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Reciclagem
Este símbolo signifi ca que o seu aparelho não deve ser posto no lixo. Ele será objeto de uma recolha seleti va com vistas à sua 
reuti lização, reciclagem ou valorização. Se conti ver substâncias potencialmente perigosas para o meio ambiente, estas serão 
eliminadas ou neutralizadas.
Informe-se junto do seu revendedor sobre as modalidades de reciclagem.

 AVISOS

AVISOS GERAIS
• O não respeito dos avisos poderia causar prejuízos ao equipamento da piscina ou provocar ferimentos graves, ou mesmo a morte.
• Somente um profi ssional qualifi cado nos domínios técnicos correspondentes (eletricidade, hidráulica ou refrigeração), está 

habilitado a executar a manutenção ou a reparação do aparelho. O técnico qualifi cado que intervém no aparelho deve uti lizar/
usar um equipamento de proteção individual (tais como óculos de segurança, luvas de proteção, etc...) para reduzir todo risco de 
ferimento que poderia ocorrer aquando da intervenção no aparelho.  

• Antes de qualquer intervenção no aparelho, certi fi car-se de que este está fora de tensão e isolado.
• O aparelho é desti nado a um uso específi co para piscinas e spas; não deve ser uti lizado para nenhum outro uso exceto aquele 

para o qual foi concebido.
• Este aparelho não é desti nado a ser uti lizado por pessoas (incluindo crianças) que tenham uma defi ciência fí sica, sensorial ou 

mental, ou falta de experiência e de conhecimentos, salvo se for uti lizado sob a vigilância ou com instruções de uti lização dadas 
por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Manter o aparelho fora do alcance das crianças.
• A instalação do aparelho deve ser realizada em conformidade com as instruções do fabricante e no respeito das normas locais e 

nacionais em vigor. O instalador é responsável pela instalação do aparelho e pelo cumprimento das regulamentações nacionais 
em matéria de instalação. A responsabilidade do fabricante não pode ser comprometi da no caso de incumprimento das normas 
de instalação em vigor no respecti vo país.

• Para qualquer outra ação diferente da simples conservação pelo uti lizador descrita neste manual, o produto deve ser conservado 
por um profi ssional qualifi cado.

• Toda instalação e/ou uti lização incorreta pode provocar prejuízos materiais ou corporais graves (podendo causar a morte), 
• Todo material, mesmo com porte e embalagem pagos, é transportado por conta e risco do desti natário. Este deve mencionar as 

suas reservas na guia de entrega do transportador se constatar danos provocados durante o transporte (confi rmação dentro de 
48 horas por carta registada ao transportador). No caso de um aparelho contendo fl uido frigorígeno, se ti ver sido inverti do, emiti r 
reservas por escrito junto do transportador.

• No caso de um mau funcionamento do aparelho: não tentar reparar por si mesmo o aparelho, e contatar um técnico qualifi cado.
• Consultar as condições de garanti a para os valores detalhados de equilíbrio da água, tolerados para o funcionamento do aparelho.
• Toda desati vação, eliminação ou contorno de um dos elementos de segurança integrados ao aparelho anula automati camente a 

garanti a, assim como a uti lização de peças de substi tuição provenientes de um fabricante terceiro não autorizado.
• Não vaporizar insecti cida nem outro produto químico (infl amável ou não) sobre o aparelho, porque esses produtos podem 

deteriorar a carroçaria e provocar um incêndio.
• Os aparelhos Zodiac® do ti po bombas de calor, bombas de fi ltração, fi ltros são compatí veis com a maioria dos sistemas de 

tratamento da água para piscinas.
• Não tocar no venti lador nem nas peças móveis e não inserir objetos ou os seus dedos na proximidade das peças móveis quando 

o aparelho esti ver em funcionamento. As peças móveis podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte.
ESPECIFICIDADES "Robots limpadores de piscina"
• O robot deve funcionar numa água de piscina cuja temperatura seja compreendida entre 15°C e 35°C.
• Para evitar qualquer ferimento ou danos causados ao robot limpador, não fazer funcionar o robot fora da água.
• Para evitar qualquer risco de ferimento, os banhos são proibidos quando o robot esti ver dentro da piscina.
• Não uti lizar o robot quando fi zer uma cloração de choque na piscina.
• Não deixar o robot sem vigilância durante um período prolongado.

ESPECIFICIDADES "Robots limpadores de piscina Polaris®"
• Não manusear o robot durante o seu funcionamento, salvo aquando da verifi cação da velocidade da roda.

AVISO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE UM ROBOT NUMA PISCINA COM REVESTIMENTO DE VINIL: 
• Antes de instalar o seu novo robot de limpeza, examine atentamente o revesti mento da sua piscina. Se o liner esti ver desgastado 

em certos pontos, ou se observar cascalhos, pregas, raízes ou corrosão provocada por metal na face inferior do liner, ou se 
observar que o suporte (fundo e paredes) está deteriorado, não instalar o robot antes de efetuar as reparações necessárias ou 
fazer substi tuir o liner por um profi ssional qualifi cado. O fabricante não poderá em caso algum ser responsabilizada pelos danos 
causados ao liner.

• A superfí cie de certos revesti mentos em vinil com moti vos é parti cularmente sensível e pode desgastar-se rapidamente e os 
moti vos podem desaparecer com o contato de objetos como escovas de limpeza, brinquedos, boias, distribuidores de cloro e 
limpador automáti co de piscina. Os moti vos de certos revesti mentos em vinil podem ser gravemente arranhados ou desgastados 
por simples fricção, como por uma escova de piscina. A cor do moti vo pode igualmente esmaecer durante a uti lização ou no 
caso de contato com os objetos presentes na piscina. Os moti vos apagados, o desgaste ou as arranhaduras dos revesti mentos 
em vinil não envolvem a responsabilidade do fabricante, das suas empresas afi liadas ou das suas fi liais, e não são cobertos pela 
garanti a limitada.

PT
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• Antes de qualquer ação sobre o aparelho, é imperati vo que tome conhecimento deste manual 
de instalação e uti lização, assim como do documento "segurança e garanti a" entregue com o 
aparelho, sob pena de danos materiais, de lesões graves, ou mesmo mortais, assim como da 
anulação da garanti a.

• Conservar e transmiti r estes documentos para uma consulta ulterior ao longo da vida do 
aparelho.

• É proibido difundir ou modifi car este documento por qualquer meio que seja sem a autorização 
da Zodiac®.

• A Zodiac® faz evoluir constantemente os seus produtos para melhorar a sua qualidade, as 
informações conti das neste documento podem ser modifi cadas sem aviso prévio. 

Conselho: para facilitar o contato com o seu revendedor
Anotar as coordenadas do seu revendedor para as encontrar mais facilmente, e completar as informações 
sobre o "produto" no verso do manual, estas informações ser-lhe-ão pedidas pelo seu revendedor.
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 ❶ Característi cas

   1.1 I  Descrição

1 x vermelho

1 x azul

1

Instalados no robot

A Robot 

B Caixa de fi ltração - todos os detritos

C Caixa de fi ltração - detritos fi nos

D Conjunto de tubos

E Filtro em linha

F União de acoplamento rápido

F1 Válvula de descompressão

G União mural universal (UWF®)

H Discos redutores de caudal (1 azul e 1 vermelho)

I Porca para a fi xação no robot

J Conetor para a fi xação no robot

K Flutuadores de tubo

L Tornéis rotati vos

M Pneu traseiro PosiTrax® para os revesti mentos escorregadios 
(Azulejos, fi bra de vidro,...)

: Fornecido    

: Disponível como opção

PT
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   1.2 I  Característi cas técnicas e identi fi cação

 1.2.1 Característi cas técnicas

Fonte de energia Dispositi vo de sobrepressão acoplado à fi ltração
Potência mínima exigida do dispositi vo 
de sobrepressão 

1 CV (se a distância do local técnico for < a 15 metros)
1,5 CV ou mais (se a distância do local técnico for > a 15 metros)

Pressão de funcionamento 3,45 - 3,59 bar

Comprimento do tubo 9,60 metros 

Largura da boca de aspiração (cm) 7 cm

 1.2.2 Identi fi cação do robot

: Fecho tampa de acesso aos fi ltros

: Escovas

: Pneus

: Alça de transporte e de saída de água

: Rodas motrizes dianteiras

: Rodas motrizes traseiras

: Fixação do conetor para o tubo 

: Ajuste do jato de propulsão (direção do robot)

: Ajuste do caudal do jato de propulsão

 1.2.3 Identi fi cação do tubo

1

Tomada de aspiração

Robot

: Filtro em linha 

: União de acoplamento rápido
1 : Válvula de descompressão

: Conetor para a fi xação no robot

: Flutuadores do tubo espaçados de 30 a 90 cm

: Tornéis 
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 ❷ Instalação

   2.1 I  Preparar a piscina

• Para um funcionamento óti mo, a água da piscina deve respeitar as seguintes condições:

Temperatura da água Entre 15°C e 35°C
pH Entre 6.8 e 7.6

Cloro < 3 mg/l

• Colocar em funcionamento a bomba de fi ltração, autorizar a iniciação.
• Colocar em funcionamento o dispositi vo de sobrepressão. Purgar o circuito da água durante 5 minutos.
• Parar a bomba de fi ltração e o dispositi vo de sobrepressão.
• Quando a piscina está suja, nomeadamente aquando da primeira instalação do robot, reti rar os detritos muito 

grandes uti lizando uma escova manual e uma rede.
• Reti rar termómetros, brinquedos e outros objetos que poderiam danifi car o aparelho.

Conselho: Preservar o estado do robot
Após limpeza ou lavagem a contra-corrente, fazer funcionar o sistema de fi ltração durante ao menos cinco 
minutos antes de reconetar o robot.

   2.2 I  Princípio de instalação

: A água é aspirada pela bomba 

através dos skimmers e do ralo de 

fundo.

: A água é enviada ao fi ltro para 

ser limpa.

: A água é reenviada limpa à 

piscina através dos retornos.

: Um desvio é criado nesta 

tubagem para alimentar o 

dispositi vo de sobrepressão.

: Os robots de pressão Polaris® 

são ligados na tomada de aspiração 

transformada em retorno.

: O efeito venturi gerado pelos 

jatos transforma a entrada de 

água numa potente corrente de 

aspiração e permite a deslocação 

do robot.

PT
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   2.3 I  Conetar o tubo na tomada de aspiração

• Separar a união mural universal (UWF®) ( ) da tomada de união rápida ( ), ver etapa .
• Aparafusar a união mural universal (UWF®) ( ) com o disco redutor de caudal azul (o disco azul já está instalado) na 

abertura da tomada de aspiração, ver etapa .
• Introduzir a tomada de ligação rápida ( ) na união mural universal (UWF) ( ) rodando no senti do horário, e puxar 

para bloquear, ver etapa .

   2.4 I  Ajustar o comprimento do tubo

• A sua extremidade estando ligada à tomada de aspiração da piscina ( ), estender o tubo ( ) em todo o seu 
comprimento até ao ponto mais distante da piscina. Não incluir as escadas ou as zonas de assentos.
- A extremidade do tubo deve fi car a cerca de 15 cm do ponto mais distante (

comprimento até ao ponto mais distante da piscina. Não incluir as escadas ou as zonas de assentos.
).

- Se o tubo for demasiado curto, adicionar uma secção de tubo de alimentação com fl utuadores, um tornel e duas 
porcas de tubo, disponíveis junto do seu revendedor. Ajustar ao comprimento correto.

• Para evitar possíveis ferimentos, uti lizar uma ferramenta apropriada, como tesouras do 
tamanho adequado, e ter cuidado ao cortar o tubo.

• Cortar o tubo de maneira a que fi que a cerca de 15 cm do ponto da piscina mais afastado da tomada de aspiração
( ).

Deslocar o tubo em torno da piscina para determinar o ponto mais distante.

Cortar a 15 cm do 
ponto mais distante
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   2.5 I  Instalar o conetor no tubo

• Posicionar a porca ( ) na extremidade do conetor ( ), ver imagem .
• Inserir o tubo no conetor, ver imagem . Água pode ser uti lizada para lubrifi car o tubo;
• Apertar fi rmemente a porca em torno do tubo, ver imagem .

iiii

   2.6 I  Conetar o tubo ao robot e posicionar os fl utuadores

• Inserir o conetor ( ) no robot. Rodar no senti do horário para bloqueá-lo.
• Posicionar o primeiro fl utuador de tubo ( ) contra o conetor.
• Deslizar os fl utuadores no tubo para posicioná-los. A distância recomendada entre cada fl utuador está compreendida 

entre 30 e 90 cm, ver “1.2.3 Identi fi cação do tubo".

PT
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❸ Uti lização

   3.1 I  Verifi car a velocidade óti ma de rotação da roda

Antes de colocar o robot em funcionamento, verificar que a velocidade de rotação da roda (rpm) está correta. Para uma 
perfeita eficácia, o robot deve funcionar entre 28 e 32 rpm. Manter o robot imerso para contar exatamente o número 
de rotações da roda.

• Colocar em funcionamento a bomba de filtração, e deixá-la iniciar-se.
• Colocar em funcionamento o dispositivo de sobrepressão, o robot começará a mover-se.
• Com as duas bombas em funcionamento, puxar pelo tubo para levar o robot até a linha de água.
• Manter o robot utilizando a pega para que permaneça imerso.

• Uti lizar sempre a pega para elevar o robot de limpeza e ter cuidado para evitar um eventual agarramento 
do cabelo quando se curvar.

• O botão de abertura da tampa marcada com o logoti po Polaris® não é uma pega.

• Utilizar como indicador o logotipo Polaris® que se encontra na roda dianteira esquerda para contar as rotações 
completas efetuadas pela roda durante um minuto. Se as rodas mudarem de direção durante a cronometragem, 
recomeçar a contagem.

• Se a velocidade de rotação da roda não atingir o intervalo desejado entre 28 e 32 rpm, seguir as etapas "3.1.1 Se o 
caudal de água for insufi ciente (menos de 28 rpm)" ou “3.1.2 Se o caudal de água for excessivo (mais de 32 rpm)".

rpm

Manter o robot imerso para 
contar exatamente o número 
de rotações por minuto.

Número de 
rpm

< 28

28 < 32

> 32

Caudal de água insufi ciente, ver "3.1.1 Se o caudal de água for 
insufi ciente (menos de 28 rpm)"

Caudal de água correto,

Caudal de água demasiado elevado, ver “3.1.2 Se o caudal de 
água for excessivo (mais de 32 rpm)"
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3.1.1 Se o caudal de água for insufi ciente (menos de 28 rpm)

• Verificar a montagem do filtro em linha ( ) e retirar os detritos, ver “4.2 I  Limpar a malha do fi ltro em linha".
• Verificar os tubos e as uniões para detetar fugas que poderiam provocar uma perda de pressão da água.
• Verificar os tornéis rotativos ( ) procurando uma fuga ou pulverização excessiva. Verificar que a seta que indica o 

sentido de escoamento da água ( ) está devidamente orientada para o robot.

• Antes de proceder às seguintes verificações, assegurar-se de ter parado o dispositivo de sobrepressão 
e a bomba de filtração.

• Limpar o skimmer, o filtro e o cesto da bomba, retirando os detritos.
• Retirar o disco redutor de caudal azul ( ) da união mural universal (UWF®) ( ), ver “2.3 I  Conetar o tubo na 

tomada de aspiração".

 3.1.2 Se o caudal de água for excessivo (mais de 32 rpm)

• Antes de proceder às seguintes verificações, assegurar-se de ter parado o dispositivo de sobrepressão 
e a bomba de filtração.

• Substituir o disco redutor de caudal azul pelo disco redutor de caudal vermelho ( ).
• Desapertar a válvula de descompressão até que a velocidade de rotação da roda esteja entre 28 e 32 rpm.

• A válvula de descompressão só deve ser ajustada se um redutor esti ver instalado.

1

PT
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   3.2 I  Ajustar a deslocação do robot (se necessário)

Quando funciona corretamente, o robot aspira, varre e esfrega todas as superfí cies da piscina de forma aleatória. A 
capacidade de subir nas paredes depende da forma da piscina e da pressão ou do caudal da água. O robot sobe melhor 
nas piscinas sem ângulos agudos ou curvas na transição entre o fundo e a parede da piscina. Ajustar o robot para um 
perfeito funcionamento, se necessário.

 3.2 I Ajuste do jato de propulsão

Empurra o limpador para
a

direita

Em
pu

rra
o

lim
pa

do
r p

ara
a esquerda

Diminui a subida

Melhora a subida

339

12

6

O jato de propulsão determina a direção do robot. 
A posição padrão do jato é a 3h. No entanto, outras 
posições podem melhorar a cobertura do robot, 
segundo a piscina.

Se necessário, uti lizar uma ferramenta para 
desbloquear a porca de secção quadrada, ajustar a 
posição do jato e reapertar para a tornar segura.

 3.2.2 Ajuste do caudal do jato de propulsão

Ajustar o caudal uti lizando uma chave de 
parafuso.

Diminuir caudal

Aumentar o caudal
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❹ Conservação

   4.1 I  Limpar as caixas de fi ltração

• A performance do aparelho pode diminuir se o fi ltro esti ver cheio ou sujo. 
• Limpar o fi ltro com água limpa após cada ciclo de limpeza.

• Premir o botão de abertura da tampa, ver etapa ; 
• Levantar a pega para reti rar as caixas de fi ltração, ver etapa ; 
• Reti rar as caixas de fi ltração pressionado o botão de pressão, ver etapa ; 
• Separar a caixa de fi ltração para detritos fi nos da caixa de fi ltração de uso geral, ver etapa ; 
• Reti rar os detritos e enxaguar as caixas de fi ltração com água limpa, ver etapa . 

• Em caso de colmatagem do fi ltro, limpá-lo com uma solução ácida (vinagre branco por exemplo). É 
recomendado fazê-lo pelo menos uma vez por ano, porque o fi ltro se colmata se não for uti lizado durante 
vários meses (período de invernada).

PT
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   4.2 I  Limpar a malha do fi ltro em linha

• Parar o dispositi vo de sobrepressão;
• Desapertar a tampa do fi ltro em linha, ver etapa ; 
• Separar o corpo do fi ltro em linha da tampa, ver etapa ; 
• Reti rar a malha do fi ltro, ver etapa ;
• Lavar com água limpa, ver etapa .

   4.3 I  Armazenagem e invernagem

Para evitar falhas ou danos prematuros, nunca armazenar o robot de limpeza exposto à luz solar direta.

• Reti rar o robot da piscina e esvaziar toda a água do robot (as deteriorações ligadas ao gelo não são cobertas pela 
garanti a).

• Limpar o robot e os tubos com água limpa, e deixar secar.
• Armazená-los num lugar seco, fora de gelo, e protegido dos raios diretos do sol.
• Reti rar a tomada de união rápida (UWF®) ( ) da tomada de aspiração uti lizando a união de acoplamento rápido 

( ), desaparafusar puxando. Se necessário, uti lizar a chave de desmontagem disponível junto do seu revendedor.
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❺ Resolução de problemas

• Antes de contatar o seu revendedor, recomendamos proceder a verifi cações simples em caso 
de mau funcionamento, com o auxílio dos seguintes quadros. 

• Se o problema persisti r, contatar o seu revendedor.

   5.1 I  Comportamentos do robot

O tubo está 
embaraçado.

• Medir novamente o comprimento do tubo e verifi car que corresponde ao exigido pela forma 
da piscina, ver “2.4 I  Ajustar o comprimento do tubo".

• Quando o robot funciona, verifi car que os tornéis e as conexões do tubo rodam livremente.
• Assegurar-se de que o tubo fl utua. Posicionar o primeiro fl utuador contra o conetor fi xado no 

robot, depois espaçar os fl utuadores de 30 a 90 cm.
• Verifi car que a velocidade de rotação da roda esteja entre 28 e 32 rpm, ver “3.1 I  Verifi car a 

velocidade óti ma de rotação da roda".
• Estender o tubo ao sol em todo o seu comprimento para que recupere a sua forma inicial.

O robot fi ca 
bloqueado nos 
degraus ou outros 
obstáculos durante 
mais de 3 minutos.

• Verifi car que a velocidade de rotação da roda esteja entre 28 e 32 rpm, ver “3.1 I  Verifi car a 
velocidade óti ma de rotação da roda".

• Reti rar os detritos das caixas de fi ltração, e limpá-las se necessário.
• Assegurar-se de que o tubo fl utua. Posicionar o primeiro fl utuador contra o conetor fi xado no 

robot, depois espaçar os fl utuadores de 30 a 90 cm.
• Ajustar o jato de propulsão, ver “3.2 I Ajuste do jato de propulsão".
• Reti rar tudo o que pode consti tuir um obstáculo à deslocação do robot.
• Instalar uma válvula de recuo, disponível junto do seu revendedor. Porcas e um tornel podem 

ser necessários. Posicionar a válvula de segurança e o seu fl utuador de tubo adjacente de 1,8 
a 2,4 m do robot.

O jato de propulsão 
molha fortemente 
a zona em torno da 
piscina.

• Verifi car a posição do jato de propulsão (ver “3.2 I Ajuste do jato de propulsão") e ajustar o 
seu caudal se necessário (ver “3.2.2 Ajuste do caudal do jato de propulsão").

O robot não limpa 
toda a piscina.

• Medir novamente o comprimento do tubo e verifi car que corresponde ao exigido pela forma 
da piscina, ver “2.4 I  Ajustar o comprimento do tubo".

• Ajustar o jato de propulsão para melhorar a cobertura , ver “3.2 I  Ajustar a deslocação do 
robot (se necessário)".

O robot está lento, 
parece menos 
potente que o 
habitual ou não se 
move.

• Verifi car que a velocidade de rotação da roda esteja entre 28 e 32 rpm, ver “3.1 I  Verifi car a 
velocidade óti ma de rotação da roda".

• Reti rar os detritos das caixas de fi ltração, e limpá-las se necessário.
• Reti rar os detritos da malha do fi ltro em linha e limpá-la se necessário, ver “4.2 I  Limpar a 

malha do fi ltro em linha".
• Limpar o cesto do skimmer, o cesto da bomba e o fi ltro da piscina.
• Verifi car os tubos e as uniões para detetar fugas que poderiam provocar uma perda de 

pressão da água.

O robot não sobe 
pelas paredes.

• Verifi car que a velocidade de rotação da roda esteja entre 28 e 32 rpm, ver “3.1 I  Verifi car a 
velocidade óti ma de rotação da roda".

• Assegurar-se de que o tubo fl utua. Posicionar o primeiro fl utuador contra o conetor fi xado no 
robot, depois espaçar os fl utuadores de 30 a 90 cm.

• Reti rar os detritos das caixas de fi ltração, e limpá-las se necessário.
• Ajustar o jato de propulsão para melhorar a cobertura , ver “3.2 I  Ajustar a deslocação do 

robot (se necessário)".
• Para os revesti mentos escorregadios (azulejos, fi bra de vidro, etc...), substi tuir os dois 

pneus traseiros por pneus PosiTrax® para uma melhor aderência (disponíveis junto do seu 
revendedor), ver “1.2.2 Identi fi cação do robot".

O robot não adere 
sufi cientemente 
aos revesti mentos 
escorregadios 
(azulejos, fi bra de 
vidro, etc...) 

• Para os revesti mentos escorregadios (azulejos, fi bra de vidro, etc...), substi tuir os dois 
pneus traseiros por pneus PosiTrax® para uma melhor aderência (disponíveis junto do seu 
revendedor), ver “1.2.2 Identi fi cação do robot".

PT



ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac Internati onal, S.A.S.U., used under license.
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Votre revendeur 
Your retailer 

Modèle appareil 
Appliance model

Numéro de série 
Serial number

Pour plus d’informati ons, enregistrement produit et support client : 
For more informati on, product registrati on and customer support:  

www.zodiac.com
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