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IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

CUIDADO: Não ligue a fonte de alimentação em uma tomada aterrada e não ligue "ON" 
o limpador de piscina se o mesmo não estiver totalmente submerso na água. Operar o 
limpador fora da água causa severos danos imediatos e resulta na perda da garantia.

Deixe o limpador ficar na piscina por 15 a 20 minutos seguindo o final de seu ciclo de 
limpeza. Isto permite que os motores esfriem adequadamente. Não deixe o limpador 
dentro da piscina todo o tempo. Lembre-se sempre de desligar/OFF a fonte de 
alimentação e retirar o limpador da tomada elétrica antes de removê-lo da piscina.

ADVERTÊNCIA: O limpador não deve ser usado quando houver pessoas na 
água. Para utilização somente em piscinas de natação.

Nota de segurança
- A unidade deve ser alimentada através de um disjuntor diferencial (DR) que tenha 
uma corrente operacional residual classificada, que não exceda 30 mA.
- A conexão com o circuito ramal deve ser coerente com as regras de fiação locais e 
nacionais.
- O manejo indevido da unidade pode resultar em vazamento de lubrificantes.
- Se o fio de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de 
serviço do fabricante ou por uma pessoa qualificada e treinada a fim de se evitar riscos.

ADVERTÊNCIA: Um interruptor de corrente de falha de aterramento (GFCI-
USA) ou um dispositivo de corrente residual (RCD-EUROPA) deve ser instalado 
para proteger sua tomada elétrica e prevenir qualquer choque elétrico possível.

Este aparelho não foi projetado para ser usado por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam 
supervisão ou instrução referentes ao uso do aparelho por uma pessoa 
responsável pela sua segurança. Crianças devem ser vigiadas para 
garantir que não brinquem com o aparelho. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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Visão geral do sistema
O limpador robótico varre o chão e as paredes da piscina para coletar sujeira e 
detritos em seus filtrosinternos. Este manual do usuário explica como operar o 
limpador robótico, incluindo procedimentos delimpeza, manutenção e 
armazenamento.

Nota: 
Este manual analisa diversos modelos de limpadores robóticos Há algumas 
variações nos componentes de acordo com o modelo específico.

Como o limpador robótico limpa sua piscina
Após o limpador robótico ser colocado na piscina e ativado, ele opera de 
acordo com o programa ajustado através da unidade de controle e energia. O 
limpador robótico se move pelo chão e as paredes da piscina, cobrindo a área 
inteira da do chão e paredes da piscina. Quando o limpador robótico termina 
seu programa, ele permanece inativo no chão da piscina.
Nota:
Subir na parede é um recurso opcional. Quando o recurso de subir na parede 
está ativo,o limpador robótico sobe na parede em intervalos de acordo com 
seu programa interno. A capacidade do limpador robótico de subir em escadas 
na piscina está sujeita à geometria e o material da escada.

Condições operacionais
O limpador robótico é destinado ao uso em piscinas nas seguintes condições:
- Temperaturas que variam de 13°C a 35°C (55°F-95°F), a temperatura 
recomendada é entre 22°C a 32°C (72°F-90°F).
- pH da água : 7.2 - 7.6
- Nível de cloro: a manutenção da piscina é de acordo com as instruções do 
fabricante da piscina.
Nota:
A falha na manutenção da piscina de acordo com as condições operacionais 
recomendadas pode impedir que o limpador robótico funcione 
adequadamente. 
Retire o limpador para fora da água quando realizar o "Tratamento de choque 
químico" na água da piscina.

1) Alavanca
2) Tampo de saída
3) Desengate da trava do filtro
4) Acesso filtro
5) Mecanismo de trava da alavanca
6) Esteira motriz
7) Escova de limpeza
8) Corpo da máquina
9)  Entrada de água
10) Unidade de controle e energia

OPCIONAL
11) Controle remoto
12) Carrinho “Trolley”
13) Carrinho “Caddy”
14)  Temporizador externo 
       (comprado separadamente)

Componentes  Introdução
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Unidade de controle e energia
A unidade de controle e energia 

é conectada ao limpador 
robótico através do cabo 
f l u t u a n t e .  A u n i d a d e  é  
energizada por energia CA (1) 
e fornece baixa tensão e 
comandos à unidade de 
limpeza através da tomada de 
saída (2).A unidade apresenta 
um painel de controle (3) com 
vários controles para operar o 
limpador robótico.

Conteúdo da caixa de embalagem
O limpador robótico é embalado em uma caixa contendo:
- O limpador robótico e o cabo flutuante
- Unidade de controle e energia
- Manual do usuário

De acordo com o modelo comprado, os seguintes acessórios 
podem estar inclusos na embalagem:
- Controle remoto
- Caddy
- Carrinho
- Acessórios adicionais

Ajuste da alça flutuante
Nos modelos que sobem na parede, ajuste a alça flutuante:
1.  Pressione o botão de trava (1 ou 2 de acordo com o modelo) para liberar a 

trava da alça.
2.  Posicione a alça (3) diagonalmente na posição máxima.
3.  Repita as etapas 1 e 2 no outro lado da unidade de limpeza.

2 31

Componentes  Operação

Cadeado da asa vertical Cadeado da asa horizontal
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Remoção das proteções da escova
O limpador robótico é enviado com uma camada protetora sobre as escovas 
de esfregar. Cuidadosamente, remova as proteções de náilon das escovas de 
esfregar.
CUIDADO: Não use ferramenta afiada para remover a proteção, isso 
pode danificar as escovas.



12 cm
(4.7 inch)

Chlorine
2-4 ppm

pH
7.2-7.6

Temp
13°C-35°C
55°F-95°F

NaCl
4000 ppm

(max)

NO
SWIM

3.6m/11.8ft

Socket (B) 

Cable plug (A) 

Posicionando a Unidade de controle e energia
4.  Coloque a unidade de controle e energia a pelo menos 3,6 

metros/11.8 pés da piscina e a pelo menos 12 cm/4 polegas 
acima da superfície.

CUIDADO: A unidade de controle e energia não deve ser 
exposta à água ou luz solar direta.
5.  Solte as amarras plásticas do cabo flutuante, que são usadas 

para prender os cabos durante o transporte, pressionando o 
engate plástico na amarra.

Antes de colocar a unidade de limpeza na água
1.  Certifique-se de que não há pessoas na piscina.
2.  Certifique-se de que os filtros estejam limpos.
3.  Certifique-se de que as condições da piscinas são adequadas; 

(veja “Condições operacionais”).

Colocando a unidade de limpeza na água
1.  Desenrole o cabo flutuante. Recomenda-se esticar o cabo a um 

comprimento que seja igual ao tamanho diagonal da piscina com 
mais dois metros adicionais.

2.  Coloque a unidade de limpeza na piscina.
3.  Deixe o limpador robótico afundar até o fundo da piscina. Não 

inicie a operação antes do limpador robótico ter assentado no 
chão da piscina.

4.  Espalhe o cabo flutuante pela piscina. Certifique-se de que 
apenas o comprimento adequado de cabo seja espalhado pela 
piscina. Desfaça torções ou enrolamentos no cabo. Desenrole 
cabo extra para fora da piscina, próximo à unidade de controle e 
energia.

5. Conecte o cabo flutuante (A) à tomada (B) localizada na unidade 
de controle e energia.

CUIDADO: Operar o limpador fora da água causa graves danos 
imediatos e resulta na perda da garantia.

 Operação
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Ligando o limpador robótico
Conecte a unidade de controle e energia à tomada na parede (1). O LED de operação (4) 

acende e o limpador robótico inicia seu programa de limpeza.
Se a unidade de controle e energia já estiver conectada à tomada CA, o LED de operação (5) 

pisca para indicar que o limpador robótico já está no modo de espera.
Pressione o botão de operação (6). O LED de operação acende e o limpador robótico inicia o 

programa de limpeza.
Nota: Quando o LED Verificar filtro está aceso (3), o limpador robótico deve ser limpo 
antes da unidade de limpeza ser colocada na piscina. O LED Verificar filtro é opcional 
em alguns modelos.

Ciclo de limpeza
Durante o ciclo de limpeza, o limpador robótico:
- Move-se pelo chão da piscina recolhendo sujeira e detritos.
- Muda a direção e gira automaticamente de acordo com o programa selecionado
- Sobe nas paredes da piscina a cada alguns minutos, conforme ajustado no seu programa 

interno.
Nota: O limpador robótico pode, ocasionalmente, parar de se mover por alguns 
segundos. Isto faz parte da operação normal, não é uma falha.

Parando a operação do limpador robótico
O limpador robótico passa automaticamente para o modo de ESPERA após todo ciclo de 

limpeza, e o LED de operação (5) começa a piscar.
Para parar a operação de limpeza durante um ciclo de limpeza, pressione o botão de operação 

(7) uma vez. O LED de operação (7) começa a piscar e o limpador passa para o modo de 
espera.

Retirando a unidade de limpeza da água
1.  Desconecte o cabo flutuante da unidade de controle e energia.
2.  Puxe para cima o cabo flutuante para puxar a unidade de limpeza para próximo até que seja 

possível segurar a alça.
3.  Usando a alça, retire a unidade de limpeza da piscina.
Cuidado: Não use o cabo flutuante para retirar a unidade de limpeza para fora da água.

 Operação
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Manutenção

Armazenamento do limpador robótico
Siga estas instruções para armazenar o limpador robótico 
quando não estiver em uso:
1.  Desconecte o cabo de energia da tomada.
2.  Desconecte o cabo flutuante da unidade de controle e 

energia.
3.  Espalhe o cabo flutuante e desfaça qualquer torção no 

cabo.
4.  Limpe o espaço interior da unidade de limpeza com água 

limpa e espere secar.
5.  Enrole o cabo flutuante e coloque-o na unidade de limpeza.
Cuidado: Não enrole o cabo flutuante na alça da unidade 
de limpeza.
6.  Guarde os componentes do limpador robótico em um local 

fechado e seco.
7.  Verifique se a unidade de controle e energia não está 

exposta à água.

Verificação do propulsor de saída de água
Recomenda-se periodicamente limpar os 
detritos e cabelos do propulsor da saída de 
água.
1.  Remova os parafusos (3) que prendem a 

tampa da saída de água (2).
2.  Remova a tampa da saída de água (2).
3.  Limpe todo cabelo, sujeira ou detritos.
4. Verifique se o propulsor (1) não está 

quebrado.
5.  Retorne a tampa (2) e parafuse os parafusos
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30°C
(85°F)

d. Remova o saco das barras a que está preso, vire-o e lave-o com uma mangueira ou 
submergindo-o, até remover toda a sujidade. Enxague o saco apertando-o cuidadosamente. 
Se necessário, lave o saco na máquina usando só água fria SEM DETERGENTE! 

e. Coloque novamente o saco nas barras de suporte com a etiqueta no centro de uma das barras 
do painel 

f.  Volte a colocar o painel no aspirador, pressionando com pouca força até que encaixe.

LIMPE O SACO-FILTRO APÓS CADA CICLO DE LIMPEZA

a. Desligue o transformador (cuidado para não entrar em contacto com água).
b. Se o aspirador estiver na piscina, puxe-o até conseguir agarrar na pega. 

Utilize a pega (não o cabo) para tirar o aspirador da piscina, e deixe escorrer 
a água que se encontra dentro do equipamento. 

c. Deite o aspirador de costas sobre uma superfície lisa (para não danificar a 
estrutura), desprenda e remova o painel 

32
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SPS 100 SPS 200

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

96h

48h

72h

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

SPS 300

SPS 400

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

HIGH

NORMAL

96h

48h

72h
Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel

Auto detect
Auto detection
Auto detección
Automatische erkennung
Auto diagnosi
Detecção automática

Pool shape 
Forme de piscine
Forme de la piscine
Beckenform
Forma piscine 
Forma da piscina

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il 
sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di  
disattorcigliamento 
Swivel PROGRAM 

02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

96h

48h

72hHIGH

NORMAL

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

HIGH

NORMAL

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Cleaning Level
Niveau de Nettoyage
Nivel de Limpieza
Reinigungsstufe
Livello di Pulizia
Nível de Limpeza

Delay
Retard
Retrasar
Verzögerung
Ritardo
Atrasar

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel

Auto detect
Auto detection
Auto detección
Automatische erkennung
Auto diagnosi
Detecção automática

Pool shape 
Forme de piscine
Forme de la piscine
Beckenform
Forma piscine 
Forma da piscina

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

SPS 500

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

2
3

4

1

Este capítulo analisa as 
opções de programação. 
Pule este capítulo se o seu 
modelo não seja 
programável ou se o 
limpador robotizado já 
esteja programado.

Painel de controle
O painel de controle consiste em:

- Ligar/desligar energia (1) – liga e desliga a 
operação do limpador robótico.

- Display de status (4) – o LED de indicação 
acende para exibir a opção selecionada ou o 
estado do limpador.

- Botões de controle (3) – marcados em azul, 
ativam a seleção da função relevante.

- Descrição de função (2) – descreve a função
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Tempo de limpeza  - Duração de tempo gasto para limpar a piscina.
Pressione o botão para selecionar o tempo desejado. Uma luz vermelha indicará sua seleção.
Esse recurso só pode ser escolhida quando a fonte de alimentação está em modo de standby

Botões sobrepostos

Escolha do programa de limpeza:
Programa 01 - Limpeza de 1 hora - fundo e parede.
Programa 02 - Limpeza de 1,5 horas - fundo e parede.
Programa 03 - Limpeza de 2 horas - fundo e parede.

Temporizador interno - Opção de operação automática: 
A cada 48 horas
A cada 72 horas 
A cada 96 horas

Temporizador externo 
 Esta característica oferece a opção para que o utilizador final programe o horário de limpeza via um temporizador externo (vendido separadamente). 
Premir este botão activa e desactiva esta característica.

Rotação - ajuste a taxa de curvas do robô dentro da piscina.
 Normal - Operação padrão
 Alta - Taxa de curvas diferentes

100/200
300/400

500

100

200/300

200
300/400

200
300/400

300/400
500

Escolha do programa de limpeza:
Programa 01 - Limpeza de 1,5 horas - fundo.
Programa 02 - Limpeza de 2 horas - fundo e parede.
Programa 03 - Limpeza de 2,5 horas - fundo e parede.

Modelo

400

500
Cleaning program selection. 
Programa 01 - Limpeza de 2 horas - fundo.
Programa 02 – limpeza de 4 horas, fundo e paredes. (em certos modelos não há limpeza de parede)
Programa 03 – limpeza de 5 horas, fundo e paredes.(em certos modelos não há limpeza de parede)

80

Verificação do filtro 
- Lâmpada acesa significa que a sacola do filtro deve ser removida, limpada e instalada adequadamente de novo no robô para funcionar com eficiência.
Nos modelos 300,400, 500 - o limpador robótico não mais subirá as paredes uma vez que o Check Filter (Verificar Filtro) estiver aceso



Nível de limpeza - Muda o desempenho da limpeza 
 Rápida: selecione se sua piscina tiver pouca sujeira
                    Regular: selecione para manutenção diária
                    Profunda: selecione se sua piscina tiver muita sujeira

Retardo
Quando esta opção estiver ligada, o robô começará a trabalhar após 2 horas de retardo. 
Este recurso é usado para deixar que os resíduos e poeiras se depositem no fundo da piscina, antes de começar a limpeza do robô.

500

500

Formato da piscina: 
Faz o robô calcular o modo de limpeza mais eficiente para o formato de piscina escolhido.  Aperte o botão para escolher o desenho mais adequado ao 
formato da piscina. Uma luz vermelha indica a sua opção.

400/500

Temporizador externo

Detecção automática - OFF. Esta opção deve ser escolhida se você notar o limpador mudando de direcção no meio da piscina sem fazer 
contacto com nenhum obstáculo.
Detecção automática - ON. O limpador de piscinas deve mudar de direcção quando fizer contacto com certos obstáculos. Escolha esta opção 
quando a piscina tiver obstáculos tais como sistemas de limpeza embutidos no piso, drenos principais e escadas.

Detecção automática: este recurso evita que o robô fique preso em obstáculos dentro da piscina como por exemplo nos principais drenos, degraus, 
escadas, etc. Aperte este botão e escolha uma das opções abaixo:400/500

Usando o Temporizador Externo 
(opcional, deve ser comprado 
separadamente)

Pode ser usado um Temporizador 
Externo para activar automaticamente 
o limpador no tempo pré-definido. O 
Temporizador Externo deve ser 
conectado entre à tomada de parede e 
a unidade de Potência e Controle. 

1

2 3

4 5 6

Botões sobrepostosModelo

1. Unidade
2. Cabo
3. Fonte de alimentação
4. Tansformador ficha
5. Temporizador externo 
6. Tomada
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O LIMPADOR NÃO LIGA.
Não há electricidade na ficha da parede.
1.  Desconecte o limpador da unidade de controlo e energia.
2.  Desconecte a fonte de alimentação da ficha da parede, espere 30 

segundo e conecte novamente.
3.  Ligue a fonte. Se não ligar, conecte a unidade a uma ficha da parede 

diferente.
O cabo flutuante não conecta correctamente à unidade de controlo e 
energia.
Conecte novamente o cabo flutuante à unidadede controlo e energia.
Obstáculo no sistema de accionamentona unidade de limpeza.
1.  Ligue a unidade de limpeza com cuidado para ver a parte inferior.
2.  Rode as faixas e as escovas com a mão. Devem girar, mas não 

livremente.
3.  Limpe e remova obstáculos e detritos, se necessário.
A hélice está presa por causa do acúmulo de cabelo.
Verifique se a hélice está quebrada ou precisa ser limpa (veja “Como verificar 
a hélice da saída de água”).

O LIMPADOR SE MOVE MAS NÃO BOMBEIA ÁGUA.
O filtro está sujo
1.  Abra a tampa inferior, remova o saco do filtro e feche a tampa sem o 

saco.
2.  Execute o limpador robótico na piscina sem os filtros. Se funcionar 

correctamente, limpe bem os filtros ou os substitua.
A hélice está quebrada por causa do acúmulo de cabelo.
Verifique se a hélice está quebrada ou precisa ser limpa (veja “Como verificar 
a hélice da saída de água”).

O LIMPADOR BOMBEIA ÁGUA MAS NÃO SE MOVE.
Obstáculo no sistema de accionamentona unidade de limpeza.
1.  Ligue a unidade de limpeza com cuidado para ver a parte inferior.
2.  Rode as faixas e as escovas com a mão. Devem girar, mas não 

livremente.
3.  Limpe e remova obstáculos e detritos, se necessário.

O LIMPADOR INICIA MAS DESLIGA APÓS UM PERÍODO BREVE.
O filtro está sujo
1.  Remova o filtro.
2. Execute o limpador robótico sem os filtros. Se ele funcionar 

correctamente, limpe bem os filtros ou os substitua.
A hélice está quebrada por causa do acúmulo de cabelo.
1.  Remova os parafusos superiores na saída de cima.
2.  Verifique se a hélice está quebrada ou precisa ser limpa.
Obstáculo no sistema de accionamentona unidade de limpeza.
1.  Ligue a unidade de limpeza com cuidado para ver a parte inferior.
2.  Rode as faixas e as escovas com a mão. Elas devem girar, mas não 

livremente.
3.  Limpe e remova obstáculos e detritos, se necessário.

O LIMPADOR NÃO RECOLHE A SUJEIRA.
Os filtros estão sujos ou temburacos.
Limpe como necessário e verifique se não háburacos nos filtros.
A hélice está quebrada por causa do acúmulo de cabelo.
Verifique se a hélice está quebrada ou precisa ser limpa (veja “Como 
verificar a hélice da saída de água”).
A entrada de sucção não está próxima o suficiente do chão da 
piscina.
RETIRE a entrada da sucção (veja “Como ajustar o tamanho da sucção”).

A SUJEIRA SAI DO LIMPADOR QUANDO ELE É REMOVIDO DA 
PISCINA.
A veneziana do filtro está quebrada oufaltando.
O obturador de filtro está localizado na tampa inferior. Verifique se não está 
quebrado e funcionar corretamente.
O filtro é perfurada
Verifique se não há buracos no filtro
A tampa de baixo não estáfechada correctamente.
Verifique se a tampa de baixo estáfechada correctamente.
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A UNIDADE DE LIMPEZA NÃO COBRE TODA A PISCINA.
O filtro está sujo
Limpe o filtro
Não há comprimento do cabo flutuante suficiente na água para 
alcançar o final da piscina ou o cabo está enrolado.
1.  Verifique se há comprimento do cabo flutuante suficiente na água para 

alcançar o final da piscina ou o cabo esta enrolado.
2. Verifique se o cabo flutuante está espalhado correctamente e não está 

enrolado.
O ângulo da alça flutuante afeta o movimento do limpador.
Aumento o ângulo diagonal da alça flutuante (veja “Como ajustar a alça 
flutuante”).
O pH da piscina está incorrecto.
Verifique se o nível de pH está entre7,2 e 7,6.
O nível de cloro está incorrecto.
Confira o tratamento de cloro da água e o corrija, se necessário (remova o 
limpador da piscina durante o tratamento.)
A hélice está quebrada por causa do acúmulo de cabelo.
1.  Remova os parafusos superiores na saída de cima.
2.  Verifique se a hélice está quebrada ouprecisa ser limpa.
Obstáculo no sistema de accionamentona unidade de limpeza.
1.  Ligue a unidade de limpeza com cuidado para ver a parte inferior.
2.  Rode as faixas e as escovas com a mão. Elas devem girar, mas não 

livremente.
3.  Limpe e remova obstáculos e detritos, se necessário.
  
O LIMPADOR NÃO SOBE AS PAREDES.
O limpador não está subindoas paredes da piscina.
1.  Verifique se o limpador robótico não é um modelo apenas para o chão.
2.  Verifique se P1, somente para limpar o chão, não está seleccionado na 

unidade de controlo e energia (veja “Programações do limpador 
robótico”).

O filtro está sujo
Limpe o filtro

A hélice está quebrada por causa do acúmulo de cabelo.
Verifique se a hélice está quebrada ou precisa ser limpa (veja “Como 
verificar a hélice da saída de água”).
O nível de pH está incorrecto.
Verifique se o pH está entre 7,2 e 7,6.
O nível de cloro está incorrecto.
Confira o tratamento de cloro da água (remova o limpador da piscina 
durante o tratamento).
A temperatura da água não éopcional.
A temperatura recomendada é entre 22°C–32°C (72°F–90°F).

O CABO ESTÁENROLADO.
O filtro está sujo
Limpe o filtro
A tampa de baixo não estáfechada correctamente.
Verifique se a tampa de baixo estáfechada correctamente.
O cabo não foi espalhado antes de colocar a unidade de limpeza na 
piscina.
Verifique se o cabo flutuante está espalhado correctamente e não está 
enrolado antes de operar o limpador robótico.
O comprimento do cabo naágua está muito longo.
Verifique se o comprimento do cabo na água é igual ao comprimento 
diagonal da piscina mais dois metros.
A hélice está quebrada por causa do acúmulo de cabelo.
Verifique se a hélice está quebrada ou precisa ser limpa (veja “Como 
verificar a hélice da saída de água”).

O CONTROLO REMOTO NÃO FUNCIONA.
A bateria está vazia.
O LED está piscando ou está DESLIGADO.
Verifique a bateria pressionando um dos botões. A luz vermelha na 
unidade do controlo remoto não pisca ou fica iluminada continuamente se 
a bateria estiver vazia. Entre em contato com seu fornecedor ou com o 
centro de serviços.
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Controle remoto (opcional) Caddy (opcional)

O caddy é um acessório opcional, que facilita levar o limpador robótico, cabo 
flutuante e a unidade de controle e energia de um lugar para outro.
Montagem do caddy
Para montar o caddy, você precisará de uma chave de fenda padrão e uma chave 
de 8 mm.
Conectando a alça do caddy
1.  Parafuse a parte inferior da alça (3) à armação do caddy (5) com os três 

parafusos (4) e as porcas.
2.  Conecte a parte superior da alça (1) na parte inferior da alça (3) usando o 

parafuso (2) e a porca.
Carregando o limpador robótico no caddy
1.  Coloque a unidade de limpeza na base do caddy.
2.  Enrole o cabo flutuante e coloque-o na unidade de limpeza.
3.  Coloque a unidade de controle e energia em cima do rolo do cabo flutuante.

2

4

5

1. Parte superior da alça
2. Parafuso (alça)
3. Parte inferior da alça
4. Parafusos (armação)
5. Armação do caddy

Este capítulo revisa a operação da unidade de controle remoto opcional. O controle 
remoto é incluso em alguns modelos.

Visão geral do controle remoto
O controle remoto é um recurso opcional que possibilita o controle do limpador 
robótico através dos botões de comando remoto. Quando os botões do controle 
remoto são pressionados, um sinal de rádio é transmitido para a unidade de controle 
e energia. Este sinal é transferido em um comando enviado para o limpador robótico 
através do cabo flutuante.

Utilizando o controle remoto
1.  Pressione o botão direito (3) para girar o limpador robótico para direita. O limpador 

robótico continua girando para a direita até que o botão seja solto.
2.  Pressione o botão esquerdo (1) para girar o limpador robótico para esquerda. O 

limpador robótico continua girando para a esquerda até que o botão seja solto.
3.  Pressione o botão Para frente/Para trás (2) para parar o limpador robótico e mudar 

sua direção de movimento.
O LED do controle remoto acende após cada comando. Se o LED não responder, ou 
estiver piscando troque a bateria.

1

3
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Carrinho “Trolly” (opcional)

1 2 3

O carrinho é um acessório opcional, que facilita mover o limpador 
robótico e fornece um local de montagem para a unidade de controle e 
energia.
Para montar o carrinho:
1.  Prenda as rodas em ambos os lados da base do carrinho.
2.  Parafuse as rodas com uma chave de fenda e instale a cobertura.
3.  Monte as duas seções da alça.

Montagem do carrinho Componentes
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5 6

7 8

4
4. Insira a alça na base do 

carrinho. Encaixe as abas 
inferiores da unidade de controle 
e energia alojando na base do 
carrinho.

5. Prenda o suporte do controle 
remoto inserindo a parte inferior 
na alça do carrinho e girando o 
suporte para baixo até que a 
parte inferior encaixe.

6. Coloque o cabo da unidade de 
controle e energia na fenda na 
base do carrinho.

7. Prenda o compartimento da 
unidade de controle e energia 
encaixando as abas superiores 
nos orifícios na alça.

8. Coloque a parte superior da 
unidade de controle e energia no 
compartimento e empurre a 
parte inferior até que encaixe na 
base do carrinho.

Carrinho “Trolly” (opcional)
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Physical
Dimensions (W * D * H)
Weight
Electrical
Input rating
Output rating
Storage temperature
Operating temperature
Ingress protection

 
273mm * 242mm * 90mm
1.9 Kg

100-240V~, 50/60Hz, 210W
29V ,6.3A.
-10° C - 60° C
0° C - 45 ° C
IP54

Physikalische Daten
Abmessungen (B * T * H) 
Gewicht
Elektrische Daten
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Aufbewahrungstemperatur 
Betriebstemperatur 
Schutzart

 
273mm * 242mm * 90mm
1.9 Kg

100-240V~, 50/60Hz, 210W
29V ,6.3A.
-10° C - 60° C
0° C - 45 ° C
IP54

Grounding
The power supply must be connected to a grounded 3 conductor socket. The mains power supply must be 
connected via a GFCI (ground fault circuit interrupter) or RCD (residual current device) having a rated residual 
operating current not greater than 30mA.
Fuse
The fuse must be changed by an authorized service agent or trained and qualified person only. For continued 
protection against risk of fire, replace only with the same type and rating of fuse.
Maintenance and safety
The cover should not be removed except by an authorized service agent or trained and qualified person. No 
internal adjustment or component replacement can be carried out by the user. The power cable must be 
disconnected before removing the cover.
If the power supply cord is damaged, it must be replaced by an authorized service agent or trained and qualified 
person. Do not operate the supply if the cord is damaged.
Environmental conditions
The power supply is designed to work both indoors and outdoors. However, the unit should not be operated in 
direct sunlight or be exposed to water. The power supply should not be operated in an ambient temperature in 
excess of 40ºC.

Erdung
Das Netzteil muss an eine geerdete 3-adrige Steckdose angeschlossen werden. Der Netzanschluss muss an einem GFCI/RCD (FI-Schutzschalter) angeschlossen sein, der einen bestimmten 
Differenzstrom von nicht mehr als 30 mA überschreitet.
Sicherung
Die Sicherung sollte nur von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden. Ersetzen Sie die Sicherung nur mit demselben Typ und derselben 
Absicherung für den fortlaufenden Schutz gegen Brandgefahr.
Wartung und Sicherheit
Die Abdeckung sollte nur von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker entfernt werden. Kein(e) interne Einstellung oder Komponentenaustausch sollte vom 
Benutzer durchgeführt werden. Das Netzkabel muss vor dem Entfernen der Abdeckung von der Steckdose getrennt werden.
Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder qualifizierten Techniker ersetzt werden. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel 
beschädigt ist.
Äußere Bedingungen
Das Netzteil wird so konzipiert, um im Innen- und Außenbereich zu funktionieren. Jedoch sollte die Einheit keinem direkten Sonnenlicht oder Wasser ausgesetzt sein und in keiner 
Umgebungstemperatur von über 40º C bedient werden.
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