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Spoštovani kupec, 
 
Čestitamo vam za nakup HEXAGONE robotskega sesalca. Verjamemo, da boste z robotom 
zadovoljni. 
Vaš robot je bil zasnovan, izdelan in preverjen z vso skrbnostjo, tako da boste 
popolnoma zadovoljni z njim. 
Da bi zagotovili čist bazen, vam svetujemo, da preberete to knjižico pred prvo uporabo. 
Knjižica zajema vse različice robotov, tako, da lahko, da vaš robot ne zmore vsega ( odvisno 
od modela ) 
Za katero koli drugo dodatno informacijo v zvezi z robotm, se prosim obrnite na prodajalca 
(kot je prikazano v nadaljevanju) 
Naši serviserji so na voljo za kakršnakoli vprašanja, pomoč ali usposabljanje, da se zagotovi 
pravilno delovanje vašega robota. 
 
Še enkrat hvala za vašo izbiro in želimo vam dobro uporabo robota. 
. 
Yoann Chouraqui 
Generalni direktor Hexagone 
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1. Varnost - Kako pripraviti robota na uporabo? 
A - Varnost - Okolje 
• Ne dovolite, da je sesalec na voljo otrokom. 
• postavimo na voziček tako, da robot v vodi doseže najbolj odstranjen del bazena, postavite 
voziček minimalno 3.5m od roba bazena. 
• Nikoli ne dovolite, kdo bo oseba v bazenu med čiščenjem bazena 
• Nikoli ne gre celoten aparat v bazen. Le sam robot, lahko gre v vodo. 
 
Uničenje - Varstvo okolja 
Spoštljivost direktive DEEE - 2002/96 / CE, iztošeni elektronski in električni izdelki morajo biti 
uničeni, razen običajnih odpadkov, spodbujati ponovno uporabo, recikliranje ali kateri koli 
drug način, da bo to povzročilo tudi omejitev količine odpadkov.  
 
B - Odstranitev embalaže 
Vaš robotski čistilec bazena je sestavljen iz naslednjih delov: 
• Robot in njegov električni kabel 
• Voziček 
• Električna škatla 
• Daljinski upravljalnik 
• ovojnica, ki vsebuje navodila za uporabo, garancijski list 
 
Priporočamo, da obdržite pakirne materiale, da bi v prihodnje zagotovili prevoz pod dobrimi 
pogoji. 
 
C - Električni priključki 
Za vašo varnost in pravilno delovanje vašega robota sledite spodnjim navodilom: 
• Stališče Električna škatla najmanj 3,5 metra od roba bazena in se izogibajte neposrednemu 
izpostavljanju soncu ali dežju. 
• Poskrbite popolnoma prepričani, da je rdeča ON / OFF stikalom nahaja na strani na položaj 
OFF. 
• Priključite modri plavajoči kabel v škatli za nadzor in zagotoviti zaprto zaklopko kabla. 
• priključite samo vtikač električne škatle za upravljanje na vtičnico, ki ima priključek za 
ozemljitev in je zaščiten 
 
Če uporabljate podaljšek, povežite vašega Robota / čistilec na električno omrežje, se 
prepričajte, da je voziček minimalno nameščen  3,5 m  stran od roba bazena. 
!!! POZOR !!! 
Pozor! Huda poškodba je mogoča. Če robot deluje izven bazenske vode.! 
Takšna uporaba takoj prekliče dobaviteljevo garancijo. 
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2 – Kako upravljati robota ? 
A – Vhod robota v bazen. 
POZOR: Ne dovolite nikomur v bazenu, medtem ko je r obot v vodi 
1 Voziček brez dvigala 
• Voziček mora biti postavljena tako, da lahko robot doseže vse površine bazena, medtem ko 
najmanjša razdalja med vozičkom in rob bazena vzdržujemo pri 3,5 m. 
• Odvijte plavajoči kabel na strani bazena se izogibajo vsakršnim oviram preden je Robot v 
vodi. 
• Postavite kabel in robota v vodo in počakajte, medtem ko se ves zrak izpusti. 
• Pomembno je, da se robot spusti in umiri na dnu bazena sama. 
POMEMBNO: Ne zaganjajte CHRONO Robot izven vode, sa j to lahko povzro či škodo 
na črpalki in motornih tesnilih in tako samodejno razve ljavi garancijo proizvajalca. 
 
2. Dvigalo vozi čka ( samo pri nekaterih modelih ) 
• Vrh celotna aparat na robu bazena 
• Počitek 5m kabla in ulov zapah iz čistilo z vitla vrvi 
• Preverite položaj zaponko za gallow. 
• Veter TEH vitel za dvigovanje čistejše, dokler ga lahko zgrabi s fiksno vrvjo 
• Spustite vitla vrv za ulov dvigalo z njo in veter, da bi mogel sprostiti zaponko z dvigalom. 
• odvijte vitla vrv počasi do čistejše je v vodi 
• Uncatch TEH čistejši in pustite, da pade dol in prišel do počitka na dnu bazena, ki ga sam 
• Voziček mora biti postavljena tako, da lahko robot doseže vse površine bazena, medtem ko 
najmanjša razdalja med vozičkom in rob bazena vzdržujemo pri 3,5 m. 
• Odvijte kabel 
• vstavite plavajoči kabel 
 
 

 
B – Kontrolna enota 
Od leve prosti desni: 
• doti čni gumb klju ča 
LED dioda se prižge v primeru okvare.Robot in bo blokiral varnosti, glej poglavje o reševanju 
težava. Ta tipka omogoča tudi nastavitev hitrost premika robota, da bi videli to nastavitev, 
glej poglavje o uporabi nasvete 
• števec urne uporabe 
Omogoča spremljanje življenjske dobe potrošnega materiala. Oglejte si tehnično opombo za 
življenjsko dobo posameznih potrošnih delov. Ta števec je mehanski. 
.• Start gumba ( zelen in moder ) 
Oba gumba omogočata delovanje v avtomatiki. S pritiskom na zelni gumb, avtomatsko 
sesanje začne takoj. Z pritiskom na modri gumb se avtomatsko sesanje začne z zakasnitvijo 
treh ur in sicer zato, da se umazanija usede na dno bazena. 
 
 
 
 



 

 
 
• Krog čiščenja z odstotki 
utripanje diod nam omogoča komunicirati s sesalcem ali pokaže status čiščenja: 
1. V načinu ročnega sesanja z daljinskim upravljalcem, vse diode migetajo 
2. v samodejnem načinu sesanja, prva dioda utripa, potem ko je robot posesal 20% dela 
bazena 
Drugi dioda utripa ... in tako naprej do popolne svetlobnih vseh diod torej 100% kar pomeni 
da je končal sesanje. 
1. v naključno, robot izračuna svoj čas programa 
2. V naloži, diode prižiganje kot robot izvede odstotek prednastavljenih pasov 
3. V načinu V, diode prižiganje kot robot izvede odstotek prednastavljenih prehodov 
3. s tem prižge boste imeli vizualizacijo napak, je opisano v delu resolucije 
 
Naklju čno avtomatsko delovanje sesanja robota 
V tem naključnem programu se bo vaš robot premikal po vnaprej določenem zaporedju na 
podlagi svojega mikroprocesorja, ki mu omogoča zaznavanje stene in smeri sprememb v 
zvezi z dimenzijami vašega bazena. Program je zasnovan tako, da deluje v večini bazenov. 
Vendar, če je ta konfiguracija ne ustreza velikost ali obliki vašega bazena, se obrnite na 
prodajalca. 
 
Program je mogoče prilagoditi specifičnim razmeram v bazenu. 
Modra tipka z zakasnitvijo sesanja se nahaja na okvirju nadzor, ki lahko odloži začetek  
 
• Pritisnite gumb Start za zagon robota. 
• Robot se začne gibati po nekaj sekundah. Lučka za začetek prižge. 
• Na koncu programa se robot ustavi. Celoten krog je na (5 diode) 
• Pripeljite robota na daljinskem upravljalniku do roba bazena in ga potegnite ven. 
POMEMBNO: Samodejni način ni mogoče uporabiti za nekatere bazene zaradi svoje oblike, 
ali nekatere posebnosti bazena (sredinskegi otoki, dovod postavljeno voda ...), ali nekateri 
okoljski parameter, kot je temperature (npr vode pri 10 ° C, ...) ali kemi čne narave vode (.eg 
zelo visoko slanost, trajno Širjenje alg ...) Če je temu tako, se obrnite na nas za več 
informacij. 
 
2. Sistemati čno sesanje ( line by line kot Mariner ): opcija 
V tem programu se bo vaš robot premikal po vnaprej določenem zaporedju svojega 
mikroprocesorja, ki omogoča, da posesa bazen z najkrajšem možnem času. Ta program je 
namenjen, ko je časa malo in je oblika bazena enostavna, pravokotna. Preverite pri svojem 
prodajalcu možnost takega čiščenja. 
 
Kako ga uporabljati? : 
• Postavite robota na izhodiščno točko (kot bazena). Uporabite daljinski upravljalnik za to. 
• Pritisnite "STOP" na daljinskem upravljalniku 
• Za neposreden začetek: pritisnite tipko "dan". 
• Za zakasnitveno sesanje: pritisnite "nigth», ki je bil uveden s svojega prodajalca (lahko 
izbirate med 0 do 100 ur zakasnitve). Robot bo začel sesati po doličenem času.. 
Na začetku je lahko nekaj minut sesanje manj učinkovito zaradi previsoke temperaturne 
razlike med vodo in zrakom. 
Predlagamo, da daste robota pred tem načinom sesanja v vodo in pričnete sesati v tem 
načinu po 5 minutah. 
 
 
 



 

. 
Kako to naredimo? 
Robot mora imeti natančno izhodišče ( kot bazena in smer ob dolgi stranici ) 
Ko zažene, gre na nasprotno steno na drugi strani. 
Spreminjanje linije sesanja opravi sam glede na mikroprocesor.. 
Na ta način čistejše bo deloval nekaj vzporednih linij 
Po izračunani količini linij se bo samodejno ustavil. 
 
3. Delo v na činu V  ( kot Weda ): opcija 
V tem programu se bo vaš robot premikal po vnaprej določenem zaporedju svojega 
mikroprocesorja, ki omogoča, da posesa bazen z najkrajšem možnem času. Ta program je 
namenjen, ko je časa malo in je oblika bazena enostavna, pravokotna. Preverite pri svojem 
prodajalcu možnost takega čiščenja. 
 
Kako ga uporabljati?  : 
• Postavite robota na izhodiščno točko (v smeri dolge stranice bazena). Uporabite daljinski 
upravljalnik za to. 
• Pritisnite "STOP" na daljinskem upravljalniku 
• Za neposreden začetek: pritisnite tipko  "dan". 
• Za poznejši začetek: pritisnite tipko "noč», (lahko izbirate med 0 do 100hours 
zamude). Robot bo začel delati po vnaprej določenem zamiku časa. 
Na začetku je lahko nekaj minut sesanje manj učinkovito zaradi previsoke temperaturne 
razlike med vodo in zrakom. 
Predlagamo, da daste robota pred tem načinom sesanja v vodo in pričnete sesati v tem 
načinu po 5 minutah. 
 
Kako to naredimo? 
Robot mora imeti natančno izhodišče ( kot bazena in smer ob dolgi stranici ) 
Ko zažene, gre na nasprotno steno na drugi strani. 
Spreminjanje linije sesanja opravi sam glede na mikroprocesor.. 
Na ta način čistejše bo deloval nekaj vzporednih linij 
Po izračunani količini linij se bo samodejno ustavil. 
 
4 - Ročno delovanje 
V tem načinu bo vaš robot premikal v smeri, ki jo kažejo puščice daljinskega upravljalca. 
• Potisnite rdeče ON / OFF stikalo, ki se nahaja na strani električni škatli vozička, pritisnite v 
položaj ON. 
• Gumbi na daljinskem upravljalcu so: 
- V 4 smeri puščice, ki se uporabljajo, da spremenite smer Robota. Uporabite te gumbe 
, da se premaknete naprej, nazaj, levo, desno. 
- Puščica gor ustreza premikanja robota naprej. (sprednji črni ročaj kaže sprednji del robota ) 
- Krožni gumb na sredini daljinskega upravljalnikom zaustavi Robota, Črpalka teče, to 
omogoča čiščenje na mestu, če ga  je treba opraviti. 
- Gumb «STOP» popolnoma ustavi Robot bodisi za odstranitev robota iz 
vodo ali za prehod na samodejni/ avtomatski način sesanja. 
- "Dan in Noč » gumb na spodnji se uporablja za zagon samodejnega programa.  
- Pomislite enkrat letno na zamenjavo baterij AAA 
- Daljinski upravljalec je zaščiten proti vlagi in prahu (minimalno IP55). Svetujemo 
da pazite, da vam ne pade v vodo.. 
 
Kako se uporablja ro čno sesanje? : 
Ko je robot v ročnem načinu, vse diode utripajo na kontrolni enoti. 



 

D – Kako spravimo robota ven iz bazena? 
 
Po končanem ciklu samodejnega delovanja se robot ustavi. Če želite zapustiti vodo, 
upoštevajte naslednji postopek: 
• Pripeljite robota do kraja izstopa iz vode s pomočjo daljinskega upravljalnika. 
• Postavite robota pred steno z ročajem in vrvjo, obrnjena proti vam. 
• Ujemite vrv izstopa z modrim plovcem in začnite vleči robota iz vode, ko je robot na gladini 
vode, primete ročaj na sesalcu in ga potegnete celega ven iz vode. 
• Ko je robot plosko na tleh, pritisnete na tipko STOP na daljinskem upravljalniku. 
• Nato izklopite glavno stikalo  "I / O" na "O"  na kontrolni enoti in izklopite vtikač iz vtičnice. 
• Kabel robota, da se prepreči pronicanje vode proti omari. 
• Pripeljite voziček bližje k robotu, in ga postavite na voziček., 
• Očistite filter (glej naslednji odstavek). 
• Navijte kabel sesalca na boben, da se lepo prilega in da ni zvit. 
 
!!! POZOR !!! 
Nikoli ko sesate ne sme biti v bazeni oseba. 
NIKOLI NE VLECITE ZA KABEL, ČE ŽELITE ROBOT PRIBLIŽATI K STENI. 
PO VSAKEM SESANJU JE POTREBNO DOBRO O ČISTITI FILTER VREČO 
 
1 Filtriranje: tip filtrirne vre če 
 Postavite robota iz napetosti in izključite iz vtičnice. 
 Glej poglavje, kako robota potegniti iz vode 
 Odprite pokrov in ga deponiranje na tla. 
 Odprite zatič in odstranite pokrov sesalca.Dvignite ploščo z filtrom in odprite vrečo z 
zavihkom. 
 izpraznite vrečko, jo operite pod tekočo vodo ali če je to potrebno, z rahlo milnico. V tem 
primeruje pomembno, da se dobro spere. 
 sperite prav tako filtracijsko ploščo in odstranite umazanijo, ki bi lahko blokirala sesalne 
odprtine na dnu sesalca 
 vrečko filter vstavite tako, da se elastika popolnoma prilagaja v zareze predvidene za to. 
Dajte nazaj pokrov in zatič, ki se mora popolnoma prilagajati.. 
 



 

Opomba: svetujemo vam, da se vsako leto zamenjati filter vrečo za zagotovitev učinkovitega 
čiščenja bazena (glej knjižico o življenjski dobi potrošnega materiala). 
POMEMBNO:  Ne pustite, da robot deluje, če je vreča razpadla (luknja) ali raztegljiva 
prelomljena. 
 
B - Čiščenje robota 
Robot je treba redno čistiti s čisto vodo in ga je treba nadzorovati in po možnosti odstraniti 
odpadke, ki se  zagozdijo v pogonu ali turbini. 
Nobena zunanja naprava - element  ne zahteva mazanje ali posebnega vzdrževanja 
C – Vzdrževanja robot 
Da bi se prepričali o učinkoviti in vsakodnevni uporabi  svojega robota, je pomembno, da 
nadzorujejo vsak teden teh nekaj točk: 
 Preverite stanje pasov, njihovo napetost, obrabo. Preglejte, da niso kje zagozdeni ali 
prilepljeni žvečilni gumiji. 
 Peglejte ali so gosenice dovolj napete, da se sesalec normalno giba. 
 Preverite obrabo ščetk ali pene, da se ne poškoduje valjev in prevleke 
bazen. 
 preverite zvitost kabla, da ni zvozlan ali da ne dela krogov. Popolnoma ga raztegnite vsak 
teden in lapo navijte na boben, 
 nikoli ne pustite plavajoči kabel, da ima kakršno koli trenje z vozičkom.. 
 Nazadnje, da preveri splošno vidik robota, s pomočjo vijakov in vijakov, pritisk v 
pnevmatikah 
prevoz, stanje filtra, , baterije za daljinski upravljalnik, ... 
 
D -Potrošne informacije 
Trakovi so eden od elementov, za dobro izvedbo pogona, glede na čas in 
Pogostost čiščenja, čas obrabe se razlikuje od enega robota na drugo, vendar z 
eksperimenta, vam svetujem, da zamenjate Pasovi vsakih 6 mesecev ali 1 krat na sezono. 
Prav tako svetujem, da zamenjate ščetke in gosenice po eni sezoni uporabe. Jih je treba 
nujno zamenjati, če je njihova površina je gladka ali obrabljena. 
Glede pen za PVA, vam svetujemo, da jih zamenjate vsaki 2 leti. 
Vse pridružite, ventili in mehanski del so nekateri deli odstranjevanja. 
Tabela obrabe kaže življenjsko dobo glavni potrošnega v zvezku vzdrževanja in zavarovanja.  
 
4. Nasveti in odpravljanje težav 
 
- Vaša varnost 
Vaš robot je bil izdelan po najstrožjih standardih. Da bi zagotovili varno delovanje, sledite 
spodnjim navodilom: 
 priključite samo okvir za upravljanje na vtičnico z povezavo zemlje in zaščitena s preostalo 
Sedanji odklopnik za največ 30 mA. 
 Ohranite razdaljo najmanj 3,5 m med kontrolno enoto in roba bazena in se izogibajte 
neposredni izpostavljenost sončni svetlobi in dežju 
 Nikoli ne dopuščajte nobenega plavanja, medtem  ko je Robot v vodi. 
 Da se preprečijo elektrošoki Nikoli ne odpirajte Box Control. Pokličite usposobljenega 
serviserja. 
 Nikoli ne poskušajte sami popravljati poškodovanega napajalnega kabla. Obrnite se na 
prodajalca za zamenjavo kabla, da se prepreči vsaka poškodba. 
B - Uporaba svetovanje: 
 Uporabite svoj robot za redno čiščenje bazena in vrečko filter bo trajala dlje. 
� Če je območje bazena ni bilo popolnoma očiščeno na konecu avtomatskega programa, 
uporabite Ročni način za dokončanje čiščenje. 
 Nikoli naj ne bo robot v bazenu, če je temperatura vode nižja od 15 ° C ali višja od 35 ° C. 



 

 nikoli dati robota v bazen, če ne vidite dno bazena ali v prisotnosti preveč 
alg. 
 Nikoli ne uporabljajte robota v vodi s slanostjo ≥ 4 mg / l ali z vsebnostjo žvepla. 
 Shranite Robota v zračnem prostoru, ki ni izpostavljen sončni svetlobi, kemikalijam in 
kislinam. 
Prilagoditev glede na drugačno konfiguracijo bazena, lahko hitrosti spreminjate 
Za to, boste morali igrati z gumbom dignosis (ko je robot prižgan, vendar ne deluje nobena 
funkcija, niti daljinski upravljalnik): 
• Eden stalen pritisk  5s boste dobili dostop do te nastavitve in navedene dejanske 
nastavitve: (to je 3 
diode): 
o 1 diode, pomeni zelo počasno premikanje 
o 2 diod, pomeni počasno premikanje 
o 3 diode, pomeni normalno premikanje 
o 4 diod, pomeni hitro premikanje 
o 5 diod, pomeni najhitrejšo premikanje 
• Če pritisnete neposredno drugič boste prešli na naslednjo hitrostjo, kot je ta, dokler ne 
dosežete hitrost, ki jo želite. 
Ta nastavitev bo ostala na vaših nastavitev robota in bi lahko privedlo do manj učinkovitega 
čiščenja / sesanja.  
 
C - PROBLEMI 
1- robot se ne prilega tesno na dno bazena  
Zrak je ujet v Robota. Ponovite navodila potapljanje robota. Obrnite robota v vodi gor in , levo 
in desno, da zrak uide izpod robota. Stiskajte tudi peno PVA, da se mehurčki napolnijo z 
vodo.  
2- robot ne povzpnemo stene  
Obstajajo 3 možnosti: 
 filter je zamašen delno ali v celoti. Obveno ga morate dobro očistiti. 
 voda lahko izgleda jasna in čista, a zidovi sten bazena so lahko spolzki zaradi 
mikroskopskih al.. Odstranite robota iz vode in naredite klorni šok z T granulatom 65 ali CH 
granulatom ( kalcijev hipoklorit ) 
 Robot ne more plezati na stene, zaradi zelo spolzke površine ali kakšnega drugega 
dejavnika. 
Opomba: Ta težava ne vpliva na čiščenje bazena, ker je glavna umazanija vedno na dnu 
bazena. Če vaš robot deluje, je pomembno da popolnoma očisti dno bazena. 
3- robot se ne premika  
 Preverite razpoložljivost električne energije na izhodu, na katerega je priključen Box 
Control – kontrolna enota z vtikačem. 
 Preverite, da imate: 
- Pravilno priključen plavajoči kabel v kontrolno enoto - Box Control, 
- Pravilno nastavljeno rdečo stikalo, ki se nahaja na strani Box Control v položaju «ON» 
in da je lučka sveti, 
- Poskrbite, da zakasnitveni timer ni prižgan «ON». 
Če težava ni odpravljena, se obrnite na prodajalca. 
 
4- če se vam zdi, da je u činkovitost čiščenja manjša:  
 Preverite, da je filter vrečka čista. 
 Prepričajte se, da črpalka deluje. 
 Preverite, da so ščetke skladne, in pasovi vse na svojem mestu. 
 Poskrbite, da se kabel ne zvija med delovanjem. 
 
 


