
Dolphin Stroomvoorziening

Normale/Snelle modus (Optioneel)

Als de LED onder de Volledige cyclus icoon       brandt: De robot werkt op de normale wijze.

Als de LED onder de Snelle modus icon      brandt: De robot werkt in de snelle modus.
In deze modus is de tijdsduur van de cyclus één uur en wordt alleen de vloer van het 
zwembad gereinigd.

Let op: Als Snelle modus eenmaal is geselecteerd, zal de robot telkens in de Snelle modus blijven 
werken. Om naar de normale reinigingsmethode terug te keren, druk op de knop. 
De LED onder Volledige cyclus zal gaan branden.

De robot heeft een Snelle modus functie, waarmee een snelle reiniging cyclus in 
plaats van een standaard reinigingscyclus gekozen kan worden.

ON/OFF

Wekelijkse timer

Smartphone besturing 
Bluetooth verbinding

Vertraging modus
Snelle modus 

1.   Sluit de stroomvoorziening aan op een stopcontact.

2.  Druk op de ON [AAN] knop

3.   De stroomvoorziening kan altijd worden geprogrammeerd.
     Zie hieronder de relevante sectie voor meer details van 
     elk programma.

De LEDs gaan branden en de robot begint te werken.

Als geen programma geselecteerd is, voert robot een 
enkele reinigingscyclus uit.

Wekelijkse timer (Optioneel) 

Basiswerking:

De robot heeft een wekelijkse timer-functie, waarmee een automatisch 
reiniging schema voor de komende week wordt ingesteld.

Wanneer de voeding is ingeschakeld, kunt u met de wekelijkse timer knop één van 
de onderstaande schoonmaak schema-opties voor de volgende week selecteren:

Na het selecteren van een van bovenstaande opties, zal de robot gaan werken wanneer de volgende 
geprogrammeerde starttijd zich voordoet.

Let op: Een vierde klik annuleert het programma van het reinigingsschema (er is geen zichtbare aanduiding).

Als de robot werkt in de Wekelijkse timer modus, knippert tussen de cycli de Wekelijkse timer knop 
voortdurend. Aan het einde van de week schakelt de stroomvoorziening zich automatisch uit en een schema 
moet opnieuw in de robot worden geprogrammeerd.

De robot werkt automatisch elke dag met een volledige cyclus,
dat is eenmaal per dag, 7 dagen.

De robot werkt automatisch elke tweede dag met een volledige cyclus,  
         

De robot werkt automatisch elke derde dag,                 
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dat is 4 keer in een week.

dat is, 3 keer in een week.

Twee klikken

Eén klik 

Drie klikken

Input:    100-125 AC Volts / 200-230 Volts
              50-60 Hertz
Output: <30 VDC
              IP 54

Digitale Voeding Input:



Smartphone besturing  (Optioneel)

De Smartphone besturing eigenschap is alleen beschikbaar met bepaalde robot modellen. 
Voor het activeren moet de MyDolphin™ applicatie worden gedownload en geactiveerd.

De MyDolphin™ app kan op de meeste algemeen gebruikte mobiele apparaten en
besturingssystemen geïnstalleerd en gebruikt worden, waaronder op de iPhone 4S met 
iOS 6 (en hoger), op de Android 4.4 (en hoger) en op tablets.

Als deze LED brandt, geeft het een van het volgende aan:
• De robot wordt of is met een smartphone geprogrammeerd.
• De robot wordt momenteel met smartphone bestuurd.

Let op: Als de robot met een smartphone wordt geprogrammeerd, kan het niet met 
de Stroomvoorziening handmatig worden geprogrammeerd.

De robot heeft een Vertraging functie waarmee de starttijd wordt uitgesteld. 
Door deze vertraging kan het vuil zich op de bodem van het zwembad verzamelen.

Als de Stroomvoorziening is ingeschakeld, kan op de Vertraging modus 
worden gedrukt om de starttijd van de reiniging uit te stellen.

Vertraagde werking  (Optioneel)

Als de LED onder de Vertraagde werking icoon brandt:
begint de robot automatisch na een vertraging van twee uur te werken. 
In die tijd, tijdens het wachten, knippert de ON knop voortdurend. 

Eenmaal ingeschakeld knippert de ON knop voortdurend totdat de robot begint te werken.

Deze werking is eenmalig. Vertraagde werking moet indien vereiste, elke keer opnieuw 
worden geactiveerd.

dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-ios dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-android
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Download de app

Bluetooth verbinding  (Optioneel) 

De robot heeft een Bluetooth®-verbinding indicator. Als de LED brandt, 
betekent dit dat de smartphone die met de robot verbonden is, zich in de 
omgeving bevindt.
Dit werkt alleen als de Bluetooth® van de telefoon geactiveerd is.

Zie de Smartphone besturing sectie voor meer informatie over de verbinding met de smartphone.
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