
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sayın Müşterimiz, 
 
Havuzunuzun temizliği için Aquajet TS (Turbo system)i seçtiğiniz için 
teşekkür ederiz. 
Uzun yıllar  havuzunuzun temizliğini yaparken Aquajet TS yi 
memnuniyetle kullanırsınız. 
Aquajet TS  havuzunuzun temizliğinde kullanmak için tasarlanmış, 
suyu jet sistemi ile iterek yol alan tam otomatik bir havuz temizleme 
robotudur. 
Aquajet TS temizlik robotunuzu kullanmadan önce lütfen birkaç 
dakikanızı ayırıp kullanma talimatını okuyunuz.  
Tekrar Aquajet TS havuz temizleme robotunu seçtiğiniz için teşekkür 
ederiz. 

ÖNEMLİ: 
1) DİKKAT: Robotunuzu tamamıyla su içine daldırmadan robotunuzun çalıştırma 

anahtarını ‘ON’ konumuna getirmeyiniz. Robotunuzu havuz dışarısında 
çalıştırmanız ciddi hasarlara neden olacağı gibi cihazınızın garanti kapsamı 
dışında kalmasına sebep olacaktır. 

2) Aquajet havuz temizleme robotunuz zaman rölesine sahip olup, havuz içerisinde 
çalışmaya başladıktan 2 saat sonra otomatik olarak durur. Otomatik olarak 
durduğunda trafo üzerindeki güç anahtarı ‘ON’ konumunda kalır. Robotunuzu 
tekrar çalıştırmak istediğinizde trafo üzerinde anahtarı ‘OFF’ konumuna getirip 45 
saniye bekleyiniz daha sonra anahtarı ‘ON’ konumuna getirip trafo üzerindeki 
RESET düğmesine basınız. 

UYARI: 
A) Havuz temizleme robotunuz, havuzunuzda yüzen insanlar varken asla 

çalıştırılmamalıdır. 
B) Olası elektrik kaçağı veya elektrik çarpmalarını önlemek için cihazınızı toprak hattı 

çekilmiş ve kaçak akım rölesi ile korunmuş bir elektrik tesisatında kullanınız. 
C) Elektrik tesisatınızın voltajının  trafo ünitesine uygun olmasına dikkat ediniz. ( 230 V ) 
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Yeni otomatik havuz temizleme robotunuz 
A) Havuz Robotu ve seyyar kablosu 
B) Güç kutusu ( Trafo ) dan oluşmaktadır. 

 
LÜTFEN CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNU TAMAMEN 
OKUYUNUZ 
 

1) Güç ünitesini (Trafo ) havuzunuzdan en az 3 metre uzağa yerleştiriniz. (Bknz Şekil 2 ). 
Trafonuzu yağmurda yada su bir birikintisinde bırakmayınız. Trafonuz havuz robotunuza 
çok düşük bir gerilim sağlayacaktır (12 V) . 

2) Kabloyu çözünüz (Bknz Şekil 3). 
3) Robotunuzun güç kablosunun soketini trafoya sokarken trafonuzun güç düğmesinin ‘OFF’ 

konumunda olmasına dikkat ediniz (Bknz Şekil 4 ).Güç kablosu soketinin trafoya tamamen 
ve uygun bir şekilde yerleştiriniz (Bknz Şekil 5 ) 

4) Cihazınızı suyun içine daldırıp sağa sola hareket ettirerek içindeki havanın çıkmasını ve 
cihazınızın havuzun dibine batmasını sağlayınız (Bknz Şekil 6). Seyyar kablonuzu düğüm 
olmayacak yada kıvrılmayacak şekilde yayınız. 

5) Trafo üzerindeki zaman rölesi ayarını  
              25 saniyeye ayarlayınız (Bknz Şekil 7). 
 6) Trafonuzun güç kablosunu 

topraklı prize sokunuz. (Bknz 
Şekil 8 ). On/off düğmesini ‘ON’ 
konumuna getirip reset 
düğmesine basınız. Robotunuz 
havuzunuzu temizlemeye 
başlayacaktır. Aquajet TS 
havuzunuzun uzun kenarı 
boyunca bir uçtan diğerine 
doğru hareket etmelidir. 
Aquajet TS herhangi bir objeye 
yada havuz kenarına 
geldiğinde aksi istikamette 
çalışmaya başlamadan önce 2 
saniye beklemelidir. Eğer bu 
gerçekleşmiyorsa zaman rölesi 
üzerinden gerekli ayarlama 
yapılmalıdır. 

NOT: Eğer temizleme robotunuzun 
havuz boyunca hareketinde ve geri 
dönüşünde 25 saniye yeterli olmuyorsa 
zaman rölesini 30 saniyeye ayarlayınız. 
Eğer 25 saniye uzun geliyor ve Aquajet 
temizlik robotunuz yön değiştirmek için 2 
saniyeden fazla bekliyor ise zaman 
rölesini 15 saniyeye ayarlayınız.  
( Havuzunuzun boyuna göre ayarlama 
yapınız). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMİZLİK SÜRESİ 
 
Aquajet TS nin havuzunuzu temizleme süresi 2 saattir. İki saatlik bir çalışma periyodundan sonra cihaz kendini trafo üzerindeki zaman rölesi ile otomatik 
olarak kapatır. Bazı durumlarda havuz temizliği iki saatten az sürebildiği gibi bazı durumlarda ise 2 saatlik çalışma periyodu yeterli 
gelmemektedir.Toplam temizlik süresini havuzun ebatları, havuzun şekli ve havuz dibindeki çökeltiler belirleyecektir. 
Aquajet temizlik robotunuzun hızının azalması yada havuz kenarlarına varmadan dönüşler yapması, robotunuzun filtresinin temizlenmesi yada 
değiştirilmesi gerektiğini gösteren işaretlerdir. 
 

FİLTRE TORBASININ BAKIMI 
 
HER HAVUZ TEMİZLİĞİ ÖNCESİ ROBOTUNUZUN FİLTRE TORBASINI TEMİZLEYİNİZ 
 
a. Trafonun güç kablosunu prizden çekiniz. (Lütfen fişin su ile temasından sakınınız) 
b. Eğer robotunuz havuz içerisinde ise, taşıma kulpuna ulaşabilecek yere kadar uzatma 

kablosunu yavaşça çekiniz.Havuz içinden çıkartırken taşıma kulpundan veya tekerlek 
akslarından tutarak çekiniz ( Kablosundan çekerek havuzdan çıkarmayınız ) ve robot 
içindeki suyu havuza drene ediniz. 

c. Robot gövdesinde çizik ve   ezik oluşmasını engellemek için düzgün bir zemine sırtüstü 
yerleştiriniz, arka kapağın kilitlerini çözüp kapağı çıkarınız. ( Bknz Şekil 10,11,12,13 ). 

d. Filtre torbasını destek çubuklarından çıkarınız ( Bknz Şekil 14 ).Ters yüz ettikten sonra 
bahçe hortumu yada lavaboda yıkayınız. Durulama suyunu temiz görene kadar 
dikkatlice sıkınız. Eğer gerekli olursa çamaşır makinesinde soğuk ve DETERJAN 
KULLANMADAN yıkayabilirsiniz. 

e. Temizlediğiniz filtre torbasını, torba üzerindeki etiket uzun kenarlardan birinin ortasında 
olacak şekilde destek çubukları üzerine yerleştiriniz.( Bknz şekil 15 ) 

f. Arka kapağı tekrar gövdeye yerleştiriniz. Kapak yerine oturup kilitlenene kadar itiniz. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

TEMİZLİK GÜZARGAHINI BELİRLEME 
Aquajet TS temizlik robotunuz  4.3 metre ile 9.15 metre aralığındaki  havuzları  temizlemek üzere ayarlanmıştır. Aquajet TS temizlik robotu sağ aksı üzerinde delik 
ve bu delik üzerine yerleştirilen  kilitleme pimi ile ayarlanabilmektedir. Bu ayar ile robotunuz saat istikametinin tersi yönde otomatik olarak temizleme işlemine 
başlayacaktır. (Bknz Şekil 16 ) 
Havuz temizliği bittikten sonra,robotunuzu sudan çıkarıp kilitleme pimini robotunuzun sağ tarafındaki yerinden sol tarafındaki yerine alınız.Bu sayede bir sonraki 
havuz temizliğinde temizleme işlemi saat yönünde olacağından seyyar kabloda kırılma yada burulma oluşması engellenmiş olacaktır. 

KÜÇÜK EBATLI YADA OVAL 
FORMLU HAVUZLARIN 
TEMİZLİĞİ 
 
Küçük ebatlı yada oval formlu 
havuzları temizlemek için 
robotunuzun kilitleme pimi 
ayarlarını değiştirmeniz gereke 
cektir. Kilitleme piminin aks 
üzerinde daha öndeki bir 
pozisyona yerleştirilmesi 
gerekmektedir.Kapalı olan bu 
pim deliğini açtıktan sonra pimi 
bu noktada bırakınız.Bu 
durumda

SORUN GİDERME 
 
A) TEMİZLİK ROBOTU YÖN DEĞİŞTİRMİYOR: 
 
1. Bahçe hortumu yardımıyla robotunuzun suyu itme nozullarına  su sıkınız. Basınçlı su 

jet nozullerindeki pisliği temizleyecektir. 
2. Jet iticilerden birini yan vidaları sökmek suretiyle çıkarınız (Bknz Şekil 19 ).Büyük boy 

bir kağıt atacını Şekil 20 de göründüğü gibi kanca şeklinde bükünüz. Pervaneye 
ulaşmak için üst kapağı itirip açınız. Genellikle saç, iplik yaprak, ince dallar vb çöken 
maddeleri sıkışan pervaneden kanca şeklindeki ataç yardımıyla temizleyebilirsiniz 

 

temizleme robotunuz saat yönünün aksi istikametinde daha büyük bir açı yaparak 
temizlemeye başlayacaktır. (Bknz Şekil 18 ) 
Temizleme işlemini bittikten sonra kilitleme pimini diğer taraftaki aks üzerine yerleştiriniz 
bu sayede bir sonraki temizleme işleminiz saat yönünde olacaktır 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) HAVUZ  ROBOTU SU POMPALAMIYOR 
 
1. Prizinizde elektrik olup olmadığını kontrol edin. 
2. Trafo fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol edin. 
3. Trafodaki sigortayı kontrol edin, gerekli ise değiştirin. 
4. Kablo üzerinde hasar yada kesik olup olmadığını kontrol edin. 
 
C) TEMİZLİK ROBOTU İYİ EMİŞ YAPMIYOR 
 
1. Filtre torbasının temiz olup olmadığını kontrol edin. 
2. Cihazın altındaki emme deliklerinin su ve pislikleri emecek temizlikte olup 

olmadığını kontrol edin. 
 
D) TEMİZLİK ROBOTU TÜM HAVUZ BOYUNCA GİTMİYOR 
 
1. Saç,pislik vb şeylerin tekerleklerin hareketine izin vermeyecek şekilde olup 

olmadığını kontrol edin. 
2. Filtre torbasının temiz olup olmadığını kontrol edin. 
3. Temizlik robotunuzun havuzun diğer duvarına ulaşabilmesi için trafo 

üzerindeki zaman rölesini ayarlayınız. 
 
E) TEMİZLİK ROBOTU HAVUZ BOYUNUN TAMAMINA ULAŞMADAN YÖN 
DEĞİŞTİRİYOR. 
 
1. Trafo üzerindeki zaman  rölesini saat istikametinde birkaç saniye çeviriniz. 

Gerektiği kadar tekrar ediniz. 
 
F) TEMİZLİK ROBOTU HAVUZ SONUNDA YÖN DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇOK 
UZUN BEKLİYOR. 
 
1. Trafo üzerindeki zaman rölesini saat yönünün aksi istikametinde birkaç 

saniye çeviriniz. Gerektiği kadar tekrar ediniz. 
 
G) SEYYAR KABLO DOLAŞMIŞ YADA KIVRILMIŞ 
 
Bazı havuz formları kabloların düğüm olmasına yada dönmesine sebep 
olabilir bu gibi durumlarda kolay kullanımlı sapı sayesinde dönmüş yada 
burulmuş kablolarınızı açabilirsiniz. 

KABLO BAKIMI  
Aquajet TS temizlik robotunuz havuz zemininizi ve zemine çöken pislikleri 
temizlemek üzere dizayn edilmiştir. Bazı havuz formları cihazınız hareket ederken 
kablonun dönmesine kıvrılmasına hatta düğüm olmasına neden olabilir. Bu gibi 
durumlarda patentli tasarımı sayesinde kırışan yada düğüm olan kablolarınızı 
tekrar düzgün bir hale getirebilirsiniz. 

Kablo tutamağının tek elle tutulması. 

Robotunuzu sert bir zemine koyup ara 
kablosunu trafodan ayırınız. 
Kablo tutamağını Şekil 24 te gösterildiği 
gibi tek elle tutunuz ve kablo boyunun 
müsaade ettiği yere kadar yürüyerek 
robotunuzdan uzaklaşınız. 

Havuz temizleme robotunuzu her zaman 10 ila 40 derece sıcaklıkta saklayınız.Bu şekilde saklamanız motor ve plastik parçaların korunmasını 
sağlayacaktır.Aksi taktirde kötü saklanma koşulları cihazınızın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır. 
 
GARANTİ ŞARTLARI 
GARANTİ SÜRESİ: Ana parçalarda ( pompa motoru, elektrik kabloları, plastik akşam ve trafo)   garanti süresi iki (2) yıldır. 

Kablo Tutamağı 

Kablo  
 

Kablo Düzeltici 


