BLUEBOT XWIN VIBRATE GEBRUIKSAANWIJZING
Robotruitenreiniger BPK-VCBB1XW

Enjoy it.

Gefeliciteerd en bedankt om dit nieuwe, geweldige product van Blaupunkt te kopen.
De BLAUPUNKT BLUEBOT XWIN VIBRATE is een geweldige hulp die zowel ingelijste als frameloze ruiten reinigt m.b.v.
zijn kloofsensoren. Dankzij zijn unieke en gepatenteerde vibrerende dweilkussen verwijdert de robot eenvoudig
vlekken & vuil en kan deze vergeleken worden met de bewegingen van de menselijke hand. De sterke zuigkracht
zorgt ervoor dat alle vuil verdwijnt. In het geval dat de ruit buitensporig vuil is, kan u een reinigingsvloeistof
aanbrengen op de ruit en/of de dweilkussen om nog betere resultaten te bereiken. De robot kan eenvoudig worden
aangestuurd met de afstandsbediening of met één knop op de robot zelf.
De XWIN is erg leuk om mee te werken en zorgt ervoor dat u niet langer ladders moet opklimmen om hoge of
afgelegen ruiten te bereiken. De mechanische obstakeldetectiesensoren zorgen er bovendien voor dat u de robot in
fel zonlicht kan gebruiken. Dankzij de XWIN is ruiten wassen niet langer een klus, maar een heel plezier!
Het is geweldig om met de robot aan de slag te gaan aangezien deze een groot deel van de reinigingstaak voor u
kan verrichten. Echter brengt een robotruitenreiniger ook wat manuele arbeid met zich mee. Zo moet u de robot
aan de ruit bevestigen, de stroomadapter aansluiten, het veiligheidssnoer bevestigen en in geval van overmatig vuil
raden we u aan om reinigingsvloeistof op de dweilkussen, het raam of het oppervlak in kwestie aan te brengen om
betere resultaten te verkrijgen.
Deze handleiding is specifiek bedoeld voor het gebruik van de BLAUPUNKT BLUEBOT XWIN VIBRATErobotruitenreiniger. De Blaupunkt Bluebot XWIN VIBRATE-robot wordt hierna naartoe verwezen als ‘de Robot. Deze
gebruiksaanwijzing is bedoeld om de gebruiker te helpen met het opstellen en bedienen van de robot. We
verzoeken u vriendelijk om de informatie in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voordat u de robot
gebruikt om zo vertrouwd te geraken met het beoogde gebruik van de robot en de potentiële gevaren & risico’s die
de robot met zich meebrengt.
Ondersteuningsinformatie
support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)20 894 33 15
support@blaupunktrobotics.eu
We beschikken ook over Live Chat op onze website!
© 2018 Blaupunkt XWin UM
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden op eender welke vorm of eender welke wijze – (grafisch, elektronisch of
mechanisch, inclusief fotokopiëren, opnames, tapes en informatieopslagsystemen) – zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever.
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1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Wanneer u de Robot gebruikt, moet u altijd de nodige basisvoorzorgsmaatregelen volgen, waaronder:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE ROBOT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
1. Deze Robot is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door iemand die geen kennis heeft van het correcte gebruik
van de Robot. Toezicht is mogelijks nodig. Laat kinderen niet met de Robot spelen.
2. Gebruik de Robot niet in extreem warme of koude omgevingen (onder 0˚°C/32°F of boven 40˚°C/104˚°F). Het apparaat
kan worden gebruikt om buitenruiten te reinigen als het op de juiste manier is vastgemaakt aan de veiligheidspod, de
wind kalm is en het niet regent of sneeuwt.
3. Zorg ervoor dat de Robot is aangesloten op de stroomadapter terwijl deze bezig is met schoonmaken. De Robot heeft
een back-upbatterij die wordt opgeladen tijdens gebruik. De back-upbatterij zal de Robot van stroom voorzien wanneer
de stroomadapter wordt losgekoppeld of de Robot zonder stroom valt.
4. Laat de Robot niet onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten.
5. ENKEL bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de Robot niet in een commerciële of industriële omgeving.
6. Gebruik de Robot niet op gebarsten glas.
7. Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen of geleverd door Blaupunkt Robotics. Maak alleen gebruik van de
meegeleverde stroomadapter. Zorg ervoor dat uw voedingsspanning overeenkomt met de voedingsspanning die is
aangegeven op de lader.
8. Gebruik de Robot niet op een ingelijste ruit met een kader kleiner dan 5 mm (0,2 inch).
9. Gebruik de Robot niet op natte of vettige ruiten.
10. Bewaar de Robot op een plek op waar deze verwijderd is van hitte en brandbare materialen.
11. Gebruik de Robot niet als deze niet stevig op het glas is bevestigd of zichtbare tekenen van beschadiging vertoont.
12. Plaats de Robot niet in water of een andere vloeistof om het risico op een elektrische schok te verminderen. Plaats of
bewaar de Robot niet waar deze kan vallen in een badkuip of in een gootsteen kan worden getrokken.
13. Raak de stekker of de Robot niet aan met natte handen.
14. Laad de Robot niet op in extreem warme of koude omgevingen, want dit kan de levensduur van de batterij
beïnvloeden.
15. Plaats de Robot niet op andere elektrische apparaten en houd hem uit de buurt van vuur en vloeistoffen.
16. Zorg ervoor dat u het netsnoer niet beschadigt. Trek er niet aan of draag de Robot niet aan het netsnoer, gebruik de
stroomkabel niet als handvat, knel deze niet tussen een raam en plaats geen zware gewichten op de stroomkabel. Houd
de stroomkabel ver weg van hete oppervlakken.
17. Gebruik de Robot niet met een beschadigd netsnoer of stopcontact. Gebruik de Robot niet als deze niet goed werkt, is
gevallen, beschadigd of in contact gekomen is met water. In dit geval moet deze worden gerepareerd door de fabrikant of
zijn commerciële agent om gevaar te voorkomen.
18. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn commerciële agent om
gevaar te voorkomen.
19. De stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat de Robot wordt gereinigd of onderhouden. Maak de
stekker niet los door aan het netsnoer te trekken.
20. De back-upbatterij moet worden vervangen door de fabrikant of zijn commerciële agent om gevaar te voorkomen.
21. De back-upbatterij moet worden verwijderd en weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke wet- en
regelgeving voordat de Robot wordt weggegooid.
22. De Robot moet worden losgekoppeld van het stopcontact voordat de batterij wordt verwijderd om deze weg te
gooien.
23. Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving.
24. Verbrand de Robot niet als deze ernstig beschadigd is. De batterij kan bij een brand exploderen.
25. De Robot moet worden gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. De
productfabrikant kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel veroorzaakt
door oneigenlijk gebruik.
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2. Inhoud verpakking en technische specificaties
2.1 Inhoud verpakking

XWIN

Stroomadapter

Veiligheidspod en -koord

Afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing

Reinigingskussens

Verlengkabel (1,5m/4’11")

Reinigingsoplossing

2.2 Specificaties
Modelnr.
Werkspanning

24V DC
Afstandsbediening

BPK-VCBB1XW
Nominaal vermogen

75W

Nominaal uitgangsvoltage

3V DC
Stroomadapter: GQ90-240375-E2
Invoer：100-240v~50/60Hz 2.0A Max.
Uitvoer：24V DC 3.75A
*Technische en ontwerpspecificaties kunnen worden gewijzigd in de loop van de continue productverbetering.
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2.3 Productdiagram
XWIN-robot

1.
Voorbumper
7、后档
1、前档
2.
Statusindicatielampje
8、电源线
2、状态指示灯
3.
START-/PAUZE-knop
3、开始/暂停开关
9、防跌落感应器
4.
Handvat
5.
Upgradepoort (voor service na
verkoop)
、手柄
10、前擦布
6.
Speaker
、升级端口（售后专用）
11、刮条
7.
Achterbumper
6、音孔
12、擦窗布
8.
Stroomkabel
9.

Randdetectiesensoren

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Reinigingskussen
13、风机
Ruitenwissers
14、驱动轮
Reinigingskussen
Ventilator
15、吸力传感器
Wielen
16、底部电源开关
Zuigsensor
17、滑轮
Stroomschakelaar
18、底部状态指示灯
Zijrollers
Statusindicatielampje

XWIN-afstandsbediening

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

Richtingscontrolestick
START/PAUZE-knop
Wielreinigingsknop
Right Part Cleaning Button
N-reinigingsmodusknop
Z-reinigingsmodusknop
Herhaal Reiniging-knop
Onbepaald

3. De XWIN bedienen
3.1. Opmerkingen voorafgaand aan de reiniging

Gebruik de XWIN-robot niet op een
ingelijst venster met een kader kleiner
dan 5 mm (0,2").

De XWIN-robot kan ingelijst of
frameloos glas reinigen dat groter is dan
50 x 50 cm (19.7'' x 19.7'').

Indien het statusindicatielampje van de
XWIN-robot ROOD knippert na het
inschakelen, gelieve dan het netsnoer op de
Robot aan te sluiten.

Indien het venster bedekt is met
overmatig vuil, maakt u voor gebruik
een klein deel van het glas schoon waar
u vervolgens de XWIN-robot bevestigt.

Indien de blauwe lampjes knipperen, wordt
de back-up gebruikt. De batterij moet
worden opgeladen. Houd de XWIN-robot
aangesloten op de stroomadapter om de
back-upbatterij op te laden totdat het
statusindicatielampje overgaat in een effen
BLAUWE kleur (ongeveer 2 uur).
De XWIN-robot kan niet worden gebruikt om
te reinigen als het RODE lampje knippert.
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 Zorg ervoor dat er een afstand van 13 cm (5,1”) is tussen het glas en eender welke obstakels in de kamer,
zoals gordijnen of meubels.
 De Robot kan horizontaal gemonteerd glas reinigen, maar alleen wanneer de richtingsknoppen op de
afstandsbediening worden gebruikt.
 De Robot kan glas reinigen dat onder een hoek is gemonteerd, maar werkt mogelijks niet zoals dat normaal
het geval is; in zo'n geval zou een persoon in de buurt moeten zijn om te helpen mocht er een probleem
zijn.
 Gebruik de Robot niet ondersteboven.
 Raadpleeg de onderhouds- en reinigingsinstructies van de fabrikant voordat u de Robot op glas met een
ongelijke oppervlak gebruikt, zoals mat, getextureerd, van een patroon voorzien of gecoat glas. Blaupunkt
Robotics is niet verantwoordelijk voor schade door oneigenlijk gebruik op deze oppervlakken.

3.2 Het reinigingskussen bevestigen
Draai de Robot om en bevestig het reinigingskussen aan de onderkant
van de robot. De witte zijde van het reinigingsdoekje hecht aan het
klittenband en de grijze microvezelzijde moet gericht zijn naar buiten.
Zorg ervoor dat het reinigingsdoekje de randdetectiesensor,
voorbumpersensor en achterbumpersensoren niet afdekt.

3.3 De stroomadapter assembleren

3.4 Het veiligheidssnoer installeren

A
A: stroomkabel

B
B: stroomkabel adapter

C
C: veiligheidspod
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D
D: veiligheidssnoer

BA
1. Wikkel een uiteinde
van de veiligheidssnoer
om het einde van A op
het netsnoer van de
Robot en span dit strak
aan.

2. Verbind het einde van A met
het einde van B en span dit strak
aan.

3. Verbind het ene einde van het
veiligheidssnoer rond de
veiligheidspod en span dit strak
aan.

WAARSCHUWING:
* Indien de lengte van het netsnoer de beweging van de Robot beperkt, kan het verlengsnoer worden gebruikt.
Ontkoppel uiteinde A en uiteinde B en verbind ze stevig met beide uiteinden van het verlengsnoer.
* Er kan slechts één verlengsnoer voor de Robot worden gebruikt.

3.5 De veiligheidspod plaatsen
Veeg het oppervlak van de zuignap van de veiligheidspod schoon met de meegeleverde doek.


Indien de Robot wordt gebruikt om een binnenruit te reinigen:
druk STEVIG op de veiligheidspod in de bovenhoek van het
binnenruit. Zorg ervoor dat de veiligheidspod stevig op zijn plaats
zit.



Indien de Robot wordt gebruikt om een buitenruit te reinigen: druk
STEVIG op de veiligheidspod aan de binnenkant van het venster dat
moet worden gereinigd. Zorg ervoor dat de veiligheidspod is
bevestigd en stevig op zijn plaats zit.

3.6 De reinigingsoplossing aanbrengen
WAARSCHUWING:
* De Robot wordt best gebruikt in combinatie met de XWIN-reinigingsoplossing. Het gebruik van andere
reinigingsmiddelen kan de prestaties van de Robot verminderen.
* Spuit de boven- en onderkant van het reinigingsdoekje in met de meegeleverde XWIN-reinigingsvloeistof. Na het
sproeien veegt u de onderkant van de Robot schoon met een droge doek.
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3.7 Starten
1. Sluit de Robot op de stroomadapter aan
WAARSCHUWING: * Koppel de Robot niet af terwijl deze
reinigt

2. Schakel de Robot aan
Verschuif de stroomknop naar de "--" -positie.
De Robot is ingeschakeld wanneer het statusindicatielampje BLAUW knippert.
WAARSCHUWING: * Houd andere objecten weg van de
ventilator van de Robot om blokkages te voorkomen

3. Plaats de Robot op het glas
Plaats de Robot op de ruit met tenminste 10 cm (4”) afstand van de hoeken en andere obstakels. De Robot is
succesvol bevestigd wanner het statusindicatielampje BLAUW oplicht.
WAARSCHUWING: * Zorg ervoor dat er een afstand is van 13
cm (5,1 ") tussen het glas en obstakels in de kamer, zoals
gordijnen of meubels.

4. Starten
Start de Robot met een van de onderstaande methoden:
 Druk op de START-/PAUZE-knop op de Robot of op de
afstandsbediening om te beginnen met schoonmaken. De Robot
zal automatisch het reinigingspad bepalen.
 Kies uw eigen reinigingspad door op de N- of Z-knop te drukken
op de afstandsbediening om te beginnen met schoonmaken.
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De N-reinigingsmodus is het best
geschikt voor hoge ramen. De Robot
reinigt volgens het patroon van een
N.

De Z-reinigingsmodus is het
best geschikt voor brede ramen.
De Robot reinigt volgens het
patroon van een Z.

WAARSCHUWING: indien de afstandsbediening niet in staat is om de Robot een commando te sturen, voer dan
de onderstaande stappen uit om te controleren of de afstandsbediening en Robot gekoppeld zijn.

Volg de bovenstaande voorbereidingsstappen en bevestig de robot op het vensterglas.
1. Druk op de linkerbumper zonder los te laten en druk tegelijkertijd op de START/PAUZE-knop op de handgreep van
de robot. De START/PAUZE-knop begint blauw en rood te knipperen. Laat dan je twee handen los.
2. Druk tegelijkertijd op de Z-reinigingsmodusknop en Herhaal Reiniging-knop op de afstandsbediening.
3. De START/PAUZE-knop gaat over naar een constant rood licht. Tegelijkertijd zal de speaker zoemen. Dit betekent
dat de afstandsbediening aan de Robot gekoppeld is.

3.8 Pauzeren

Pauzeer de Robot tijdens het reinigen door op
de START/PAUZE-knop op de Robot of op de
afstandsbediening te drukken.

Commandeer de Robot om vooruit,
achteruit, links en rechts te bewegen met
de richtingsknoppen op de
afstandsbediening in de pauzestand. De
Robot reinigt wanneer de richtingstoetsen
worden gebruikt. Schakel over naar een
andere reinigingsmodus met de
reinigingsmodusknoppen op de
afstandsbediening wanneer de Robot
gepauzeerd is.
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3.9 Stoppen
Wanneer de Robot zijn reinigingscyclus voltooit, keert deze terug naar de plaats waar deze is gestart en piept.
1. Robot verwijderen
Grijp het handvat van de Robot. Houd deze
ingedrukt voor ongeveer 5 seconden en de
ventilator zal stoppen. Ontkoppel de Robot van
het raam. Veeg alle resterende sporen op het
glas weg na het verwijderen van de Robot met
een doek.

3. Verwijder de veiligheidspod.
Veeg alle resterende sporen op het glas na de
verwijdering van de veiligheidspod met de
meegeleverde doek.

2. Uitschakelen
Verschuif de stroomschakelaar naar de "o"positie.

4. Ontkoppel de stroomadapter

WAARSCHUWING: indien de Robot een probleem heeft en het alarmlampje ROOD knippert, controleer dan
eerst of de voedingskabel goed is aangesloten en of de Robot is ingeschakeld. Het LED-lampje zou blauw
moeten oplichten als de stroomaansluiting OK is, en de Robot zal automatisch beginnen met reinigen. Indien
het RODE lampje blijft knipperen hoewel de stroomaansluiting OK is, gebruik dan de richtingsknop op de
afstandsbediening om de Robot te bedienen en de huidige positie te verlaten. Wanneer het blauwe lampje
continu brandt, drukt u op de START/PAUZE-knop om de
9 Robot opnieuw te starten.

4. Onderhoud
Voordat u de robot reinigt en onderhoudt, schakelt u de voeding UIT en koppelt u de robot los van het glas.

4.1 Reinigingskussen
Draai de Robot om en verwijder het reinigingskussen. Week het reinigingskussen in schoon water op 20℃ en maak
deze schoon. Was het reinigingskussen met de hand met een mild reinigingsmiddel en laat het drogen op een vlak
oppervlak. Laat het volledig drogen voordat het opnieuw aan de Robot wordt bevestigd.
WAARSCHUWING:
Gebruik NOOIT een nat reinigingskussen op de Robot, anders kan deze van het raam glijden. Het reinigingskussen
regelmatig wassen kan de levensduur ervan verlengen. Indien het reinigingskussen versleten raakt of niet meer
goed in het klittenbandgebied past, moet u het vervangen met een nieuwe om de beste reinigingsprestaties te
behouden.

4.2 Onderhoud van de bodem van het toestel
Ventilator
Draai de Robot om en veeg alle vuil van de
ventilator af met een droge doek om de
zuigkracht te behouden.

Zijrollers
Draai de Robot om en veeg de vier zijrollers af
met een droge doek om de beste prestaties te
behouden.

Randdetectiesensoren
Draai de Robot om en veeg de vijf
randdetectiesensoren schoon met een droge
doek om de beste prestaties te behouden.

Ruitenwissers
Draai de Robot om en veeg de wissers af met
een droge doek om de beste prestaties te
behouden.
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4.3 Wielen
Draai de Robot om verschuif de
stroomschakelaar naar de "--"-positie.
De ventilatormotor wordt ongeveer 8
seconden later uitgeschakeld. Druk op de
knop "Wielreiniging" op de
afstandsbediening om de wielen te
reinigen.

Inspecteer de wielen door de
START/PAUZE-knop op de
afstandsbediening in te drukken.
Stop de wielen en gebruik een droge doek
om deze schoon te maken als er vuil op de
wielen te zien is.

Verschuif de stroomschakelaar
naar de "O"-positie.
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5. Statusindicatielampje en geluiden

Knippert blauw (traag)

De Robot zal niet schoonmaken totdat de back-upbatterij op de juiste manier is opgeladen

Knippert blauw (snel)

De Robot is ingeschakeld en klaar om op het glas te worden geplaatst.

Licht continu blauw op

De Robot heeft zich met succes aan het glas gehecht en is klaar om te reinigen.

Knippert rood

De stroomaansluiting van de Robot heeft een probleem of het vacuüm is niet sterk genoeg. Zie
sectie 6.
LED-lampjes lichten tegenwijzerzin op terwijl de Robot is ingeschakeld.

LED-lampjes in een cirkel

LED-lampjes lichten allemaal continu op als het vacuüm sterk genoeg en klaar is.
Een deel van de LED-lampjes gaat branden wanneer het vacuüm nog niet sterk genoeg en niet
gereed is.
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6. Probleemoplossing

Nr

1

Malfunctie

Statusindicatielampje
knippert BLAUW terwijl
de Robot aan het glas is
bevestigd.

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

Reinigingskussens zijn niet
geïnstalleerd zoals het
hoort.

Verwijder het reinigingskussen en bevestig het stevig op het
klittenband.

Randdetectiesensoren
hebben een probleem.
Er is te veel vuil en rommel
op het raam.

2

Statusindicatielampje
knippert ROOD.

3

4

5

Robot beweegt tijdens
het schoonmaken in
een onregelmatig
patroon.

Afstandsbediening
werkt niet.

Onderbreking van
elektriciteit terwijl de Robot
aan het schoonmaken was
vanwege een stroomstoring,
verplaatsing van de stekker
of losse verbinding met de
stroomadapter.

Controleer of de randdetectiesensoren vastzitten door het
reinigingskussen of vuil.
Reinig het venster met de hand om een schoon gebied te
hebben waar de Robot aan bevestigd kan worden.
A. Sluit de Robot aan op de stroomadapter en steek de
stekker in het stopcontact. Druk op de START/PAUZE-knop op
de Robot of op de afstandsbediening. De Robot zal het
reinigen hervatten.
B. Indien de stroom uitvalt en de bovenstaande oplossing
niet werkt, gebruik dan de richtingsstick op de
afstandsbediening om de Robot naar een positie op het raam
te brengen waar u hem veilig kunt bereiken, de ventilator
kunt uitzetten en hem van het raam verwijderen. Indien de
stroom is hervat, plaatst u de Robot opnieuw op het venster
en start u hem opnieuw op.
LET OP: * Het is riskant om de richtingsstick te gebruiken.
Zorg ervoor dat u in de buurt van de Robot bent.

Robot is over een
probleemgebied getrokken
en verliest zuigkracht.

Gebruik de richtingsstick op de afstandsbediening om de
Robot naar een veilige positie te brengen.
LET OP: * Het is riskant om de richtingsstick te gebruiken.
Zorg ervoor dat u in de buurt van de Robot bent.

Randdetectiesensoren
hebben een probleem.

Controleer of de randdetectiesensoren vastzitten en
verwijder alle vuil. Indien dit nog steeds niet werkt, neem
dan contact op met de klantenservice.

Er is te veel vuil en rommel
op het raam.

A. Reinig de wielen zoals beschreven in sectie 4.
B. Vervang het reinigingskussen en hervat de
reinigingscyclus.

Zolang de Robot zich in de
reinigingsmodus bevindt,
werkt alleen de
START/PAUZE-knop.

Druk op de START/PAUZE-knop om het reinigen eerst te
stoppen en druk vervolgens op de andere knoppen om de
Robot te besturen.

Afstandsbediening kon niet
aan de Robot gekoppeld
worden.
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