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INTEX® GEBRUIKSAANWIJZINGEN
OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER  

Model CL1704
MAX. WATER TEMPERATUUR 35°C

ALVORENS DIT ARTIKEL TE GEBRUIKEN, LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN VOLG ZE OP

• Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene. Dit product is geen 
speelgoed. 

• Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, zorg er altijd voor dat de
 instructies worden opgevolgd en dat het apparaat alleen gebruikt wordt door personen die dit
 veilig doen en zich bewust zijn van eventuele risico’s. 
• Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken. 
• Het apparaat mag alleen van een zeer lage veiligheidsspanning worden voorzien die met de spanning 

op het typeplaatje van het apparaat overeenstemt. 
• Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
• Deze zwembadreiniger creëert zuigkracht. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit 

de buurt van de openingen en bewegende onderdelen.
• Gebruik het toebehoren en de reserveonderdelen alleen zoals aangegeven in deze handleiding.
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u dit product gedurende een lange periode niet zult 

gebruiken.
• Laat dit product nooit in het water achter wanneer het is uitgeschakeld of de batterijen leeg zijn.
• Gebruik dit product niet voor het openen van uw zwembad (begin van het seizoen). Dit product is 

alleen ontworpen om uw zwembad of spa regelmatig te onderhouden. Gebruik het niet voor het 
reinigen van langdurig opgehoopt en hardnekkig vuil zoals aan het begin van het zwembadseizoen.

• Dit product is ontworpen voor gebruik onder water. Het moet worden ondergedompeld om juist te 
werken. Gebruik dit product niet als een stofzuiger voor algemene doeleinden.

• Gebruik dit product niet zonder de filterzak en/of behuizing.
• Zuig geen scherpe voorwerpen op, deze kunnen de filterzak beschadigen.
• uig geen giftige stoffen, brandbare of ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, op en werk niet in een 

omgeving waar er explosieve of brandbare dampen aanwezig zijn.
• Laat geen voorwerp in een opening van dit apparaat vallen of steek er niets in. Houd alle openingen 

vrij van bladeren, vuil of andere stoffen die de waterstroom kunnen beperken.
• Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór reiniging, onderhoud of 

vervanging van de filterzak.
• Houd de USB-laadkabel uit de buurt van scherpe voorwerpen en warme oppervlakken.
• Laad het product niet op met een beschadigde USB-laadkabel en/of een beschadigde lader.
• Laad het product op in een schone en droge binnenruimte. Stel het product tijdens het opladen niet 

bloot aan regen of extreme temperaturen en raak het niet met natte handen aan. Laad het product 
nooit op wanneer het in werking is.

• Dit product is uitgerust met afgedichte oplaadbare nikkel-metaalhydride (NI-MH) batterijen. Na 
gebruik dit apparaat niet wegwerpen in de reguliere afvalbak, container, of d.m.v. verbranding daar 
de ingebouwde batterij kan gaan lekken of exploderen. Gooi de batterijen altijd volgens de lokale 
voorschriften weg.

• La pompa deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.
 
VOLG DEZE REGELS EN ALLE INSTRUCTIES OM SCHADE AAN BEZIT OF ANDERE VERWONDING 
TE VOORKOMEN.

WAARSCHUWING
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ONDERDELEN LIJST

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

1
2

3

4

5

9

10

8

76

NR. OMSCHRIJVING AANTAL SPARE PART NR.
1 BEHUIZING MET NIET VERVANGBARE BATTERIJ 1 12271
2 FILTERZAK MET PAKKING 1 12278
3 AFSLUITING BEHUIZING 1 12277
4 GROTE STOFZUIGBORSTEL 1 12274
5 ZUIGMONDSTUK 1 12275
6 BORSTEL VOOR ZUIGMONDSTUK 1 12276
7 MICRO-FILTERZAK 1 12279
8 USB-LAADKABEL 1 12269
9 ALUMINIUM TELESCOOPBUIS 1 10637

10 BUISKOPPELSTUK 1 12270

Algemeen:
• Lader niet meegeleverd. Gebruik alleen een compatibele standaard USB-lader (smartphone 

of tablet) met een uitgangsspanning van 5-5.2V DC, 1A.
• Het duurt circa 8-10 uur voordat het apparaat volledig is opgeladen. U kunt het apparaat 

vervolgens circa 40-50 minuten gebruiken.
• Zorg dat de laadaansluiting op het product droog is voordat u start met opladen.

De batterij opladen:
1. Sluit het ander uiteinde van de USB-kabel aan op een 

USB-aansluiting van de lader en steek de stekker van de 
lader vervolgens in een stopcontact.

2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel (8) aan op de 
laadaansluiting van de behuizing (1).  Zie figuur 1.

 Het controlelampje brandt.

Installatie:
1. Plaats de filterzak met pakking (2) in de behuizing(1). Zie 

figuur 2.1.
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Fig 1
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4. Maak de aluminium buis (9) vast door de veerknoppen in te drukken en de buis 
vervolgens in de handgreep van de behuizing (1) in te brengen. Controleer of de knoppen 
in de gaten “klikken”. Pas de lengte van de buis aan door elk deel los te maken, uit te 
trekken en vervolgens opnieuw vast te zetten. Zie figuur 5.

 Opzionale: Het meegeleverd buiskoppelstuk (10) kan tevens met andere groottes van 
verlengbuizen worden gebruikt.

 Voor het opzuigen van fijne deeltjes, breng de micro-filterzak (7) in de filterzak (2) voordat 
u de filterzak (2) in de behuizing (1) plaatst. Zie figuur 2.2.

2. Plaats de afsluiting (3) op de behuizing (1). Draai de afsluiting (3) met de klok mee om de 
behuizing goed af te sluiten. Zie figuur 3.

3. Plaats de gewenste zuigmond op de afsluiting van de behuizing. Zie figuur 4. 
 Nota: De ribbel op het deksel van de behuizing (3) stemt overeen met de groef op het 

uiteinde van de stofzuigborstel (4) of het zuigmondstuk (5).
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In gebruik nemen:
1. Plaats de zwembadreiniger in het water en stel de schakelaar in op “1”.

2. “Veeg” voorzichtig over het oppervlak van de spa of het zwembad om het vuil te 
verwijderen.

3. Controleer en ledig de filterzak/micro-filterzak regelmatig tijdens en na elk gebruik.
4. Voer bovenstaande vermelde installatiestappen omgekeerd uit om de filterzak/
 micro-filterzak te verwijderen en te ledigen.   
 Nota: Spoel de behuizing, deksel en filterzakken af met behulp van een tuinslang voordat 

u het product opnieuw in elkaar zet.

Onderhoud en winterstalling:
1. Schakel de reiniger uit voordat u het reinigt of onderhoudt. Controleer alle onderdelen 

regelmatig op schade. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
2. Voer de installatiestappen omgekeerd uit om de reiniger uit elkaar te halen. Reinig alle 

onderdelen met water, en zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het 
product opbergt.

3. Berg het artikel en toebehoren op in een droge ruimte bij een temperatuur 
 tussen 0º – 40ºC (32º – 104ºF).
4. Gebruik de originele doos om het product in op te bergen.

PROBLEEM OPLOSSING

DE REINIGER WERKT 
NIET

• Laad het apparaat op en schakel vervolgens in. Controleer 
of het apparaat op “1” is ingesteld.

• Houd de behuizing onder water.
BEPERKTE 
ZUIGKRACHT

• Kies een gepaste filterzak en installeer de filterzak(ken) op 
een juiste manier.

• Controleer en ledig de filterzak(ken) regelmatig tijdens en na 
elk gebruik.

• Controleer of er zich zand of vuil in de reiniger bevindt.
• Neem contact op met Intex service-centrum.

DE BATTERIJ WORDT 
NIET OPGELADEN

• Controleer of de lader een uitgangsspanning van 5-5.2V ± 0,1, 
1A heeft.

• Sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op een 
   USB-aansluiting van de lader en steek de stekker van de 

lader eerst in een stopcontact. Sluit vervolgens het ander 
uiteinde van de USB-kabel aan op de laadaansluiting van de 
behuizing.

• Breng de USB-kabel stevig in en controleer of het 
   controlelampje brandt.

De reiniger werkt alleen wanneer deze in water is ondergedompeld. Water dat langs de 
zijkant van de behuizing stroomt, geeft aan dat het product in werking is. 

BELANGRIJK
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VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE
Uw OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER is vervaardigd uit de materialen van 
de hoogste kwaliteit en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden 
vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie is enkel toepasbaar op de OPLAADBARE 
HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw 
consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, 
zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze 
Beperkte Garantie is niet overdraagbaar en geldt gedurende 1 (één) jaar na aankoopdatum in 
de winkel. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient 
te worden overlegd ingeval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet 
geldig.

Als u vermoedt dat gedurende bovengenoemde periode van 1 (één) jaar uw eventuele klacht terug 
te voeren is op een fabricagefout, neem dan contact opnemen met het juiste service center, te 
vinden in de lijst met service centers. Intex Service zal de klacht met u bespreken en u eventueel 
vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie zal het product 
kosteloos gerepareerd worden of vervangen voor hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex 
bepalende factor). 

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. 
Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk 
jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door 
OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER van welke aard dan ook. Het is mogelijk 
dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens 
bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen 
mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:
• Indien OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER is onderworpen aan nalatigheid, 

abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, 
ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;

• Indien OPLAADBARE HANDBEDIENDE ZWEMBADREINIGER onderhevig is aan schade 
veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt 
tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, 
vrieskou, regen en andere natuurkrachten;

• Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met 
artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of.

•   Indien er aanpassingen, reparaties of demontage van OPLAADBARE HANDBEDIENDE 
ZWEMBADREINIGER zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex 
service.

Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig 
op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw OPLAADBARE HANDBEDIENDE 
ZWEMBADREINIGER. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de 
aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.
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