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Robot Zwembadreiniger
Gebruikersinstructies

1. INTRODUCTIE
Dank u wel dat u een Maytronics Robot Zwembadreiniger hebt aangeschaft.

We zijn er van overtuigd dat u met de Maytronics Robot Zwembadreiniger een betrouwbare, 
gemakkelijke en kosteneffectieve zwembadreiniger in handen heeft. De betrouwbare filtering in alle 
zwembadomstandigheden, actieve borsteling en de borstel die alle oppervlakken beklimt, zorgen 
voor maximale zwembadhygiëne.

De Robot Zwembadreinigers van Maytronics bieden geavanceerde reinigingstechnieken, langdurige 
prestaties en gemakkelijk onderhoud. U en uw familieleden kunnen rustig gaan zwemmen in het volle 
vertrouwen dat uw zwembad helemaal schoon is.

2. SPECIFICATIES

Motorbescherming: IP 68

Minimale diepte: 0.80m/2.6ft

Maximale diepte: 5m/16.4ft

3. WAARSCHUWINGEN EN OPGELET

3.1. Waarschuwingen
• Gebruik alleen de originele, meegeleverde voedingsbron
• Zorg dat de elektrische uitgang is beschermd door een aardlekschakelaar of een 

aardlekstroomonderbreker
• Zorg dat de voedingsbron zich buiten stilstaand water bevindt
• Plaats de voedingsbron tenminste 3m/10ft van de zwembadrand
• Stap niet in het zwembad terwijl de zwembadreiniger actief is
• Koppel de voedingsbron los alvorens er onderhoudswerkzaamheden aan uit te voeren

3.2. Opgelet
Sla de zwembadreiniger op de Caddy op in een schaduwrijk gebied wanneer deze niet in gebruik is.

Gebruik de zwembadreiniger alleen in de volgende wateromstandigheden: 

Chloor Max 4 ppm

pH 7.0 - 7.8

Temperatuur 6°-34°C / 43°-93°F

NaCl Maximum = 5000 ppm

CAUTION
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4. ONDERDELEN VAN ZWEMBADREINIGER

Robot Zwembadreiniger Model Classic 4 - UNI

Gecombineerde borstels
Een klimmende borstel voor alle 
oppervlakten, ideaal voor de 
meeste zwembad oppervlakten.

PVC-borstel
Voor beton, PVC, 
glasvezel.

Wonder borstel
Voor gladde 
keramische oppervlakken.

Optionele borstels

Gecombineerde borstels
Een klimmende borstel voor alle 
oppervlakten, ideaal voor de 
meeste zwembad oppervlakten.

PVC-borstel
Voor beton, PVC, 
glasvezel.

Wonder borstel
Voor gladde 
keramische oppervlakken.

Optionele borstels

Borstels

Voedingsbron

Robot Zwembadreiniger Model Top 4 - UNI

Filtering - optionele

Onderste klep en filterzak VeerreinigingsfiltersFramecassettes en 4 ultra-lijnfilters 
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5. DE ZWEMBADREINIGER GEBRUIKEN
De zwembadreiniger is eenvoudig in gebruik. Plaats het toestel eenvoudigweg in het zwembad en 
zorg dat het zich goed op de bodem van het zwembad bevindt. Schakel de reiniger in en laat het 
zijn taak uitvoeren.

5.1. Instellen
Voer de volgende stappen uit voordat u de zwembadreiniger voor de eerste keer gebruikt:

Sommige modellen zijn voorzien van plastic kappen op de 
borstels. Verwijder deze voordat u het toestel gebruikt.

Plaats de voedingsbron zo dat deze 
zich ongeveer in het midden van 
de lange zijde van het zwembad 
bevindt op een afstand van 3m/10ft.

1

2

Stop de voedingsbron in het stopcontact, 
maar laat het uitgeschakeld (OFF-positie).

Wind de kabel af en leg deze geheel uit, 
zodat er geen kinken in de kabel zijn.

Koppel de drijvende kabel aan de voedingsbron 
met de inkeping aan de aansluiting (1) in lijn met 
de gleuf in het contact van de voedingsbron. 
Draai de stekker naar rechts (2).

3m/10ft 
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5.2. De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen
Wanneer uw zwembadreiniger is uitgerust 
met borstels die zijn voorzien van sponzen, 
dompel de borstels dan in het water en knijp  
ze uit, zodat ze het water absorberen wanneer  
u de zwembadreiniger voor het eerst gebruikt.  
Voer deze handeling ook uit wanneer de 
borstels tussen twee reinigingsbeurten zijn 
uitgedroogd.

Houd de zwembadreiniger op zijn kop in het 
water en schud het toestel voorzichtig heen 
en weer, terwijl u met uw vingers de plastic 
kappen aan de onderzijde dicht houdt.  
Op deze manier verwijdert u eventueel 
aanwezige lucht. Ga hier mee door totdat  
er geen bellen meer uit het toestel komen.

Laat de zwembadreiniger los en laat het toestel  
naar de bodem van het zwembad afdrijven.

Zorg dat de drijvende kabel niet geblokkeerd 
wordt.

Plaats, om kinken in de drijvende kabel te voorkomen, ongeveer genoeg kabel in het water  
om de zwembadreiniger de verste hoek van het zwembad te laten bereiken.

Schakel de voedingsbron AAN.

De zwembadreiniger werkt nu totdat het 
het eind van de reinigingscyclus heeft bereikt.

ON
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5.3. De Zwembadreiniger uit het zwembad halen

CAUTION
  Schakel het toestel uit en haal de voedingsbron  
  uit het stopcontact.

Haal de zwembadreiniger met behulp van de drijvende kabel naar de rand van het zwembad.

Haal de zwembadreiniger aan het handvat uit het zwembad.

 
 

 

CAUTION
 TREK DE ZWEMBADREINIGER NIET AAN DE KABEL UIT HET ZWEMBAD.

Plaats de zwembadreiniger op de rand van 
het zwembad en laat het water eruit lopen.

OFF

10cm/4in 

C

B

A
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6. DE FILTERZAK OF CASSETTES REINIGEN
Afhankelijk van het model kan uw zwembadreiniger zijn uitgerust met een filterzak of met cassettes. 
Het is aanbevolen om de filterzak of cassettes te reinigen na iedere reinigingscyclus.

6.1. De filterzak verwijderen en reinigen 

CAUTION
 Koppel de voedingsbron los.

Draai de zwembadreiniger op zijn kop.

Open het onderdeksel.

Verwijder de filterzak.

Reinig de filterzak met een slang.

We raden u aan de filterzak regelmatig uit te wassen 
in een wasmachine. Gebruik daarbij het zachte 
cyclusprogramma.

Reinig de borstels periodiek met een slang.

Click
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6.2. De filterzak vervangen
Plaats de filterzak over het frame zodat de riem zich in het midden van de kortste zijde bevindt.

Zorg dat de filterzak juist op het frame is gepositioneerd.

6.3. De filtercassettes reinigee
 
Opmerking: Laat de filtercassettes niet drogen voordat u ze reinigt.

CAUTION    
Koppel de voedingsbron los.  
Open de deksel op de bodem terwijl  
u de zwembadreiniger onderste boven 
houdt. Trek het filter uit het toestel.

Open de klemmen en verwijder de filters.

Click
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Reinig de filters met een slang.

Plaats de filters met de plastic beugel 
naar buiten.

Plaats de cassette-unit.
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6.4. De impeller reinigen
Wanneer u vuil ziet dat in de impeller is gevangen, open dan de impeller en verwijder het vuil.

CAUTION
   Koppel de voedingsbron los.

Verwijder met een 
schroevendraaier de twee 
schroeven op het impellerdeksel 
en verwijder het deksel.

Verwijder al het vuil dat zich op de 
impeller bevindt.

Plaats de schroeven terug.

7. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN
Voer de volgende stappen uit wanneer u de zwembadreiniger opslaat wanneer deze tijdens een 
lange periode niet gebruikt zal worden:

• Verbreek de verbinding van de zwembadreiniger met de stroomvoorziening
• Zorg dat er geen water in de zwembadreiniger achterblijft
• Reinig de filterzak of cassettes grond en plaats ze terug
• Rol de kabel zo op dat er geen kinken in zitten en plaats het toestel op de Caddy
• Sla de zwembadreiniger rechtop op de Caddy op, of eenvoudig omgekeerd op de vloer op een 

beschermd gebied, buiten het bereik van zonlicht/regen/sneeuw bij een temperatuur van tussen 
5°-45°C / 41°-113°F

A B

A B
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8. PROBLEEMOPLOSSING
Neem contact op met uw verkoper wanneer de voorgestelde oplossingen het probleem niet oplossen

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing

1. Kabel verdraait  
of kabel krult 

• Blokkade in bad
• Teveel kabel in bad
• Filter zak/cassette vuil
• In alle bovengenoemde gevallen

• Verwijder blokkade in bad.
• Verwijder overtollige kabel uit bad.
• Filter zak/cassette schoonmaken.
• Kabel rechtzetten en periodiek in de zon leggen.

2. Zwembadreiniger 
beweegt in cirkels

• Vastzittend vuil in bewegende 
onderdelen

• Verstopte filter zak/cassette
• Voeding verkeerd geplaatst 

• Verkeerde bevestiging onderste dop
• Algen of badwater voldoet niet aan 

specificaties

• Verwijder vuil van bewegende onderdelen 

• Reinig filter zak/cassette
• Plaats voeding in positie zodat zwembadreiniger 

alle muren kan bereiken
• Zet dop aan onderkant op correcte manier vast
• Corrigeer bad en waterconditie

3. Zwembadreiniger 
bereikt niet alle 
plekken in het 
bad

• Voeding verkeerd gepositioneerd 

• Het handvat is niet in 
overeenstemming met de condities 
van het zwembad

• Place power supply in a position so that the 
zwembadreiniger can reach all walls.

• U kunt het gebied van de zwembadreiniger 
bestrijkt vergroten door de handvat vlotter aan 
te passen. Voor een maximaal bereik moet de 
zwembadreiniger met een hoek van 90° op de 
bodem staan (de zwembadreiniger draait twee 
keer rond voordat hij de draai van 90° maakt).

1. Als de zwembadreiniger niet de complete 90° 
draai maakt, verplaats dan de vlotter tegenover 
de kabelaansluiting gericht naar het hendel 
centrum.

2. Als de zwembadreiniger draait in een hoek die 
wijder is dan 90°,verplaats dan de vlotter naar 
de kabelaansluiting gericht naar het hendel 
centrum.

4.  Zwembadreiniger 
beklimt muren 
niet

• Filter zak/cassette is vol
• Algen op wanden
• Watertemperatuur te laag
• Versleten borstels
• Glibberige keramiek wandtegels
• Vuil zit vast bij de schoepen
• Zwembadreiniger te licht - 

ingesloten lucht
• Ongeschikt pH-niveau

• Leegmaken en filter zak/cassette schoonmaken.
• Wanden afborstelen
• Ideale watertemperatuur tussen 6°-34°C / 43°-93°F.
• Vergang borstels - contact opnemen met uw dealer.
• Vraag uw dealer naar speciale borstels.
• Verwijder schoepen slang. Reinig schoepen.
• Zwembadreiniger onder water omdraaien om 

lucht te laten ontsnappen.
• Controleer of pH-niveau tussen 7 en 7.8 is. 

5.  Motoren werken 
niet

• Schoepen geblokkeerd
• Aandrijfsysteem geblokkeerd
• Elektrisch probleem - motoreenheid,  

kabel of voeding

• Verwijder schoepenslang en reinig schoepen.
• Reinig sporen en wielen.
• Raadpleeg uw dealer en Servicecenter.

6.  Zwembadreiniger 
zinkt niet

• Lucht in filter zak/cassette
 

 

• Speciale gecombineerde 
klimborstels zijn droog

• Zwembadreiniger onder water omdraaien om 
lucht te laten ontsnappen. Filter zak/cassette 
schoonmaken.

• Open twee inlaatflappen in het bodemdeksel voor 
het verwijderen van vuil en/of ingesloten lucht.

• Borstels in water laten weken.

7.  Voeding of 
schakelaar van 
voeding werkt 
niet

• Niet goed aangesloten of defect 
stopcontact

• Controleer de stroom naar het stopcontact en 
sluit de zwembadreiniger opnieuw aan.


