
Batteridriven spadammsugare

Effekt: lOW

Batteri:Lithium batteri,: 3.7 V DC, 2000 mAh

Laddkraft: SV DC, l000mAh

Motor: 3.7V DC

Filter kapacitet:O. lSL
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VARNING

DETTA ÄR INGEN LEKSAK.  
HÅLL BARN UTOM RÄCKHÅLL FÖR DENNA PRODUKT OCH DESS TILLBEHÖR.
Dammsugaren genererar sugkraft. Undvik att hår, lössittande kläder, fingrar och andra 
kroppsdelar kommer i kontakt med sugmunstycket.
Använd aldrig apparaten när en person befinner sig i vattnet
Försök aldrig att plocka isär apparaten.

FÖRSIKTIGHET
Dammsugaren är endast avsedd att användas under vatten. 
Försök INTE använda den för rengöring av något annat än din pool eller ditt spabad. Den 
måste nedsänkas i vatten så att vattenventilen täcks. 
Filterpåsen kan lätt gå sönder, håll avstånd till skarpa objekt i vattnet.
Använd INTE dammsugaren utanför vattnet. Det kan skada motorn.
Skrapa INTE dammsugaren eller munstycket mot spabad med yta i akryl eftersom det kan 
skada spabadets yta. 
Stoppa INTE in något föremål i vattenventilen
Lämna INTE dammsugaren i poolen eller spabadet när den inte används.
Tryck INTE på filternätet på filterkorgen
Sänk ALDRIG ned handtaget i vattnet.
Använd ALDRIG dammsugaren utan filterkorgen monterad.
Blockera ALDRIG vattenventilen när apparaten används.
Arbetsförhållanden:
Vattendjup från 45cm till 140cm 
Vattentemperatur: från 4°C till 35°C

USB

Endast USB laddare med 5Vutgångsspänning är tillåtet att använda.
Endast för inomhusbruk. 
Laddaren får inte användas utomhus och inte utsättas för regn, fukt, vätska eller värme.
Håll laddaren utom räckhåll för barn.
Använd aldrig laddaren om den är skadad.
Se till att du inte har våta händer när du ska ladda dammsugaren.
Koppla loss laddaren från strömmen när den inte används.
Om USB laddaren är skadad ska den ersättas av en ny laddare omedelbart för att 
undvika faror.
Se till att dammsugaren, USB-kabeln och laddaren är helt torr innan du laddar.
Ladda dammsugaren 4-5 timmar före första användningen.
Normalt kan dammsugaren drivas cirka 50 minuter efter den är fulladdad.
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Monteraring 
Komponentinstallation

Dammsugaren består av fem huvuddelar: 
(1)Sugmunstycke (2) Transparent filter (3) Filterkorg (4) Teleskopskaft (5) USB-kabel 

(1) (2)

1.2 Användning
Dammsugaren är till för att användas till mindre pooler och SPA. Felaktiga 
användningar kan skada dammsugaren och annulera garantin. 

1.3 Montering av filter
Skruva in filter i botten av 
teleskopstången. [fig.A]
Träd hylsan över det transparenta filtret 
och lås fast. [Fig.B]

1.4 Anslutning till laddaren
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OBS. 
Ladda dammsugaren 4-5 timmar före första användningen.

1.5 PÅ/AV knapp

Tryck på ”I”-symbolen på knappen för 
att starta dammsugningen.  
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Sätt i den ena änden av USB-kablen i USB-
laddaren.
Anslut den andra änden av USB-kabeln till 
dammsugaren, och en röd lampa indikera att  
enheten  laddar upp.
Cirka 4-5 timmar senare blir ljuset grönt, det 
betyder att dammsugaren är fullt uppladdad.

Min: 

45cm 

Min: 

140cm 



Rengöra filterkorgen

VARNING! Slå av dammsugaren innan du fortsätter med följande steg. 

OBSERVERA: Vatten kommer att samlas i det genomskinliga röret efter användning. För att 
avlägsna vattnet lyfter du upp städaren från poolen eller spabadet med munstycket riktat 
nedåt så att vattnet kan rinna ut.

1. Vrid sugmunstycket medurs eller moturs till upplåsningsläget och dra sedan ut det från
den nedre rörkragen.

2. Greppa plastdelen längst ned på filterkorgen (GREPPA INTE FILTERKORGENS NÄT).
Rotera korgen moturs tills det tar stopp och dra sedan ut den.

3.Skölj filterkorgen med vatten för att avlägsna skräp som fastnat på insidan.
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Rengöra poolen eller spabadet 
Placera pooldammsugaren i vattnet och se till att vattennivån överstiger vattenventilen. Du 
kan justera stångens längd genom att skruva upp teleskopspärren för att lösgöra den övre 
stången och sedan dra ut den till en längd som passar poolen eller spabadet. Lås fast 
genom att dra åt teleskopspärren.   

Tryck på ”I”-symbolen på knappen för att starta dammsugningen.   

FÖRSIKTIGHET:  

Sänk ALDRIG ned handtaget i vattnet. Undvik att vatten kommer i kontakt med handtaget 
och knappen under drift.   

Använd ALDRIG städaren utan filterkorgen monterad.  Det kan orsaka permanent skada på 
apparatens fläkthjul och motor.  



LÄMNA INTE ENHETEN I POOLEN ELLER SPABADET NÄR DEN INTE 
ANVÄNDS. FÖRVARA DEN INTE I DIREKT SOLLJUS.   
FÖRVARA INTE ENHETEN UTOMHUS ELLER PÅ EN PLATS DÄR 
TEMPERATUREN FALLER UNDER NOLLSTRECKET. 

FELSÖKNING 
Om sugkraften är svag eller upphör: 

Kontrollera om strömknappen är i läget ON.

Kontrollera om batteristyrkan är låg. Ladda upp batteriet.

VARNING! Slå av dammsugaren innan du fortsätter med följande steg: 

Kontrollera om filterkorgen är fylld med skräp. Rengör vid behov.

Kontrollera om sugmunstycket är igensatt. Stäng av apparaten och rengör munstycket

Om pumphjulet blir igensatt se till att dammsugaren är avstängd.

Ta bort filterpåsen och kontrollera om det finns hål eller skador (byt ut vid behov). 

Spola vattenventilen med vatten. Avlägsna allt synligt skräp. Byt ut filterkorg, 

förskruvningar. Placera vattenventilen under vatten och slå på apparatens 
strömknapp. Om du fortfarande inte lyckas avlägsna skräpet på detta sätt 

skruvar du loss pumphjulskammaren och avlägsnar försiktigt skräpet utan att 

skada pumphjulet. OBSERVERA: Undvik att dra i eller vrida pumphjulet.

Miljöprogram, EU-direktiv (WEEE) 

Respektera EU:s förordningar och hjälp till att skydda miljön. 

Lämna in trasig elutrustning på en kommunal anläggning avsedd för 

återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kasta inte 

utrustningen bland osorterat avfall. 

För apparater som innehåller löstagbara batterier ska batterierna tas 

bort innan produkten kasseras. 



Genopladelig pool bundstøvsuger

Effekt: lOW

Batteri:Lithiumbatteri,: 3.7 V DC, 2000 mAh 

Opladning: SV DC, l000mAh

Motor: 3.7V DC

Filter kapacitet:O. lSL



ADVARSEL
DETTE ER IKKE LEGETØJ.
OPBEVAR DETTE PRODUKT OG DETS TILBEHØR UDEN FOR BØRNS 
RÆKKEVIDDE.
Støvsugeren genererer sugekraft. Undgå kontakt med hår, løstsiddende tøj, fingre og 
andre dele af kroppen med sugemundstykket.
Brug aldrig apparatet, når en person er i vandet.
Forsøg aldrig at adskille apparatet.

FORSIGTIG
Støvsugeren er kun beregnet til brug under vand.
Brug det IKKE til rengøring af andet end din pool eller spa. Den skal nedsænkes i vand, 
så vandventilen er dækket.
Filterposen kan let gå i stykker, så den skal holdes væk fra skarpe genstande i vandet. 
Brug IKKE støvsugeren uden for vandet. Det kan beskadige motoren.
Skrab IKKE støvsugeren eller dysen mod et kar med akryloverflade, da det kan 
beskadige spabadets overflade.
Indsæt IKKE noget i vandventilen.
Efterlad IKKE støvsugeren i poolen eller spabadet, når det ikke er i brug.
Tryk IKKE på filternettet på filterkurven.
Sænk ALDRIG håndtaget i vandet.
Brug aldrig støvsugeren uden filterkurven monteret.
Bloker ALDRIG vandventilen, når du bruger apparatet.

Justerings- og arbejdsforhold:
Vanddybde fra 45 cm til 140 cm
Vandtemperatur: fra 4 ° C til 35 ° C

USB
Kun USB-opladere med 5V udgangsspænding er tilladt at bruge.
Kun til indendørs brug.
Opladeren må ikke bruges udendørs eller udsættes for regn, fugt, væske eller varme. 
Opbevar opladeren utilgængeligt for børn.
Brug aldrig opladeren, hvis den er beskadiget.
Sørg for, at du ikke har våde hænder, når du oplader støvsugeren.
Frakobl opladeren fra strømmen, når den ikke er i brug.
Hvis USB-opladeren er beskadiget, skal den straks erstattes af en ny oplader for at 
undgå farer.

Før opladning skal du sikre dig, at støvsugeren, USB-kablet og opladeren er helt tørre. 
Oplad støvsugeren 4-5 timer før brug første gang.
Normalt kan støvsugeren betjenes cirka 50 minutter efter, at den er fuldt opladet.
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Montering
Komponent installation

Støvsugeren består af fem dele:
(1) Sugedyse (2) Gennemsigtig filter (3) Filterkurv (4) Teleskopstang (5) USB-
kabel

(1) (2)

1.2 Anvendelse
Støvsugeren er til brug sammen med mindre pools og spabade. Forkert 
anvendelse kan beskadige støvsugeren og annullere garantien.

1.3 Montering af filter
Skru filteret fast i bunden af 
teleskopstangen. [Fig.A]
Træk bøsningen over det 
gennemsigtige filter og lås. [Fig.B]

1.4 Tilslutning til laderen
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BEMÆRK.
Oplad støvsugeren 4-5 timer før første brug.

1.5 ON/OFF knap

Tryk på symbolet "I" på knappen for 
at starte støvsugning.
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Sæt den ene ende af USB-kablet i USB-
opladeren.
Tilslut den anden ende af USB-kablet til 
støvsugeren, og et rødt lys indikerer, at 
enheden oplades.
Cirka 4-5 timer senere bliver lyset grønt, 
hvilket betyder, at støvsugeren er fuldt 
opladet.

Min: 

45cm 

Max: 

140cm 



Rengør filteret

ADVARSEL! Sluk støvsugeren, før du fortsætter med følgende trin.
BEMÆRK: Vand samles i det gennemsigtige rør efter brug. For at fjerne vandet, løft 
støvsugeren fra poolen eller spaen med dysen pegende nedad, så vandet kan løbe ud.

1. Drej sugedysen med uret eller mod uret til oplåsningspositionen og træk den derefter 
ud af den nederste rørkrave.
2. Tag fat i plastikdelen i bunden af filteret (Tag ikke fat i filternettet). Drej filteret mod uret, 
indtil den stopper, og træk den derefter ud.
3. Skyl filteret med vand for at fjerne skidt og snavs, der sidder fast på indersiden.
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Rengøring af poolen eller spabadet 
Anbring poolstøvsugeren i vandet, og sørg for, at vandstanden overstiger vandventilen. Du 
kan justere længden på stangen ved at skrue/løsne den teleskopiske lås, så du frigører det 
øverste stykke og derefter trække den ud til den ønskede længde, der passer til poolen eller 
spaen. For at fastgøre ved den ønskede længde strammes den teleskopiske lås.
Tryk på symbolet "I" på knappen for at starte støvsugning.

FORSIGTIG:
Sænk ALDRIG håndtaget i vandet. Undgå at vand kommer i kontakt med håndtaget og 
knappen under betjening.
Brug ALDRIG støvsugeren uden monteret filter. Dette kan forårsage permanent skade på 
apparatets løbehjul og motor.



FORLAD IKKE ENHEDEN I POOLEN ELLER SPAEN, NÅR DET IKKE 
BRUGES. OPBEVARES IKKE I DIREKTE SOLLYS.
BEMÆRK IKKE ENHEDET UDENFOR ELLER PÅ ET STED, HVOR 
TEMPERATUREN ER NEDEN NUL.

FEJLFINDING
Hvis sugeeffekten er svag eller stopper:
Kontroller, om afbryderknappen er i ON-position.
Kontroller, om batteriets strømniveau er lavt. Genoplad batteriet.

ADVARSEL! Sluk støvsugeren, inden du fortsætter med følgende trin:

Kontroller, om filteret er fyldt med snavs. Rengør om nødvendigt.
Kontroller, om sugedysen er tilstoppet. Sluk for apparatet, og rengør dysen.
Hvis pumpehjulet er tilstoppet, skal du sørge for, at støvsugeren er slukket.
Fjern filteret, og kontroller for huller eller skader (udskift om nødvendigt). Skyl 
vandventilen med vand. Fjern eventuelt synligt snavs. Udskift filteret. 

Hvis du stadig ikke lykkedes med at fjernet snavset på denne måde, skal du skrue 
pumpehjulets kammer af og forsigtigt fjerne snavset uden at skade pumpehjulet. 
BEMÆRK: Undgå at trække eller dreje pumpehjulet.

Miljøprogram, EU-direktiv (WEEE) 

Overhold EU-reglerne og hjælp med at beskytte miljøet. 
Aflever ødelagt elektrisk udstyr på et kommunalt anlæg til 
genanvendelse. Bortskaf ikke udstyret blandt usorteret affald.
For apparater, der indeholder aftagelige batterier, skal du 
fjerne batterierne, før du kasserer produktet.
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