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DE ROBBY G3 BODEMZUIGER WERKT VOLLEDIG AUTOMATISCH 
Borstelt en zuigt de zwembadbodem, vooral de zwaarbelaste hoeken en randen 
Werkt zonder elektrische stroom 
Heeft een ingebouwde voorfilter 
Werkt ook probleemloos in een afgedekt zwembad 
 
1. UITGANGSPUNTEN: 
Minimale filtercapaciteit: 4m3/uur 
Maximaal hellingspercentage: 20% 
Economisch inzetbaar voor privébaden met een max. lengte van 15m. 
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2. HOOFDCOMPONENTEN: 

 

1 stijgbuis (aansluiting voor 
  zuigslang inw. Diameter 
  38mm) 
2 slangklem 
3 zuigslang (hoort niet bij de 
  levering) 
4 handgreep 
5 draaiknop 
  (toerentalindicator) 
6 turbine 
7 aandrijfmechanisme 
8 aandrijfwiel 
9 bodemplaat met borstels 
10 grofvuilfilter 
11 achterwiel 
12 leegloop/ 
    ontluchtingskleppen 
 
3. INGEBRUIKNAME: 
1 De werking is eenvoudig, 
de machine functioneert net 
zoals een handmatig te bedienen bodemzuiger. 
2 Bevestig de zuigslang 3) op de stijgbuis 1) van de machine en zet deze vast met de 
slangklem 2).  
3 Laat de Robby G3 d.m.v. de zuigslang in het bad zakken.  
4 Vul het restant van de zuigslang met water door deze vertikaal naar beneden te 
duwen, lucht zal dan uit de slang verdwijnen. 
5 Sluit het zuigslangeinde met behulp van een snelkoppeling aan op de 
bodemzuigeraansluiting (onder water) en draai de afsluiter van deze leiding open. Indien 
geen apart onderwaterzuigpunt aanwezig is moet het uiteinde van de slang aangesloten 
worden op de zuigplaat van een skimmer. 
6 Wanneer e.e.a. correct is aan gesloten en de circulatiepomp functioneert zal de 
RobbyG3 beginnen te werken. De draaiknop 5) (met pijlpunt) bovenop de zuiger moet 
minimaal 2 omwentelingen per seconde, maximaal 3 omw. per seconde ronddraaien, dit 
is een indicatie dat de zuigkracht en verplaatsingssnelheid met elkaar in balans zijn. 
Eventueel moet dit toerental gecorrigeerd worden met een regelafsluiter. 
 
4. REINIGING: 
De reinigingstijd hangt af van de grootte van het bad, de zuigcapaciteit van de installatie 
en van de vervuiling. Een bad van 4.00 x 8.00m moet normaal in ongeveer 3uur 
gereinigd kunnen worden. 
 
NA GEBRUIK: 
Zuigslang van zuigpunt/skimmer loskoppelen, de Robby G3 voorzichtig omhoog halen 
met de zuigslang en met de handgreep 4) uit het bad halen. Houd de machine (op de 
rand van het bad) goed achterover zodat het water via de leegloopkleppen 12) kan 
ontsnappen. Voorfilter controleren op vervuiling (bodemplaat 3) verwijderen), indien 
nodig schoonspoelen onder de waterkraan, bodemplaat monteren. Laat de Robby G3 
NOOIT in het bad staan wanneer deze niet gebruikt wordt. De levensduur zal anders 
korter worden door de invloed van het zwemwater op de materialen van de machine.  
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5. GARANTIEBEPERKINGEN: 
De Robby G3 is voor privé zwembaden ontwikkeld en niet voor continue gebruik 
geschikt. Na 3000-4000 bedrijfsuren moet het aandrijfmechanisme gereviseerd worden. 
De garantie is tot 1 jaar beperkt, geen garantie op slijtage van onderdelen.  
 
LET OP: Wanneer de Robby G3 in een zwembad met foliebekleding van 0,6mm of minder 
wordt ingezet moet de slipkoppeling van het aandrijfwiel 8) met de minste voorspanning 
worden af gesteld door de leverancier/installateur. Dit om beschadigingen van welke 
aard dan ook te voorkomen aan de folie. 
GARANTIE-aanspraak in die zin wordt niet geaccepteerd. 
 
6. STORINGEN OPLOSSEN: 
In geval van niet juist functioneren van de Robby G3 let dan op de volgende punten: 
Draaiknop (5) draait niet: 
- Als u de knop gemakkelijk met de hand (met de klok mee) kunt draaien: lees de 
rubriek AANWIJZINGEN. 
- Bij blokkering is de machine defect. 
Draaiknop (5) draait ,de Robby G3 verplaatst zich niet: 
- Tandwielen van aandrijfwiel (8) controleren op slijtage, indien nodig 
afstellen/repareren.  
Machine blijft rondjes draaien/rechtdoor lopen/in een richtingl open:  
- Mechanisch probleem, laten verhelpen door een vakman. 
 
7. AANWIJZINGEN: 
De minimale zuigcapaciteit moet 4m³/uur zijn om een goed resultaat te waarborgen. Dit 
komt overeen met 2 omwentelingen per seconde van de draaiknop op de machine. Wordt 
deze rotatiesnelheid niet gehaald, dan moet er op het volgende gelet worden: 
- skimmermand/pompmand vervuild? Dan reinigen.  
- Is het filter vervuild (geeft de manometer een hoge waard aan? Dan filter terugspoelen 
volgens instructies.  
- Is de filterplaat 10) in de Robby G3 vervuild? Dan reinigen volgens instructies (blok4). 
- Is de zuigslang geknikt, staat de afsluiter van de zuigleiding te weinig open?  
- Knik uit slang halen evt. nieuwe slang monteren. 
 
8. SERVICE: 
De Robby G3 vraagt in principe weinig onderhoud maar dit hangt natuurlijk af van de 
omstandigheden en gebruik.  
Advies in deze: Als het bad winterklaar gemaakt wordt geef dan de Robby G3 mee aan 
degene die dit bij U verzorgt. Die kan de machine dan een goede 
schoonmaak/onderhoudsbeurt geven waardoor deze de volgende zomer bedrijfszeker zal 
functioneren. Voor U en de installateur een zorg minder! 


