
1

2
3

4

5

6

1. Zuigpot
2. Neusdop
3. Filterzak
4. Pool Blaster stofzuiger

5. Deksel van batterijhouder
6. Oplader
7. Smeerpakket

Uw cleaner opladen

De eerste oplading 
(nieuwe cleaner)

4 uur
Opnieuw laden

(Na volledige ontlading)
4 uur

Batterijkamer sluiten

Filterzak aanbrengen

Zuigpot aansluiten

Zwembad paal aansluiten

Clean aan/uitschakelen

AAN / UIT 

Onderhoud
U dient de filterzak na elk gebruik te verwij-

deren en schoon te maken.

7

De rubberen “O” ring rondom de deksel van de batterijkamer 
dienen periodiek wat SMEERVET te krijgen dat bij uw 
cleaner geleverd is.

Altijd de neusdop en filterzak voor opslag reinigen.
Altijd uw cleaner op een koele droge plaats binnen opslaan.
De cleaner 3 uur opladen voor elke maand opslag. 

Batterij lader Invoer............................................................................110-240V-50/60HZ, 0.3A Maximaal
Specificatie

Batterij lader Uitgang............................................................................................................7.2V,        1.A
Bereik van de watertemperatuur..........................................Maximaal 96°F, (35°C) Minimum 40°F, (5°C) 
Operationele diepte...........................................................Maximaal 12 ft. (3.5 m), Minimum 10 in., 0.25 

.....

Gebruik alleen de met de stofzuiger meegeleverde oplader.



VEILIGHEID WAARSCHUWINGEN
Lees alle waarschuwingen met aandacht en begrijp deze voordat u begint. Als u dit niet doet kan dit ernstig persoonlijk letsel 
veroorzaken.
Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.
Deze cleaner is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of 
gebrek aan ervaring of kennis, tenzij deze supervisie of instructie hebben ontvangen over het gebruik van dit instrument van 
een persoon die verantwoordelijjk is voor hun veiligheid.
De waarschuwingen, let op en instructie die in deze handleiding voor gebruik worden genoemd kunnen niet alle mogelijke 
condities of situaties omvatten die zouden kunnen optreden. U dient te begrijpen dat de gebruiker altijd zeer voorzichtig en 
met gezond verstand te werk moet gaan bij gebruik van de cleaner. 
De charger niet in of uit de stroomvoorziening halen of het apparaat aanraken met natte handen.
 
De cleaner niet gebruiken met natte handen of zonder schoenen.
Deze cleaner niet gebruiken bij aanwezigheid van brandbare of ontvlambare vloeistoffen.
Geen onderhoud aan de cleaner doen wanneer de unit aangesloten is of loopt op de charger.
Gebruik alleen de charger die bij de cleaner werd geleverd. 
De charger nooit in enige vloeistof plaatsen. De charger nooit blootstellen aan regen, water of damp, of extreem hoge of 
lage temperaturen.
Laat het snoer van de charger niet over de hoek van een tafel hangen of rusten op een heet oppervlak. 
Verwijder de charger van het stopcontact wanneer de cleaner niet wordt gebruikt of wanneer er routine-onderhoud wordt 
uitgevoerd. 
Deze cleaner bevat oplaadbare batterijen. De batterij niet verbranden omdat het bij hoge temperatuur zal exploderen. Altijd 
de batterijen afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Als batterijvloeistof op de huid komt, dit meteen met water 
afwassen. Als dit in uw ogen komst, uw ogen onmiddellijk met een milde oplossing van bicarbonaat in water spoelen, en 
medische hulp inroepen.
Houd haar, los zittende kledij en alle lichaamsdelen weg van openingen en bewegende delen van deze cleaner.
GEBRUIKINFORMATIE
Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.
Gebruik dit product alleen voor het bestemde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen Water Tech 
accessoires en filters.
Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik.
Laat de cleaner nooit in opladingstand tijdens opslag voor lange duur (de maximale oplaadtijd mag niet langer zijn dan 24 
uur).
Laat de cleaner nooit in water staan wanneer het “OFF” (uit) is, of wanneer het geen stroom meer heeft.
Gebruik uw cleaner niet voor zwembad openingen; de cleaner is ontworpen voor routine-onderhoud van uw zwembad of 
spa.
De cleaner is ontworpen voor gebruik onder water alleen in zwembaden of spas. Het is geen stofzuiger voor algemeen 
gebruik.
De cleaner meteen in water dompelen na aanzetten (“ON”) om schade te voorkomen aan de pakkingen op de motoras. Als 
u dit niet doet zal de waterpakking een korter leven hebben en/of zal de garantie ongeldig worden.
Bewaar de cleaner op een schone droge plaats. Niet bewaren in direct zonlicht of blootgesteld aan extreme temperaturen.
Vermijd opzuiging van scherpe voorwerpen omdat deze het filter kunnen beschadigen.
Houd alle openingen op de cleaner vrij van debris dat de waterstroom kan verminderen.
Plaats de cleaner of charger niet op of bij hete oppervlakken.
Draag de charger nooit bij het snoer, en haal nooit de snoer uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. 
Voor beste resultaten de charger gebruiken bij een temperatuur tussen 10˚C en 37,7 ˚ C.
De charger niet buiten gebruiken of bewaren. Laad uw cleaner op op een schone en droge plaats en slechts met de 
verstrekte charger. Gebruik geen charger die bij een apparaat hoort.

Gebruikershandleiding

Snoerloze stofzuiger

Pool Blaster

Catfish

LIMITED WARRANTY
Water Tech Corp (“WT”) warrants this product, including supplied accessories against defects in material 
or workmanship for the time periods as set forth below. Pursuant to this Limited Warranty WT will, at its 
option (i) repair the product to the original specifications or (ii) replace the product with a new or refur-
bished product. In the even of a defect, these are your exclusive remedies.  For purposes of this Limited 
Warranty, “refurbished,” means a product or part that has been return to its original specifications.

All Pool Blaster Battery Powered Pool & Spa Vacuums.  For a period of one (1) year from the original 
date of purchase of the product, WT will, at its option, repair or replace with new or refurbished product or 
parts, any product or parts determined to be defective.

Accessories.  Included accessories are covered by this Limited Warranty for a period of (90) days from 
the original date of purchase of the product.

Instructions.  Please retain the original box and internal packaging materials. To obtain warranty service, 
you must comply with the following requisite instructions:

(1) Visit Water Tech Corp’s Customer Support Department via email at www.wtrma.com. You will be 
guided through the correct process on how to obtain the required
RMA# (Return Merchandise Authorization Number.)  All customers must obtain an RMA number before 
any product will be accepted for warranty service. If you need additional assistance please contact us by 
telephone: (800-298-8800), email: customerservice@watertechcorp.com.
(2) Package the unit and the WT battery charger only ( if the unit requires a WT charger ) properly and 
securely in the original box.
(3) Attach your RMA  number and Bar-Code you received from the website to the outside of the package. 
If you could not print the RMA number and bar-code from the website you must write your RMA number 
in thick black indeligable marker on two sides of the box.
(4) Send the package by USPS or express courier of choice to:  Water Tech Corp, 10 Alvin Court, East 
Brunswick, New Jersey 08816; (WT suggests you insure the contents of your package.) WT is not 
responsible for lost, stolen or damaged property in transit to WT.  

Repair/Replacement Warranty. This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or 
replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, 
whichever is longer. Any parts or products replaced shall become the property of WT.

This Limited Warranty covers only product issues caused by defects in material or workmanship during 
ordinary consumer use; it does not cover product issues caused by any other reasons, including but not 
limited to product issues caused by commercial use, acts of God, misuse, abuse, limitations in technolo-
gy, or modification of or to any part of the WT product. This Limited Warranty does not cover WT products 
sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables (such as batteries). This Limited Warranty is invalid if 
the factory-applied serial number has been altered or removed from the product.  This Limited Warranty 
is valid only in the United States and Canada.

EXPRESS LIMITATION:  THIS LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES IF THE PRODUCT WAS PUR-
CHASED FROM AN AUTHORIZED WATER TECH DEALER.  THIS WARRANTY IS NOT TRANSFER-
ABLE

LIMITATION ON DAMAGES.  WT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAIL OR CONSEQUEN-
TAIL DAMAGES FOR BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. 

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES.  EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW APPLI-
CABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ON THIS PORDUCT IS LIMITED IN DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow 
limitations or how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply 
to you.  This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary 
from state to state.             


