
Operating Instructions and Parts List

Mise en marche de votre robot nettoyeur de piscine

Bedienungsanleitung für den automatischen Bodensauger

Funzionamento del nuovo robot di pulizia per piscine

Manejo de Limpiafondos de Piscina

Gebruiksaanwijzing voor robotzwembadreiniger

Robotclean 1

Ubbink Manual Robotclean 1 2015.indd   1 26.10.15   15:57



2

The pump is not suitable for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, 
unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been 
instructed regarding usage of the device. Children must be supervised that they 
are not playing with the device.
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 ting cable as evenly as possible onto the surface of the water and ensure that the cable is  
 not caught or kinked.
6. Press the “I“ switch for large pools or the ”O“ switch for smaller pools (see Fig. 7) 
7. Plug the transformer cable into the three-pole, earthed, 230V socket (see Fig. 8)
8. Switch on the transformer.
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CLEAN THE FILTER BAG AFTER EACH CLEANING CYCLE 
a.  Disconnect the mains adapter from the power supply (see Fig. 1). Ensure that   
 the plug does not get wet. 
b.  If the device is in the pool, pull it carefully towards you by the cable until the
  handle comes within reach. After most of the water has drained off from the
  device, pull the cleaning device out of the pool by the handle attached to the
 side or the roller (not the cable).
c. Place the device on a smooth, clean surface and remove the top cover (see   
 Figs. 2, 3 and 4)

 wash all dirt off using a garden hose or into a container (see Figs. 5, 6,
 7 and 8). Carefully squeeze out the bag until the water runs clear. You can also  
 wash the bag in the machine on cold wash WITHOUT WASHING POWDER.
e. Reattach the bag to the holding devices and reattach the top cover onto the   
 housing (see Fig. 9). Press the cover down until the lock tabs engage. 
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La pompe ne peut être utilisée par des personnes (y compris des enfants) 
aux capacités physiques, sensorielles et intellectuelles diminuées ou n’ayant 
pas l’expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu’elles ne soient 
surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu’elles n’aient 
reçu les instructions relatives à l’utilisation de l’appareil. Les enfants doivent être 
surveillés et il faut veiller à ce qu’ils ne jouent pas avec l’appareil

Cher client,
Merci d‘avoir choisi notre RobotClean 1 pour nettoyer votre piscine. Nous
espérons que le RobotClean 1 vous aidera, dans les années à venir, à 
entretenir plus facilement votre piscine.
Le RobotClean 1 est le seul robot nettoyeur de piscine totalement automatisé, 
doté d‘un système de propulsion à jets très puissant. Avant de commencer à
utiliser votre nettoyeur, lisez soigneusement son mode d‘emploi. Nous vous
remercions encore une fois d‘avoir choisi notre RobotClean 1.
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 l’eau et assurez-vous que le câble ne soit pas emmêlé ou plié.
7.Appuyez sur le bouton « I » pour les grandes piscines ou sur le bouton « O » pour les   

9. Allumez le transformateur.
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NETTOYEZ LE SAC FILTRANT APRES CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE 

 Assurezvous que la prise ne se mouille pas.
b. Lorsque l’appareil est dans la piscine, tirez prudemment le câble, jusqu’à ce
 que la poignée se trouve à portée. Tirez l’appareil de nettoyage par la poignée  
 placée sur le côté ou par le rouleau (pas par le câble) pour le sortir de la pisci  
 ne, lorsque la plupart de l’eau est sortie.
c. Posez l’appareil sur une surface lisse, propre et retirez le couvercle supérieur   

 vers l’extérieur et lavez le à l’aide d’un tuyau de jardin ou dans un récipient 

 devienne transparente. Vous pouvez également laver le sac à froid dans la   
 machine, SANS PRODUIT NETTOYANT.
e.  Fixez le sac à nouveau dans le dispositif de support et repositionnez le cou  

 jusqu’à ce que les agrafes de verrouillage s’enclenchent.

9

Ubbink Manual Robotclean 1 2015.indd   9 26.10.15   15:57



10

Ubbink Manual Robotclean 1 2015.indd   10 26.10.15   15:57



11

Ubbink Manual Robotclean 1 2015.indd   11 26.10.15   15:57



Fi-Schutzschalter

12

Die Pumpe ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel 
an Erfahrung und Kenntnissen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer für 
ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder erhielten Anweisungen 
bezüglich der Verwendung des Gerätes. Kinder sind zu überwachen um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen

SCHWIMMEN SIE NICHT, WÄHREND DAS
REINIGUNGSGERÄT IN BETRIEB IST
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                     6). Legen Sie das Schwimmkabel so gleichmäßig wie möglich auf die Wasser

6.Drücken Sie den Schalter „I“ für  große Pools oder den Schalter „O“ für kleinere Pools 
   (siehe Abbildung 7) 
7.Stecken Sie das Transformatorkabel in die dreipolige, geerdete, 230V-Steckdose 
   (siehe Abbildung 8)
8.Schalten Sie den Transformator ein.
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REINIGEN SIE DEN FIKLTERBEUTEL NACH JEDEM REINIGUNGSZYKLUS
a.  Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung (siehe Abbildung 1). Stellen  
 Sie sicher, dass der Stecker nicht nass wird.
b.  Wenn das Gerät im Pool ist, ziehen Sie es vorsichtig am Kabel, bis sich der Griff  

 angebrachten Griff oder an der Rolle (nicht am Kabel) aus dem Pool, 
 nachdem das meiste Wasser aus dem Gerät abgelaufen ist.

 ober Abdeckung (siehe Abbildungen 2, 3 und 4)

d.  Entfernen Sie die Filterbeutel aus den Haltevorrichtungen, drehen Sie die 
 Beutel von innen nach außen und waschen Sie mit einem Gartenschlauch oder  
 in einem Behälter alle Verschmutzungen ab (siehe Abbildungen 5, 6, 7 und 8).  
 Drücken Sie die Beutel vorsichtig aus, bis das Waser klar ist. Sie können den   
 Beutel auch kalt OHNE WASCHMITTEL in der Maschine waschen.
e.  Befestigen Sie die Beutel wieder in den Haltevorrichtungen und bringen Sie die  
 obere Abdeckung wieder am Gehäuse an (siehe Abbildung 9). Drücken Sie die  
 Abdeckung nach unten bis die Sperrlaschen einrasten.
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La pompa non è idonea ad essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con 
-

ze, tranne nel caso che esse vengano sorvegliate da una persona responsabile 
per la loro sicurezza oppure abbiano ricevuto istruzioni sull‘uso dell‘apparecchio. 
I bambini dovranno essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 
l‘apparecchio
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modo più regolare possibile e assicurarsi che il cavo non sia ingarbugliato o piegato.      
6.Premere l‘interruttore „I“ per piscine di dimensioni maggiori, „O“ per piscine di dimensioni  
ridotte (illustrazione 7). 
7.Inserire il cavo del trasformatore nella presa tripolare a terra da 230V (illustrazione 8).
8.Azionare il trasformatore.
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PULIRE IL SACCHETTO DEL FILTRO DOPO OGNI CICLO DI PULIZIA  
a.  Disconnettere l’alimentatore dall‘alimentazione di corrente (illustrazione 1). 
 Accertarsi che la spina non si bagni.  

 raggiungere l’impugnatura. Estrarre l’unità dalla piscina utilizzando 
 l’impugnatura posizionata sul lato o il cilindro (non il cavo), non prima che la 

 copertura superiore (illustrazioni 2, 3 e 4)

 l‘esterno e pulire lo sporco e i residui con una canna da giardino o in un 

 che l’acqua non sia pulita. È possibile lavare il sacchetto anche a freddo in 

e.  Fissare nuovamente il sacchetto nel fermo e collocare la copertura superiore

19
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Esta bomba no es adecuada para ser usada por personas (inclusive niños) con 
capacidad física, sensorial o psíquica disminuida, o con falta de experiencia o 
conocimientos, a no ser que sean vigiladas por una persona responsable de la 
seguridad o hayan recibido instrucciones para usar el aparato. Deben vigilarse 
los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.

Ubbink Manual Robotclean 1 2015.indd   22 26.10.15   15:57



4

Large

Small

23

y asegúrese de que éste no se enrede o se doble.
-

7. Enchufe el cable del transformador en el tomacorriente tripolar, con puesta a tierra, de 

8. Conecte el transformador.
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LIMPIE LA BOLSA FILTRANTE DESPUÉS DE CADA CICLO DE LIMPIEZA  

 rese de que el conector no se moje.

 empuñadura esté al alcance. Retire el limpiador de la piscina cogiéndolo por la  
 empuñadura lateral o por el tambor (no por el cable) una vez que la mayor parte  
 del agua se haya escurrido del limpiador.

 bolsa del interior hacia el exterior y elimine todos los ensuciamientos con una   

 cuidadosamente hasta que el agua salga clara. Usted también puede poner la  
 bolsa en la lavadora con agua fría y SIN DETERGENTE.
e. Fije la bolsa de nuevo en los dispositivos de retención y monte de nuevo la   

 que encaje en las bridas de bloqueo.

24
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NEDERLANDE
Beste klant,
Gefeliciteerd met uw aankoop van een zwembadreinigingsapparaat. Wij hopen 
dat u nog heel veel jaren met veel plezier gebruik zult maken van dit apparaat. 
Dit reinigingsapparaat is een unieke, volautomatische robotreiniger met een 
sterk aandrijfsysteem voor de sproeikoppen. Lees voor dat u het reinigingsap-
paraat voor de eerste keer gebruikt deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. 
Nogmaals hartelijk dank dat u voor ons apparaat gekozen heeft. 

1.  zekering
2. transformator-kabelstekker
3. transformator 230V ~ 50Hz
4.  netschakelaar aan/uit (ON/OFF)
5.  stekkeraansluiting
6.  Bedienknop poolformaat (I/O) 
7.  stekker voor drijvende kabel 
8.  drijvende kabel

9.  behuizing
10. wiel
11. handgreep
12. zijkant
13. sproeiventielbehuizing
14. sproeiuitgang
15. vergrendelingspin

ZWEM NIET IN HET ZWEMBAD ALS 
HET APPARAAT IN GEBRUIK IS.

WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsrichtlijnen goed door en berg deze goed op zodat u deze 
later nog eens kunt terug lezen. Houd rekening met de waarschuwingen en 
aanwijzingen op het bedieningselement en het reinigingsapparaat.
Houd het bedieningselement uit de regen en plaats het nooit in de buurt van 
plassen. Gebruik alleen het bedieningselement dat u bij dit reinigingsapparaat 
vindt. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw dealer of uw 
servicecentrum. De stroomvoorziening voor de unit dient via een aardlekscha-
kelaar met maximaal 30 mA nominale stroom gerealiseerd te worden.
De aansluiting met het stroomcircuit dient te voldoen aan de regionale en nati-
onale regelgeving (elektrocode). Gebruik het bedieningselement niet, als
1) de stroomkabel beschadigd of gerafeld is,
2) het bedieningselement in het zwembad gevallen is of blootgesteld werd aan 
zware regenbuien,
3) als de stekkeraansluiting van het bedieningselement beschadigd is.

-
ceerd servicecentrum. 
Probeer nooit een beschadigde stroomkabel of een beschadigd bedieningsele-
ment zelf te repareren. Neem contact op met uw dealer of het servicecentrum.
Verkeerd gebruik van de unit kan leiden tot lekken van smeermiddel.
De pomp is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) 
met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen en evenmin door perso-
nen die geen ervaring met of kennis van het apparaat hebben, tenzij een bevoegd 
persoon op hun veiligheid let of tenzij ze door een bevoegd persoon gerichte 
aanwijzingen over het gebruik van het apparaat gekregen hebben. Houd toezicht 
op kinderen en voorkom dat ze met het apparaat gaan spelen.
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Gebruiksaanwijzing

Uw automatische zwembadreiniger bestaat uit: 
A. de robotreiniger en de drijvende kabel.
B. het bedieningselement (transformator) 
Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de zwembadreiniger in gebruik neemt.

1. Plaats het bedieningselement (transformator) op een afstand van ten minste 3,5 m van 
    het zwembad (zie afb. 2).  
2. Rol de kabel af (zie afb. 3)
3. Controleer of de netschakelaar in de “uit”-positie (OFF) staat. (zie afb. 4).  
4. Steek de kabel in de aansluiting van het bedieningselement (zie afb. 5).
5. Laat het reinigingsapparaat in het water zakken. Beweeg het apparaat zijwaarts heen en
    weer in het water om lucht te verwijderen. Laat vervolgens het reinigingsapparaat tot op de
    bodem zinken (zie afb. 6). Verspreid de drijvende kabel zo veel mogelijk gelijkmatig over het 
wateroppervlak en controleer daarbij of de kabel niet in de war of geknikt is.

7. Steek de kabel van de transformator in het 3-polige, geaarde stopcontact van 230 volt (zie 
afbeelding 8)
8. Schakel de transformator in.

LET OP:  Berg het reinigingapparaat op in een ruimte met een temperatuur tussen 10 en 40 
graden Celsius (50 tot 104 graden Fahrenheit). Hierdoor worden de motor, de kunststof on-
derdelen en de vergrendeling goed beschermd. Wanneer u zich hieraan niet houdt, vervalt de 
garantie.
LET OP:  Schakel de zwembadreiniger alleen IN (ON), als deze
helemaal onder water is. Gebruik van het reinigingsapparaat buiten 
water leidt direct tot ernstige schade, waardoor de garantie vervalt. 
Laat het reinigingsapparaat na het einde van een reinigingscyclus
15  tot 20 minuten in het zwembad, zodat de motor kan afkoelen.
Laat echter het reinigingsapparaat niet permanent in het zwembad 
liggen. Denk eraan dat het bedieningselement uitschakelt (OFF) en 
loskoppelt, voordat u het reinigingsapparaat uit het zwembad 
neemt.

bedieningselement

bedieningselement
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REINIGINGSCYCLUS 
De reinigingscyclus duurt twee uur. Na twee uur schakelt de geïntegreerde tijdschakelaar het apparaat automatisch uit. In bepaalde ge-
vallen kan het zwembad in minder dan twee uur gereinigd worden en soms zijn twee uur niet voldoende. De grootte en de vorm, maar 
ook de mate van vervuiling zijn bepalend voor de vereiste reinigingstijd. Als het reinigingsapparaat langzamer wordt of continu van richting 

2 3 4

5

6 7

8 9

MAAK DE FILTERZAK NA ELKE SCHOONMAAKCYCLUS SCHOON  

 de stekker niet nat wordt.
B. Wanneer het apparaat zich in het bad bevindt, moet u voorzichtig aan de kabel  
 trekken tot u bij de handgreep kunt. Trek het schoonmaakapparaat met de opzij  
 aangebrachte handgreep of aan de rol (niet aan de kabel zelf) uit het bad, nadat  
 het meeste water uit het apparaat gelopen is.

 deelte van de behuizing eraf (zie de afbeeldingen 2, 3 en 4)

 tuinslang of in een bak al het vuil eraf (zie de afbeeldingen 5, 6,  7 en 8). Laat   
 de zak met de hand voorzichtig iets naar buiten bollen, tot er geen vuil meer   

 wassen in de machine.
E. Breng de zak weer in de houders aan en zet het bovenste gedeelte van de
  behuizing terug op het apparaat (zie afbeelding 9). Druk dit deel van de behui  
 zing omlaag totdat de lipjes in de vergrendeling vastklikken.
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VASTLEGGEN REINIGINGSCYCLUS 
De reiniger met sproeiers is ingesteld voor standaard zwembaden met een lengte van 24 m tot 27 m. De reiniger is in de fabriek aan elke 
zijde voorzien van een vergrendelingspin (zie afb. 16). Het zwembad wordt op basis van een consistent schema systematisch schoonge-
maakt.
Aan het einde van een reinigingscyclus neemt u het apparaat uit het zwembad en plaats u de vergrendelingspin aan de andere kant van 
de behuizing, zodat het zwembad ook in de tegenovergestelde richting schoongemaakt wordt. Op deze manier wordt uw zwembad overal 
goed gereinigd.

AANPASSEN VAN HET REI-
NIGINGSAPPARAAT AAN UW 
ZWEMBAD

Het reinigingsapparaat volgt een syste-
matisch reinigingsschema, waarbij het 
apparaat in elkaar overlappende lijnen 
heen en weer beweegt. Het reinigings-
apparaat kan gebruikt worden in grote 
en kleine zwembaden. Voor dat u het 
apparaat voor de eerste keer gebruikt, 
dient u het voor uw zwembad in te stel-
len. Om het apparaat aan te passen aan 
uw zwembad, gebruikt u de vergrende-
lingspin (zie afb. 17).

Op het apparaat bevinden zich twee 
vergrendelingspinnen. Voor de meeste 
toepassingen is één vergrendelingspin 
voldoende. Voor heel grote zwembaden 
dient u een extra vergrendelingspin te 
gebruiken (op de behuizing van de spro-

vergrendelingspinnen voor zwembaden 
van diverse groottes weergegeven.

Vergrendeling-
spin in ingestelde 
positieHet apparaat rijdt 

tegen de wijzers 
van de kok in, in 
deze richting.

Instelbare
as

Vaste
as

Het apparaat rijdt rechtdoor in 
deze richting

Het apparaat rijdt rechtdoort in 
deze richting

Instelbare
as

Vaste
as

Vergrendelingspin 
in voorste positie

Het apparaat 
rijdt in een 
korte bocht in
deze richting

Vergrende-lingspin
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uitlaat 
sproeiers

schroeven

middelste klep

PROBLEEMOPLOSSING: 
A. Het apparaat verandert niet van richting:
 1. Spuit alle openingen in de sproeierbehuizing met een tuinslang schoon.  
 Door de hoge waterdruk worden alle verontreinigingen uit het sproeisysteem  
 verwijderd.
 2. Verwijder een sproeiuitlaat door de twee schroeven opzij los te draaien 
 (zie afb. 19). Buig een grote paperclip om in een haak (zie afb.20). 
 Open de middelste klep en controleer de rotor. Waarschijnlijk zitten er haren,
  een touwtje of een klein takje in de waaier. Verwijder dit dan met de tot haak
  gevormde paperclip (zie afb. 21)
B. Het apparaat pompt geen water.
 1. Controleer of de elektrische aansluiting functioneert.
 2. Controleer of de kabel goed aangesloten is op het bedieningselement.
 3. Controleer de zekering in het bedieningselement en vervang deze 
 zekering indien nodig.
 4. Controleer of de kabel niet beschadigd is.
C. Het apparaat zuigt niet goed of zuigt helemaal niet.

 2. Controleer of de aanzuigkleppen aan de onderkant van het 
 reinigingsapparaat geblokkeerd zijn en water of vreemde deeltjes binnenlaten.
D. Het apparaat reinigt niet het hele zwembad.
 1. Controleer of de wielen niet door haar of andere verontreinigingen 
 geblokkeerd worden.

E. Drijvende kabel en kink in de kabel
 1. Het apparaat is geschikt voor het reinigen van de meeste bovengrondse
 zwembaden. De vorm van sommige zwembaden kan ertoe leiden dat 
 de kabel in de war raakt of dat er een knik in de kabel komt daar het 
 reinigingsapparaat een systematisch, cirkelvormig schema volgt. 
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 Hindenburgstraße 19
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 Tel.: 0049 – (0) 28 71 -  293 51 - 0 
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 Nederland B.V.
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 Berenkoog 87
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 Tel.: 0031 – (0)72- 5 671 671
 Fax: 0031 – (0)72 5 671 673 
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 Tel. adv.: 0033 – (0)3-20 17 93 93
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 Nederland B.V.
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 NL - 1822 BN Alkmaar
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