Hvordan fjerne batteripakken, kun for batteriavhending
(må gjøres av en autorisert tekniker)
Anbefalte verktøy (ikke inkludert):
Philips skrutrekker og liten sporskrutrekker.

BC LINE BWT Oppladbart Basseng og Spa-Vakuum
NO

BC02

1. Bruk en skrutrekker til å skru opp de to sideskruene
for å frigjøre fronten, og løsne den fra hoveddelen.

SIKKERHETSADVARSLER OG INSTRUKSJONER

Informasjonen i denne bruksanvisningen vil hjelpe deg å bruke enheten på en trygg måte,
beskytte deg selv og andre fra fare og forhindre skade på enheten og annen eiendom.

2. Skru opp de fire skruene som vist, og fjern deretter
frontkammeret for å avdekke innhengningen inni.

ADVARSEL!

4. Løsne alle fire kabelkoblingene ved å presse på
klipsen, og løsne de samtidig. Fjern hele modulen fra
kammeret for å avdekke batteriet. Fjern batteriet, og
pakk koblingen inn i isolasjonsteip, for å unngå en
eventuell kortslutning forårsaket av kontakt med
begge ledningsterminalene.
Den elektriske
støvsugeren fanger
ikke opp avfall

Avfall slipper ut fra filteret

Elektrisk støvsuger kan
ikke lades / lades opp
på nytt

Ladetiden er lengre
enn angitt
Bevegelig sugehode
(hvis inkludert) beveger
seg ikke jevnt

Mulig årsak

Batteriet er utladet
Løpehjulet sitter fast

Løpehjulet er ødelagt
filterposen/filterburet er fullt
Enveisventil er skadet
Filterposen / filterburet er
skadet
Batteriet er skadet

USB-kabelen er skadet
USB-laderen fungerer ikke
Ladekontaktene har flekker
Hjulet sitter fast

Løsning

Lad opp batteriet igjen.
Skru av den elektriske støvsugeren og undersøk mellomrommet for å se om løpehjulet
sitter fast på grunn av stort avfall. Bruk et lite verktøy for å forsiktig og nøyaktig fjerne
avfallet om mulig. Kontakt forhandleren for ytterligere instruksjoner om nødvendig.

ADVARSEL! Sørg for at den elektriske støvsugeren er
slått av når service utføres på enheten.
Ta kontakt med en autorisert forhandler angående utskiftninger.
Rengjør filterposen/filterburet.
Enveisventilen fungerer som en dør for å forhindre at avfall slipper ut fra filteret.
Kontakt forhandleren for reservedel og instruksjoner.
Erstatt med en ny filterpose/filterburet.
Ta kontakt med en autorisert forhandler angående utskiftninger.
Ta kontakt med en autorisert forhandler angående utskiftninger.

ADVARSEL! IKKE åpne den elektriske støvsugeren og
bytt ut batteriet selv. Det kan forårsake alvorlige eller
dødelige skader, og oppheve garantien.
Erstatt med en ny USB-kabel.
Erstatt med en ny USB-lader.
Flekkene kan fjernes med en bomullsdott med sitronsaft eller eddik for å rengjøre
områdene rundt ladekontaktene.
Fjern avfallet fra hjulet.
Merknad: Ikke prøv å ta ut hjulene.

Miljøprogrammer, europeisk WEEE - direktiv
Overhold EUs forskrifter og bidra til å beskytte miljøet.
Returner elektrisk utstyr som ikke fungerer til et kommunalt anlegg som resirkulerer
elektrisk og elektronisk utstyr. Ikke kast dem sammen med restavfall.
For enheter med uttagbare batterier, fjern batteriene før produktet avhendes.
© 2021 BWT Holding GmbH
21011003
Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller
overføres i noen form, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering eller
opptak uten skriftlig forhåndstillatelse fra BWT Holding GmbH.
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TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

-

3. Skru opp de to skruene som vist for å løsne modulen.
Flytt den til åpningen av kammeret.

FEILSØKING
Problem

BRUKSANVISNING

-

Hvis du trenger en elektronisk kopi av denne bruksanvisningen,
kontakt kundeservice
på e-post.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE
BWT Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee - Austria

Laget i Kina
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Dette er ikke en LEKE. Denne elektriske støvsugeren og tilbehøret skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Aldri la barn bruke dette produktet. Barn skal ikke leke med produktet.
Barn skal ikke rengjøre og utføre vedlikehold.
Du må ikke bruke den elektriske støvsugeren når personer / kjæledyr er i vannet.
Enheten skal ikke brukes av personer som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre
de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og forstår farene involvert.
Avtagbar forsyningsenhet (ekstern adapter).
- Bruk kun avtagbar forsyningsenhet til å lade batteriet (USB-lader, modellnummer: HNAA050100E1 / HNAC050100B1) som kommer med den
elektriske støvsugeren for å lade batteriet.
- Sørg for at den elektriske støvsugeren er helt nedsenket i vann før bruk. For å bruke roboten må vannstanden være minst over støvsugerens
modusbryter når den holdes vertikalt. Produktet skal kun brukes under vann i et basseng eller et spa, alt annet bruk vil oppheve garantien.
- Maksimal dybde ved bruk i vann er 3 meter (9.8 fot).
- Maksimal vanntemperatur: 5˚C (41˚F) – 42˚C (107.6˚F)
- Ikke bruk denne elektriske støvsugeren hvis skade oppdages.
- Erstatt ødelagte deler så snart som mulig. Bruk kun deler som er sertifisert av en distributør eller produsent.
- Sørg for å koble USB-laderen til et strømuttak via en jordfeilbryter (RDC/(GFCI). Ta kontakt med en elektriker hvis du er i tvil.
- Koble bassengstøvsugeren fra strømnettet før du utfører vedlikehold, slik som å rengjøre filteret.
- Det installerte batteriet er en oppladbar litium-ionbatteripakke. Ikke prøv å bytte den ut selv.
- Denne elektriske støvsugeren skal bare lades med den inkluderte USB-kabelen.
- IKKE ta på den elektriske støvsugeren med våte kroppsdeler eller uten sko mens den lader.
- Du må ikke bruke den elektriske støvsugeren når bassenget er i bruk.
- IKKE bruk denne elektriske støvsugeren uten en intakt filterpose/filterbur på plass, ellers oppheves garantien som en følge av dette.
- Fare for at ting setter seg fast i suget: Den elektriske støvsugeren genererer sug. Ikke la hår, kroppsdeler eller løse deler av klærne dine få
kontakt med bassengstøvsugerens sugeområde ved bruk.
- Ikke putt kroppsdeler, klær eller andre objekter inn i åpningene og de bevegelige delene av bassengstøvsugeren.
- IKKE bruk den elektriske støvsugeren til å plukke opp giftige stoffer, brannfarlige og brennbare væsker, slik som bensin, i nærheten av
eksplosiv eller brannfarlig røyk.
- Du må aldri under noen omstendigheter prøve å demontere den elektriske støvsugeren, og bytte ut løpehjulet, motoren og batteriet selv.
- Putt aldri objekter i kontakt med løpehjulet.
- Den elektriske støvsugeren skal ikke brukes av barn.
- Batteriet må fjernes fra bassengstøvsugeren før den kasseres.
- Den elektriske støvsugeren har et batteri som bare skal fjernes av opplærte personer.
- Den elektriske støvsugeren må kobles fra strømnettet når batteriet fjernes.
- For informasjon om avhending av batteriet, se delen «Batteriavhending» av bruksanvisningen.
- Batteriet skal avhendes på en trygg måte i henhold til lokale regler og forskrifter.
- Den elektriske støvsugerens batteri er en vedlikeholdfri oppladbar litium-ion-batteripakke, som må avhendes på riktig måte. Resirkulering er
obligatorisk, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.
FORSIKTIG!
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IKKE bruk den elektriske støvsugeren til å rengjøre noe annet enn basseng/spa.
Bruk kun originalt tilbehør som leveres med dette produktet.
IKKE bruk bassengstøvsugeren rett etter du har tilsatt klor i bassengvannet. Det anbefales at bassenget får sirkulere i minst 24–48 timer.
Ikke bruk denne elektriske støvsugeren samtidig som en annen støvsuger/rengjøringsenhet.
Unngå å plukke opp harde og skarpe objekter med produktet. De kan skade bassengstøvsugeren og filteret.
Vær forsiktig når du rengjør bassengtrappen.
For å unngå å skade USB-ladekabelen, må du ikke bære den elektriske støvsugeren etter kabelen, og unngå å trekke i USB-kabelen
for å koble strømkilden fra produktet.
- Den må lades innendørs, på et sted med god ventilasjon, unna direkte sollys, barn, varme, antennelseskilder,
og med omgivelsestemperatur mellom 5 ˚C (41˚F) og 35 ˚C (95˚F).
- IKKE la bassengstøvsugeren lade i mer enn 10 timer.
- Hvis bassengstøvsugeren ikke skal brukes over en lengre periode, koble den fra ladesokkel og bruk en fuktig klut til å rengjøre og
tørke bassengstøvsugeren og tilbehøret. Sørg for at bassengstøvsugeren er ladet opp til mellom 30 % og 50 % av batterikapasiteten
før den lagres. Lagres i et område med god ventilasjon og uten direkte sollys, varme, antennelseskilder, bassengkjemikalier og barn.
La aldri bassengstøvsugeren være tilkoblet når den oppbevares over tid. Lad opp bassengstøvsugeren hver tredje måned.
Advarslene og forholdsreglene ovenfor har ikke som hensikt å inkludere alle mulige tilfeller av risiko og/eller alvorlige skader.
Basseng/spaeiere må alltid være ekstra forsiktige og bruke sunn fornuft når de bruker produktet.
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KOM I GANG

TØMMING AV FILTERET

Opplading av batteriet
VIKTIG MERKNAD: Lad den elekstriske støvsugeren i 6 timer før du bruker den for første gang.

Sørg for å rengjøre filterposen/filterburet før og etter hver bruk for å maksimere rengjøringens effektivitet.

WARNING! Hvis du bruker den elektriske støvsugeren uten filterpose/filterbur på plass, vil det OPPHEVE garantien.

ADVARSEL!

• Ikke bruk USB-ladekabelen/USB-laderen hvis skade oppdages.
• Sørg for at både den elektriske støvsugeren og ladeporten er rene og tørre før lading.
(TIPS: Bruk en bomullsdott til å tørke ladeporten og -kontaktene).
• Ladekontaktene er vanntette. Rester av vann i porten og rundt kontaktene kan imidlertid føre til naturlige flekker
(et biprodukt av kjemisk reaksjon mellom vann og elektrisk strøm). Flekkene kan ellers fjernes ved å skrubbe
lett med en bomullsdott med sitronsaft eller eddik.
1. Plasser enheten på et flatt underlag. Still inn støvsugeren til
Strøm av / Lademodus ved å vri bryteren mot klokken til den
stopper, og hele ladeporten avdekkes. Juster og sett inn
USB-ladekabelen i ladeporten.

MERKNAD
• Trekk USB-laderen ut fra strømkilden så snart den er fulladet.
• Slå den av og koble USB-laderen fra strømkilden øyeblikkelig hvis du oppdager noe av følgende:
- Ubehagelig eller uvanlig lukt
- Sterk varme
- Deformering, sprekker, lekkasjer
- Røyk
3. Når den er fulladet, kobles USB-laderen fra strømkilden og USB-kabelen kobles fra USB-laderen og den
elekstriske støvsugeren.
Den elektriske støvsugeren kan vanligvis brukes i opptil 30 minutter når den er fulladet (etter 4,5-6 timer lading) Merknad:
Rengjør filteret jevnlig. For mye avfall i filteret vil øke belastningen på motordriften og redusere driftstiden som en følge av dette.
FAKTA: Oppladbart litium-ion-batteri er klassifisert som en forbruksvare. Det har begrenset levetid, og vil gradvis miste
kapasiteten til å holde på lading. Derfor reduseres bassengstøvsugerens brukstid gravis etter gjentatte ladinger og utladinger.
Når batteriets levetid er over, se delen «BATTERIAVHENDING» for instruksjoner for batteriavhending.
MERKNAD: La bassengstøvsugeren hvile i 30 til 40 minutter før den lades igjen.
Klargjøring av bassenget
- Hvis belegget er sprøtt, skadet eller rynkete, må du kontakte en fagperson for å reparere det eller bytte det ut
før du bruker bassengstøvsugeren.
- Hvis du bruker et basseng med saltvann, må du sørge for at alt saltet er løst opp før du setter
bassengstøvsugeren i vannet.

1. Plasser den elektriske støvsugeren på en stabil overflate.
2. Hold støvsugerens hoveddel og vri skjermen mot klokken til den hvite
markeringen på skjermen når lås / lås opp-markeringen. (Fig.1)
Løsne skjermen og fjern filterposen/filterburet fra den elektriske støvsugeren.
Fig.1
3. Fjern avfallet, og skyll filterposen/filterburet med vann. Hvis det må børstes, bruk kun en myk børste for å rengjøre det forsiktig
og nøyaktig.
4. Erstatt filterposen/filterburet inne i den elektriske støvsugeren. Utfør trinnene i motsatt rekkefølge for å justere og feste skjermen
til den elektriske støvsugeren, og snu skjermen mot klokken til den stopper.
FORSIKTIG! Bytt øyeblikkelig ut en ødelagt filterpose/filterbur med en ny før neste bruk.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

MERKNAD:
1. Sørg for å rengjøre og tørke områdene rundt ladeporten og ladekontaktene etter hver bruk for å unngå flekkdannelse (biprodukt av en naturlig
kjemisk reaksjon mellom elektrisk strøm og vann). Flekkene kan ellers fjernes ved å skrubbe lett med en bomullsdott med sitronsaft eller eddik.
2. Batteriet lades ut av seg selv ved lagring. Sørg for at bassengstøvsugeren er ladet opp til mellom 30 % og 50 % av batterikapasiteten
før den lagres.
3. Du må lade batteriet minst én gang hver tredje måned hvis det ikke brukes ofte.
• Koble fra alle USB-ladeutstyr.
• Koble tilbehør fra bassengstøvsugeren. Skyll bassengstøvsugeren med rent vann etter hver bruk om nødvendig. IKKE bruk rengjøringsmiddel.
• Sørg for å tømme den elektriske støvsugeren for vann før oppbevaring.
• Bruk en fuktig klut til å tørke bassengstøvsugeren og tilbehøret.
• Oppbevar dem i et område med god ventilasjon og uten direkte sollys, barn, varme, antennelseskilder og bassengkjemikalier.
Omgivelsestemperaturen ved lagring skal være mellom 10 ˚C–25 ˚C (50 ˚F–77 ˚F). MERKNAD: Høyere temperatur under
oppbevaring kan redusere batterilevetiden.

ADVARSEL!

- Du må aldri under noen omstendigheter prøve å demontere bassengstøvsugeren, og bytte ut løpehjulet, motoren og batteriet selv.
FORSIKTIG!
• Overdrevent høy varme kan skade batteriet, og dermed redusere robotens levetid.
• Snakk med forhandleren om å bytte ut batteriet hvis følgende skulle skje:
- Batteriet lader ikke fullstendig.
- Batteriets brukstid er merkbart redusert. Observer og registrer driftstiden de første gangene den brukes (med fullt batteri).
Bruk disse driftstidene som referansepunkt for sammenligning for driftstider i fremtiden.
• Batteriet må fjernes fra roboten før den kasseres.
• Roboten må kobles fra strømnettet når batteriet fjernes.
• Batteriet skal avhendes på en trygg måte i henhold til lokale regler og forskrifter.
MERK: Feil vedlikehold kan redustere batterilevetiden, og dermed påvirke kapasiteten.

BATTERIAVHENDING (Skal utføres av en autorisert tekniker)

BRUK

Roboten er utstyrt med en vedlikeholdfri oppladbar litium-ion-batteripakke, som må avhendes på riktig måte.
Resirkulering er obligatorisk, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon..

Senk den elektriske støvsugeren i vann til vannstanden når modusbryteren.
Følg retningen for å markere «I» for å vri bryteren med klokken til den
stopper (du hører et «klikk» og en grønn prikk vises), og den elektriske
støvsugeren vil fungere øyeblikkelig.

ADVARSEL!

Prøv aldri å demontere batteripakken
• Fjern alle personlige eiendeler slik som ringer, armbånd, smykker og klokker når du kobler batteripakken fra roboten.
• Et batteri kan skape en kortslutningsstrøm som er høy nok til å sveise en ring (eller lignende gjenstand) til metall,
og kan forårsake alvorlig brannskade.
• Bruk beskyttelsesbriller, hansker og verneklær når du fjerner batteripakken.
• Ikke ta på ledningene, og unngå kontakt mellom dem og metallgjenstander, som kan forårsake gnister og/eller at batteriet kortsluttes.
• Ikke la røyk, gnister eller flammer komme i nærheten av batteriet eller roboten.
• Ikke eksponer batteriet for flammer eller høy varme, dette kan skape en eksplosjon.

FORSIKTIG
• IKKE dekk til støvsugerens sidespor (mellomrommet) ved bruk,
løpehjulet/motoren kan bli skadet.
• Fjern den elektriske støvsugeren fra bassenget/spaet så snart
rengjøringen er fullført.
FORSIKTIG! Sørg for at den elektriske støvsugeren alltid vender nedover når den plasseres i bassenget.
Ellers kan stangkoblingen bøyes, og dermed bli skadet.
For å fjerne den elektriske støvsugeren fra bassenget/spaet, løfter du den elektriske støvsugeren mens den
peker nedover for å la vannet tømmes ut.
Skyll den elektriske støvsugeren med rent vann etter hver bruk. IKKE bruk rengjøringsmiddel.
MAINTENANCE & CLEANING

Tømming av filterpose / filterbur

FORSIKTIG! Bytt øyeblikkelig ut en ødelagt filterpose/filterbur med en ny før
neste bruk.

2. Koble USB-ladekabelen til USB-laderen, og koble USB-laderen til strømkilden.
Når den elektriske støvsugeren begynner å lade, vil indikatorlyset bli rødt. Det tar vanligvis 4,5–6 timer til den
er fulladet. Indikatorlyset blir grønt når den elektriske støvsugeren er nesten fulladet.
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FORSIKTIG! Hvis den elektriske støvsugeren lader, koble USB-laderen fra strømkilden og trekk den elektriske støvsugeren ut av
USB-ladekabelen før du rengjør den.
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FORSIKTIG!
Hvis det oppstår en batterilekkasje, må du unngå kontakt med lekkasjevæsken og legge det skadede batteriet i en plastpose.
- Hvis lekkasjevæsken kommer i kontakt med hud eller klær, vask umiddelbart med mye såpe og vann.
- Hvis lekkasjevæsken kommer i kontakt med øynene, ikke gni deg i øynene. Skyll øynene umiddelbart med kaldt rennende vann i
hvertfall 15 minutter, og ikke gni dem. Ta kontakt med lege så snart som mulig.
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