
         AVISO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia e siga todas as instruções contidas neste manual e no equipamento. Caso contrário, você pode
sofrer ferimentos graves ou fatais.

           ATENÇÃO!

- Este dispositivo não é um BRINQUEDO. Mantenha as crianças afastadas deste aspirador de
piscina e dos seus acessórios.

- As crianças não devem usar este produto.
- Este aspirador de piscina não foi concebido para ser utilizado por pessoas com deficiências

físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham
recebido instruções sobre o dispositivo e sejam supervisionadas pela pessoa responsável pela sua segurança

- Certifique-se de que o F3000 esteja completamente submerso na água antes de usá-lo. O nível
mínimo de água necessário para usar o dispositivo deve estar acima do botão liga / desliga do aspirador na
posição vertical. O uso do F3000, se não estiver devidamente submerso na água, pode danificar a unidade e
anular a garantia.

- A profundidade máxima na qual o dispositivo pode ser usado é de 3 metros.
- Temperatura máxima da água entre 5ºC a 35ºC
- NÃO use tomadas elétricas.
- Conecte o adaptador externo a uma fonte de energia por meio de um plugue elétrico doméstico

(RCD, por sua sigla em inglês). Se você tiver alguma dúvida, consulte um eletricista profissional qualificado.
- Não use este aspirador de piscina se detectar algum dano.
- Substitua as partes danificadas assim que possível. Você deve usar apenas peças certificadas pelo

distribuidor ou pelo fabricante.
- Desative o dispositivo, desconecte o adaptador externo da fonte de alimentação e desconecte o

adaptador externo da base de carregamento antes de remover o F3000 da base de carregamento.
- Desconecte o F3000 da fonte de alimentação antes de realizar qualquer operação de manutenção

do usuário, como a limpeza do filtro.
- Retire o aspirador de piscina da base de carga e certifique-se de que está desligado antes de

manusear o produto.

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tensão de carga: 12,6 Vcc, 1000 mA

Batería: Recarregável de íon-lítio, 4000 mAh, 11,1 Vcc, 44,4 W
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- A bateria instalada é uma bateria recarregável de íon-lítio. Você nunca deve tentar substituir a
bateria.

- O aspirador da piscina só deve ser utilizado com o adaptador externo fornecido com este produto.
- Você não deve usar este aspirador de piscina se houver pessoas na água.
- NÃO use este aspirador de piscina sem uma tampa cônica de filtro / filtro intacta instalada, caso

contrário a garantia será anulada.
- Perigo de aprisionamento por sucção: Este F3000 gera sucção. Não permita que o seu cabelo,

corpo ou roupas soltas entrem em contato com o orifício de aspiração do aspirador da piscina quando este
estiver em funcionamento.

- Nunca insira partes do corpo, roupas ou outros objetos nas aberturas e partes móveis do aspirador
de piscina.

- NÃO use este aspirador de piscina para recolher substâncias tóxicas, líquidos inflamáveis ou
combustíveis como gasolina, ou perto de gases explosivos ou inflamável.

- Nunca tente desmontar o limpador de piscina.
- Não tente, em nenhuma circunstância, desmontar o F3000 e substituir o impulsor, o motor e a

bateria.
- Nunca insira qualquer objeto para tocar na hélice.

Adaptador externo e base de carregamento:

- Apenas para uso interno.
- Utilize apenas o adaptador externo e a base de carregamento para recarregar a bateria do

aspirador da piscina fornecida na mesma embalagem.
- O adaptador externo e a base de carregamento não devem ser usados ao ar livre, nem expostos a

chuva, umidade, calor ou qualquer líquido.
- Mantenha o adaptador externo e a base de carregamento fora do alcance de crianças.
- Nunca use o adaptador externo ou base de carregamento se detectar qualquer dano.
- NÃO pegue o adaptador externo ou a base de carregamento com as mãos molhadas.
- Enquanto o dispositivo estiver carregando, NÃO mexa no aspirador da piscina, no adaptador

externo ou na base de carregamento, com as mãos molhadas e sem sapatos.
- Mantenha o adaptador externo desconectado da energia elétrica quando não estiver sendo usado.
- Não tente abrir o adaptador externo ou a base de carga.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu representante

de serviço ou um profissional qualificado, a fim de evitar qualquer perigo.
- Certifique-se de que o aspirador de piscina e a base de carga estejam completamente secos antes

de iniciar a recarga.

         CUIDADO!

- Este aspirador de piscina foi concebido apenas para ser utilizado debaixo de água; Não é um
aspirador de uso geral. NÃO tente usá-lo para limpar uma superfície que não seja a sua piscina / spa.

- Você deve usar somente acessórios originais fornecidos com este produto.
- NÃO use este aspirador de piscina logo após aplicar o tratamento de choque na piscina.

Recomenda-se deixar a água da piscina circular por pelo menos 24 a 48 horas.
- Não é recomendado usar este F3000 simultaneamente com outro aspirador ou limpador de

piscina.
- Evite pegar objetos duros e afiados com este dispositivo. Eles podem danificar o aspirador de

piscina e o filtro.
- Tenha cuidado ao limpar as escadas da piscina.
- Somente a base de carregamento deve ser usada para os fins especificados neste manual.
- Para evitar danos ao adaptador externo e ao cabo, não transporte o aspirador da piscina pelo cabo

nem puxe o cabo para desconectá-lo da fonte de alimentação e do produto.
- Recarregue o aspirador da piscina numa área interna limpa e seca, com boa ventilação e com uma

temperatura ambiente entre 5ºC a 35ºC.
- NÃO deixe o carregamento do F3000 por mais de 20 horas.
- Se você não for usar o aspirador de piscina por um longo período de tempo, separe-o da base de

carregamento e use um pano úmido para limpar e secar o aspirador de pó e seus acessórios. Certifique-se
de carregar totalmente o vácuo da piscina antes de guardá-lo. Armazene-o em uma área bem ventilada, livre
de luz solar, calor, fontes de ignição e produtos químicos para a piscina, fora do alcance das crianças. Nunca
deixe o vácuo conectado à piscina se você for guardá-lo por um longo período de tempo. Recarregue o vácuo
da piscina a cada três meses.

As advertências e precauções acima podem não incluir todas as situações possíveis de risco
e / ou ferimentos graves. Os proprietários de piscinas / spa devem sempre ter muito cuidado e bom senso
ao usar o produto.
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          ATENÇÃO!

- Enquanto o dispositivo estiver carregando, NÃO mexa no aspirador de piscina, no adaptador externo
ou na base de carregamento, com as mãos molhadas e sem sapatos.

- Conecte o adaptador externo à fonte de alimentação usando um plugue elétrico doméstico alimentado
por IDR com sensibilidade de 30mA

- Carregue o aspirador de piscina usando o adaptador externo original fornecido.
- NÃO use tiras de energia elétrica.
- Carregue totalmente a bateria antes de usá-la pela primeira vez.
- A recarga deve ser realizada em área interna, seca, bem ventilada e livre de luz solar, crianças, calor,

fontes de ignição e com temperatura ambiente entre 5ºC a 35 ºC.
- Desligue sempre o adaptador externo da fonte de alimentação quando o carregamento estiver

concluído.
- Não deixe o carregamento do F3000 por mais de 20 horas.
- Desligue o dispositivo imediatamente e desconecte o adaptador externo da fonte de alimentação se

detectar qualquer uma das seguintes condições:
- Odor excessivo ou incomum;
- Calor excessivo;
- Deformação, rachaduras ou vazamentos
- Fumaça.

PRIMEIROS PASSOS

         AVISO IMPORTANTE: Recarregue totalmente o vácuo da piscina antes de usá-lo pela primeira vez.

Carregando a bateria

         ATENÇÃO!

- A recarga deve ser feita em área interna, bem ventilada e livre de luz solar, crianças, calor, fontes
de ignição e com temperatura ambiente entre 5ºC a 35ºC.

- Nunca use o adaptador externo ou base de carregamento se detectar qualquer dano.
- Use somente o adaptador externo original fornecido com o produto.
- Certifique-se de que o F3000 e a base de carga estejam limpos e secos antes de instalá-los.

1- Gire a trava (de cada lado) no sentido anti-horário até que ela aponte para o ponto verde (posição
destravada) para destravar e soltar a tampa traseira do compartimento transparente.

2- Coloque a tampa traseira (de cabeça para baixo, com o botão liga / desliga voltado para cima) em
uma superfície plana. Alinhe e deslize o gancho da base de carga para o entalhe lateral na parte inferior da
tampa traseira até que ele pare. Certifique-se de que as placas de contato estejam em contato. Ligue o
conector fêmea do adaptador externo para o soquete de carregamento localizado no final da base de
carregamento
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- Certifique-se de que o F3000 esteja desconectado antes de carregar.
- Conecte o adaptador externo à fonte de alimentação. Quando o F3000 começar a carregar, a luz

indicadora no adaptador externo ficará vermelha. Geralmente, leva de 5 a 6 horas para obter uma carga
completa. A luz indicadora ficará verde quando o F3000 estiver quase totalmente carregado.

          ATENÇÃO!

Se o motor emitir ruído, desligue o dispositivo imediatamente pressionando o botão liga / desliga. Caso
contrário, isso poderia causar danos às vedações do eixo / motor, portanto, a garantia seria anulada.

          ATENÇÃO!

Carregue totalmente o aspirador da piscina (5 a 6 horas) antes de usá-lo pela primeira vez.
- Quando o carregamento estiver concluído, desconecte o adaptador externo da fonte de alimentação e

desconecte o conector da base de carregamento.
- Separe a base de carga do F3000.
Sob condições normais, o F3000 pode ser usado até 90 minutos se tiver carga total (recarregada por 5

a 6 horas)
Para recolocar o invólucro transparente (com o filtro cônico dentro) na carcaça traseira, certifique-se de

que a trava de bloqueio dos dois lados esteja na posição destravada. Alinhe o arco levantado em ambos os
lados do alojamento transparente com as travas de bloqueio e gire o trinco no sentido horário até que ele
aponte para a marca vermelha para fixar o conjunto.

          ATENÇÃO!

O alojamento tem apenas uma posição correta. A válvula de drenagem de água deve ser posicionada
para baixo, se o F3000 for mantido horizontalmente pelo manípulo.

FATO: A bateria recarregável de íons de lítio é classificada como um produto consumível. Tem um prazo
de validade limitado e perderá gradualmente a capacidade de reter a carga. Assim, o tempo de funcionamento
do F3000 será gradualmente reduzido à medida que o F3000 é carregado e descarregado pelo seu uso.

NOTA: Deixe o F3000 desligado por cerca de 30 a 40 minutos antes de recarregar.

Montagem antes de usar

Montagem do Cabo

- Insira o cabo no aspirador de piscina, como mostrado na figura, até que o pino da alça lateral esteja
fixado no orifício de travamento da alça na tampa traseira.

- Para soltar a alça, pressione o pino lateral e puxe a alça.

Montando a cabeça de sucção

Insira a cabeça de sucção diretamente no bocal de sucção do aspirador da piscina até que ela se
instale. As abas laterais do alojamento transparente caberão nos orifícios no pivô da cabeça de
sucção.

4



          NOTA: Para substituir as escovas na cabeça de sucção, levante a extremidade e puxe-a para abrir
espaço para uma nova.

          ATENÇÃO!

No caso de piscinas revestidas de vinil ou de fibra de vidro, recomenda-se manter as escovas na
cabeça de sucção para evitar danificar a piscina.

Montagem do bocal de canto

Insira o bocal no orifício de sucção do F3000 até que as abas laterais da abertura do recipiente
transparente estejam fixas nos orifícios do bocal.

Montagem do mastro telescópico (não incluso)

Insira a extremidade (com um pino lateral) do conector do cabo no F3000, como mostrado na figura,
até que o pino lateral esteja fixado no orifício de travamento do cabo, localizado na tampa traseira. Deslize o
cabo telescópico no conector do poste até que os orifícios laterais do mastro telescópico estejam fixos nos
pinos laterais do conector do mastro. 

Para soltar o cabo telescópico, pressione os dois pinos laterais simultaneamente e puxe o mastro.

OPERAÇÃO

          ATENÇÃO!

- Não use o F3000 se detectar qualquer dano.
- É possível que manchas de óleo causadas pelo derramamento de lubrificante normalmente

aplicado ao anel de vedação sejam geradas.
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- Não use este aspirador de piscina se houver pessoas / animais de estimação na piscina.
- Certifique-se de que o F3000 esteja completamente submerso na água antes de começar a usá-lo.

O nível mínimo de água necessário para usar o dispositivo deve estar acima do botão liga / desliga do
aspirador de pó na posição vertical. O uso do aspirador de piscina, se não for devidamente imerso na água,
pode danificar a unidade e anular a garantia.

- A profundidade máxima em que o dispositivo pode ser usado é de 3 metros.
- Temperatura máxima da água: 5ºC a 35ºC
- NÃO use o F3000 sem um filtro cônico intacto instalado. O uso do vácuo da piscina sem um filtro

cônico intacto instalado anulará sua garantia.
- Perigo de aprisionamento por sucção: Este F3000 gera sucção. Não permita que seu cabelo, corpo

ou roupas soltas entrem em contato com o bocal de sucção do aspirador de pó quando estiver em operação.
- Nunca insira partes do corpo, roupas ou outros objetos nas aberturas e nas partes móveis.
- NÃO use este aspirador de piscina para recolher substâncias líquidas tóxicas, inflamáveis   ou

combustíveis, como gasolina, ou utilize o dispositivo próximo a gases explosivos ou inflamáveis.
- NÃO cubra o slot lateral da caixa quando o dispositivo estiver em operação. A hélice / motor pode

estar danificada.
- Nunca insira qualquer objeto para tocar na hélice.

          CUIDADO!

- Utilize apenas acessórios originais fornecidos com este produto.
- NÃO use este aspirador de piscina logo após aplicar o tratamento de choque na piscina.

Recomenda-se deixar a água da piscina circular por pelo menos 24 a 48 horas.
- Não é recomendável usar este F3000 simultaneamente com outro aspirador ou limpador de

piscina.
- NÃO deixe o F3000 na água quando não estiver em uso ou se houver pouca bateria, pois pode

ocorrer vazamento de água.
- Deixe o seu aspirador de piscina ao lado da sua piscina / spa. Mergulhe o F3000 em água e

pressione o botão de energia para começar a trabalhar.

          ATENÇÃO!

- Para remover o F3000 da piscina / spa, levante-o apontando para baixo para que a água contida
nele saia da válvula de drenagem. A água sairá pela cabo / conector do cabo através dos orifícios de
drenagem localizados dentro do tanque, na carcaça traseira.

          CUIDADO!

Certifique-se de que o F3000 esteja sempre apontando para baixo ao removê-lo da piscina. Caso
contrário, o conector do mastro pode dobrar e danificar o vácuo da piscina.

- Lave o aspirador da piscina com água limpa após cada utilização. NÃO use detergentes.

DRENANDO O FILTRO

          ATENÇÃO!

O uso do F3000 sem um filtro cônico instalado anulará sua garantia.
Para maximizar a eficiência da lavagem, limpe o filtro cônico antes e depois de cada uso.

         CUIDADO!

Se o F3000 estiver sendo recarregado, desconecte o adaptador externo da fonte de alimentação e
remova o vácuo da base de carregamento.

Drenagem do filtro cônico

1- Coloque o vácuo da piscina em uma superfície estável.
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2- Para destravar e remover o recipiente transparente, gire a trava (de cada lado) no sentido anti-
horário até que ela aponte para a marca verde. Separe o recipiente transparente da tampa traseira.

3- Incline a caixa transparente e verifique se a extremidade menor está voltada para cima. Em
seguida, puxe o filtro cônico e remova-o do alojamento transparente. Mantenha o filtro cônico horizontal e gire
a tampa no sentido horário para separá-lo do cone.

4- Enxague o invólucro transparente e limpe os detritos dentro do filtro cônico. Recomenda-se limpar
a rede do filtro cônico com água. Se você acha que precisa escová-lo, use uma escova macia para limpá-lo
suavemente. NÃO aplique pressão à rede.

5- Para travar a tampa no filtro cônico, alinhe a ranhura na borda da tampa com a lingueta na parte
inferior do cone. Pressione a tampa contra o cone e gire a tampa no sentido anti-horário até que ela pare.

Coloque o filtro cônico no alojamento transparente.

          CUIDADO!

Substitua o filtro cônico danificado imediatamente por um novo antes de usar o dispositivo novamente.

6- Para voltar a colocar o recipiente transparente (com o filtro cónico no seu interior) na caixa
traseira, certifique-se de que a trava de bloqueio dos dois lados esteja na posição de desbloqueado. Alinhe os
arcos levantados em ambos os lados do recipiente transparente com as travas e gire cada trava no sentido
horário até que ele aponte na direção da marca vermelha para fixar o conjunto. Atenção: O alojamento tem
apenas uma posição correta. A válvula de drenagem de água deve ser posicionada para baixo, se o vácuo for
mantido horizontalmente pelo cabo.

          Nota: Não remova a placa do filtro de drenagem. Sem ela, os detritos deixariam o compartimento de
detritos da base quando o dispositivo estiver em operação.
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MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

         NOTA:

- A bateria estará descarregada durante os períodos de armazenamento. Certifique-se de carregar
totalmente o F3000 antes de guardá-lo.

- Você deve recarregar a bateria pelo menos uma vez a cada três meses, se não for usá-la.
- Desconecte o adaptador externo do soquete e desconecte o conector do adaptador da base de

carregamento.
- Separe os acessórios do aspirador de piscina. Se necessário, lave o aspirador de piscina e seus

acessórios com água limpa. NÃO use detergente.

- Certifique-se de drenar a água da caixa traseira através dos furos na câmera que se conecta à
alça / conector do poste e através do orifício na parte traseira do gabinete.

- Certifique-se de drenar a água da alça através do orifício na parte inferior.
- Use um pano úmido para limpar e secar o aspirador da piscina e seus acessórios.
- Armazene-os em uma área bem ventilada, livre de luz solar, calor, fontes de ignição e produtos

químicos para a piscina, fora do alcance das crianças. A temperatura da sala de armazenamento deve ser
10ºC a 25ºC.

NOTA: Uma temperatura de armazenamento mais alta pode reduzir a vida útil da bateria.

         ATENÇÃO!

- Não tente desmontar o limpador da piscina.
- Não tente, em nenhuma circunstância, desmontar o limpador da piscina e substituir o impulsor, o

motor e a bateria.

         CUIDADO!

- O calor excessivo pode danificar a bateria e reduzir sua vida útil.
- A bateria fornecida com o seu aspirador de piscina dura cerca de 300 ciclos de recarga (com carga

e uso adequados). A vida útil da bateria é reduzida nas seguintes condições:
- A bateria parece danificada ou não é totalmente carregada.
- O tempo de operação da bateria foi reduzido consideravelmente. Observe e registre o tempo de

operação durante os primeiros usos (com carga total). Use esta informação como referência para comparar o
tempo de operação com baterias antigas.

- A bateria deve ser removida do F3000 antes de ser descartada.
- O F3000 deve ser desconectado da fonte de alimentação para remover a bateria.
- A bateria deve ser descartada com segurança e de acordo com as leis ou regulamentos locais.

         NOTA: A manutenção inadequada pode reduzir a vida útil da bateria e afetar sua capacidade.

ELIMINAÇÃO DA BATERIA

O seu aspirador de piscina está equipado com uma bateria recarregável de íon-lítio que não requer
manutenção e deve ser eliminada de forma adequada. Sua reciclagem é obrigatória; Entre em contato com a
autoridade local para obter mais informações.

          ATENÇÃO!

Você nunca deve tentar desmontar uma bateria.
- Remova todos os itens pessoais, como anéis, pulseiras, colares e relógios, quando a bateria

estiver desconectada do vácuo da piscina.
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- Uma bateria pode gerar uma corrente de curto-circuito alta o suficiente para soldar um metal,
causando queimaduras graves.

- Ao remover a bateria, você deve usar óculos de proteção, luvas e roupas de proteção.
- Evite tocar nos cabos e em contatá-los com qualquer objeto de metal, o que poderia causar faíscas

e / ou um curto-circuito na bateria.
- Não fume ou permita a presença de faíscas ou chamas perto da bateria ou do vácuo da piscina.
- Não exponha a bateria a fogo ou calor intenso, pois isso pode causar uma explosão.

          CUIDADO!

Se ocorrer um vazamento, evite entrar em contato com líquidos e coloque a bateria danificada em
um saco plástico.

- Se líquidos com vazamento entrarem em contato com a pele ou a roupa, lave imediatamente com
bastante água e sabão.

- Se os líquidos com vazamento entrarem em contato com os olhos, não os esfregue; Lave-os
imediatamente com água fresca por no mínimo 15 minutos sem esfregar. Procure atendimento médico o mais
rápido possível.

Como remover a bateria

Ferramentas recomendadas (não inclusas): Chave Philips.

1- Consulte a seção “Drenagem do filtro cônico / filtro filtro” deste manual para obter instruções
sobre como separar o recipiente / tampa transparente da tampa traseira.

2- Use a chave de fenda para desparafusar os 4 parafusos localizados na placa superior e, em
seguida, remova a tampa traseira para acessar a tampa.

3- Solte os 6 parafusos e remova a tampa para acessar o PCBA, o conjunto do motor e a bateria.
4- Para desconectar o cabo da bateria, pressione o clipe do conector e retire-o.

         NOTA: Enrole imediatamente o conector com fita isolante para evitar curto-circuitos causados   pelo
contato dos dois pólos do cabo.

5- Desaperte os 3 parafusos para soltar a tampa do compartimento da bateria. Remova a bateria do
compartimento.
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GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto
apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através
da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais
próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Não nos resonsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, nem pelos acessórios
que serão incluidos na montagem.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.
Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o

comprador inicial.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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