vânzătorului dvs. privind modalitățile de reciclare.
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• Înaintea oricărei acțiuni asupra aparatului, este obligatoriu să luați la cunoști nță acest manual 
de instalare și de uti lizare, precum și broșura „securitate și garanție” furnizată împreună cu 
aparatul, în caz contrar, există riscul unor daune materiale, răniri grave, chiar mortale, precum 
și de anulare a garanției.

• Păstrați și dați mai departe aceste documente, pentru a fi  consultate ulterior, pe toată durata 
de viață a aparatului.

• Este interzisă difuzarea sau modifi carea acestui document, prin orice fel de mijloc, fără 
aprobarea Zodiac®.

• Zodiac® își dezvoltă în permanență produsele pentru a le îmbunătăți calitatea, informațiile 
conținute în acest document pot fi  modifi cate fără noti fi care prealabilă. 

Recomandare: pentru a facilita contactul cu vânzătorul dvs.
Notați datele vânzătorului dvs. pentru a le găsi mai ușor și completați informațiile despre „produs” pe 
spatele manualului, aceste informații vi se vor cere de către vânzătorul dvs.

RO
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 ❶ Caracteristi ci

   1.1 I  Descriere

      

 
A Robot + cablu pluti tor

B Unitate de comandă

C Soclu pentru unitatea de comandă

D

Filtru resturi fi ne 100 µ

Filtru resturi mari 200 µ

Filtru resturi foarte fi ne 60 µ

E
Perie cu lamele clasice /

Perie pentru gresie (în funcție de model)

Perie pentru gresie

F Cărucior în kit

: Furnizat    : Disponibil opțional

Simbol Denumire

Pornirea/Oprirea aparatului:

Curățarea „Doar fund” (2:00) În funcție de model
Curățarea „Fund + pereți” (2:30) În funcție de model

Indicator de „Control”

Suprafața de curățat :
 „Doar fund” În funcție de model
  „Fund + pereți”

: Disponibil
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   1.2 I  Caracteristi ci tehnice și identi fi care

1.2.1 Caracteristi ci tehnice

Tensiune de alimentare unitate de comandă 100-240 Vc.a., 50/60 Hz
Tensiune de alimentare robot 30 Vc.c.
Putere absorbită maximă 100 W
Lungimea cablului 14 m sau 16,5 m (în funcție de model)
Dimensiunile robotului (L x A x î) 37 x 29 x 30 cm
Dimensiunile ambalajului (L x A x î) 56 x 37 x 38 cm
Greutatea robotului 5,5 kg
Greutatea ambalat 10,1 kg
Lățime curățată teoreti că 17 cm

1.2.2 Identi fi care

: Mâner de acces la fi ltru

: Perie

: Șenile

: Mâner pentru transport

: Ferestră transparentă 

(în funcție de model)

: Cablu pluti tor

: Ghidaj fl ux extern

: Roți față

: Roți spate

: Casete

1.2.3 Conformitatea produsului

Acest aparat a fost conceput și construit conform normelor următoare:
Directi va Joasă tensiune: 2006/95/CE 
Directi va de compati bilitate electromagneti că: 2004/108/CE 
EN 55014-1: 2000 +A1:2001 +A2:2002; EN 55014-2: 1997 +A1:2002
EN 60335-1: 2002 + A1:2004 + A2:2006 +A11:2004 + A12:2006; EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004

Față de care este conform. Produsul a fost testat în condiții normale de uti lizare.

NORME DE SECURITATE:
Roboții sunt clasifi cați de Intertek (ETL) ca fi ind conformi cu exigențele perti nente ale IEC 60335-2-41.

       

RO
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 ❷ Instalare

   2.1 I  Simulare mod de uti lizare

3,5 metri
 Minim

: Unitate de comandă

: Soclu

: Robot

: Cablu pluti tor

: Priză de curent 

: Cablu de alimentare

   2.2 I  Fixarea pe soclu
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❸ Uti lizare

   3.1 I  Principiu de funcționare
Robotul este independent de sistemul de fi ltrare și poate funcționa în mod autonom. Este sufi cient să-l conectați la 
rețeaua electrică. 
El se deplasează în mod opti m pentru a curăța zonele bazinului pentru care a fost conceput (în funcție de model: doar 
fundul, fundul și pereții). Resturile sunt aspirate și depozitate în fi ltrul robotului.
Unitatea de comandă permite comandarea de la distanță a robotului dvs. și oferirea unor indicații pentru un prim 
diagnosti c.

   3.2 I  Pregăti rea piscinei

• Acest produs este desti nat unei uti lizări în piscine montate permanent. Nu-l uti lizați în piscine 
demontabile. O piscină permanentă este construită în sau pe sol și nu poate fi  demontată și 
depozitată cu ușurință.

• Aparatul trebuie să funcționeze într-o apă de piscină având calitatea următoare: 

Temperatura apei Între 15°C și 35°C
pH Între 6,8 și 7,6

Clor < 3 mg/l

• Când piscina este murdară, în special la punerea în funcțiune, îndepărtați resturile voluminoase cu ajutorul unui 
minciog, pentru a opti miza performanțele aparatului.

• Îndepărtați termometrele, jucăriile sau alte obiecte care ar putea să deterioreze aparatul.

   3.3 I  Imersarea robotului
• Puneți în apă cât mai mult din cablul pluti tor, maximul posibil.
• Introduceți robotul în apă cu ajutorul mânerului (a se vedea imaginea ).
• Mișcați-l ușor în toate direcțiile, pentru ca aerul din interior să fi e evacuat (a se vedea imaginea ).
• Este absolut necesar ca aparatul să coboare singur și să se așeze pe fundul bazinului (a se vedea imaginea ).

RO
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   3.4 I  Branșarea alimentării electrice

Pentru a preveni riscul de electrocutare, incendiu sau vătămări grave, trebuie să respectați 
următoarele:
• Uti lizarea unui prelungitor electric este interzisă pentru branșamentul la unitatea de comandă.
• Aveți grijă ca priza de curent să fi e accesibilă în permanență și cu ușurință și la adăpost de 

ploaie sau de împroșcări cu lichide.
• Unitatea de comandă este etanșă la împroșcarea cu lichide, dar nu și la imersare. Aceasta 

nu trebuie instalată într-un loc inundabil; țineți-o la o distanță de cel puțin 3,5 metri față de 
marginea piscinei și evitați să o expuneți direct la soare.

• Plasați unitatea de comandă în apropiere de priza de curent.

• Deșurubați bușonul de protecție (a se vedea imaginea ).
• Conectați cablul pluti tor la unitatea de comandă și blocați priza înșurubând spre dreapta doar inelul (risc de deterio-

rare a cablului pluti tor) (a se vedea imaginea , ).
• Asigurați-vă că este împins bine conectorul pentru a nu pătrunde deloc apă (a se vedea imaginea ).
• Conectați cablul de alimentare (a se vedea imaginea ). Conectați obligatoriu unitatea de comandă la o priză de 

curent protejată printr-un dispoziti v de protecție la curent diferențial rezidual de maxim 30 mA (dacă aveți dubii, 
contactați un tehnician autorizat).
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Recomandare: locul de amplasare a unității de comandă pentru o funcționare mai bună
Puneți unitatea de comandă la mijlocul lungimii bazinului, respectând condițiile de securitate legate de 
branșamentul electric.

   3.5 I  Pornirea ciclului de curățare

Pentru a preveni riscul de vătămări grave sau daune materiale, trebuie să respectați următoarele:
• Scăldatul este interzis atunci când aparatul este în piscină.
• Nu uti lizați aparatul dacă efectuați o clorinare șoc a piscinei.
• Nu lăsați aparatul nesupravegheat o perioadă îndelungată.
• Nu uti lizați aparatul dacă ruloul este închis.

3.5.1 Lansarea ciclului de curățare

• Apăsați scurt pe , led-ul se aprinde.

• Aparatul pornește ciclul de curățare în modul „doar fund” sau „fund + pereţi” (în funcție de model).

• Apăsaţi scurt pe   pentru a selecta modul „doar fund” sau „fund + pereţi” (în funcție de model).

Recomandare: îmbunătățiți performanța de curățare
O uti lizare regulată a robotului de curățat (fără a depăși 3 cicluri pe săptămână) vă va permite să benefi ciați 
de un bazin curat tot ti mpul, iar fi ltrul va fi  mai puțin colmatat.

3.5.2 Robotul se ridică în ti mpul anumitor rotații

• Cu cât suprafața este mai aderentă, cu atât robotul va avea tendința de a se ridica.

RO
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   3.6 I  Terminarea ciclului de curățare

• Pentru a nu deteriora echipamentul, nu trageți de cablul pluti tor pentru a scoate robotul din 
apă, folosiți mânerul robotului.

• Scoateți aparatul din apă după terminarea fi ecărei curățări.
• Nu lăsați aparatul să se usuce în soare după uti lizare.
• Depozitați toate elementele la adăpost de soare, umiditate și intemperii.

• După ce s-a terminat ciclul, aparatul se oprește și led-ul unității de comandă se sti nge.

• Pentru a opri aparatul în cursul curățării, apăsați pe , ledul se sti nge.

• Trageți cu atenție de cablul pluti tor pentru a aduce robotul spre marginea piscinei.

• Când robotul poate fi  ajuns cu mâna, apucați-l de mânerul de transport și scoateți-l încet din bazin, pentru ca apa din 
interior să fi e evacuată (a se vedea imaginea ).

• Puneți robotul pe sol în poziție verti cală în locul de amplasare prevăzut pe cărucior (disponibil opțional) pentru a se 
usca repede. Apoi depozitați-l împreună cu unitatea de comandă la adăpost de soare, precum și de orice împroșcare 
cu apă.   

Recomandare: limitați încurcarea cablului pluti tor
Comportarea aparatului este puternic infl uențată de încurcarea cablului. Un cablu corect desfăcut va favoriza 
o mai bună acoperire a bazinului.
• Descurcați cablul și înti ndeți-l la soare ca să revină la forma inițială. 
• Apoi rulați-l cu grijă și aranjați-l pe mânerul căruciorului  (disponibil opțional) sau pe un suport fi x.
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❹ Întreținerea
• Aparatul trebuie să fi e curățat regulat cu apă curată sau apă cu puțin săpun. Nu uti lizați solvent.

• Clăti ți aparatul cu apă curată din abundență. 

• Nu lăsați aparatul să se usuce în soare, pe marginea piscinei. 

Recomandare: înlocuiți fi ltrul și peria la fi ecare 2 ani
Se recomandă să schimbați fi ltrul și peria la fi ecare 2 ani pentru a menține integritatea aparatului și a garanta 
nivelul opti m de performanță al acestuia.

   4.1 I  Curățarea fi ltrului

• Performanța aparatului poate scădea dacă fi ltrul este plin sau îmbâcsit. 
• Curățați fi ltrul cu apă curată după fi ecare ciclu de curățare sau de mai multe ori în ti mpul unui 

ciclu în funcție de starea piscinei (la repunerea în funcțiune a piscinei, de exemplu).

Recomandare: În caz de colmatare a fi ltrului
Curățați fi ltrul cu o soluție acidă (oțet alb, de exemplu) cel puțin o dată pe an. Este posibil ca fi ltrul să se 
colmateze dacă nu este uti lizat ti mp de mai multe luni (perioada de iarnă).

RO
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   4.2 I  Curățarea elicei

Pentru a evita rănirea gravă:
• Deconectați alimentarea electrică a robotului.
• Purtați obligatoriu mănuși în ti mpul manipulării elicei .

• Îndepărtați fi ltrul cu ajutorul mânerului (a se vedea imaginea ).
• Îndepărtați ghidajul de fl ux extern ridicându-l până se desfac clipsurile (a se vedea imaginea ).
• La prima demontare, ghidajul de fl ux intern este strâns puternic și din acest moti v se recomandă introducerea unei 

șurubelnițe în găuri pentru a-l deșuruba roti ndu-l spre stânga (a se vedea imaginea 
La prima demontare, ghidajul de fl ux intern este strâns puternic și din acest moti v se recomandă introducerea unei 

).
• După ce ghidajul de fl ux intern este desfăcut, deșurubați-l cu mâna (a se vedea imaginea ).
• Îndepărtați ghidaj de fl ux intern (a se vedea imaginea 

După ce ghidajul de fl ux intern este desfăcut, deșurubați-l cu mâna (a se vedea imaginea 
).

• Echipați-vă cu mănuși și trageți de elice ținând-o bine pentru a o scoate (a se vedea imaginea ). 
• Îndepărtați resturile (frunze, pietre, ...) care ar putea bloca elicea (a se vedea imaginea 

a se vedea imaginea 
).
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   4.3 I  Schimbarea periei
• Peria este prevăzută cu benzi de uzură, distanța dintre benzi și extremitatea periei indică dacă peria este în stare bună 

(a se vedea imaginea ). 
• Atunci când benzile de uzură apar așa cum este prezentat în imaginea , peria este uzată și trebuie să fi e înlocuită.
• Pentru a scoate peria uzată, extrageți limbile din găurile în care sunt fi xate (a se vedea imaginea ).
• Pentru a poziționa noua perie, introduceți marginea fără limbi pe sub suportul de perie (a se vedea imaginea ).
• Rulați peria în jurul suportului ei și glisați limbile în găurile de fi xare, apoi trageți de capătul fi ecărei limbi pentru a face 

să treacă marginea acesteia prin fantă (a se vedea imaginea ). 
• Tăiați limbile cu ajutorul unei foarfeci pentru ca acestea să fi e sub nivelul celorlalte lamele (a se vedea imaginea ). RO
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   4.4 I  Schimbarea șenilelor

• Puneți robotul pe o parte (a se vedea imaginea ).
• Începând de la una din roți, trageți de partea interioară a șenilei pentru a o separa de roată (a se vedea imaginea 

).   Apoi scoateți șenila de pe robot.
• Pentru a monta noua șenilă, poziționați partea interioară a șenilei pe șanțurile primei roți.
• Înti ndeți șenila în jurul celei de-a doua roți. Apăsați pe șenilă astf el încât să o poziționați corect pe șanțurile roților. 
• Asigurați-vă că șenila trece pe sub ghidaje (dacă modelul este echipat cu ghidaje pentru șenile).
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❺ Remedierea problemei

• Înainte de a vă contacta vânzătorul, vă rugăm să efectuați niște verifi cări simple, în caz de 
defecțiune, cu ajutorul tabelelor următoare. 

• Dacă problema persistă, contactați-l pe vânzătorul dvs.

• : Acțiuni rezervate unui tehnician califi cat

   5.1 I  Comportamentele aparatului

Atunci când înaintează în linie 
dreaptă, robotul nu este așezat pe 
fund. 
(Pentru a se întoarce pe fundul 
piscinei, este normal ca robotul să 
se ridice în partea din față)

• A rămas aer în coca aparatului. Reluați operațiunile de imersare a robotului (a 
se vedea § „3.3 I  Imersarea robotului”).
• Filtrul este plin sau îmbâcsit: este sufi cient să-l curățați.
• Elicea este deteriorată, contactați vânzătorul 
• Filtrul este plin sau îmbâcsit: este sufi cient să-l curățați.

Robotul nu urcă sau nu mai urcă pe 
pereți ca la început.
(Din cauza programului său 
informati c, robotul nu urcă în mod 
constant pe pereți)

• Filtrul este plin sau îmbâcsit: este sufi cient să-l curățați.
• Filtrul este colmatat: curățați-l cu o soluție acidă (oțet alb, de exemplu) sau 
înlocuiți-l, dacă este necesar.
• Deși apa pare curată, în bazinul dvs. sunt prezente alge microscopice, invizibile 
cu ochiul liber, care fac pereții alunecoși și împiedică robotul să urce. Efectuați 
o clorinare șoc și coborâți puțin pH-ul. Nu lăsați robotul în apă în ti mpul 
tratamentului șoc.

Dacă problema persistă, contactați vânzătorul 

La pornire, robotul nu execută nicio 
mișcare

• Verifi cați ca priza de curent la care este conectată unitatea de comandă să fi e 
bine alimentată.
• Verifi cați dacă a fost lansat un ciclu de curățare și dacă indicatoarele luminoase 
sunt aprinse.
Dacă problema persistă, contactați vânzătorul 

Cablul se încurcă

Robotul nu curăță tot bazinul

Robotul se blochează la nivelul 
duzelor de deversare

• Aveți grijă să puneți în apă cât mai mult din cablul pluti tor, maximul posibil.
• Opriți pompa de fi ltrare și lansați un ciclu nou de curățare.
• Puneți unitatea de comandă la mijlocul lungimii bazinului, respectând condițiile 
de securitate, a se vedea „3.4 I  Branșarea alimentării electrice”. În cazul în care 
curățarea nu este opti mă, schimbați locul de amplasare a unității de comandă și 
imersarea robotului.

Unitatea de comandă nu răspunde 
la nicio apăsare pe taste

• Deconectați cablul de alimentare de la priza de curent, așteptați 10 secunde și 
reconectați cablul de alimentare.

Robotul nu se înclină în sus pentru a 
urca pe perete

• Peria este uzată: verifi cați benzile de uzură „4.3 I  Schimbarea periei” și dacă 
peria aderă bine la suportul său de perie. Înlocuiți peria dacă este necesar.
• Piscina este acoperită cu gresie care formeaza un unghi drept între fund 
și pereți: poate fi  necesară adaptarea periei pentru opti mizarea curățării: 
contactați vânzătorul 

Robotul urcă încet pe perete și se 
oprește sub linia de apă

Robotul urcă rapid pe perete și 
depășește linia de apă până când 
aspiră aer

• Robotul se poate comporta diferit în funcție de acoperirea piscinei, poate fi  
necesară modifi carea unui parametru, pentru aceasta contactați vânzătorul 

RO
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   5.2 I  Alerte pentru uti lizator

LED  intermitent: Soluții

• Verifi cați ca robotul să fi e bine conectat la unitatea de comandă. 
Dacă e necesar, deconectați și reconectați, urmând procedura.

• Verifi cați dacă roti rea periei și a suportului de perie nu este împiedicată 
de vreun obiect. Pentru aceasta, trageți șenilele și roti ți manual roțile, 
pentru a verifi ca faptul că niciun obiect exterior nu a rămas blocat în 
vreun locaș.

• Funcționare a robotului în afara piscinei. Asigurați-vă că porniți robotul 
în apă (a se vedea § „3.3 I  Imersarea robotului”).

• Verifi cați absența pietrelor sau părului în elice (a se vedea § „4.2 I  
Curățarea elicei”).

• Curățați sau înlocuiți fi ltrul dacă este necesar.
• Temperatură prea mare în unitatea de comandă:

 - Se recomandă să montaţi unitatea la umbră.
 - Lăsaţi unitatea să se răcească înainte de a începe un nou ciclu.

• Supraintensitate generală a robotului. Verifi caţi soluţiile corespunzătoare 
indicatoarelor intermitente nr. 2 şi nr. 3.

• Este posibil ca robotul să se fi  blocat într-o anumită zonă a piscinei. 
Reîncepeţi un ciclu sau verifi caţi soluţiile pentru indicatorul intermitent 
nr. 2.

Recomandare: în caz de asistență, informați-l pe vânzătorul dvs. despre starea aparatului pentru a câști ga 
ti mp
Comunicați aceste informații vânzătorului dvs.
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