INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Antes de iniciar a operação do produto é importante destacar
que o Limpador automático Sodramar é destinado para realizar o
processo de filtragem da água da piscina conforme orientação do
manual.
Com esta finalidade o produto vem equipado no seu interior
com um filtro de saco fino com opções extra de sacos ultra finos para
captar partículas suspensas de diferentes gramaturas. Caso seja
necessário um nível de filtragem diferenciada, consulte um revendedor
da sua região para acessar nosso catálogo de acessórios opcionais.
Recomendamos que o meio filtrante seja lavado imediatamente
a cada ciclo de limpeza da piscina.
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Antes de instalar ou acionar o equipamento leia com atenção
todas as informações prescritas neste manual. Os
símbolos ao lado advertem a respeito de informações
importantes na instalação e operação do equipamento.
O descumprimento das mesmas podem acarretar desde
perda da garantia, até danos irreversíveis ao produto e
acidentes fatais.

ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO
Obrigado por ter adquirido o filtro limpador automático robótico da Sodramar.
Temos a certeza que o seu filtro limpador automático modelo Wave 2x2 da Sodramar
irá proporcionar-lhe uma limpeza segura, conveniente e eficiente de sua piscina. A sua filtração
atende a todas as condições da piscina, possui a escovação ativa para todas as superfícies
melhorando ao máximo a higiene de sua piscina.
Os filtros limpadores automáticos robóticos da Sodramar proporcionam uma tecnologia
de limpeza avançada, desempenho de longa duração e fácil manutenção. Você e a sua família
poderão desfrutar do lazer com plena confiança e comodidade.

2 - ESPECIFICAÇÕES
Proteção do motor: IP 68
Profundidade mínima: 0,80 m
Profundidade máxima: 5,00 m

3 - AVISOS E PRECAUÇÕES
3.1 - Avisos
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida (original);
- Certifique-se de que a tomada utilizada para alimentar eletricamente a fonte de
alimentação esta ligada a um Interruptor diferencial residual de segurança com sensibilidade
máxima de 30mA, conforme norma NBR 5410 em sua última atualização;
- Mantenha a fonte de alimentação fora das poças de água;
- Coloque a fonte de alimentação pelo menos a 3 m da borda da piscina;
- Não entre na piscina enquanto o filtro limpador automático estiver funcionando.

3.2 - Precauções
Quando não estiver utilizando o filtro limpador automático , guarde- o no Carrinho, em
uma zona de sombra.
Use o filtro limpador automáticona piscina apenas nas seguintes condições de água:
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4 - PEÇAS DO FILTRO LIMPADOR AUTOMÁTICO PARA PISCINA

Filtro Limpador Automático
Robótico
Modelo Wave 2x2

Carrinho
Escovas combinadas
Escova que limpa todas as superfícies,
ideal para a maioria das piscinas

Escova Wonder (espuma)
Para cerâmica lisa
(opcional)

Tampa inferior e saco do filtro
Controle remoto

Opções do saco do filtro:
Fino - predefinido de fábrica
Ultra fino - extra

Fonte de alimentação

F1
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5 - UTILIZAR O FILTRO LIMPADOR AUTOMÁTICO PARA PISCINA
5.1 - Instalação
F2

Coloque a fonte de
alimentação
aproximadamente no
meio do lado maior da
piscina a uma distância
de 3m.
Ligue o cabo fluturante à fonte de
alimentação inserindo-o com o
entalhe no conector (1) alinhado com
a ranhura na tomada da fonte de
alimentação e girando no sentido
horário (2).

F3

Mude a posição diagonal da alça para
movimento lateral da linha de flutuação.
Para ajustar o ângulo da alça:
A- Pressione a trava para baixo e
segure-a nesta posição.
B- Mova a alça para a posição
desejada e solte a trava para manter
a alça no lugar.
1 - 2 Avanço Normal
Limpeza mais eficiente na linha de
água.
3 - 4 Avanço rápido
Velocidade rápiada - para uma ação
de limpeza mais rápida, mas menos
eficiente na linha de flutuação.
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5.2 - Colocar o Filtro Limpador Automático na Piscina
Se a escova Wonder / anéis Wonder
estiverem secos, mergulhe-os em água até
amaciarem.
Coloque o filtro limpador automático no
centro da borda lateral da piscina.
Sacudir o robô lateralmente ou virar de
cima para baixo para liberar ar confinado.
Deixe-o afundar até ao fundo da piscina.
F4

Ligue (ON) na fonte de alimentação.
O filtro limpador automático para piscina não irá
funcionar até que tenha alcançado o fim do
ciclo de limpeza.
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5.3 - Retirar o Filtro Limpador Automático da Piscina
O robô desligará automaticamente no fim do ciclo de
limpeza.

Desligue (OFF) e remova o plug da fonte de
alimentação.
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Utilizando o cabo flutuante, traga o filtro limpador automático até a borda da piscina.
Utilizando a alça, retire o filtro limpador automático da piscina.
NÃO RETIRE O FILTRO LIMPADOR AUTOMÁTICO DA PISCINA UTILIZANDO O
CABO

5.4 - Manutenção
Limpe o saco de filtro com água.
Limpar periodicamente as escovas
com uma mangueira.
Recomenda-se lavar periodicamente
os sacos de filtragem em uma
máquina de lavar.
Utilize o programa de limpeza
sintética.
F8
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ATENÇÃO
Para limpeza do filtro utilize uma esponja macia e detergente neutro. Nunca utilize um
sistema de pressurização de água (VAP) ou ar, pois isto danificará o filtro e a garantia
de fábrica não será aplicada neste item.
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6 - LIMPEZA DO IMPULSOR
Desligue a fonte de alimentação da tomada.
Se observar
detritos presos no
impulsor, abra-o e
remova os
mesmos.
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CABO
Para remover as
torções, deve
esticar o cabo
completamente e
deixá-lo exposto
ao sol por pelo
menos um dia.
F11

7 - ARMAZENAMENTO FORA DE ÉPOCA
Se o filtro limpador automático não for
utilizado por um longo período, execute as
seguintes fases de armazenamento:
- Certifique-se que não permanece nenhuma
água no filtro limpador automático.
- Limpe cuidadosamente o saco de filtro e
insira-o na sua posição
- Enrole o cabo de modo a que fique sem
torções e coloque-o sobre o Carrinho.
- Armazene o filtro limpador automático da
piscina numa área protegida , no seu
Carrinho ou simplesmente virado ao
contrário.
F12
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8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação Digital, com indicador de saco de filtro cheio e de atraso.

Entrada: 100-1350 AC Volts
50-60 Hertz
220 Watts
Saída: 30VDC
IP 54
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INDICADOR DO SACO DE FILTRO CHEIO E BOTÃO DE RESETAR
A fonte de alimentação é equipada com um indicador do estado do saco do filtro.
O LED vermelho indica duas condições do filtro.
- Quando está piscando - o saco do filtro está parcialmente bloqueado.
- Quando está aceso - o filtro está bloqueado e deve ser esvaziado e limpo.
Se o LED não se apaga depois do saco de filtro ter sido esvaziado e limpo,
pressione o botão de Resetar enquanto o robô estiver funcionando.

F15

INDICADO R DE ATRASO (DELAY)
A fonte de alimentação está equipada com um indicador de atraso que indica se a
opção de atraso está ativada (através da unidade de controle remoto).
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9 - CONTROLE REMOTO
O controle remoto oferece dois modos de operação - Modo Automático e Modo
Manual de Controle de direção.
No modo Automático, todos os parâmetros podem ser modificados.
No modo Manual de direção, a direção do filtro limpador automático para piscina
pode ser controlado manualmente.
O PAINEL DE CONTROLE DA UNIDADE DE CONTROLE REMOTO
Medidor de Radio-recepção Se não aparecem linhas pretas, você deve
aproximar-se da unidade de alimentação de
energia
Medidor do nível da bateria Quando o Icone pisca, troque as pilhas
Indicador Manual de controle Quando pisca, você está no modo
Direção Manual de Controle
Ícones do Ciclo de Limpeza
Ícones de tempos de atraso
Ícones do Modo de Limpeza
Botão LIGA/DESLIGA
Botão Selector Automático/Manual
Botão Set/OK
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Setas do Controle de Direcão

F17

Modo Manual de Controle de Direção

1

1- Pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez - O controle
remoto iniciará no modo Manual de Controle de Direção.

Botão Liga/
Desliga

2
Setas de

2- Para controlar manualmente a direção do filtro limpador

Controle de
Direção

automático para piscina, use as setas de controle de direção.

Sair do Modo Manual de Controle de Direção e Configurar o Modo Automático

1
Botão de
Seleção
Manual /
Automático

1
Setas de
controle de
Direção

1- Para sair do modo Manual de controle de direção, pressione
o botão Seleção Manual/Automático apenas UMA VEZ.

2

2- O ecrã digital ilumina-se e três linhas de ícones de função
aparecem no modo pré-determinado.

1- Para modificar os parâmetros pressione as setas para cima
e para baixo. Para escolher a configuração dos parâmetros,
use as setas da direita ou da esquerda.
2- Quando obtiver a função desejada, pressione o botão Set/
OK.
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2
Botão Set/OK

Primeiro pressione o botão de seleção Manual/Automático, depois configure de
acordo com a tabela seguinte:

Indicador do Ciclo
de Limpeza
Este determina o
tempo do ciclo de
limpeza. A UCR
permite escolher
entre as opções
seguintes.

Rápido
Ciclo de 4 horas.

Eficiente
(Configuração
predeterminada)
Ciclo de 4 horas.

Extra
Ciclo de 8 horas.

Indicador do
Tempo de Inicío
Retardado
Este determina
quando o filtro
limpador automático
começa a operar.
Um início retardado
permite que a
sujeira se deposite
no fundo da piscina.

Início imediato
(Configuração
predeterminada)

Início retardado
em Uma Hora

Início retardado
em Duas Horas

Indicador da Ação
de Limpeza
Permite a escilha
entre as opções
seguintes.

Padrão
Limpeza de piso e
parede.
(Configuração
predeterminada).

Ultra-limpo
Maior sucção e
movimento mais
lento. (piso e
parede).

Somente Piso
Limpa somente o
piso e as
cavaidades.

Somente Paredes
Limpa somente as
paredes e a linha de
água.
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NOTA:

- Depois de decorridos 2 minutos, se nenhum botão for pressionado, a Unidade de
Controle Remoto desliga-se e o filtro limpador automático continua a operar na configuração
anterior.
- Quando as opções “Ultra-Limpo” e “Somente Paredes” concluem os seus ciclos, o
filtro limpador automático de piscina retorna à configuração preestabelecida.

ATENÇÃO
O filtro limpador automático não deve ser usado para succionar resíduos de decantação, quando houver esta situação de resíduos decantados, aspire drenando, utilizando um
filtro limpador manual (convencional) com a válvula do filtro na posição drenar e os registros
de esgoto abertos. Isto porque se os resíduos de decantação não forem filtrados pelo filtro e
jogados para o esgoto, retornarão para a piscina e deixarão a água turva o que, neste caso
necessitará de outro processo de decantação.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de
material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 24
meses contados a partir da data de aquisição, devidamente
comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.
Durante o período de vigência desta garantia, comprometemonos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando
o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou
fabricação.
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.
Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios
danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na
instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.
Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este
produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.
Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto
durante o transporte, os mesmos devem ser devidamente embalados
para evitar maiores danos.
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.
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