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Viktig information 
Tack för att du valt att beställa en Frisbee Pro 90 poolrobot från Riopool. Följ den här manualen 

och använd poolroboten enligt instruktion så kommer du ha glädje av den länge.

Användning 

• Den här modellen är avsedd för pooler med plan botten.

• Starta endast poolroboten när den sänkts ner i vattnet, aldrig utanför vattnet.

• Använd endast rekommenderade tillbehör som är gjorda för att fungera med produkten.

• Bada aldrig när roboten är i poolen.

• Poolroboten är inte en leksak, låt aldrig barn använda poolroboten.

• Om det är mycket löv och skräp i poolen så är det bättre att avlägsna så mycket som

möjligt från poolen med lövhåv först.

• Hantera poolroboten varsamt. Den får inte utsättas för slag eller hårt tryck. Att tappa den i

marken kan skada roboten synligt samt påverka tätningen.

Laddning 

• Laddaren måste anslutas till fuktskyddat och jordat uttag vid laddning.

• Se till att laddare och poolrobot är torr innan den kopplas in för laddning.

• Använd endast den medföljande laddaren.

• Poolroboten ska stå svalt och torrt när den laddas och får inte täckas över. Detta för att 

motverka överhettning och skador på elektriska komponenter.

Skötsel 

• Rengör alltid filterbehållaren noga efter användning så att inte skräp och smuts får torka in.

• Ta hand om din poolrobot så håller den längre. Spola av den med sötvatten efter varje

användning.

Förvaring 

• Poolroboten förvaras i ett skyddat, svalt, ventilerat utrymme och ska aldrig lämnas ute i solen.

• Vid långtidsförvaring bör poolroboten laddas upp var tredje månad för att behålla kapaciteten.

• Förvara eller använd inte poolroboten nära värmekällor.

Service

• Om sladdar eller laddstation skadas, får det bara bytas ut av certifierad fackman.

• Poolrobotens förseglade utrymmen får endast öppnas av certifierade tekniker.

• Oljepackningarna i motorn innehåller fett som kan smutsa ner poolen om det läcker ut i

vattnet.
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Delar och komponenter 

Benämning Artikelnummer Antal 

Chassi 4957201 1 

Filterplatta 4957202 1 

Topplock 4957203 1 

Handtag 4957204 1 

Skruv för handtag 4957209 2 

Upptagningskrok 4957206 1 

Laddare 4957207 1 

Manual 1 

Handtag 

Topplock 

Filterplatta 

Chassi 

Bottenskrapa 

Bottenskrapa 4957205 2 
Laddare 

Upptagningskrok 
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Montering 
Sätt i handtaget och skruva fast.

Kontrollera alltid att topplocket sitter rätt och sluter tätt 

på chassit innan snäpplåsen stängs igen. Pilen på locket 

ska vara i linje med hålet vid snäpplåset.

Montera bottenskraporna för ökad sugeffekt. 
Pooler med ojämn botten kan få bättre 
funktion utan dessa.
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Användning
Laddning
Ladda poolroboten fullt innan den tas i bruk. Ladda alltid enheten med hjulen nedåt, ståendes på 

stabilt och plant underlag - aldrig vänd upp-och-ner med risk att skada handtaget. 

1. Stäng av strömmen på poolroboten innan laddning.
2. Rengör och torka kontakterna helt torra innan de kopplas ihop för laddning.
3. Sätt i laddaren i poolroboten och kontakten i ett jordat uttag.

Röd indikatorlampa visar att batteriet laddas. 
Grön indikatorlampa visar att laddningen är klar (3-4 tim). Koppla ur laddaren från uttag och enhet. 

Poolstädning
Poolrobot Frisbee Pro Touch är en sladdlös, batteridriven poolrobot som städar poolens botten 
från smuts och partiklar. Större skräp eller hårt nedskräpad pool kan behöva grovstädas innan:

• Rensa bort eventuella stenar, rötter, rost eller större skräp för hand och med håv etc.

• Liner som är skör, skadad eller veckad kan behöva åtgärdas innan roboten körs.

• Ta bort poolstege, flytleksaker och annat som kan störa poolrobotens arbete.

• Kör endast i normala vattenvärden - ej höga klorvärden. Ev. salt måste vara helt upplöst.

• Stäng av poolpump minst 15 minuter innan så att inte roboten motarbetas av 
vattenströmmar. I stilla vatten singlar mer skräp ner på botten och kan städas upp.

1) Sänk ner poolroboten vertikalt i
vattnet och håll ner tills all luft
försvinner.

Poolroboten vänder automatiskt när den känner av poolväggen och städar successivt av 

poolbotten. Efter en komplett städcykel stannar poolroboten automatiskt. Montera 

upptagningskrok på teleskopstång och kroka i handtaget för att lyfta mot vattenytan. Håll ut 

från poolväggen för att inte skrapa emot. Vid ytan stängs poolroboten av med knappen på 

undersidan. Ett varningsljud kan höras om poolroboten är påslagen utanför vattnet och har 

tillräckligt med laddning. Håll poolroboten över ytan i ca 10-15 sekunder och töm helt på 

vatten innan den lyfts ur poolen i handtaget. Överfull behållare kan släppa ut lite skräp så låt 

ev. vattnet rinna ut på lämpligt stället. Rengör alltid filterbehållaren direkt efter användning. 

2) Starta poolroboten på knappen
på undersidan. Håll horisontellt och
släpp ner försiktigt så att den
hamnar med hjulen plant på botten
och kör igång.
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Rengöring av filterbehållaren 
Rengör alltid poolroboten direkt efter användning så att inget skräp får torka in. 

Lossa på poolrobotens spännen och lyft av topplocket och lyft ur filterplattan. 

Spola av, rengör och torka filterplatta, chassi och resten av poolroboten noga efter varje användning. 

Återmontera och förslut med spännen: Torka av, ladda upp och förvara poolroboten skyddad till 

nästa användning. 
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Inställning av körmönster 
Poolroboten har 4 hjul, varav det högra och vänstra är fixerade. Normalt fungerar fabriksinställningen 
(C-A) utmärkt, men annars kan framhjulet och bakhjulet justeras för att ändra poolrobotens 
körmönster efter form och storlek på poolen. Spåren för hjulstyrning är märkta med A, B, C.

Fram

Kombinationer för körmönster
B-A Maximal sväng. Passar rund pool. (Inställning enligt bilden ovan.)

B-C Rakare vändvinkel än ovan B-A. Passar de flesta.

C-A Rakare vändvinkel än ovan B-C. Svänger mindre. - Fabriksinställning - 

C-C Rakast med minst sväng. Passar rektangulära eller längre/bredare pooler.

Lossa hjulen genom att trycka hjulfästets spärr inåt (mot enhetens centrum). Hjulet kan då tas ut 
nedåt och vändas/sättas tillbaka enligt kombination för önskat körmönster. 
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Felsökning 

Varnande ljudsignal 

Övriga problem Möjlig orsak Lösning 

Inget varningsljud  eller inget 
flöde när man trycker på 
strömbrytarknappen.

Lågt batteri Ladda batteriet 

Internt fel Kontakta: riopool.se/support 

Varningljud hörs fortfarande 
eller inget flöde fast enheten är 
helt nedsänkt i vatten 

Internt fel Kontakta: riopool.se/support 

Handtaget reser sig inte upp när 
enheten går i poolväggen 

Handtaget har fastnat
Lyft enheten ur poolen och försök 
manuellt rotera handtaget eller 
kontakta: riopool.se/support 

Handtaget reser sig upp vid 
poolväggen men poolroboten 
byter inte åkriktning 

Stopp/hinder i vattenkanalen 
Töm på skräp, rengör och försök 
att åtgärda stoppet manuellt. Se 
även ovan.

Laddindikatorn signalerar ej Laddsladden är skadad Kontakta: riopool.se/support 

Poolroboten täcker inte hela 
poolens botten 

Felaktig hjulvinkel Justera hjulens position (se ovan) 

Poolen har speciell form Justera hjulens position (se ovan) 

Poolens reningsverk är 
påslaget Stäng av reningsverket 

Läge Förklaring 

Ström på 
Ljudet låter när poolroboten är påslagen men inte helt nedsänkt i 
vatten. Ljudet slutar när den sänks ner helt i vattnet. 

Ström av Ljudet slutar. (Ljudet slutar även när batteriet är helt tomt.)

Om poolroboten inte fungerar som den ska eller stannar vid väggen utan att snurra:

1. Dubbelkolla att alla delar sitter rätt; att toppen kan snurra, handtaget kan röra sig fritt,
hjulen rullar bra, inget sätter igen flödet inuti etc.

2. Stäng av poolpump (minst 15 min.) för att roboten inte ska hindras av strömmande vatten.

3. Ta upp, öppna och spola av enheten ordentligt och ofta. Små partiklar, smutsig pool,
algangrepp etc. kan sätta igen filtret och hindra flödet fastän det inte ser särskilt fullt ut.
Borsta ev. rent försiktigt med mjuk tandborste eller liknande.

4. Vid kalkrikt vatten kan man behöva rengöra med kalklösande, tex ättika för att få bort det
som hindrar flöde och funktion. Spraya på, låt verka och skölj av. Borsta vid behov.
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Specifikationer 

4950102 Frisbee Pro Touch® Poolrobot

Modellbeteckning: HJ1102

Arbetsspänning: 11,1V 

Strömstyrka: 30W 

Arbetscykel: 60 min 

Strömförsörjning laddare: 100Vac-240Vac 

Ingångseffekt laddare: 50Hz-60Hz 

Uteffekt laddare: 1A 

Nominell utgångsspänning laddare: 12,6V 

Laddningstid: 3-4 timmar (inomhus)

Batterikapacitet: 2 600 mAh 

Städyta max: 50 m² (46,2) 

Filterkapacitet: ca 42L/min 

Filtertäthet: 180μm (ännu mindre med FiberTECH Filterbollar)

Hastighet: ca 16 m/min 

IP-klass: IPX8 

Arbetsområde vattentemperatur: 10°-35°C 

Max vattendjup: 2 m 

Storlek: 330 (L) * 330 (B) * 230 (H) mm 

Vikt: 3,3kg 

Förvaringstemperatur: 5°-35°C 

https://riopool.se/pooltillbehor/reningsverk-sandfilter-filterbollar/rio-fibertech-filterbollar-inkl-natpase-700g-motsv-25kg-sand/
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Garanti 
Den här produkten har genomgått kvalitetskontroll och tester på fabrik för att säkerställa 

funktion och kvalité. Som konsument har du 3 års reklamationsrätt enligt konsumenträtten 

mot ursprungligt material eller tillverkningsfel. 

Fabriksgarantin gäller: 

• 12 månader från inköpsdatum på kvittot.

• Garantin täcker tillverkningsfel som finns i produkten vid leveransen. Den täcker inte

skador orsakade av handhavandefel, misskötsel eller yttre åverkan.

• Garantin gäller inte om produkten modifieras eller lagas av ej auktoriserad personal.

• Garantin gäller vid privat bruk, ej företag eller kommersiell användning.

• Inköpsbevis ska presenteras för att åberopa garanti eller reparation under garantitiden.

• Alla garantiärenden ska rapporteras in på www.riopool.se/garanti.
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