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A szállítás terjedelme / A készülék részei
1 Szűrő egység, 2 db
2 Tisztító
3 Vezérlő egység

5 Úszó tartozékok, 4 db
6 Biztosítókötél
7 Úszókábel

Használati útmutató (kép nélkül)

Készülék részei
8 Felső rész 9 Fogantyú
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Általános tudnivalók
A használati útmutató elolvasása és megőrzése

A használati útmutató az APPcontrol úszómedence tisztítóhoz tartozik (a továbbiakban úgy
is mint „készülék”). Fontos információkat tartalmaz a termék üzembe helyezésével és
kezelésével kapcsolatban.
A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót,
különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a

készülék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.
A későbbi használathoz őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadja
harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék kizárólag magán használatú úszómedence fenntartási tisztítására készült. A készülék
nem alkalmas 0,4  mm-nél A készülék nem alkalmas feszített víztükrű, nemesacéllal vagy csempével
burkolt, valamint felfújható medence tisztítására.vékonyabb fóliával fóliázott medence tisztítására.
A készülék nem alkalmas beépített lépcsővel ellátott úszómedencéhez.
Ha a medence üvegszállal megerősített műanyagból van, az bizonyos esetekben korlátozhatja a fal
tisztítását.
A készülék kizárólag magán használatra készült, és nem alkalmas ipari célokra. Csak a használati
útmutatóban leírtak szerint használja a készüléket. Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek
minősül és tárgyi károsodást, vagy akár személyi sérülést is okozhat. A készülék nem gyerekjáték.
A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból
származó károkért.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a készüléken vagy a csomagoláson a következő szimbólumok
használatosak.

Itt további hasznos információkat talál.
Tárgyi sérülés veszélye!
A csomagolást ne éles vagy hegyes
tárggyal (pl. késsel) nyissa ki.

Biztonság
Ebben a használati útmutatóban a következő jelzőszavakat használjuk.

 FIGYELMEZTETÉS! Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati
szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez
vezethet, ha nem védik ki.

 VIGYÁZAT! Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati
szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű
sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

 ÉRTESÍTÉS! Ez a szó az esetleges anyagi károkra figyelmeztet.
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Általános biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!

A hibás villamos bekötés vagy a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.
- Csak akkor csatlakoztassa a hálózati kábelt, ha a konnektor hálózati feszültsége egyezik

a típustáblán megadott adatokkal.
- A hálózati kábelt csak egy könnyen hozzáférhető konnektorba dugja be, hogy hiba

esetén gyorsan leválaszthassa az áramellátásról.
- A hálózati tápkábelt csak földelt konnektorba csatlakoztassa.
- A készüléket csak olyan érintésvédelemmel ellátott konnektorról használja, ami

maximum 16 A-re biztosított.
- A készüléket el kell látni egy maximum 30 mA névleges maradványáramú maradékáram-

védőberendezéssel.
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha látható károkat tapasztal vagy a csatlakozókábel hibás.
- Ne nyissa fel a készüléket, a javításokat szakemberrel végeztesse el. Ezzel

kapcsolatban forduljon az útmutató hátoldalán látható szervizhez. Saját részről történő
javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy helytelen kezelés esetén nem vállalunk
felelősséget, és a garancia érvényét veszti.

- Soha ne dugja be a hálózati kábelt nedves kézzel.
- A hálózati kábelt soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból, hanem mindig a

dugónál fogja meg.
- Soha ne használja a csatlakozókábelt fogantyúként.
- A készüléket és a csatlakozókábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Ne állítson tárgyakat a csatlakozókábelre.
- A hálózati tápkábelt soha ne ássa el.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy ne lehessen elesni benne.
- Ne törje meg a csatlakozókábelt, és ne fektesse éles élekre.
- Ne használja a készüléket viharban. Kapcsolja ki és húzzak ki a hálózati kábelt a

konnektorból.
- Ha nem használja a készüléket, vagy éppen tisztítja, vagy ha működési hiba lép fel,

mindig kapcsolja ki az eszközt, és válassza le az áramforrásról.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti

készülékadatoknak. A eszközben olyan elektromos és mechanikus részegységek
találhatóak, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.

- Csak olyan alkatrészeket és tartozékokat használjon, amelyeket a gyártó szállít vagy
ajánl. Idegen alkatrészek használata esetén azonnal megszűnik minden garanciaigény.

- A készüléket soha ne működtesse külső időkapcsolóval vagy külön távirányítóval.

 ÉRTESÍTÉS!
- Csak a csomagban található, az Ön készülékéhez illő vezérlő egységet használja.
- Soha ne hagyja a készüléket a vízen kívül járni, mivel az rövid idő alatt károsodáshoz

vezethet.
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Biztonsági utasítások az emberek számára

 FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű

személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy
szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek

megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).
A készülék szakszerűtlen kezelése súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához
vezethet.
- Más személyeknek csak akkor engedje meg, hogy hozzáférjenek a készülékhez, ha ezt

az útmutatót teljesen elolvasták, megértették, vagy a készülék rendeltetésszerű
használatáról és az azzal járó veszélyekről oktatásban részesültek.

- Soha ne hagyjon korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező
személyeket (pl. gyerekeket vagy ittas személyeket), illetve tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyeket (pl. gyerekeket) felügyelet nélkül a készülék
közelében.

- Soha ne engedjen gyerekeket vagy gyenge fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkező, ill. tapasztalat és szaktudás nélküli személyeket a
készülékkel dolgozni.

- Ne hagyja, hogy a termék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyermekek
végezzék.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a csatlakozóvezetékével.
- Ne használja a készüléket, ha valamilyen szer hatása alatt áll (pl. drog, alkohol,

gyógyszerek).

 FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély hiányos képzettség következtében!

A szükséges szerszámok tapasztalatlan vagy ügyetlen kezelése, valamint a szükséges
kézműves munkára vonatkozó regionális vagy előírt rendelkezések hiányos ismerete komoly
sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.
- Minden olyan munkával, amelynek kockázatát személyes tapasztalatával nem tudja

felbecsülni, minősített szakembert bízzon meg.

A termék kicsomagolása és a szállítási terjedelem
ellenőrzése

 FIGYELMEZTETÉS!
Fulladásveszély a csomagolóanyag következtében!

A csomagolófóliába gabalyodott fej, vagy valamilyen csomagolóanyag lenyelése fulladásos
halálhoz vezethet. Különösen gyermekek, valamint szellemi fogyatékkal élő emberek
számára áll fenn megnövekedett veszély, akik a kockázatot ismeret és tapasztalat hiányában
nem tudják felbecsülni.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek, valamint a szellemi fogyatékkal élő emberek ne

játsszanak a csomagolóanyaggal.
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Leírás
Az úszómedence tisztító leírása
Az akkumulátoros úszómedence tisztító elvégzi a feltöltött medence aljának és falainak a fenntartó
tisztítását.
A tisztító hengerek közben feloldják a rátapadt biofilmet.
A levehető szűrő egység 1  megszűri a kioldott lerakódásokat és lebegő anyagokat a vízből.
A vezérlő egység funkciói
A vezérlő egységbe épített hálózati tápegység az úszómedence tisztítót 24 V egyenárammal látja el.

B

10
11
12

13

14
15

MODE funkció 10 15

Ez a funkció állítja be a tisztítási módot.
A MODE gomb 10  vált az egyes tisztítási módok között. A LED kijelző 15  a működés indítása előtt és a
működés alatt folyamatos fénnyel mutatja a kiválasztott üzemmódot.

- ALL egyszer a padlót és egyszer a falat tisztítja.
- WALL csak a falat tisztítja.
- FLOOR csak a padlót tisztítja.
- AlL & FLOOR háromszor a padlót és egyszer a falat tisztítja.

TIME funkció 11 14

Ez a funkció állítja be a futásidőt.
A TIME gomb 11  vált a lehetséges futásidők között. A LED kijelző 14  a működés indítása előtt
folyamatos fénnyel mutatja a kiválasztott üzemmódot.

- 1H a tisztítást egy óra múlva fejezi be.
- 2H a tisztítást két óra múlva fejezi be.
- 3H a tisztítást három óra múlva fejezi be.

Automata indítás funkció 12
A funkció beállítja az automata üzemmódot.
A funkció csak az alkalmazáson keresztül működtethető. A LED kijelző 12  folyamatos fénnyel mutatja
az aktivált automata indítás funkciót. A LED kijelző villogással mutatja az automata indítás funkcióval
indított tisztító programot.
BE/KI funkció 13
Ez a funkció bekapcsolja a vezérlő egységet és indítja a működést.
Az ON/OFF gomb 13  vált a funkciók között:

- ON bekapcsolja a vezérlő egységet.
- START elindítja a MODE és a TIME funkciókkal beállított tisztító programot.
- OFF leállít minden aktív tisztító programot és kikapcsolja a vezérlő egységet.
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Alkalmazás-vezérlés funkciók Bluetooth-on keresztül (opcionális)
Start menü
Csatlakozás állapota 1

A csatlakozás állapotát mutatja.
- Csatlakoztatva azt jelzi, hogy az alkalmazás

összekapcsolódott a vezérlő egységgel.
- Nem csatlakoztatva azt jelzi, hogy az

alkalmazás nem kapcsolódott össze a vezérlő
egységgel.

Készülék keresése 2

Csatlakozzon egy elérhető és kompatibilis
Bluetooth készülékhez.
Nyelv 3

A kijelző nyelvének kiválasztása.
Automata üzemmód 4

A tisztítási mód bekapcsolása és a tisztító program
elindítása.
Manuális üzemmód 5

A készülék manuális vezérlése.
Automata indítás 6

Automata indítás funkció beállítása.

C

2

4

5

6

3

1
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Automata üzemmód
Az automata üzemmód a tisztítási mód kiválasztására és a tisztító program indítására szolgál.
Csatlakozás állapota 1

Lásd "Start menü".
Start menü 2

Visszalépés a start menübe.
Tisztítási mód 3

A tisztítási mód kiválasztása.
A kiemelkedett gomb mutatja az indítás előtt és az
üzemeltetés közben az aktuálisan kiválasztott
üzemmódot.

- Medencepadló csak a padlót tisztítja.
- Medencefal csak a falat tisztítja.
- Egyszer padló, egyszer fal egyszer a padlót

és egyszer a falat tisztítja.
- Háromszor padló, egyszer fal a padlót

háromszor és a falat egyszer tisztítja.
Start/Stop 4

Elindítja vagy megállítja a működést.
- Start elindítja a tisztítást a beállított tisztítási

módban.
- Stop megállítja az automatikus tisztítást.

D

2

3

4

1

141

hu



Manuális üzemmód
A manuális üzemmód a készülék mozgásának manuális irányítására szolgál. A mozgás késleltetve
indul, mivel először a szivattyúnak kell beindulni.
Csatlakozás állapota 1

Lásd "Start menü".
Start menü 2

Visszalépés a start menübe.
Előre 3

A készülék előre mozog, amíg nem nyomnak meg
egy másik gombot.
A MODE funkció LED kijelzője a vezérlő egységen
balról jobbra villog.
Balra 4

A készüléket az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatja, amíg a gombot nyomva tartják.
A TIME funkció LED kijelzője a vezérlő egységen
jobbról balra villog.
Hátra 5

A készülék hátra mozog, amíg nem nyomnak meg
egy másik gombot.
A MODE funkció LED kijelzője a vezérlő egységen
jobbról balra villog.
Jobbra 6

A készüléket az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, amíg a gombot nyomva tartják.
A TIME funkció LED kijelzője a vezérlő egységen balról jobbra villog.
Stop 7

Leállítja a mozgást.

E
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Automata indítás üzemmód
Az automata indítás üzemmód az automata indítás funkció beállítására szolgál.

F

2

4

1

5
6

2
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1

5
6

7 7

3 3

8 8

Csatlakozás állapota 1

Lásd "Start menü".
Start menü 2

Visszalépés a start menübe.
Automata indítás üzemmód 3

Az automata indítás üzemmód kiválasztása.
- Egyszerű tisztítás elindítja az egyszeri indítást a beállított késleltetéssel.
- Periodikus tisztítás azonnal elindítja a tisztítást és beállított időközönként megismétli.

Késleltetés / Időköz 4

A kiválasztási mező váltakozva mutatja az automata indítás üzemmódot, valamint a napot és órát.
- Egyszerű tisztítás beállítható a tisztítás elindításának késleltetési ideje (1-23 óra).
- Periodikus tisztítás beállítható a periodikus tisztítási időköz (1-10 nap).

Megerősítés 5

A beállítások átvitele a vezérlő egységbe.
Törlés 6

A beállítások törlése a vezérlő egységből.
Aktuális üzemmód 7

Kijelzi az aktuálisan beállított üzemmódot.
Idő a következő tisztításig 8

Mutatja az időt a következő tisztítás automatikus indításáig. Csak akkor látható, ha az automata indítás
funkció aktív.
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Előkészítés
Alkalmazás telepítése
Hogy a készülék minden funkcióját használni tudja, telepíteni kell az alkalmazást.

iOS Android

vagy keresse az Apple App Store-ban a „Steinbach
APPcontrol”-t

vagy keresse a Google Play Store-ban a „Steinbach
APPcontrol”-t

Folyamatosan frissítse az alkalmazást a frissítések telepítésével. Csak így garantálható a
Bluetooth-on keresztüli, tartós és zavarmentes vezérlés.

Használat
 FIGYELMEZTETÉS!

Életveszély üzemelés közbeni fürdés esetén!
A készülék beszívhatja a hajat vagy ruhadarabokat, illetve azokat a tisztítóegység fogva
tarthatja, így extrém esetben akár a személyeket is víz alatt tarthatja és megakadályozhatja,
hogy feljöjjenek a víz fölé.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a medencében személyek tartózkodnak.
- Akadályozza meg a medencébe jutást, ha a készülék üzemel.

 FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!

Ha az áramellátáshoz csatlakoztatott vezérlő egység beleesik a megtöltött medencébe, az
áramütéshez vezet.
- Mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt a készüléket kiveszi a

medencéből.

 FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!

A hálózati dugó érintése nedves kézzel áramütéshez vezethet.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati dugót.

 ÉRTESÍTÉS!
Egy fűnyíró megsértheti a lefektetett kábelt.
- A kábelt mindig új fektesse le, hogy azt egy fűnyíró vagy más gépek ne sérthessék meg.

 ÉRTESÍTÉS!
Magas hőmérsékletek károsíthatják a vezérlő egységet.
- A vezérlő egységet ne takarja le.
- Amennyiben lehetséges, helyezze a vezérlő egységet az árnyékba.
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Minden használatba vétel előtt ellenőrizze a következőket:
- Vannak a készüléken látható sérülések?
- Vannak a kezelőegységeken látható sérülések?
- Az egyes elemek működőképesek?
- A tartozékok kifogástalan állapotban vannak?
- Minden vezeték kifogástalan állapotban van?

Ne üzemeltessen sérült készüléket vagy tartozékot. Ellenőriztesse és javíttassa a gyártóval vagy az
ügyfélszolgálattal vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel.
A medence tisztítása
Vegye figyelembe a következőket, mielőtt nekikezd a medence tisztításának:

- Távolítsa el az esetleges borítást, ill. takarófóliát a medencéről.
- Távolítsa el az akadályokat (pl.: létrát) a medencéből.
- Kapcsolja le a szűrőberendezést legalább egy órával a tisztítás megkezdése előtt, hogy a vízben

lévő szennyeződések leüljenek a medence aljára.
- Soha ne hagyja a készüléket a vízen kívül járni, mivel az rövid idő alatt károsodáshoz vezethet.

A medence tisztításához a következőket kell tenni:
1. Helyezze be a szűrő egységeket.
2. Helyezze a készüléket a medencébe.
3. Csatlakoztassa a vezérlő egységet a készülékhez és az áramellátáshoz.
4. Kapcsolja be a készüléket, válassza ki a kívánt tisztítási módot és a működési időt igazítsa hozzá a

medence méretéhez. Lásd "A vezérlő egység funkciói” fejezetet.
5. Indítsa el a tisztító programot.

Szűrő egységek behelyezése

3

1

 

4

1

1. Tolja a szűrő egységeket 1  a járatok mentén szorosan a készülékbe.
2. Nyomja a szűrő egységek 1  fogantyúját lefele, amíg az mindkét oldalon bekattan.

A szűrő egységeket ezzel behelyezte.

Úszó tartozékok felszerelése
1. Vegye ki a szűrőt.
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2. Távolítsa el a felső rész 8  négy csavarját.
3. Vegye le a felső részt 8 .

4. Ragassza fel a két öntapadós úszó tartozékot
5  átlósan egymással szemben a felső rész
8  belső oldalára.

Amennyiben a készülék ezt követően még
nem úszik megfelelően, szerelje fel a másik
kettő úszó tartozékot is a már felhelyezettek
mellé.

5. Helyezze vissza a felső részt 8  és csavarja
vissza a négy csavart.

6. Helyezze vissza a szűrőt.
Az úszó tartozékok ezzel fel vannak szerelve.

A készülék behelyezése a medencébe
1. Tekerje ki az úszókábelt 7  teljesen, és

fektesse csavarodás nélkül a medence mellé.
2. Fogja meg a készüléket a fogantyúnál 9

fogva, és merítse bele lassan a vízbe (enyhén
előre döntve), amíg a levegő teljesen távozik
belőle.

3. Hagyja a készüléket a medence aljára
lesüllyedni, miközben az úszókábelt 7  lassan
utána adagolja a lesüllyedés ellenőrzésére.
Ügyeljen arra, hogy a készülék a medence
aljáról feljöhet és a tisztítás a medence közepe
felé akadálytalanul megkezdődhet.

A készülék ezzel be van helyezve a medencébe.

Vezérlő egység csatlakoztatása
1. Az úszókábelből 7  csak annyit engedjen a vízbe, amennyi szükséges ahhoz a készülék a

medence minden részét elérje.

5
8

6
5

7
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2. Az úszókábel 7  hálózati dugóját megfelelő
állásban csatlakoztassa a vezérlő egységhez
3 , és csavarral rögzítse.

3. Rögzítse a vezérlő egységet 3  a medencétől
legalább 3,5 m távolságban a biztosítókötéllel
6 , hogy az ne csúszhasson bele a vízbe.

4. Dugja be a hálózati dugót egy földelt
konnektorba.

A vezérlő egység ezzel csatlakoztatva van.

Tisztítás indítása
1. Nyomja meg az ON/OFF gombot a vezérlő egységen.

A kijelző mutatja az utoljára beállított tisztító program beállításait.

2. Válassza ki a kívánt tisztítási módot, és a működési időt igazítsa hozzá a medence méretéhez.
3. Nyomja meg ismét az ON/OFF gombot a beállított tisztító program elindításához.

A tisztítás elindult, az időtartamot jelző LED elkezd villogni.

Alkalmazás összekapcsolása a készülékkel
1. Aktiválja a Bluetooth-t.

Androidos készüléken előfordulhat, hogy a GPS-t is aktiválni kell.
2. Indítsa el a „Steinbach APPcontrol” alkalmazást.
3. Nyissa meg a készülék keresést.
4. Érintse meg a megjelenő készüléket, hogy az alkalmazással össze tudja kötni.

A csatlakozás állapota az összeköttetés felépítése után „csatlakoztatva” jelzést mutat.

Az alkalmazás ezzel össze van kapcsolva a készülékkel.

Készülék használaton kívül helyezése
A készülék használaton kívül helyezéséhez a következők szerint járjon el:
1. A tisztító program lejárta után kapcsolja ki a készüléket.
2. Válassza le a vezérlő egységet az áramellátásról és a készülékről.
3. Emelje ki a készüléket a medencéből.
4. Tisztítsa meg a szűrő egységeket és a készüléket.
5. Ha az automata indítás funkciót használja, akkor helyezze a készüléket ismét a medencébe, és

csatlakoztassa a vezérlő egységet az áramellátáshoz és a készülékhez.

8
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Tisztítás befejezése
A készülék automatikusan befejezi a tisztítást, ha a beállított üzemidő lejár, amely során a tisztítási mód
kijelzőinek minden LED-je és az üzemidő villogni kezdenek.
A tisztításnak a beállított üzemidő lejárta előtti befejezéséhez deaktiválja a vezérlő egységet 3  az
ON/OFF gomb megnyomásával.
Vezérlő egység leválasztása
1. Húzza ki a hálózati dugót a földelt

konnektorból.
2. A dugó csavarjait a vezérlő egységen 3

oldja ki, és húzza ki az úszókábelt 7 .
A vezérlő egység ezzel le van választva.

Készülék kiemelése a medencéből
1. A készüléket az úszókábelnél fogva 7  lassan húzza a vízfelszín felé, amíg elérhető lesz a

fogantyú 9 .
2. Emelje ki a készüléket lassan a fogantyúnál fogva a vízből és tartsa a vízfelszín fölé.

10-15 másodperc múlva a házban összegyűlt víz nagy része ismét visszafolyik a medencébe.
3. Állítsa a készüléket a medence mellé.

A készülék ezzel el van távolítva a medencéből.

Tisztítsa meg a készüléket minden használat után a további zavarmentes üzemeltetés
biztosításához.

Tisztítás
Kizárólag a kereskedelmi forgalomban kapható fürdőszobai tisztítószerrel, tiszta csapvízzel és
szöszmentes kendővel tisztítsa meg a készüléket. Az agresszív tisztítószerek károsíthatják a
készüléket. Törölje át a terméket egy szöszmentes kendővel.
Készülék tisztítása
1. Távolítsa el és tisztítsa meg a szűrő egységeket.
2. Öblítse ki és le a készüléket és az úszókábelt minden használat után tiszta csapvízzel.

A készülék ezzel meg van tisztítva.

10
3
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Szűrő egységek eltávolítása
1. Emelje meg a szűrő egységek fogantyúját 1 .

2. Húzz ki a szűrő egységeket 1  a fogantyúnál
fogva egyenesen felfele a készülékből.

A szűrő egységeket ezzel eltávolította.

Szűrő egységek tisztítása
1. Tolja a reteszeket „Open” állásba.

2. Nyissa fel a hátfalat.

11

1
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3. A szűrő egységet alaposan öblítse ki tiszta
csapvízzel.

4. Zárja vissza a hátfalat.

5. Tolja a reteszeket „Close” állásba.
A szűrő egységeket ezzel megtisztította.

Tárolás
1. Tisztítsa meg alaposan a készüléket (lásd a „Tisztítás” fejezetet).
2. A géprészeket hagyja teljesen leszáradni.
3. Ezt követően a készüléket és a tartozékokat tárolja száraz és rozsdamentes helyen (≥ +5 °C)

közvetlen napfénytől védve.

Hibakeresés
Hibakép Ok Elhárítás

1H gyorsan villog és szól a riasztó A készülék a vízen kívül van. A készüléket helyezze ismét a vízbe
vagy várjon, amíg automatikusan
újraindul.

Minden LED gyorsan villog és búgó
hangot ad

A tápegység túl van terhelve. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

15
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Hibakép Ok Elhárítás

1H+2H+3H gyorsan villog és búgó
hangot ad

A motoregység tömítése nem
megfelelő.

Állítsa le a készüléket és forduljon
az ügyfélszolgálathoz.

ALL+1H gyorsan villog és szól a
riasztó

A szivattyú túl van terhelve. Állítsa le a készüléket, és ellenőrizze
a járókereket és a szivattyút.

WALL+2H gyorsan villog és búgó
hangot ad

Az 1-es meghajtó motor túl van
terhelve.

Ellenőrizze a hajtásszíjat.

FLOOR+3H gyorsan villog és búgó
hangot ad

A 2-es meghajtó motor túl van
terhelve.

Ellenőrizze a hajtásszíjat.

ALL+WALL+1H+2H gyorsan villog
és szól a riasztó

A készülékben található feszültség
nem megfelelő.

Állítsa le a készüléket és forduljon
az ügyfélszolgálathoz.

WALL+FLOOR+2H+3H gyorsan
villog és búgó hangot ad

A készüléken a vízen kívül van. Állítsa le a készüléket, merítse ismét
vízbe és indítsa újra.

WALL+FLOOR+2H+3H gyorsan
villog és szól a riasztó

A készülék a vízen kívül van, és
nem tudott újraindulni.

Állítsa le a készüléket, merítse ismét
vízbe és indítsa újra.

WALL gyorsan villog és szól a
riasztó

A készülék felborult. A készüléken manuálisan állítsa
vissza.

A kábel megfordult vagy
megcsavarodott.

A kábelt nem egyenesítették ki
teljesen.

Kapcsolja ki a készüléket, válassza
le a kábelt és egyenesítse ki.

A kábel a vízben túl hosszú. Húzza ki a felesleges kábelt a
vízből. A kábel a vízben csak olyan
hosszú legyen, hogy a készülék a
medence minden részét elérje.

A készülék a lefolyórácson
fennakad.

Kapcsolja ki a medence
szűrőberendezését.

A készülék nem tud minden helyet
elérni.

A vezérlő egységet nem
megfelelően helyezték el.

A vezérlő egységet úgy kell
elhelyezni, hogy a készülék minden
helyet könnyen elérjen.

A medence vízkeringetője be van
kapcsolva.

Kapcsolja ki a medence
szűrőberendezését.

A kábel túl rövid. Engedjen megfelelő hosszúságú
kábelt a medencébe, hogy a
készülék a medence minden részét
elérje. Mindig tartsa szem előtt a
vezérlő egység és a medence
közötti minimális távolságot.
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Hibakép Ok Elhárítás

A készülék nem tisztítja meg a falat
teljes magasságban.

A szűrő eldugult. Tisztítsa ki a szűrőt.

A falon algák telepednek meg. Tisztítsa meg a medencefalat.

A vízhőmérséklet túl magas vagy túl
alacsony.

A készüléket a víz üzemi
hőmérsékletén üzemeltesse (lásd a
„Műszaki adatok” fejezetet).

A hajtásszíj vagy a tisztító henger
elhasználódott.

Ellenőrizze a hajtásszíjat és a
tisztító hengert kopásra és szükség
esetén cserélje ki őket.

A készülék túl könnyű és feldől. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
belőle eltávozni az összes levegőt.

A pH-érték és a klórérték rosszul
van beállítva.

Állítsa be helyesen a pH-értéket és
a klórértéket (lásd a „Műszaki
adatok” c. fejezetet).

A készülék felhajtó ereje nem
megfelelő.

Szerelje fel a csomagban található
úszó tartozékokat. Lásd az „Úszó
tartozékok felszerelése” fejezetet.

Az alkalmazás nem mutat elérhető
készüléket.

Nem aktív szolgáltatás vagy hiányzó
jogosultság.

- Aktiválja a Bluetooth-t és
android esetén a GPS-t is.

- Engedélyezze az
alkalmazásnak, hogy lehívja a
készülék helyét.

A készülék nem működik. A vezérlő egység nincsen
megfelelően csatlakoztatva.

Ellenőrizze a hálózati tápkábel és a
vezérlő egység csatlakozását.

A vezérlő egységnek a helyi
hálózattól eltérő feszültségre van
szüksége.

Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A készülék nem merül le. Levegő van a készülékben. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
belőle eltávozni az összes levegőt.

A sótartalom túl magas, ezért a
készüléknek túl nagy a felhajtó
ereje.

Állítsa be helyesen a víz sótartalmát.
Lásd a "Műszaki adatok” c. fejezetet.

A készülék feljön a felszínre. A készülék túl magasra
kapaszkodik, vagy levegő található a
készülékben.

Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
belőle eltávozni az összes levegőt.

A sótartalom túl magas, ezért a
készüléknek túl nagy a felhajtó
ereje.

Állítsa be helyesen a víz sótartalmát.
Lásd a "Műszaki adatok” c. fejezetet.

A hajtásszíj elszakad. Idegen test található a
meghajtásban.

Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az utolsó oldalon felsorolt szervizképviselőhöz.
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Műszaki adatok
ÚSZÓMEDENCE
TISZTÍTÓ

VEZÉRLŐ EGYSÉG

Modell: HJ3012 Kábel hossza a
készülékhez:

18 m

Cikkszám: 061023 Névleges teljesítmény: 200 W
Széles tisztítóelem: 361 mm Üzemi feszültség és

frekvencia:
220-240 V~, 50 Hz

Sebesség: max. 12 m/min Kimeneti feszültség: 24 V 
Merülési mélység: max. 2,0 m Védelem típusa: IPX5
Szűrő finomság: 75 µm MEDENCE
Védelem típusa: IPX8 Medence mérete -

padlófelület:
Max. 206 m²

Alkalmazás vezérlő Steinbach APPcontrol Víz sótartalom
(sóelektrolízis):

< 0,5%

Környezeti hőmérséklet: 10 °C - 40 °C Vízhőmérséklet: 10 °C - 35 °C
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Pótalkatrészek
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1 061955 - Fogantyú

2 061978 - Szűrő egység

3 061959 - Tisztítóhenger

4 061960 - Alsó rész

5 061961 - Meghajtó kerék

6 061962 - Csapágy

7 061963 - Hajtásszíj

8 061964 - Oldalborítás

9 061969A - Vezérlő egység

10 061965 - Úszókábel

11 061977 - Motoregység

12 061958 - Propeller

13 061957 - Vízkivezetés

14 061954 - Ütésvédő

15 061953 - Tisztító felső rész

Megfelelőségi nyilatkozat
A Steinbach International GmbH ezúton igazolja, hogy a készülék megfelel a következő
irányelveknek:

- 2014/35/EU (EN 60335‑1:2012+A11:2014; EN 60335‑2‑41:2003+A1:2004+A2:2010;
EN 62233:2008)

- 2014/30/EU (EN 55014‑1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014‑2:2015; EN 61000‑3‑2:2014;
EN 61000‑3‑3:2013)

- 2014/53/EU (EN 62479; EN 300 328; EN 301 489)
Az EU-Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az útmutató végén feltüntetett címen kikérhető.

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a
műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása
A leselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba rakni!
Amennyiben a készüléket már nem használja, a felhasználó jogi kötelessége a
leselejtezett készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, pl. egy közösségi/
városi gyűjtőhelyen leadni. Így biztosíthatja a leselejtezett készülékek szakszerű
hasznosítását, és elkerülheti a negatív környezeti kihatásokat. Az elektromos
készülékek ezért a fönti szimbólummal vannak ellátva.
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