PONTAQUA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PONTAQUA OPTIMUS ECO
akkumulátoros robot medenceporszívó
üzemeltetéséhez

Köszönjük, hogy a PONTAQUA termékét választotta. Amennyiben kérdése merülne fel a termékkel
kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Aqualing Kft. ügyfélszolgálatával.
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Fontos figyelmeztetések
1. Figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és használja az eszközt
rendeltetésszerűen. A nem rendeltetésszerű használat által okozott problémákért a
forgalmazó nem vállal felelősséget.
2. Értelmi fogyatékosok illetve 8 évnél fiatalabb gyermekek nem üzemeltethetik a
berendezést felnőtt felügyelete nélkül. A berendezés nem játék, ne engedje meg, hogy
a gyermekek ráüljenek, lovagoljanak rajta.
3. Töltéskor távolítsa el a medencéből a berendezést és a balesetek elkerülése
érdekében helyezze azt 3,5 m-nél távolabbra.
4. Töltéskor kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa az adapter egy földelt
dugaljhoz.
5. Csak gyári alkatrészeket, kiegészítőket használjon a berendezés működtetéséhez.
6. Ne használja a berendezést amennyiben fürdőzők vannak a medencében.
7. Csak vízbemerítéskor kapcsolja be a berendezést. Szárazon tilos üzemeltetni.
8. Használat után mindig takarítsa ki a szűrőtálcát.
9. Használaton kívül tárolja a berendezést jól szellőző, száraz helyen sugárzó hőtől
távol.
10. A berendezés megbontását csak elektromos szakember végezheti.
11. Tilos a berendezés használata 60C⁰ feletti hőmérséklet esetén továbbá tilos a
töltés 0C⁰ alatt.
12. Tilos az akkumulátort szúró, éles eszközzel felnyitni, ütögetni, külső burkolatát
megsérteni.
13. Az akkumulátor élettartamának biztosítása érdekében a használaton kívüli
berendezést minden 3 hónapban fel kell tölteni. Hosszabb tárolásra páramentes helyre
kell elrakni min 80%-os akkumulátor töltöttséggel.
14. Tilos az akkumlátor előírtnál hosszabb idejű töltése. Ez meghibásodáshoz vezethet.
Soha ne töltse 6 óránál hosszabb ideig az akkumulátort.
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Figyeljen rá!
1. Tartsa a berendezést a fogantyúnál fogva és a vízbehelyezés előtt közvetlenül kapcsolja
be. Ezután helyezze a vízbe és várjon kb. 20 másodpercet. A benne lévő levegő
kiürülésével automatikusan lemerül a víz alá.

2. A tisztítási ciklus lejártával a berendezés automatikusan kikapcsol. Ezután emelje fel a
berendezést a vízfelszínre egy teleszkópos nyélhez rögzített horog segítségével. Majd
emelje ki a vízből a lebegő fogantyúnál megfogva és várja meg amíg a benne lévő víz
kifolyik.

2

PONTAQUA

I. Bevezető
A PONTAQUA OPTIMUS ECO robot porszívó egy új típusú, rendkívül hatékony és
energiatakarékos medencetisztító berendezés. Fejlett,

számítógépes vezérlésű

programján keresztül automatikusan megtisztítja a medence falait és alját. Ugyanakkor
kiszűri a medence vizében lévő szennyeződéseket anélkül, hogy a medence vizének
mennyisége csökkenne. Teljesen környezetbarát. A biztonságos működés érdekében a
tisztítót újratölthető lítium elem (25.9 V 7.8Ah) táplálja.

II. Biztonság
1. Töltés közben tartson min. 3,5 m távolságot a medencétől.
2. Csak eredeti adapter használjon.
3. Töltés előtt kapcsolja ki a berendezést.
4. Töltés közben ne kapcsolja be a berendezést..
5. Az akkumulátor élettartamának biztosítása érdekében a használaton kívüli
berendezést minden 3 hónapban fel kell tölteni. Hosszabb tárolásra páramentes helyre
kell elrakni min 80%-os akkumulátor töltöttséggel.
6. Tilos az akkumulátort szúró, éles eszközzel felnyitni, ütögetni, külső burkolatát
megsérteni.
7. Tilos a berendezés használata 60C⁰ feletti hőmérséklet esetén.
8. Tilos az akkumulátor töltése 0C⁰ alatt.
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III.

Műszaki adatok

1. Megnevezés: Akkumulátoros robot medence porszívó
2. Model: PONTAQUA OPTIMUS ECO
3. Működési feszültség: 29.4V
4. Teljesítmény: 130W
5. Üzemidő: 120min
6. Adapter bemeneti feszültsége: 100Vac-240Vac
7. Adapter bemeneti teljesítménye: 50Hz/60Hz
8. Adapter névleges kimeneti árama: 2A
9. Adapter névleges kimeneti feszültsége: 30V
10. Töltési idő: 4-5h
11. Akkumulátor kapacitása: 7800mAh
12. Maximális tisztítási felület: 120m²
13. Szűrési kapacitás: kb. 16m³/perc
14. Szűrési finomság: 180μm
15. Medencevíz hőmérséklete: 10°-35°C
16. Haladási sebesség: kb. 10m/perc
17. IP osztály: IPX8
18. Külső környezeti hőmérséklet:
töltéshez: 0℃-40℃
üzemeltetéshez: max. 60℃
19. Maximális vízmélység: 2m
20. Távirányító hatótávolság (egyes modelleknél): >10m
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IV. Működés
4.1 Gombok és kijelzők
a.

Tartsa a berendezést a fogantyúnál fogva és a vízbehelyezés előtt közvetlenül

kapcsolja be. Ezután helyezze a vízbe és várjon kb. 20 másodpercet. A benne lévő
levegő kiürülésével automatikusan lemerül a víz alá.

Nyomógomb

Kijelző

Töltő csatlakozó

Kikapcsolt pozíció. Állítsa ON állásba és a kék led fény folyamatosan
világít.

No.

Kapcsoló és

Funkciók, leírások

kijelző

1

2

Kapcsoló

Állítsa a kapcsolót ON állásba és a berendezés elindul.
Állítsa a kapcsolót OFF állásba a kikapcsoláshoz.

Kijelző

1. Kék led folyamatosan világít: Bekapcsolva ON állásban
2. Kék led villog: a berendezés üzemel
3. Sárga led villog: alacsony töltöttség és automatikus leállás
4. Sárga led folyamatosan világít: automatikus leállás
5. Piros led folyamatosan világít: Kikapcsolás OFF állásban
6. Piros led villog: hiba
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Hibakezelés: Amennyiben a piros led villog, emelje ki a medencéből, kapcsolja ki a
berendezést és töltse újra. Töltés után helyezze üzembe újra. Amennyiben a
berendezés nem indul el vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

4.2 Hogyan töltse az akkumulátort
4.2.1 Távolítsa el a berendezést a medencéből.
Töltéshez helyezze min. 3,5 m távolságra a medencétől.
A piros led jelzi, hogy a töltés folyamatban van.
A zöld led jelzi, hogy a töltésnek vége.

Töltés állapota

A kijelző színe, állapota

Töltés befejezve

Folyamatos zöld led

Töltődik

Folyamatos piros led

Alacsony töltöttség vagy sérült

Villogó piros led

akkumulátor
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4.3 A szűrőkosár tisztítása
4.3.1 Szűrőkosár kiemelése:
a. Nyomja meg a nyitógombot (lásd 1 ábra)
b. A tető automatikusan megemelkedik (lásd 2 ábra)
c. Nyissa fel a tetőt (lásd 3 ábra)
d. Vegye ki a szűrőkosarakat (lásd 4 ábra)

Ábra 1

Ábra 2

Ábra 3

Ábra 4

4.2.2 Folyóvízzel öblítse ki a szűrőkosarakat
4.2.3 Helyezze vissza a szűrőkosarakat.
Ügyeljen a helyes behelyezésre és zárja le a tetőt.
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V. Csomag tartalma
Termék

Megnevezés

Cikkszám

db

Application Megjegyzés

1

Porszívó test

HJ2152

1

Kartonban

Adapter

XSG1261800

1

Nylonban

1

Nylonban

2

3

Robot
medence
porszívó

Használati
utasítás,
certificate &
biztonsági
kötél

VI. Garancia
A termék valamennyi gyártási-, és a műszaki fejlesztési osztály által végzett, valamint a
nemzetközi biztonsági minősítést végző szervezetek által végzett teszten megfelelt.
Garanciális információk:
1. A gyártói garancia a vásárlástól számított 1 évig érvényes.
2. A garancia nem érvényesíthető amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen
használták illetve ha azon bármilyen változtatást, átalakítást végeztek
3. A garancia a gyártási hibára visszavezethető meghibásodásra vonatkozik. Nem terjed
ki a végfelhasználó által okozott sérülésekre, töréskárra.
4. A garancia érvényesítéséhez kérjük örizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot..
Garanciális hiba esetén vegye fel a kapcsolatot az Aqualing Kft. vevőszolgálatával.
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