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AVISO IMPORTANTE: 
Antes de proceder à instalação do aspirador, reveja e compreenda todos os avisos, assim como 
a informação sobre segurança e garantia, contidos no presente manual. O incumprimento destas 
instruções ou uma instalação incorreta do aspirador pode traduzir-se em danos para a piscina ou 
para o liner de vinil. A Fluidra Waterlinx Pool & Spa exime-se de qualquer responsabilidade derivada 
de quaisquer reparações ou substituição das estruturas ou dos componentes da piscina do cliente.

Fluidra Waterlinx Pool & Spa. Todos os direitos reservados.
O presente documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E AVISOS  
IMPORTANTES VERIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO GERAIS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Como utilizar o aspirador automático SPLASHER de forma segura 
Advertência para o instalador: este manual contém informação importante relativa à instalação, 
operação e utilização segura deste produto. Esta informação deverá ser posta à disposição do 
proprietário e/ou operador deste equipamento após a instalação do aspirador de piscina.

Advertência para o utilizador: este manual contém informação importante que o ajudará a utilizar 
e conservar este aspirador de piscina. Guarde este manual para futuras consultas. Consulte se tiver 
alguma dúvida acerca deste equipamento.

Aviso importante: antes de instalar este produto, leia atentamente e siga todos os avisos e 
instruções de segurança incluídos neste manual. Caso contrário, não seguir os avisos e instruções 
de segurança que se seguem poderá causar lesões graves, danos materiais consideráveis ou até 
mesmo a morte.

Informação e segurança: este aspirador de piscina foi concebido e fabricado para proporcionar um 
funcionamento seguro e fiável durante muito anos, desde que seja instalado, operado e conservado 
de acordo com a informação contida neste manual. 

PERIGO DE SUCÇÃO: não brinque com o aspirador ou com a mangueira, 
nem o encoste ao corpo, já que poderia agarrar e puxar cabelos ou outras 
partes do corpo. A mangueira poderá provocar tropeções ou enredar os 
banhistas, existindo o risco de afogamento.

PERIGO DE APRISIONAMENTO, LESÕES E AFOGAMENTO POR 
SUCÇÃO:  se a sua piscina contar com uma abertura de sucção dedicada 
(“abertura de aspiração”) para aspirar ou para um aspirador de piscina automático, esta deverá ser 
tapada quando não estiver a ser utilizada. Instale uma cobertura de segurança 
com mola na abertura de sucção para evitar possíveis aprisionamentos e 
lesões.

Para reduzir o risco de lesões, não deixe as crianças usarem ou brincarem 
com o aspirador de piscina.

Não permita que os banhistas estejam dentro da piscina enquanto o aspirador 
se encontrar em funcionamento. A mangueira poderá provocar tropeções ou 
enredar os banhistas, existindo o risco de afogamento.

As peças em movimento podem provocar ferimentos nas mãos ou nos dedos. Pare a bomba antes 
de tentar limpar a cabeça do aspirador.

A ter em conta antes da instalação 
Antes de proceder à instalação do seu SPLASHER, reveja e compreenda todos os avisos, assim como a 
informação sobre segurança e garantia, contidos no presente manual. O incumprimento destas instruções 
ou uma instalação incorreta do aspirador pode traduzir-se em danos para a piscina ou para o liner de vinil. A 
Fluidra Waterlinx Pool & Spa exime-se de qualquer responsabilidade derivada de quaisquer reparações ou 
substituição das estruturas ou dos componentes da piscina do cliente.
Antes de instalar o aspirador numa piscina com liner de vinil: verifique cuidadosamente se o liner de vinil 
apresenta sinais de deterioramento ou danos que resultem do envelhecimento, produtos químicos, danos na 
parede da piscina, etc. Se encontrar algum dano, deverá contactar com um técnico qualificado para realizar 
todas as reparações necessárias. Além disso, caso haja pedras, raízes, etc. debaixo do liner, remova-as 
antes de instalar o aspirador. Alguns padrões de liners de vinil são particularmente suscetíveis ao desgaste da 
superfície, remoção de padrões, descoloração ou riscos graves nos padrões causados por objetos que entram 
em contacto com a superfície de vinil, incluindo os aspiradores de piscina automáticos. A Fluidra Waterlinx 
Pool & Spa não se responsabiliza por qualquer remoção de padrões, abrasões ou marcas nos liners de vinil. 
Antes de instalar o aspirador numa piscina de gunite ou numa piscina parcial ou completamente 
revestida de mosaicos: antes de instalar o aspirador numa piscina de gunite (betão) ou numa piscina 
parcial ou completamente revestida de mosaicos, verifique atentamente se há mosaicos soltos ou elementos 
de iluminação soltos. Não instale o aspirador de piscina enquanto um técnico qualificado não efetuar as 
reparações pertinentes.
Antes de instalar o aspirador, limpe o seu sistema de filtração: assegure-se de levar a cabo a limpeza do 
filtro, que deverá incluir a retrolavagem, o enxaguamento e o esvaziamento de todos os cestos. Um sistema 
limpo é essencial para um funcionamento e um desempenho adequados.
Antes de proceder à instalação, compreenda a aplicação do aspirador: o aspirador foi desenhado para 
eliminar quaisquer detritos da piscina num período de 4-6 horas. Conforme as dimensões da piscina, o tempo 
necessário poderá ser menor. O aspirador não foi concebido para limpar automaticamente escadas e degraus, 
nem para funcionar debaixo de uma cobertura de proteção solar.
A ter em conta após a instalação
APÓS a instalação do seu SPLASHER, assegure-se de que o aspirador funciona corretamente:  o 
aspirador poderá necessitar de alguns pequenos ajustes para garantir um funcionamento adequado do 
mesmo, a fim de evitar possíveis danos nos acabamentos da piscina.

Antes da instalação (preparação da piscina)
Método de limpeza para piscinas e bombas 
Antes de montar e instalar el limpiafondos automático SPLASHER, su piscina debería estar limpia y libre 
Antes de proceder à montagem e instalação do seu aspirador de piscina automático SPLASHER, a sua 
piscina deverá encontrar-se devidamente limpa e livre de algas, para a tração do aspirador não se ver 
afetada. Se for necessário, siga os passos seguintes antes de continuar:
 • Estabilize quimicamente a água da piscina.
 • Esfregue a piscina e deixe os detritos assentarem.
 • Aspire manualmente a piscina a fundo.
 • Remova, limpe e substitua o descarregador e os cestos coletores da bomba.
 • Assegure-se de que a válvula multivias do seu sistema de filtração está a funcionar corretamente.
 • Limpe cuidadosamente o filtro e efetue a retrolavagem do mesmo.
As condições da água ideais para a utilização do SPLASHER são:

Piscinas de fibra de vidro Piscinas de Marbelite
Alcalinidade total 120 ppm-150 ppm 80 ppm - 120 ppm
Níveis de pH 7,0 - 7,2 7,2 - 7,6 
Cloro 1,0 - 1,5 ppm 1,0 - 1,5 ppm

CUIDADO!
NÃO DESENCAIXE O ASPIRADOR DA MANGUEIRA ENQUANTO A BOMBA SE ENCON-
TRAR EM FUNCIONAMENTO. Existe o risco de aprisionamento por sucção que, caso não 
seja evitado, poderá causar lesões graves ou até mesmo a morte. Leia este manual na sua 
totalidade antes de instalar e operar o aspirador.
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Características e vantagens do seu SPLASHER
Diagrama de componentes e peças sobresselentes do SPLASHER

1.  Encaixe a base flexível no corpo principal do aspirador, assegurando-se de que o rebordo inferior do 
corpo principal está devidamente encaixado na ranhura de posicionamento da base flexível (Figura 1).

2.  Coloque o topo interior do disco com aletas no rebordo do adaptador da base flexível e empurre até o 
disco estar fixo entre o rebordo e o topo do adaptador da base flexível. As aletas do disco e a palavra 
“TOP” devem estar viradas para o corpo principal do aspirador (Figura 2).

3.  Coloque a cobertura do aspirador (prateada) no tubo interior e deslize-a para baixo na direção do corpo 
principal. O corpo principal conta com um ponto de referência que tem de ser alinhado com a ranhura 
dentro da cobertura. A cobertura ficará assim corretamente instalada (Figura 3).

4.  Coloque o conjunto flutuador do aspirador no tubo interno e sobre a cobertura. Este também deverá 
estar alinhado com o ponto de referência do corpo principal (Figura 4).

5.  Deslize a roda defletora do aspirador sobre o tubo interior até esta fica situada sobre o conjunto 
flutuador. A roda defletora não se alinha com o ponto de referência no corpo principal e pode rodar 
livremente na secção superior do corpo principal (Figura 5). NOTA: o anel defletor pode ser removido 
e substituído pelo cone SPLASHER para melhorar o desempenho, consoante a forma da piscina.

6.  Encaixe o conjunto do tubo exterior no tubo interior e aparafuse a porca para fixar a roda defletora 
(Figura 6).

7.  Ligue os segmentos de mangueira do aspirador suficientes para cobrir a distância entre a caixa do 
skimmer ou descarregador da piscina e o extremo da piscina, mais um segmento de mangueira 
(Figura 7). 

8.  Parabéns! O seu aspirador de piscina SPLASHER está pronto para ser utilizado na sua piscina!

Montagem do SPLASHER

Montagem da mangueira:
A bomba deverá estar a funcionar quando verificar o comprimento 
da mangueira. A mangueira contrai-se quando a bomba se encontra 
em funcionamento, pelo que terá uma maior dimensão quando a 
bomba estiver desligada.

Com o aspirador em funcionamento:
1.  Coloque o aspirador no ponto da piscina mais afastado em 

relação ao lugar onde está ligado. (Poderá utilizar uma escova 
de piscina com um cabo longo para pôr o aspirador na piscina.)

2.  A mangueira deve ter comprimento suficiente para alcançar 
o extremo da piscina, mais um segmento de mangueira. (As 
mangueiras são universais e os segmentos encaixam facilmente uns nos outros.)

3.  Se houver excesso de mangueira, assegure-se de remover os segmentos da parte central da 
mangueira. Assim evitará alterar o posicionamento dos pesos na mangueira.

4.  Guarde alguns segmentos de mangueira adicionais, para dispor de segmentos de substituição, 
caso seja necessário. 

Nota: desligue a bomba da piscina quando estiver a adicionar ou remover segmentos de 
mangueira. 

Colocação dos pesos da 
mangueira
Para determinar o equilíbrio correto da 
mangueira, desligue a bomba e tome nota 
da posição do aspirador dentro da piscina. 
Equilíbrio correto da mangueira: a base do 
aspirador assenta totalmente no chão da 
piscina e o tubo faz um ângulo de 45° em 
relação ao chão da piscina.

Para uma maior cobertura de limpeza, a 
mangueira não puxa nem empurra o aparelho. Ajuste o peso da mangueira uma polegada de cada vez, 
conforme necessário, para alcançar o equilíbrio da mangueira desejado.

Em piscinas com zonas rasas e profundas, ajuste os pesos da mangueira primeiro na zona profunda e 
depois na zona rasa.

Instalação
Instalação do descarregador

N.º Código Descrição
1 630-9080 Peso da mangueira
2 570-0007 Cone de desprendimento fácil
3 630-6210 Mangueira Unifit
4 630-9068 Diafragma redondo
5 630-9069 Placa de entrada
6 630-9079 Cartucho
7 630-9067 Tubo interior
8 630-9083 Corpo principal
9 630-9073 Proteção
10 630-9078 Conjunto flutuador
11 630-9072 Roda defletora
12 630-9085 Tubo exterior
13 630-9070 Base flexível
14 630-9071 Disco com aletas
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CONE DE DESPRENDIMENTO FÁCIL::
Coloque o cone de desprendimento fácil entre o segundo e o terceiro segmento da mangueira, 
com o lado mais pequeno virado para o descarregador e o lado maior virado para o aspirador. 
O cone de desprendimento fácil vai ficar à superfície da água.

1

5

2

6

3

7

4

8

Adaptador universal incluído.

Peso da mangueira (1-2 segmentos de mangueira do aspirador)

Segmentos de mangueira

Splasher

Adaptador universal 

Placa do skimmer
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Montagem e posicionamento do SPLASHER

1. Ligue o SPLASHER à mangueira.
2. Coloque cuidadosamente o SPLASHER na água.
3.  Para permitir que o ar seja enviado a partir do aparelho, coloque o último tubo na entrada enquanto 

a bomba da piscina estiver em funcionamento. Desta forma, o aparelho irá encher-se de água, o que 
fará com que este se afunde até ao chão da piscina.

4. Instale a válvula de controlo de fluxo no descarregador com a seta na direção do fluxo de água.
5. Encaixe a extremidade da mangueira da piscina na extremidade da válvula de controlo de fluxo. 
6. Ligue a bomba da piscina e o SPLASHER irá começar a funcionar.

Manutenção de rotina
Detritos – Mantenha o cesto do skimmer, o cesto coletor da bomba, o filtro do skimmer, o filtro de areia, o 
filtro de cartucho (conforme o caso) livres de detritos. Para garantir a máxima eficiência de sucção e limpeza, 
proceda periodicamente à retrolavagem do seu filtro. Tenha em conta que o SPLASHER é movido pelo fluxo 
de água, pelo que um filtro sujo irá reduzir o fluxo de água que passa através dele, afetando o funcionamento 
do mesmo. Se o filtro estiver limpo e as zonas de entrada e saída do fluxo de água estiverem desobstruídas, 
o rácio do fluxo de água poderá ser demasiado elevado, sendo necessário utilizar a válvula de controlo de 
fluxo para reduzir o fluxo de água e obter assim uma ação de varrimento da piscina adequada. 
Limpeza – Mantenha o seu SPLASHER limpo e livre de algas, lavando-o com um detergente suave. Não 
exponha o SPLASHER a produtos químicos abrasivos. 
Desgaste devido ao uso – Assegure-se de que o disco, o pedal, a roda defletora e o diafragma do SPLASHER 
se encontram em boas condições. À medida que o disco se for desgastando, tornar-se-á brilhante e muito 
liso. Em condições de desgaste extremas, o disco irá começar a deformar-se e a deteriorar-se. Nesse caso, 
deverá substituir o disco. O pedal também se tornará brilhante e muito liso, o que reduzirá a sua capacidade 
de aderência à superfície da piscina. Nesse caso, deverá substituir o pedal. A roda defletora irá desgastar-se 
por entrar em contacto com as extremidades da piscinas, tais como paredes ou degraus. Poderá observar 
se algum desgaste em zonas específicas. O diafragma deverá ser inspecionado regularmente; caso esteja 
esticado ou torcido, deverá ser substituído.
Mangueiras – As mangueiras deverão estar flexíveis e direitas. Se as mangueiras se tornarem quebradiças, 
deverão ser substituídas e, se não estiverem direitas, coloque-as numa posição reta à luz solar direta durante 
algumas horas. As mangueiras não deverão apresentar fugas e deverão estar sempre devidamente ligadas. 
Nos casos em que as mangueiras rocem nas paredes, poderá utilizar um protetor de mangueiras.
Utilização de produtos químicos com o seu SPLASHER – Os efeitos abrasivos dos químicos presentes na 
água da piscina poderiam afetar a cor do seu SPLASHER. Para minimizar o deterioramento e a descoloração, 
recomenda-se manter a alcalinidade e o pH da sua piscina corretos (ver tabela abaixo). O SPLASHER deverá 
ser retirado da piscina durante um mínimo de 4 horas quando aplicar um “tratamento de choque”.

As condições da água ideais para a utilização do SPLASHER são:

Conselhos
•  Realize a retrolavagem e o enxaguamento do filtro e limpe o cesto do descarregador e da bomba antes 

de utilizar o aspirador de piscina SPLASHER.
•  A retrolavagem e a limpeza dos cestos do descarregador e da bomba deverão ser levadas a cabo 

semanalmente.
•  Recomenda-se encarregar a substituição do diafragma ou de qualquer outro componente do 

SPLASHER a um profissional devidamente qualificado, devido à complexidade desta tarefa.
•  Não deixe o SPLASHER nem as mangueiras expostos à luz solar direta durante períodos de tempo 

prolongados quando estes estiverem fora de água. 

1.  Coloque a placa de entrada do diafragma na extremidade correspondente do diafragma do 
SPLASHER. Assegure-se de que o anel está devidamente fixo na ranhura de posicionamento do 
diafragma. O lado liso da placa de entrada deverá estar virado para cima, o lado estriado deverá estar 
virado para baixo, tal como se mostra na Figura 1.

2.  Introduza o tubo interior do aspirador no diafragma no extremo oposto da placa de entrada (Figura 2).
3.  Coloque o cartucho no topo do tubo interior com a abertura grande virada para o diafragma e para a 

placa de entrada. Empurre o cartucho para baixo ao longo do tubo interior e assegure-se de que a 
placa de entrada está devidamente fixa no cartucho. Nota: certifique-se de que o diafragma não fica 
torcido uma vez instalado no cartucho (Figura 3).

4.  Introduza o diafragma, a placa de entrada e o conjunto do tubo interior no corpo principal e assegure 
se de que o cartucho do diafragma encaixa totalmente no corpo principal. O diafragma está montado 
e já se pode proceder à montagens dos restantes componentes do SPLASHER.

Montagem do diafragma

MANUTENÇÃO

1 2 3 4

Piscinas de fibra de vidro Piscinas de Marbelite
Alcalinidade total 120 ppm-150 ppm 80 ppm - 120 ppm
Níveis de pH 7,0 - 7,2 7,2 - 7,6 
Cloro 1,0 - 1,5 ppm 1,0 - 1,5 ppm

Mangueira de junção

Adaptador universal 

Placa do descarregador

Segmentos de mangueira

Peso da mangueira (1-2 segmentos 
de mangueira do aspirador)

Splasher
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA SOLUÇÃO
O SPLASHER não se 
desloca

O SPLASHER 
desloca-se muito 
devagar

Realizou recentemente a retrolavagem do filtro? Assegure-se de que 
o sistema de filtração da sua piscina está a funcionar de acordo com as 
instruções do fabricante e que conta com sucção suficiente.

Verifique se há detritos dentro dos cestos (bomba e descarregador).

Verifique se o diafragma está livre de quaisquer detritos.

Verifique se o diafragma do SPLASHER apresenta sinais de desgaste devido 
ao uso e, caso esteja desgastado, substitua o diafragma.

Assegure-se de que as mangueiras não apresentam fugas levantando as 
mangueiras da água. A existência de bolhas de ar na tubagem de retorno 
pode ser um indício de uma perda de sucção.

Verifique o tubo exterior/tubo de extensão exterior apresenta uma folga 
excessiva de +/- 2 mm. Uma folga excessiva irá provocar um funcionamento 
incorreto ou paragens do SPLASHER.

A areia contida no filtro tem mais de +/- 3 anos? O cartucho do filtro poderá ter 
de ser substituído ou lavado. Para se certificar, ponha o filtro em “bypass”. Se 
o SPLASHER funcionar enquanto o filtro estiver em “bypass”, recomenda-se 
mudar a areia do filtro.

A tampa de vácuo está alinhada com o descarregador? Substitua a tampa de 
vácuo se esta apresentar quaisquer danos.

Sucção Verifique se existe sucção suficiente no sistema de filtração da sua piscina 
e se este está a funcionar de acordo com as instruções do fabricante. Se for 
necessário, realize a retrolavagem do filtro para melhorar o fluxo de água e 
aumentar a sucção.

Se a sucção for forte, assegure-se de que a válvula de controlo de fluxo 
está a funcionar corretamente. Caso necessário, a válvula de controlo de 
fluxo deverá ser ajustada de maneira que o fluxo que passa pela válvula de 
controlo seja forte e o fluxo de derivação reduzido. 

Assegure-se de que as mangueira não apresentam fugas e de que estão 
ligadas corretamente.

O SPLASHER 
desloca-se uma 
pequena distância e 
depois para

Consulte as soluções indicadas para “O SPLASHER não se desloca”.

O tubo exterior ou tubo de extensão exterior pode estar desgastado.

A sucção da bomba pode ser demasiado forte e fazer com que o aparelho 
fique pegado ao chão. Para corrigir este problema, regule o fluxo que passa 
pelo SPLASHER, ajustando a válvula de controlo de fluxo para que as 
comportas se abram mais facilmente para desviarem a água. O ajuste normal 
está entre 2 e 4.

O SPLASHER cai 
para o lado

Verifique se o flutuador está cheio de água.

Verifique se o tubo de extensão exterior pode rodar livremente.

PROBLEMA SOLUÇÃO
O SPLASHER 
fica preso num 
determinado lugar

Ajuste o comprimento da mangueira, adicionando ou removendo um 
segmento.

Assegure-se de que o bico de direcionamento de fluxo não interfere com os 
movimentos do SPLASHER. Se assim for, ajuste o bico de direcionamento 
de fluxo para dirigir o fluxo para longe do aparelho.

Se o problema persistir, instale o cone de desprendimento fácil no primeiro 
segmento de mangueira e instale uma esfera de desvio de direcionamento 
de fluxo no bico de direcionamento de fluxo.

NOTA: o cone de desprendimento fácil ajuda a retirar o SPLASHER de 
cantos difíceis. Pode ser instalado entre o segundo e o terceiro segmento 
de mangueira, com o lado pequeno virado para o descarregador e o lado de 
maiores dimensões virado para o aspirador. O cone de desprendimento fácil 
flutuará acima do nível da água.

O SPLASHER não se 
afunda

Assegure-se de que não há ar nas mangueiras nem no aparelho.

Certifique-se de que o SPLASHER tem o peso instalado.
O SPLASHER não 
sobe as paredes

Assegure-se de que os cestos e o aspirador estão livres de detritos, para que 
o fluxo de água seja o máximo possível, e realize a retrolavagem do filtro.

Assegure-se de que a sucção é adequada. Regule a válvula de controlo de 
fluxo para um ajuste mais elevado. Desta forma irá aumentar o fluxo que 
passa pela bomba da piscina.

A areia ou o cartucho do filtro podem ter de ser substituídos ou poderá ter de 
proceder à retrolavagem. 

O disco está retorcido nas extremidades? Deverá substituir o disco.

Verifique a flutuabilidade da câmara de flutuação; não deve haver água dentro 
da câmara.

O tubo exterior ou o tubo de extensão exterior estão demasiado desgastados 
(com uma folga superior a 2 mm)? Substitua-os, se for necessário.

O SPLASHER 
emerge da água

Assegure-se de que a válvula de controlo de fluxo está a funcionar e de que 
se encontra livre de detritos.

Reduza o ajuste da válvula de controlo de fluxo, a fim de reduzir o fluxo que 
passa pela mesma e aumentar o fluxo de derivação.

O SPLASHER está 
preso nas lâmpadas 
da piscina

Assegure-se de que as lâmpadas da piscina não sobressaem da parede 
da piscina (ou seja, devem estar ao nível da parede da piscina). Se for 
necessário, remova as lentes das lâmpadas da piscina e volte a instalá-las 
corretamente. Alternativamente, utilize o cone de desprendimento fácil.

PORTUGUÊS
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PROBLEMA SOLUÇÃO
O SPLASHER fica 
preso nas escadas da 
piscina

Ajuste o fluxo de retorno/direcionamento de fluxo da piscina para outro lado, 
a fim de guiar o aspirador para longe dos degraus. 

Verifique se o comprimento da mangueira é adequado e corrija a posição 
dos pesos da mangueira.

Remova ou adicione um segmento de mangueira.

Utilizando a válvula de controlo de fluxo, aumente ou reduza o fluxo do 
SPLASHER dentro do intervalo de valores máximo/mínimo. 

O SPLASHER 
desloca-se apenas de 
uma única forma

Assegure-se de que o comprimento da mangueira é correto. Modifique o 
comprimento da mangueira adicionando ou removendo segmentos de 
mangueira.

Assegure-se de que a mangueira está em boas condições. A mangueira não 
deverá estar enrolada nem dobrada. Guarde sempre a mangueira numa 
posição direita.

Montagem do 
diafragma

Para mais instruções sobre como trocar o diafragma do seu SPLASHER, 
consulte o capítulo “Manutenção”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PORTUGUÊS

INFORMAÇÃO ACERCA DA GARANTIA

Garantia do fabricante de 2 anos SPLASHER 
(Deverá incluir o recibo como comprovativo da data de compra)
O seu novo SPLASHER foi cuidadosamente inspecionado antes de se proceder ao seu envio. 
Ao desembalar o aparelho, se faltarem peças ou se estas apresentarem algum defeito, contacte 
imediatamente com o seu revendedor. Consulte o manual do utilizador para obter instruções sobre a 
instalação e o funcionamento deste produto. O fabricante garante que este SPLASHER se encontra 
livre de defeitos nos materiais e de fabrico durante um período de dois (2) anos a contar da data de 
compra. Se o seu SPLASHER apresentar algum componente defeituoso, leve o aspirador de piscina ao 
estabelecimento onde o adquiriu para que se possa proceder à correspondente reparação.

Exclusões da garantia
Esta garantia exclui os seguintes casos:
1.  Descoloração do SPLASHER causada por uma reação aos produtos químicos presentes na água da 

piscina. A descoloração não afeta o bom funcionamento do SPLASHER. Por essa razão, esta garantia 
não cobre a substituição de componentes que tenham sofrido descoloração. 

2.  Danos no aparelho, ou uma avaria do mesmo, devido a uma cloração excessiva ou a um equilíbrio 
químico da água incorreto.

3.  Substituição de peças que deixem de funcionar ou que funcionem incorretamente devido a uma 
instalação incorreta, negligência, má utilização, uso indevido ou manipulação por pessoal técnico 
não autorizado.

4.  O envelhecimento, o desequilíbrio da água da piscina e uma instalação incorreta podem fazer com 
que os liners da piscina se tornem quebradiços ou enrugados. A corrosão das paredes de suporte e/
ou as irregularidades na base da piscina também podem causar problemas no liner. A utilização deste 
produto em tais condições é da exclusiva responsabilidade do proprietário da piscina. Por conseguinte, 
o proprietário da piscina não exigirá quaisquer responsabilidades por danos quando se verifiquem as 
condições mencionadas.

5.  Abrasão na mangueira ou danos causados por uma má utilização ou uma instalação incorreta.
6.  Todas as peças sujeitas a desgaste deverão ser inspecionadas regularmente e substituídas quando 

apresentarem desgaste. Entre estas incluem-se o pedal, o disco e a roda defletora. 
7.  Todas as piscinas novas devem ser preparadas previamente antes de se utilizar um aspirador. A 

utilização de um aspirador só poderá ter lugar após a devida preparação da piscina.
8.  Deverá instalar-se corretamente um aspirador e o desempenho do mesmo deverá ser monitorizado, 

para assegurar que nem o produto nem a piscina sofrem de desgaste indevido.
9.  O diafragma é uma peça sujeita a desgaste, que poderá danificar-se com os detritos apanhados do 

chão da piscina, circunstância que NÃO está de modo algum coberta pela garantia do fabricante.

Nota: a maioria dos problemas deve-se a uma má instalação, ao equilíbrio químico da água incorreto, ao 
desgaste devido ao uso, a ramos ou detritos que bloqueiam o diafragma ou a uma sucção baixa devido 
à sujidade do filtro. Não se assumem quaisquer responsabilidades no âmbito desta garantia se não for 
apresentado o cartão de registo devidamente preenchido e enviado num prazo de catorze (14) dias a 
contar da data de compra. Só o comprador original poderá apresentar reclamações cobertas por esta 
garantia, sendo sempre necessária a apresentação do RECIBO ou do COMPROVATIVO DA DATA DE 
COMPRA. As reclamações do comprador só poderão dizer respeito exclusivamente a defeitos de fabrico. 
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INFORMAÇÃO ACERCA DA GARANTIA

Termos e condições da garantia
Condições e exclusões
1.  Esta garantia aplica-se exclusivamente à substituição de componentes defeituosos e não cobre custos 

de mão de obra, entre os quais se incluem, mas não se limitando a estes, encargos resultantes da 
instalação ou substituição de peças sobresselentes ou encargos adicionais que poderão ser impostos 
pelo revendedor ou pelo agente de assistência técnica.

2.  Esta garantia contra o desgaste não inclui a substituição de peças que tenham sofrido descoloração 
devido à exposição à luz solar ou a produtos químicos, nem de peças que, mesmo com desgaste, não 
afetam o desempenho do aspirador. Cortes, riscos, desbotamento, descoloração, etc. são defeitos 
cosméticos que não afetam necessariamente o desempenho mecânico do produto.  Tanto o fabricante 
como o revendedor se reservam o direito de recusar quaisquer reclamações no âmbito desta garantia 
referentes a peças desgastadas se o fabricante/revendedor determinar que esse desgaste não afeta 
negativamente o desempenho mecânico do aspirador.

3.  O aspirador foi concebido para funcionar numa piscina devidamente desenhada, construída e 
conservada. Esta garantia não se estende a circunstâncias em que o desenho da piscina, a construção 
ou a manutenção tenham problemas ou sejam insuficientes.

4.  O deterioramento, a descoloração ou a fragilidade do estuque da piscina ou dos liners de vinil podem 
ser causados pelo envelhecimento, por um equilíbrio químico incorreto, por uma instalação incorreta 
ou por outros fatores. Pela presente, o cliente abstém se de quaisquer reclamações, eximindo de 
qualquer responsabilidade o fabricante de quaisquer danos causados no estuque ou no liner de vinil 
da piscina do cliente devido ao uso e/ou funcionamento do aspirador. O cliente aceita e acorda em 
que todas as reclamações que possam ser apresentadas ao fabricante se limitarão àquelas incluídas 
na presente garantia limitada.

5.  O aspirador foi concebido para ser utilizado exclusivamente em piscinas construídas sobre o solo e a 
sua garantia limita-se a esta utilização. Se o aspirador for utilizado para qualquer outra aplicação, o 
cliente compreende que tal será considerado uma má utilização do produto e que causará a nulidade 
da garantia do aspirador. De igual forma, pela presente, o cliente abstém-se de quaisquer reclamações 
derivadas da má utilização do aspirador.

6.  O fabricante não será considerado responsável, em nenhuma circunstância, por perdas ou danos 
que resultem, direta, indireta ou acidentalmente da utilização ou da incapacidade de utilização do 
aspirador na piscina do cliente.

7.   A garantia limitada não se aplica a lesões, perdas, danos, defeitos ou funcionamento incorreto 
do aspirador ou incapacidade de funcionar que resultem de qualquer incapacidade de operar ou 
conservar o aspirador de acordo com as instruções constante no manual de utilização ou instruções 
proporcionada pela Fluidra Waterlinx Pool & Spa; nem por quaisquer lesões, perdas, danos, defeitos 
ou funcionamento incorreto ou incapacidade de funcionar que resultem de acidente, motivos de 
força maior, modificações no aspirador por terceiros que não o fabricante, incluindo, mas não se 
limitando a tal, danos ou danificação de peças que resultem de uma instalação incorreta ou danos nos 
componentes da bomba que resultem de operar a bomba em seco (p. ex., interrupção do fornecimento 
de água ou fornecimento de água inadequado para os componentes da bomba devido à perda de 
água ou à obstrução das tubagens ou por outras razões); nem por danos, defeitos ou funcionamento 
incorreto que resultem de defeitos, falhas ou avaria, negligência, uso indevido ou má utilização de 
outro equipamento além do aspirador; nem quaisquer danos ou perdas de qualquer natureza e danos 
pessoais causados pela presença de objetos estranhos na piscina ou nas imediações da mesma.

8.  A garantia limitada é válida e aplicável exclusivamente a aspiradores fabricados pela Fluidra Waterlinx 
Pool & Spa.

9.  Esta garantia limitada aplica-se apenas se o aspirador for adquirido num revendedor Fluidra Waterlinx 
Pool & Spa.

10.  Esta garantia aplicar se á exclusivamente ao cliente que tiver comprado o aspirador a um revendedor 
Fluidra Waterlinx Pool & Spa e não se aplicará a qualquer outro comprador subsequente, nem a 
qualquer cessionário ou recetor do aspirador por parte do cliente. 

11.  Nenhum revendedor, distribuidor ou qualquer outra pessoa com funções semelhantes tem qualquer 
autoridade para oferecer garantias ou compromissos relativamente ao SPLASHER, nem para 
estender a garantia para além dos termos estabelecidos na presente. O fabricante não assume 
qualquer responsabilidade por quaisquer garantias além dos termos contidos nesta garantia. 

12.  Esta garantia limitada não será aplicável se não for apresentado o cartão de registo assinado, 
devidamente preenchido e enviado num prazo de catorze (14) dias a contar da data de compra. O 
fabricante reserva-se o direito de eliminar o cartão de garantia depois da sua receção.

13.  As garantias assumidas pela presente substituem quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, 
incluindo as garantias de comerciabilidade ou adequabilidade. Qualquer garantia implícita imposta 
pelo direito do consumidor terá uma duração limitada de dois (2) anos a contar da data de compra.

14.  O cliente aceita e acorda em que todas as reclamações que possam ser apresentadas ao fabricante 
se limitarão àquelas incluídas na presente garantia.

Para se proceder a uma substituição ou reparação dentro da garantia, contacte com o revendedor 
a quem comprou o produto ou dirija-se por escrito a
ASTRALPOOL 
Avda. Francesc Macià, 38, planta 16 
08208 Sabadell (Barcelona) Spain 
info@astralpool.com 
www.astralpool.com 
Quando enviar uma reclamação apresente sempre o comprovativo da data de compra, estabelecimento 
de compra e inclua uma breve descrição do defeito encontrado. Reservamo nos o direito de reparar 
ou substituir todos os componentes defeituosos cobertos por esta garantia e devolver o produto ao 
comprador. O fabricante e o distribuidor eximem se de qualquer responsabilidade que resulte de 
quaisquer garantias ou compromissos oferecidos por terceiros. 

CARTÃO DE GARANTIA

PORTUGUÊS
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