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Instrukcja obsługi 
ROBOT DO CZYSZCZENIA BASENU 

 

 

Przed użyciem nowego robota czyszczącego należy dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 

Proszę zapisać do wykorzystania w przyszłości. 
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Wprowadzenie do produktu  

Robot czyszczący Flotide jest przeznaczony do czyszczenia wszystkich typów mieszkalnych 

basenów naziemnych. Skutecznie szoruje i odkurza brud z dna basenu, ścian i linii wodnej.  

 

Cechy: 

Do wszystkich typów basenów do 12x6 m  

Czyści podłogę basenu, ściany i linię wodną 

Cykl pracy 2 godz.  

Duży, ładowany od góry kosz filtracyjny  

Wymienne wkłady i filtry siatkowe 

Pilot zdalnego sterowania Bluetooth  

Nieplączący się kabel  

Oświetlenie robocze LED 

 

 

Ostrzeżenia i przestrogi  

Ostrzeżenie: Urządzenie nie powinno być używane, gdy w basenie pływają ludzie. Nie wpuszczać 

pływaków do basenu podczas pracy oczyszczacza. 

Ostrzeżenie: Przechowywać urządzenie z dala od dzieci lub używać pod ścisłym nadzorem osoby 

dorosłej. 

Ostrzeżenie: NIE WOLNO włączać urządzenia do czyszczenia basenu, jeśli nie jest ono zanurzone 

w wodzie. Używanie oczyszczacza poza wodą może spowodować poważne uszkodzenia 

i skutkować utratą gwarancji. 

Ostrzeżenie: Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem oczyszczacza z basenu wyłączyć zasilanie i 

wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

Ostrzeżenie: NIE NALEŻY WYCIĄGAĆ OCZYSZCZACZA Z BASENU ZA POMOCĄ 

KABLA. 

Ostrzeżenie: Używać oczyszczacz tylko wtedy, gdy temperatura wody wynosi 10-35!, a głębokość 

basenu wynosi 0,5M-3M. Oczyszczacz przeznaczony jest do pracy w basenie o 

powierzchni 100M.2 

Ostrzeżenie: Przechowywać skrzynkę sterownika w suchym miejscu oddalonym od basenu o 3,5m. 

Instrukcja obsługi  

Krótkie wprowadzenie 

1. Start/Stop 

Może mierzyć wielkość basenu automatycznie i ustawić cykl pracy. 
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2. Tryb tylko do czyszczenia podłóg 

Czyszczenie tylko dna basenu w celu zwiększenia efektywności czyszczenia. 

3. Sposób czyszczenia uniwersalnego 

Kompleksowe czyszczenie, w tym podłogi basenu, ściany basenu i linii wodnej. 

4. Tryb czyszczenia linii wodnej 

Do szybkiego czyszczenia linii wodnej. 

5. Sterowanie za pomocą aplikacji (nie jest dostępne dla wszystkich modeli) 

Do sterowania oczyszczaczem przez Bluetooth i czyszczenia basenu. 
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Instrukcja obsługi: 

1. Podłącz przewód zasilający. 

 
2. Ustaw zasilacz tak, aby znajdował się mniej więcej na środku dłuższego boku basenu w 

odległości 3,5 m. 

 
3. Umieść oczyszczacz w basenie i pozwól aby opadł na dno basenu. Upewnij się, że kabel 

pływający jest wolny od wszelkich przeszkód. 

4. Włącz zasilanie 115V AC 60HZ# w pozycji $ Jeden z trzech trybów będzie się świecił. Naciśnij 

przycisk trybu, który chcesz uruchomić, a następnie naciśnij przycisk ON/OFF, Oczyszczacz 

będzie teraz działać do końca cyklu czyszczenia. 

5. Przełączanie trybów: Naciśnij przycisk on/off, wybierz tryb, naciśnij przycisk on/off aby 

rozpocząć czyszczenie. 
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6.Lampki sygnalizacyjne%. 
Lampa 
LED 

 
Status Wskazanie 

Biała On Normalna praca uoczyszczacza 

Biała Dwukrotne mignięcie Praca w odwrotnym kierunku po napotkaniu 
przeszkód 

Biała Zawsze miga Komunikacja Bluetooth z oczyszczaczem lub stan 
czuwania 

Czerwona On 
Ochrona przed przeciążeniem lub obciążeniem 

Pozwól, aby oczyzczacz opadł na dno basenu i 
naciśnij on/off, aby rozpocząć ponownie. 
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Rutynowa konserwacja  

1. Czyszczenie kosza filtra. 

Wyłączyć oczyszczacz. Otwórz pokrywę filtra. Wyczyść kosz filtra za pomocą węża. Włóż czysty 

kosz filtra i zamknij pokrywę filtra. 

 

Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone i odłączone. 

Zaleca się czyszczenie kosza filtra po każdym cyklu czyszczenia. 
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2. Stosowanie papierowej wkładki filtracyjnej 

 
Papierowa wkładka filtracyjna jest delikatną częścią, która może filtrować cząsteczki poniżej 5um, 

a jej żywotność jest mniejsza niż 72 godziny. (Papierowa wkładka filtracyjna może być używana 

bez wpływu na wydajność robota, ale zdecydowanie zaleca się, aby nie była używana w brudnym 

basenie). 

3. Rutynowa konserwacja kabla 

Przewód może ulec skręceniu po 8 godzinach ciągłej pracy, przed ponownym uruchomieniem 

urządzenia należy go rozkręcić. Po każdym użyciu należy zwinąć kabel tak, aby nie miał zagięć. 

Rozwiązywanie problemów  

Symptom Możliwy powód Działania naprawcze 

Oczyszczaczporusza 
się, ale nie czyści 
basenu 

Zatkany kosz filtra Wyczyść kosz filtra 

Oczyszczacz nie 
porusza się 

Przeszkoda blokuje wirnik 

Przeszkoda blokuje pasek napędowy 

Odłącz zasilanie. Otwórz 
pokrywę wirnika i sprawdź, 
czy nic nie jest uwięzione w 
wirniku. Sprawdź, czy nic nie 
blokuje prowadnic lub kół. 

Odpadki z wylotu 
Kosz filtra jest uszkodzony Wymień kosz filtracyjny 

Kosz filtra jest pełny Wyczyść kosz filtra. 

Kabel pływający ma 
zagięcia 

Praca przez zbyt długi czas, ponad 8 
godzin. 

Przed ponownym 
uruchomieniem rozkręcić 
przewód pływający. 

Przerwana praca 
Przeciążenie lub ochrona przed 
przeciążeniem 

Pozwól, aby środek czyszczący 
opadł na dno basenu i naciśnij 
on/off, aby rozpocząć 
ponownie. 
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Specyfikacje  

Specyfikacje 

Wymiar produktu 470×410×255 mm 

Wymiary opakowania 680×330×700 mm 

Waga produktu Około 10,5 KG 

Waga opakowania Około 18 KG 

Obszar oczyszczania Podłoga basenu, ściana basenu, linia wodna 

Dokładność filtracji 5um 

Długość kabla pływającego 17m 

Prędkość filtra 14-18 m3/ h 

Napięcie wyjściowe 24V DC 

Prąd wyjściowy 4.5A 

Napięcie wejściowe 115V 

Częstotliwość 60Hz 

Moc silnika 120W 

Klasa IP dla skrzynki sterownika IP65 

Klasa IP dla silnika IP68 

Podział części i wykaz części zamiennych  
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1.Skrzynka sterownicza 8.Pas napędowy 
2.Przewód zasilający do skrzynki sterownika 9.Koło napędowe 
3.Szczotka do kół 10.Tuleja 
4.Korpus główny 11.Szczotka do kół 
5.Koło napędowe 12.Kosz na filtry 
6.Blokada mocowania koła napędowego 13.Kabel 
7.Panel boczny 14.Papierowa wkładka 

filtracyjna 
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