
Beste klant
U heeft gekozen voor de CYBERNAUT NT van ZODIAC en wij danken u voor het 
vertrouwen dat u in onze onderneming stelt.

Uw apparaat werd met de meest zorg ontworpen, vervaardigd en gecontroleerd 
opdat het u optimaal gebruiksplezier zou verschaffen. Lees, alvorens de ingebruiks-
telling, deze handleiding aandachtig door. U treft hier alle nuttige informatie met 
betrekking tot alle door uw CYBERNAUT NT geboden mogelijkheden en voor een
optimale en uiterst veilige werking aan. Uw dealer, die een ware zwembadspecialist 
is, verstrekt u graag nader inlichtingen over het gebruik en het onderhoud van uw
zwembadreiniger. U kunt bij uw dealer tevens terecht voor reserveonderdelen en 
voor vakbekwame aftersales bijstand.
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1/VEILIGHEID 
Belangrijk
Bij de vervaardiging van uw CYBERNAUT NT ™ werden de meest strikte normen in acht genomen.
Neem, voor een optimaal veilig gebruik van uw apparaat, de volgende aanwijzingen in acht:
> Sluit het bedieningskastje uitsluitend op een stopcontact aan dat beveiligd is met een beschermin-
richting voor differentiële reststroom van maximaal 30 mA.
> Zorg ervoor dat het stopcontact altijd en eenvoudig toegankelijk is.
> Houd het bedieningskastje altijd op ten minste 3,5 m afstand van de rand van het zwembad en 
voorkom een directe blootstelling ervan aan het zonlicht.
> Maak geen gebruik van het zwembad indien de reiniger zich in het zwembad bevindt. Haal, indien 
het transportwagentje «per ongeluk» in het water valt, absoluut eerst de stekker uit het stopcontact 
alvorens het wagentje uit het water te halen.
> Open, om risico op elektrische schokken te voorkomen, nooit het elektronische bedieningskastje.
Doe beroep op een erkende technicus.
> Laat de reiniger nooit werken indien het apparaat zich niet in het water bevindt.
> Probeer nooit de voedingskabel te repareren. Neem contact op met de Serviceafdeling om dit 
onderdeel te vervangen met een origineel reserveonderdeel om gevaren te voorkomen.
> Gebruik het apparaat niet in het zwembad als de temperatuur van het water meer dan 35°C bedraagt.
> Haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen, onde-
rhoud of reparaties erop uit te voeren en na elk gebruik.

> Uw reiniger is voorzien van een beveiligingssysteem voor de motoren in geval van blokkering. In dit 
geval wordt er op het scherm het bericht EE01 of EE02 of……EE06 weergegeven.

• Indien de berichten EE04 t/m EE06 op het scherm worden weergegeven: Ontkoppel de 
voedingskabel. Controleer of de beweging van de schroef of van de borstels niet ergens door 
geblokkeerd wordt. Sluit de voedingskabel opnieuw aan en start een reinigingscyclus op.
• De berichten EE01 t/m EE03, die op het scherm worden weergegeven, betreffen omvangri-
jke storingen en u dient in dit geval de reiniger en het bijbehorende bedieningskastje naar de 
verkoper terug te brengen.

Microprocessor
De werking van de CYBERNAUT NT™ wordt beheerd door een microprocessor voor een optimale 
reiniging van alle zwembaden ongeacht de vormgeving ervan (maximaal 15m x 7m).

Systeem strand:
Indien uw CYBERNAUT NT™ uit het zwembad of op een strand geraakt, wordt het watertekort 
gedetecteerd door de microprocessor. De reiniger draait de bewegingsrichting om en keert in 
het zwembad terug om de reiniging voort te zetten.
Beveiliging bij het uit het water geraken:
Indien de reiniger niet in het water terug kan keren of indien de reiniger op het droge wordt 
ingeschakeld, sluit de microprocessor de stroom af na ongeveer 20 seconden om beschadi-
gingen aan de afdichtingen te voorkomen.

WEGWERPEN VAN HET PRODUCT –
BESCHERMING VAN HET MILIEU

In overeenstemming met de vereisten van de AEEA - richtlijn - 2002/96/EG (afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur), dienen versleten en gebruikte elektrische en elektronische producten 
apart van het normale huisvuil vernietigd te worden ter bevordering van hergebruik, recycling en an-
dere vormen van herverwerking om zo tegelijkertijd de hoeveelheid te verwerken afvalstoffen alsmede 
de omvang van de vuilstortplaatsen terug te dringen. Neem, indien u dit product weg wilt wer-
pen, de voorschriften voor afvalverwerking in acht. Werp het product niet in de natuur weg 
maar breng het naar een specifi ek verzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval en 
/of vraag uw dealer om inlichtingen tijdens de aanschaf van een nieuw product.

2/UITPAKKEN VAN DE REINIGER
Belangrijk 
Controleer of uw apparaat geen schade heeft opgelopen tijdens het transport (schokken, gebroken 
onderdelen, ...). Neem, indien u ook maar de meest geringe anomalie vaststelt, contact op met de 
dealer alvorens uw CYBERNAUT NT ™ te gebruiken.

De verpakking dient de volgende elementen te bevatten:
> uw CYBERNAUT NT ™ zwembadreiniger,
> het transportwagentje met het bedieningskastje,
> een garantiecertifi caat,
> een vereenvoudigde handleiding die aan de binnenzijde van de deksel van het bedienings-
kastje geplakt kan worden.

Montage van het transportwagentje :
- Het bovengedeelte van het transportwagentje met het bedieningskastje uit de verpakking,
- Verwijder de zwembadreiniger uit de verpakking en let erop dat het
snoer niet in of om het transportwagentje verward raakt,

- Verwijder het onderste gedeelte van het transportwagentje,
- Draai de stelknoppen volledig los en verwijder de schroef uit de as,
- Bevestig het bovenste gedeelte van het wagentje zodanig op het onderste gedeelte dat het 
bedieningspaneel naar de voorzijde van het wagentje gericht staat Schema 1,
- Breng de schroeven aan om de 2 delen van het wagentje te bevestigen.
Breng op weerskanten van alle schroeven een kunststof ring aan.
Draai de stelknoppen volledig aan (de stelknoppen dienen zich naar de achterzijde van het 
transportwagentje),
- Richt de haken naar de achterzijde daar deze dienen om het snoer op te rollen Schema 2.

Schema 1 Schema 2
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3/INSTALLATIE
Belangrijk 
Plaats, voor uw veiligheid en voor een goede werking van de CYBERNAUT NT ™, het bedieningskastje 
op ten minste 3,5 meter afstand van de rand van het zwembad en voorkom dat het direct aan het 
zonlicht wordt blootgesteld.

Voor een optimale werking van de reiniger raden wij u aan het transportwagentje halverwege de 
langste kant van het zwembad te plaatsten.

Elektrische aansluiting
Sluit de voedingskabel van de reiniger aan op 
het bedieningskastje en vergrendel de connec-
tor onder het bedieningskastje. Sluit het bedie-
ningskastje uitsluitend op een stopcontact aan 
dat beveiligd is met een bescherminrichting 
voor differentiële reststroom van maximaal
30 mA (neem, bij twijfel, contact op met een 
elektricien installateur).

4/TE WATER LATEN VAN DE REINIGER
Belangrijk 
Het zwemmen is, tijdens het gebruik van de CYBERNAUT NT, ten strengste verboden.

Stap 1: Laat de zwembadreiniger in het water en verwijder de lucht in het 
apparaat door deze om te keren.

Stap 2: Druk de schuimborstels handmatig sa-
men om de lucht te verwijderen en het water 
er in te laten dringen. Het is van wezenlijk be-
lang dat het apparaat vanzelf zinkt en zich op 
de bodem vanhet zwembad plaatst.

Stap 3: Rol het snoer uit in het zwembad en 
laat de vlotter zo dicht mogelijk in de buurt van 

het bedieningskastje op de boordsteen drijven.

Tips: Laat, om het opnemen van het water in nieuwe schuimrubberen borstels te vereenvoudigen, 
de reiniger de eerste 6 bedrijfsuren werken in de stand « uitsluitend bodem » (zie de paragraaf
« Inschakeling – Werking »).

Stap 1 Stap 2

5/INSCHAKELING –
WERKING

Bij het inschakelen van de stroom, staat de reiniger in stand-by en is het scherm uitgeschakeld. De 
reiniger wacht op een opdracht voor programmering of voor het opstarten.

Bij het eerste gebruik dient u, voor een optimale werking van de CYBERNAUT NT reini-
ger, de specifi caties van uw zwembad te programmeren. (Deze handeling is vervolgens 
overbodig).

Uitleg van de toetsen en de indicatoren van het bedieningspaneel:

Toetsen:

Aan / Uit

Selectie van de stand «uitsluitend bodem»
        of «bodem en wanden»

Selectie automatische of op afstand bediende reiniging

 In de automatische stand: verhoogt de reinigingsduur ;
       In de stand met afstandsbediening: laat de reiniger vooruit    
 bewegen

 Laat de reiniger naar links draaien (Stand met afstandsbediening)

 Stopt de verplaatsing van de reiniger (Stand met
 afstandsbediening)

 In de automatische stand: verlaagt de reinigingsduur ;
       In de stand met afstandsbediening: laat de reiniger
 achteruit bewegen 

 Laat de reiniger naar rechts draaien (Stand met
 afstandsbediening).

Scherm

Indicatoren:

De reiniger werkt in de
 automatische stand

De reiniger werkt in de stand
 met afstandsbediening

De reiniger reinigt de bodem 
 en de wanden

De reiniger reinigt 
 uitsluitend de bodem

De reiniger werkt.
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 5-1/Programmering van de reiniger
De programmering van de Cybernaut NT bestaat uit het invoeren van de specifi caties van uw zwem-
bad met behulp van het bedieningspaneel.
U dient 4 instellingen vast te leggen:

1. De vorm van het zwembad: d1
2. De lengte van het zwembad: d2
3. De breedte van het zwembad: d3
4. De hoogte van de wanden: d4 (het betreft hier de verticale wand. De hellingen zijn verwerkt 
in de bodem van het zwembad)

Voor elke instelling heeft u de keuze uit een scala van mogelijke waarden.

Indien de specifi caties van uw zwembad zich tussen twee waarden in bevinden, raden 
wij u aan de laagste waarde te selecteren.
> Om het programmeren op te starten: druk op .
> Voor elke instelling biedt het scherm een vooraf ingestelde standaardwaarde aan: 

• Ga, indien deze waarde geschikt is, over op de volgende instelling door te drukken op 
• Gebruik anders de toetsen of , om de waarde te verhogen of te verlagen. De gewi-
jzigde waarde knippert. Leg deze vast met de toets en ga over op de volgende instelling 
door nogmaals op de knop te drukken.

> Leg de volgende instellingen vast met behulp van dezelfde procedure.
> Gebruik, om terug te keren naar een vorige instelling, de toets  (Cancel).
> Na het vastleggen van de 4e instelling, d4, is de programmering voltooid.
OPM.: De in de fabriek voorgeprogrammeerde instelling betreft d1 = 2, d2 = 10, d3 = 5 en d4 = 1.

5-2/Starten van de reiniging
Start de reiniging door op de toets te drukken.

OPM.: Tijdens de eerste inschakeling, staan de voorgeprogrammeerde stand en het type reiniging 
ingesteld op « uitsluitend bodem» en automatische reiniging.
U kunt de stand en het type reiniging op elk gewenst moment wijzigen. Raadpleeg hiertoe de para-
graaf «Reinigingsopties».

De resterende reinigingstijd voor de uitschakeling van het apparaat wordt 
op het scherm weergegeven (bijvoorbeeld 1.29 uur). De indicatoren ( ) 
lichten op tegenover de pictogrammen om aan te geven dat:

- 1:  de reiniger werkt.
- 2: de reiniger in de automatische stand werkt.
- 3: het type reiniging is ingesteld op de stand uitsluitend bodem.

1

2

3

5-3/Reinigingsopties
Op elk gewenst moment van de reinigingscyclus kunt u:

- de resterende reinigingsduur voor de uitschakeling van het apparaat verlagen of verhogen 
per reeks van 30 minuten, door te drukken op de knoppen of , (deze nieuwe tijd wordt 
echter niet in het geheugen opgeslagen; indien u het apparaat opnieuw opstart, wordt de oorspron-
kelijke, op de basis van de zwembadspecifi caties berekende tijd weergegeven).

- het reinigingstype wijzigen van uitsluitend bodem naar bodem en wanden en omgekeerd, door 
te drukken op de knop . Er wordt een nieuwe reinigingscyclus opgestart en de indicator van het 
werkingstype in uitvoer licht op (bij het opnieuw opstarten wordt het type reiniging dat aan het eind 
van de voorgaande reinigingscyclus in het geheugen is opgeslagen opgestart).

- overgaan van de automatische stand op de stand met afstandsbediening en omgekeerd 
door te drukken op de knop . De indicator of geeft de stand van de reiniger aan (OPM.: 
de reiniger start altijd op in de automatische stand).

5-4/Stand met afstandsbediening
Als de reiniger in de stand met afstandsbediening werkt, verplaatst de reiniger zich, via de bediening 
van de toetsen of vooruit of achteruit. Door te drukken op de toets of , draait de 
reiniger de ene of de andere kant op. Zodra de toets wordt losgelaten hervat de reiniger een rechtli-
jnige verplaatsing.
De middelste toets schakelt de verplaatsing van de reiniger uit (Opm.: de pomp is nog in werking).

5-5/Na de voltooiing van de reiniging
> Schakel de reiniger uit en haal de stekker van het bedieningskastje uit het stopcontact. 
> Trek de reiniger naar u toe met behulp van de kabel. Haal de reiniger vervolgens uit het water 
met behulp van het handvat.
> Reinig direct hierna de fi lterzak (Zie Hoofdstuk «Onderhoud»).
>  De reiniger dient op het transportwagentje opgeslagen te worden opdat de schuimrubberen bors-
tels niet platgedrukt worden en opdat de reiniger snel kan drogen.
> Ontkoppel de kabel van het bedieningskastje en rol deze rond de haken van het transportwagentje.

6/GEBRUIKSAANWIJZINGEN
> Gebruik uw zwembadreiniger zo vaak mogelijk: u kunt zo optimaal van altijd schoon zwemwater 
genieten en de fi lterzak raakt op deze wijze minder snel verstopt.
> De reiniger mag uitsluitend gebruikt worden in zwemwater van de volgende kwaliteit: Chloor < 2mg/l, 
pH waarde tussen de 6,8 en 7,6, watertemperatuur tussen 10°C en 35°C.
> Het kan voorkomen dat een gedeelte van het zwembad niet volledig gereinigd is na de uitvoer van 
het automatische programma van uw reiniger. Maak, in dit geval, gebruik van de stand met afstands-
bediening om de reiniging in een handomdraai te voltooien.
> Gebruik de reiniger niet indien u een schok-chlorering in uw zwembad uitvoert.
> Laat uw reiniger niet permanent in het water. Trek niet aan het snoer om de reiniger uit het water 
te halen. Gebruik hiertoe het handvat.

Instelling d1 d2 d3 d4

Aanduiding Vormgeving Lengte Breedte Hoogte 
Waardescala 3 mogelijke waarden:

1= rechthoekig met platte bodem
2= rechthoekig met duikput of
afl opende bodem
3= overige vormgevingen

10 mogelijke waarden:
0= voor gebruik met een tijdklok
7 = 7 m
8 = 8 m
…
15 = 15 m

5 mogelijke waarden:
3=3m
4=4m
…
7=7m

3 mogelijke waarden:
1=1m
2=2m
3=3m
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7/ONDERHOUD
7-1/Reiniging van de fi lterzak
Wij raden u aan de fi lterzak na elke reinigingscyclus te reinigen. Laat de vuil-
deeltjes niet opdrogen in de zak. De fi lterzak is dan namelijk uiterst moeilijk 
te reinigen en kan vervolgens niet meer gebruikt worden.
!  Haal de reiniger niet uit het water met behulp van de kabel !

> Schakel de reiniger uit en haal de stekker van het bedieningskastje uit het 
stopcontact.
> Haal, als het apparaat zich in het water bevindt Schema 1, de reiniger voor-
zichtig naar u toe door aan de kabel te trekken. Haal de reiniger vervolgens uit het water 
met behulp van het handvat.
>Leg deze omgekeerd op de rand van het zwembad neer, zodat u toegang heeft tot de 
fi lterhouderplaat aan de onderzijde van de reiniger.

>Druk de 2 bevestigingsclips van de fi lterhouderplaat naar 
beneden, verwijder het fi lter uit de reiniger en houd het fi lter 
hierbij omgekeerd opdat de vuildeeltjes in de zak blijven. 
Het fi lter en de plaat komen gezamenlijk los Schema’s 2,3 
en 4.
> Verwijder het fi lter van de plaat (deze is losjes bevestigd 
aan de achterzijde van de clips) Schema’s 5 en 6. 
> Leeg de zak en reinig het met schoon stromend water of 
indien nodig met water vermengd met een kleine hoeveel-
heid zeepsop. Spoel het fi lter in het laatste geval goed schoon en draai het 
hierbij om. Wring de fi lter echter niet uit. U kunt het tevens in de machine 
wassen door de aanwijzingen op het etiket aan de binnenzijde van de zak 
na te leven.
> Spoel tevens de fi lterhouderplaat af en verwijder de vuildeeltjes die zich 
eventueel onder de kleppen hebben opgehoopt.
> Breng de zak weer op de fi lterhouderplaat 
aan door op de hoeken van het fi lterkader 
en aan de achterzijde van de clips te drukken 
opdat het kader op de juiste wijze op de plaat 
bevestigd wordt. Opgelet, de zak heeft een 
aanbrengrichting. Als de zak op de fi lterhouder 
is aangebracht dient het Zodiac etiket zichtbaar 
te zijn. Schema’s 7 en 8.
> Breng de fi lterhouderplaat weer aan op de 
reiniger en klik deze vast. Controleer of de clips 
op de juiste wijze zijn aangebracht door deze 
naar de buitenzijde te drukken.

7-2/Onderhoud van
de reiniger
Wij raden u aan de onderstaande aanwijzingen 
op te volgen opdat uw reiniger zijn oorspronke-
lijke staat behoudt.
> De reiniger dient regelmatig met schoon wa-
ter of water vermengd met wat zeepsop gerei-
nigd te worden, zonder gebruik van welk
oplosmiddel ook. Spoel de reiniger goed 
schoon.
> Laat uw reiniger niet in de volle zon, op de 
kant van het zwembad opdrogen.
> Spoel de reiniger, indien deze voor een lan-
ge duur opgeslagen dient te worden (vakantie, 

winteropslag), schoon met helder water en laat het apparaat opdrogen.
> Geen enkel mechanisch onderdeel aan de buitenzijde, dat toegankelijk 
is voor de gebruiker, hoeft gesmeerd te worden.

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Schema 5

Schema 1

Schema 6

Schema 7

Schema 8

7-3/Vervanging van de borstels
Uw reiniger is voorzien van schuimborstels die 
op een borstelhouder gemonteerd zijn bes-
taand uit een insteek- en een inlaatrol. Wij ra-
den u aan de borstels na een gebruiksseizoen 
te vervangen. Deze dienen absoluut vervangen 
te worden indien het oppervlak ervan afgesle-
ten of beschadigd is.
> Keer de reiniger om.
> Trek de clip die zich tussen de 2 rollen be-
vindt  Schema 9, omhoog, druk deze rollen 
naar elkaar om de uiteinden van de 4 aandrijf-
pinnen aan de uitvoer van de cassette  Sche-
ma 10 los te maken en verwijder vervolgens 
de borstelhouders Schema 11.
> Verwijder de versleten borstels van de rollen 
en vervang deze door nieuwe borstels.
> Steek de 2 rollen in elkaar, breng ze opnieuw 
aan de trek ze iets uit om te controleren of de 
uiteinden op de juiste wijze in de 4 aandrijfpin-

nen aan de uitvoer van de cassette steken.
> Vergrendel de middenclip (de “clip” die de juiste bevestiging van de
rollen op het apparaat aanduidt) Schema 12.
Belangrijk: Indien de schuimrubberen borstels nieuw zijn, dient u uw CY-
BERNAUT NT gedurende minstens 6 uur in de stand uitsluitend bodem te laten werken opdat het 
water goed in het schuimrubber kan dringen.

8/IN GEVAL VAN STORINGEN 

Schema 9

Schema 10

Schema 11

Schema 12

De robot werkt niet, het scherm licht niet op en het druk-
ken op de toetsen heeft geen resultaat: De voeding
is buiten werking
Controleer de spanning van het stopcontact door een ander elek-
trisch apparaat hier op aan te sluiten. Sluit het stroomsnoer weer 
aan indien het stopcontact zich in normale werkingsstaat bevindt.

De reiniger blijft niet vlak langs de bodem of komt vaak 
aan het wateroppervlak
Er resteert lucht in de behuizing van het apparaat. Voer de tewater-
latingprocedure opnieuw uit en volg de beschreven stappen punts-
gewijs en zorgvuldig op. Draai de reiniger goed om terwijl u deze 
onder water houdt, opdat de lucht in de behuizing kan ontsnappen.
Knijp de schuimborstels goed uit om de lucht te laten ontsnappen. 
Laat het apparaat enige tijd in de stand uitsluitend bodem werken.

De reiniger klimt niet of niet meer langs de wanden
> De fi lterzak is vol of vervuild: het volstaat de fi lterzak te reinigen.

> Ondanks dat het water helder lijkt, bevat het zwembad micros-
copisch kleine algen die niet met het blote oog te zien zijn en die 
de wanden glad maken zodat de reiniger hier niet tegen op kan 
klimmen. Voer in dit geval een schok-chlorering uit en verlaag de pH 
waarde enigszins. Laat de zwembadreiniger niet in het water tijdens 
de schokzuivering.

De reiniger beweegt niet en het scherm is opgelicht
Controleer of het stroomsnoer onder het bedieningskastje is aan-
gesloten. Controleer of de wijzer brandt. Druk indien dit niet 
het geval is op . 

De doeltreffendheid van de reiniging lijkt terug te lopen
> Reinig de fi lterzak.
> Controleer of de schuimborstels niet beschadigd zijn. Over het 
algemeen wordt het aangeraden de schuimborstels na een ge-
bruiksseizoen te vervangen.

59
Neem, indien na al deze controles de reiniger niet werkt, contact op met uw dealer die de nodige reparaties uit kan voeren.
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9/GARANTIE
9-1/Voorwaarden
Ons materiaal wordt op uiterst zorgzame wijze op basis van onze tech-
nische knowhow ontworpen en vervaardigd. Het wordt tevens onderwor-
pen aan kwaliteitscontroles.
Wij brengen regelmatig verbeteringen en wijzigingen aan onze modellen 
aan gebaseerd op de technologische vooruitgang. Het spreekt voor zich
dat deze verbeteringen, in het kader van de uitvoer van de waarborg, 
nietop voorgaande modellen kunnen worden aangebracht.
Indien u, ondanks alle aan de fabricage van onze producten besteedde
zorg en knowhow, aanspraak wilt doen op onze garantie, strekt deze zich 
uitsluitend tot het gratis vervangen van de defecte onderdelen.
De transport- en voorrijdkosten alsmede het arbeidsloon dienen door u
bekostigd te worden U kunt geen aanspraak maken op de garantie in 
geval van ongelukken, verplettering of beschadigingen te wijten aan oor-
zaken van buitenaf of oorzaken onafhankelijk aan het geconstateerde de-
fect. De garantie kan rechtsgeldig vervallen indien het apparaat reparaties 
of werkzaamheden ondergaat uitgevoerd door een niet tot onze werk-
plaats behorende derde persoon of door een niet door ons erkende dea-
ler of door het aanbrengen van onderdelen waarvoor geen schriftelijke 
toestemming werd ontvangen. De waarborg kan eveneens rechtsmatig 
vervallen indien het apparaat niet gebruikt wordt volgens de aanwijzingen 
in de bij het aankopen overhandigde handleiding.
De garantie dekt niet:
> De normale slijtage van de slijtonderdelen zoals de schuimrubberen 
borstels of de fi lterzakken.
> Elektrische schade en storingen veroorzaakt door onweer of een on-
juist uitgevoerde elektrische aansluiting.
> Gebroken onderdelen te wijten aan schokken of een verkeerd gebruik 
(reiniger, toebehoren, inclusief kabels).

> Veroudering of schade veroorzaakt door een onevenwichtige kwaliteit 
van het zwemwater.
> De reparaties of het vervangen van het apparaat in het kader van de 
garantie leiden in geen geval tot de verlenging of de vernieuwing van de 
garantieduur van het apparaat.

9-2/Duur van de waarborg
De duur de waarborg is vastgesteld op twee jaar na de datum waarop het 
apparaat aan de eerste gebruiker gefactureerd is.

9-3/Onderwerp van de waarborg
Gedurende de hierboven vastgestelde garantieperiode, zal elk als defect
erkend onderdeel door de fabrikant gerepareerd worden of vervangen 
worden door een nieuw of goed werkend onderdeel. In alle gevallen, 
komen de voorrijdkosten en het arbeidsloon ten laste van de gebruiker. 
Bij terugzending naar de werkplaats draagt de gebruiker de transportkos-
ten voor het vervoer heen en terug, het arbeidsloon zal echter ten laste 
komen van de fabrikant. De blokkering en het niet kunnen gebruiken 
van het apparaat in geval vanreparatie geeft geen recht op schadelooss-
telling. In alle gevallen blijft de wettelijke verkopergarantie van kracht in 
overeenstemming met het artikel 4 van het besluit nr 78-464 van 24 
maart 1978. De wettelijke garantie van het artikel 1641 van het burgerlijk 
wetboek is eveneens van toepassing.

9-4/Transportschade
De apparaten worden altijd op risico van de gebruiker vervoerd. Het is 
aan de gebruiker te controleren of het apparaat in goede staat is alvorens 
de levering te accepteren.
Onze onderneming kan hiertoe niet aansprakelijk worden gesteld.

10/CONFORMITEIT
Dit toestel werd ontworpen en gebouwd volgens volgende normen:
• NF EN 50 081-1 Juni 1992.
Elektromagnetische compatibiliteit – Generieke Emissie Norm.
Deel 1: residentieel, commercieel en lichte industrie.
• NF EN 50 082-1 Juni 1992.
Elektromagnetische compatibiliteit – Generieke Immuniteitsnorm.
Deel 1: residentieel, commercieel en lichte industrie.
EN 60 335-2-41 Ed. 1996 + amendement A1 Ed. 2001.

Beveiliging van elektrische huishoudapparaten en gelijksoortige producten.
Tweede deel: Bijzondere regels voor pompen.
Bijkomende nota aan de “CE”-markering :
De zwembadreiniger CYBERNAUT NT ™ draagt het CE logo overeen-
komstig de richtlijnen:

> C.E.M. 89/336/EEG en 92/31/EEG
> Laagspanning 73/23/EEG en beantwoordt tevens aan de nor-
men van deze richtlijnen.

Het product werd getest onder normale gebruiksomstandigheden.

11/ALGEMENE SPECIFICATIES
VAN DE CYBERNAUT NT

Spanning bedieningskastje: 230 V 50 Hz
Spanning reiniger: 30 VDC
Geabsorbeerd vermogen: 120 W
Snoerlengte: 17,5 m
Afmetingen van de reiniger (LxDxh): 46 x 40 x 28 cm
Afmetingen van de verpakking (LxDxh): 58 x 58 x 59 cm
Gewicht van de reiniger: 9 kg 100

Verpakkingsgewicht: 21Kg
Filterbereik: 3400 cm2

Filtercapaciteit: 20 micron
Theoretisch gereinigde breedte: 430 mm
Theoretisch gereinigd oppervlak: 260 m2 / uur
Pompdebiet: 20 m3 / uur
Snelheid: 10 m / min
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De fabrikant behoudt zich het recht voor deze specifi caties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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