
                                                                                                                                                            

Accu voor ZB19Z
(zwembadrobot Pieter)

Handleiding

Lees deze handleiding voordat u de robot gaat gebruiken.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog kunt raadplegen.
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en volgbanden op vuil en beschadigingen.                                                                             

vuil of beschadigingen.                                                                                         

1. Veiligheids waarschuwingen
1.1. Drijvende kabel instructies

1.1.1. Controleer of de afdicht O-ring om het koppel stuk zit voordat
je deze op de robot gaat bevestigen.

1. 1.2. . Verbind de drijvende kabel aan de robot.

Afbeelding 1.1.1.                                                                          Afbeelding 1.1.2.

Afbeelding 1.2.1.                                                                          Afbeelding 1.2.2.

1.1.3. Waarschuwing; Gebruik de handvatten bij het uit het water halen van
 de robot. Trek de robot niet uit het water aan de drijvende kabel.
Schade ontstaan door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie
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Lees deze handleiding goed door voordat u de robot gaat gebruiken

1.2.1. De Accu/Batterij is ontworpen voor de zwembadrobot Pieter van Zoef Robot
Enig ander gebruik van de accu/batterij is verboden en zal de garantie doen vervallen.

1.2.2. De zwembad robot is alleen gemaakt om zwembaden mee schoon te maken!
Elk ander gebruik is veboden en zal de garantie doen laten vervallen.

1.2.3 Het is verboden te zwemmen in het zwembad op het moment dat
de robot aan het werk is. Dit voorkomt eventueel persoonlijk letsel.

1.2.4. Bewaar de Accu/Batterij in een droge/ goed geventileerde en schaduwrijke
omgeving. 

1.2.5. Gebruik de robot niet als er kans is op onweer. Dit kan voor 
gevaarlijke situaties leiden.

1.2.6. Als de accu voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, sluit deze af van
de stroom en zorg dat deze op een droge, veilige en goed geventileerde plek
opgeborgen wordt.

1.2.7. Als de robot niet goed werkt kijk dan bij het hoofdstuk “Problemen oplossen”
Indien dit niet tot een oplossing leidt neem dan contact op met Zoef Robot.

1.2.8. Een optimale gebruikstemperatuur voor de robot is tussen de 100C  en 320C.
Vermijd direct zonlicht op de robot.

1.2.9. De robot is geschikt voor zwewmbaden van maximaal 3 meter diep.

1.2.10 Verzeker u ervan dat de accu/batterij wordt opgeladen in de schaduw.

1.2.11. Laad en ontlaad de Accu iedere drie maanden  voor een optimale  levensduur
van de accu/batterij.

1.2.12 Deze robot mag alleen door een volwassen persoon die zowel fysiek als 
mentaal in goede staat verkeert en beschikt over de juiste kennis om het apparaat 
te bedienen. Deze persoon moet de aanwijzingen in de handleiding altijd opvolgen.
De persoon die het aparaat bedient moet  op de hoogte zijn van de mogelijke 
gevaren en moet deze ten alle tijden veilig gebruiken.  Kinderen mogen niet spelen 
met de robot.  Schoonmaken en onderhoud moet ten alle tijden onder supervisie 
van een volwassen 

 

 

1.2 Drijvende Accu/batterij instructies
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NaamNummer Aantal Plaatje

1
Drijvende 
Accu/Batterij 1

2 Drijvende 
Kabel

1

3 Oplaad adapter 1

4 Haak 1

100~240VAC, 50/60Hz

0.5uur/1uur/2uur

2.5m

IP68

Model                                                         Pieter ZB19Z

Afmetingen（L*B*H）

Water bestendigheid

10~32�

0~40�

337* *215mm284

Netto Gewicht

Verpakkings afmetingen(L*B *H)

Bedrijfsijden

Lengte drijvende kabel

Opslag temperatur

Werk temperatuur

Oplaad Adapter uitgang DC29.4V, 2.0A

Oplaad Adapter ingang

3

3ΚG

443*340*320mm

2. Onderdelen lijst

3. Product Speci�caties
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2hr

1hr

0.5hr

4

Aan/Uit Knop

Aan, tijd en 
waarschuwings LED’s

Afbeelding 4.1.1.

Drijf blok

Stroom kabel aansluiting

4. Onderdelen

1. Start het systeem door kort op de Aan/Uit knop te drukken
2. Druk de Aan/Uit knop 3 seconden in om het systeem een 
    noodstop te laten maken.

Afbeelding 4.1.2.
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2hr

1hr

0.5hr
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5. LED Indicatoren

Aan/Uit  LED indicator
Tijd instelling weergave

Afbeelding 5.1.1.

1. Als de Accu/Batterij volledig is opgeladen zullen de vier LED’s branden.
    Indien dit niet het geval is is de Accu niet volledig opgeladen.

2. Wanneer de afstandbediening gebruikt wordt om de tijd in te stellen,
    zal de corresponderende LED oplichten..
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2hr

1hr

0.5hr
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6. Accu/Batterij opladen

Aan/Uit Knop

Oplaad indicatie LED

Stopcontact

Als de Accu spanning laag is, moet de accu/batterij opgeladen worden;

5.1 Gebruik de oplaad adapter om de accu op te laden aan een AC oplaadpunt.

5.2. Oplaadtijd; Ongeveer 6 uur

Opmerking; Als de Oplaad indicatie LED groen wordt is de accu volledig opgeladen.

Afbeelding 6.1.1.

Afbeelding 6.1.2.
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7. Installatie
Lees deze handleiding goed door voordat u de robot gaat gebruiken

1.2.1. De Accu/Batterij is ontworpen voor de zwembadrobot Pieter van Zoef Robot
Enig ander gebruik van de accu/batterij is verboden en zal de garantie doen vervallen.

1.2.2. De zwembad robot is alleen gemaakt om zwembaden mee schoon te maken!
Elk ander gebruik is veboden en zal de garantie doen laten vervallen.

1.2.3 Het is verboden te zwemmen in het zwembad op het moment dat
de robot aan het werk is. Dit voorkomt eventueel persoonlijk letsel.

1.2.4. Bewaar de Accu/Batterij in een droge/ goed geventileerde en schaduwrijke
omgeving. 

1.2.5. Gebruik de robot niet als er kans is op onweer. Dit kan voor 
gevaarlijke situaties leiden.

1.2.6. Als de accu voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, sluit deze af van
de stroom en zorg dat deze op een droge, veilige en goed geventileerde plek
opgeborgen wordt.

1.2.7. Als de robot niet goed werkt kijk dan bij het hoofdstuk “Problemen oplossen”
Indien dit niet tot een oplossing leidt neem dan contact op met Zoef Robot.

1.2.8. Een optimale gebruikstemperatuur voor de robot is tussen de 100C  en 320C.
Vermijd direct zonlicht op de robot.

1.2.9. De robot is geschikt voor zwewmbaden van maximaal 3 meter diep.

1.2.10 Verzeker u ervan dat de accu/batterij wordt opgeladen in de schaduw.

1.2.11. Laad en ontlaad de Accu iedere drie maanden  voor een optimale  levensduur
van de accu/batterij.

1.2.12 Deze robot mag alleen door een volwassen persoon die zowel fysiek als 
mentaal in goede staat verkeert en beschikt over de juiste kennis om het apparaat 
te bedienen. Deze persoon moet de aanwijzingen in de handleiding altijd opvolgen.
De persoon die het aparaat bedient moet  op de hoogte zijn van de mogelijke 
gevaren en moet deze ten alle tijden veilig gebruiken.  Kinderen mogen niet spelen 
met de robot.  Schoonmaken en onderhoud moet ten alle tijden onder supervisie 
van een volwassen 

 

 

1. Gebruik de 2.5m drijvende kabel om de accu op de robot aan te sluiten.

2. Plaats eerst de robot in het water, zet de robot aan en plaats de drijvende 
     accu in het water.

Afbeelding 4.1.1.
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8. Problemen oplossen waarschuwings LED’s

Indica�e LED Fout Melding Oplossing

Nr 1 LED 
knippert

De robot stop omdat 
er te weinig water is

Breng de robot naar dieper water en 
herstart

Nr. 2 en 3 LEDs 
knipperen

De pompmotor is 
oververhit

Neem contact op met Zoef Robot

Nr. 3 LED 
knippert

De robot is 
ondersteboven

Draai de robot om en herstart de robot 
met de start knop of de 
afstandsbediening

Nr. 1 en 3
LED’s  
knipperen

De aandrijfwielen 
zijn overbelast

1. Check de aandrijfmotor (en), aandrijfriem 
en volgbanden op vuil en beschadigingen.                                                                             
2.Verwijder vuil en vervang kapo�e delen

Nr. 1, 2 ,3 en 4 
knipperen 

1. Zet de robot uit, check de propellor op 
vuil of beschadigingen.                                                                                         

2.Verwijder vuil en vervang kapo�e delen

De accu/ba�erij  is 
leeg

De geselecteerde �jd
is voorbij
De robot is gestopt 
door de afstands
bediening  

Afbeelding 6.1.1.
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Fout melding Reden Oplossing Opmerking

De kabel is niet 
aangessloten

Sluit de stroomkabel aan.

De aanslui�ng is 
niet goed

Check de aanslui�ngen

De propellor zit 
vast of is vies

Maak de propellor schoon

De propellor is 
beschadigd

Vervang de propellor

De filterzak is vol Maak de filter zak schoon/leeg.

De aandrij�and 
is los of gebroken.

Vervang de aandrij�and.

De filter zak is vol Maak de filterzak schoon/leeg.

De filter zak is vol Maak de filterzak schoon/leeg.

De aandrij�and 
is los of gebroken.

Vervang de aandrij�and.

De schoonmaak 
borstel/spons is 
versleten

Vervang de schoonmaak 
borstel/spons

De as houder is 
versleten

Vevang de as houder

De wielen worden 
niet week genoeg

Houdt de robot in het water en zorg 
dat de sponzen goed water 
opgezogen hebben. Normaal 
gesproken duurt dit 5 a 15 minuten.

Er zit lucht in de 
machine

Wiebel de robot heen en weer en 
verzeker je ervan dat er geen lucht 
meer in de robot zit.

Vuil komt 
door de water 
uitstroom

De riem van het 
filter is los/kapot

Vervang de filter zak.

De robot 
werkt niet

De robot 
pompt 
zwak

De robot 
draait 1 kant 
op als deze 
rijdt

De robot klimt 
niet tegen de 
zijwanden

De robot zakt 
niet naar de 
bodem van 
het zwembad

Haal de 
stekker uit 
het 
stopcontact 
en verzeker
u er van dat 
er geen 
stroom 
staat op de 
robot.
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