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Gefeliciteerd! En hartelijk dank voor uw aankoop van dit schitterende 
product van Blaupunkt. Met de Blaupunkt Bluebot XSMART 
robotstofzuiger kunt u de meeste vloertypes heel gemakkelijk 
schoonmaken. 

Deze handleiding geldt specifiek voor de Blaupunkt Bluebot XSMART 
robotstofzuiger zoals aangegeven in paragraaf 2.1 Beoogd gebruik. Hierna 
verwijzen we naar de Blaupunkt Bluebot XSMART robotstofzuiger als "de 
robot". 

Deze handleiding is bedoeld om de gebruiker te helpen de robot in te 
stellen en te bedienen. Ze beschrijft ook de werking van de robot met 
de BluebotXS Plus app en de Alexa app. Download deze apps op uw 
smartphone voor een optimaal gebruiksgemak. 

We vragen u de informatie in deze handleiding zorgvuldig te lezen voor 
u de robot in gebruik neemt zodat u zich vertrouwd kunt maken met het 
beoogde gebruik en de potentiële gevaren en risico's.

Internet: support.blaupunktrobotics.eu 
Tel: +31 (0)88 566 7700
E-mail: support@blaupunktrobotics.eu

We hebben ook een live chat functie op onze website!

© 2019 Blaupunkt XSmart UM

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van dit werk mag 
worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook - 
(grafisch, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieën, opnames (op 
band) of informatie opslag- en ophaalsystemen) - zonder de schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Revisie 07/2019

VOORWOORD

http://support.blaupunktrobotics.eu
mailto:support%40blaupunktrobotics.eu
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1. LEESGIDS

Deze handleiding bevat opmerkingen en waarschuwingen met betrekking 
tot de veilige bediening van de robot. Deze opmerkingen en waarschu-
wingen worden gemarkeerd met de volgende signaalwoorden. Lees ze 
zorgvuldig!

1 GEVAAR! 
Het signaalwoord dat wijst op een gevaar met een hoog risiconiveau dat, indien het 
niet wordt vermeden, fataal zal aflopen of ernstige letsels veroorzaken.

1 WAARSCHUWING! 
Het signaalwoord dat wijst op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, 
indien het niet wordt vermeden, fataal kan aflopen of resulteren in ernstige letsels 
en/of ernstige schade kan veroorzaken aan de robot.

1 OPGELET! 
Het signaalwoord dat wijst op een gevaar met een laag risiconiveau dat, indien het 
niet wordt vermeden, kan resulteren in kleinere of gematigde letsels en/of schade 
kan veroorzaken aan de robot.

OPMERKING 
Het signaalwoord dat wijst op informatie die belangrijk wordt beschouwd, hoewel 
ze niet verbonden is aan een gevaar (bijv. berichten met betrekking tot schade aan 
eigendom).

Tabel 1 - Symbolen gebruikt in deze handleiding

Deze handleiding bevat instructies voor alle beschikbare bedieningsme-
thoden. Deze instructies worden gemarkeerd met de volgende symbolen 
die elk verwijzen naar een andere bedieningsmethode.

Instructies met betrekking tot de bediening van de robot via het 
LED paneel.

Instructies met betrekking tot de bediening van de robot via de 
afstandsbediening.

Instructies met betrekking tot de bediening van de robot via de 
BluebotXS Plus app.

Instructies met betrekking tot de bediening van de robot via de 
Alexa app.

Tabel 2 - Symbolen van de verschillende bedieningsmethoden
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Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinstructies voor de bescherming tegen het 
risico van persoonlijke letsels of schade aan eigendom. Het niet naleven 
van deze instructies resulteert in de nietigverklaring van elke mogelijke 
garantie.

2.1 Beoogd gebruik
De Blaupunkt Bluebot XSMART robotstofzuiger is bedoeld voor het 
reinigen van de meest uiteenlopende soorten vloeren zoals tapijt, 
laminaatvloer, tegels, etc. De robot is niet geschikt voor hoogpolige 
tapijten. Op dergelijk materiaal kan de robot vastlopen en niet meer 
bewegen.

De robot kan enkel worden bediend via het LED paneel, 
de afstandsbediening, de BluebotXS Plus app en/of via de 
stembedieningsfunctie van de Alexa app. Om deze laatste functie te 
kunnen gebruiken, moet u Alexa afzonderlijk kopen.

De robot is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de originele accessoires 
en enkel voor huishoudelijk gebruik. De robot is niet bedoeld voor 
omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad zoals badkamers. 

2.2 Algemene veiligheid
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en 

personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk 
vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is 

uitgelegd hoe het apparaat veilig dient te worden gebruikt en ze 
begrijpen wat de potentiële risico's zijn.

• Jonge kinderen en huisdieren moeten onder toezicht staan om ervoor 
te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

• De robot moet worden gebruikt in een omgeving met een temperatuur 
tussen 0°C en 40°C.

• Gebruik de robot niet in een natte of vochtige omgeving (elke 
omgeving met vloeistoffen), bijv. een badkamer of waslokaal.

• Gebruik het product niet als het beschadigd is.

• Gebruik uitsluitend de originele accessoires.

• Reparaties mogen enkel worden uitgevoerd door Blaupunkt Robotics of 
de officiële geautoriseerde partners.

2.3 Productveiligheid
• 
1 WAARSCHUWING! 

• Vingers kunnen beklemd raken in de roterende wieltjes en de rolborstel 
van de robot. Raak de wieltjes of de rolborstel niet aan wanneer de 
robot ingeschakeld is.

• Een beschadigde of lekkende batterij kan brand, ontploffingen of 
persoonlijk(e) letsel(s) veroorzaken. U mag de batterijhouder nooit 
ontmantelen. U mag de batterij nooit in vuur gooien of opwarmen. U 
mag ze ook nooit samenpersen of er mee gooien. Als de batterij lekt en 
de vloeistof in aanraking komt met uw huid of kleding moet u de 
gelekte vloeistof onmiddellijk afspoelen met schoon water.

• 

2. VEILIGHEID
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• U moet voor het gebruik alle breekbare voorwerpen, koorden, kleding, 
papier en losse kabels van de vloer verwijderen en gordijnen optillen 
van de vloer om eventuele ongevallen te vermijden.

• Zorg ervoor dat de robot niet in contact komt met sigarettenpeuken, 
aanstekers, lucifers of andere brandbare stoffen.

• Plaats de robot niet op tafels, stoelen, etc. want als hij er van af valt, kan 
dit schade veroorzaken.

• Laat geen gordijnen of elk ander wikkelend materiaal vastraken in de 
wieltjes. 

• Gebruik de robot nooit buiten.

• Stel de robot niet bloot aan direct zonlicht.

• U mag de robot niet gebruiken als hij afgedekt of omwikkeld is.

• U mag de ventilatieopeningen van de robot niet blokkeren en u mag er 
geen voorwerpen in stoppen.

• Plaats de robot niet in de buurt van een warmtebron.

• U mag nooit op de robot gaan zitten en u mag geen voorwerpen 
bevestigen aan de robot. 

2.4 Elektrische veiligheid
• 
1 WAARSCHUWING! 

• Als de robot oververhit raakt tijdens het opladen moet u onmiddellijk 
stoppen hem te gebruiken. Schakel de robot UIT en verwijder de 
adapter uit het stopcontact.

• Een beschadigd netsnoer kan elektrische schokken, oververhitting of 
brand veroorzaken. U mag het netsnoer nooit vernietigen of wijzigen en 

u mag het niet te strak buigen. U mag het netsnoer niet opwarmen. Trek 
niet aan of druk niet te veel op het inflexibele snoer met zware 
voorwerpen.

• Stof op de metalen klemmen van de stekker kan resulteren in elektrische 
schokken, oververhitting of brand. Stof de stekker en de omgeving 
regelmatig af met een droge doek.

• Natte handen kunnen onbedoeld de elektrische stroom van de robot 
geleiden en elektrische schokken veroorzaken. Raak het netsnoer, de 
stekker of de adapter niet aan met natte handen.

• De robot opladen of aandrijven met onderdelen die geen originele 
onderdelen zijn kan elektrische schokken, oververhitting of brand 
veroorzaken. Gebruik enkel de originele batterij, het originele 
oplaadstation en de originele stroomadapter (VK type adapter modelnr.: 
GQ12-240060-AB; EU type adapter modelnr.: GQ15-240060-AG).

• Een kortsluiting treedt op wanneer de positieve (+) pool en de negatieve 
(-) pool van de batterij met elkaar worden verbonden. Kortsluitingen 
kunnen warmte genereren in metalen voorwerpen en brand of 
ontploffingen veroorzaken. Vermijd kortsluitingen door metalen 
voorwerpen of geleidende stoffen uit de buurt van de polen van de 
batterij te houden.

• 
• Voordat u de robot oplaadt, moet u controleren of de adapter en het 

stopcontact correct verbonden zijn.

• De adapter moet wisselstroom van 100-240 VAC gebruiken. 

• Gebruik de adapter niet met een AC-converter.
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2.5 Brand- en ontploffingsgevaar
• Schakel de robot niet in, in een ontvlambare en/of brandbare omgeving 

en gebruik de robot nooit in een dergelijke omgeving. 

• Gebruik de robot niet om brandbare of zeer vluchtige stoffen zoals 
benzine te reinigen.

2.6 Onderhoud
• U mag de hoofdcomponent of het laadmechanisme van de robot nooit 

wassen. Enkel het stofopvang reservoir en de filters kunnen worden 
gewassen (met uitzondering van HEPA-filters). Was de andere 
onderdelen van de robot niet. Breng het stofopvang reservoir en de 
filters opnieuw aan in de hoofdcomponent van de robot wanneer ze 
droog zijn. 

• Reinig de buitenzijde van de robot met een zachte doek. Indien de robot 
erg vuil is, kunt u een licht vochtige doek gebruiken en een neutrale 
oplossing.

• Als het stofopvang reservoir vol is, moet u hem leegmaken voor het 
volgende gebruik.

• De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden 
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

2.7 Transport en opberging
• We raden aan de originele kartonnen doos en het verpakkingsmateriaal 

te bewaren om de robot te transporteren voor onderhoud. Dit is de 
enige manier om de robot veilig te beschermen tegen schade tijdens 
het transport. Indien u het karton en verpakkingsmateriaal wegwerpt, 
mag u niet vergeten het te recyclen met zorg voor het milieu.

• Schakel de robot uit wanneer de robot niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange periode. Lekkende vloeistof uit de batterij kan 
brand, letsels of milieuverontreiniging veroorzaken. Ontkoppel de 
voeding van de adapter en verwijder de stekker uit het stopcontact.

2.8 Recycling en verwijdering
• De batterij moet geïsoleerd worden met plakband wanneer u deze wilt 

recyclen of weggooien. Contact met andere metalen kan oververhitting, 
barsten of brand veroorzaken. Breng de geïsoleerde batterij naar een 
technisch dienstencentrum met een geautoriseerde verkoper voor de 
verwijdering. Of gooi de batterij weg in overeenstemming met de lokale 
wetgeving.

• Schakel de netschakelaar uit tijdens transport.
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3.1 Belangrijkste onderdelen

Afbeelding 1 - Belangrijkste onderdelen

Nr. Beschrijving

1 Blaupunkt Bluebot XSMART 
robotstofzuiger

2 HEPA filter (wordt geïnstalleerd 
in deel 1)

3 Stofopvang reservoir met 
borstel (wordt geïnstalleerd in 
deel 1)

4 Primair filter (wordt 
geïnstalleerd in deel 3)

5 Borstel zuigmond (wordt 
geïnstalleerd in deel 1)

6 Gewone zuigmond

7 Afstandsbediening + 2 
batterijen

8 Stroomadapter

9 4x zijborstels (aangeduid 
L=links, R=rechts)

10 2x magneetstrip (2 × 1 m)

11 Dweil

12 Waterreservoir

13 Oplaadstation

Tabel 3 -  Belangrijkste onderdelen

3. ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVING

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1 2 43

2×

4×
2×

U kunt een overzicht van de belangrijkste onderdelen vinden in Afbeelding 1 en Tabel 3.
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3.2 Uiteenlopende reinigingskits voor uiteenlopende reini-
gingsdoeleinden
De robot wordt geleverd met reinigingskits voor uiteenlopende 
reinigingsdoeleinden. Zie Tabel 4:

Reinigingsdoeleinde Vloertype (voorbeelden) Reinigingskits

droog reinigen tapijten (< 2cm) gewone zuigmond

droog reinigen laminaatvloer borstel zuigmond

nat reinigen laminaatvloeren en tegelvloeren dweil kit

Tabel 4 - De gepaste reinigingskit selecteren

Zie paragraaf 5.3 voor instructies over de installatie van de correcte 
reinigingskit.

3.3 Reinigingsstanden
De robot heeft vijf reinigingsstanden.

• Automatische reinigingsstand: 
De robot begint eerst met het in kaart brengen van de ruimte door de 
randen van de ruimte te reinigen. Aan het einde van deze procedure 
begint de robot de ruimte te reinigen in een zigzag patroon. Aan het 
einde van de reinigingscyclus keert de robot terug naar het 
oplaadstation.

• Randen reinigingsstand: 
De robot reinigt enkel de randen van de ruimte. Aan het einde keert de 
robot terug naar het oplaadstation.

• Zone reinigingsstand: 
De robot reinigt een zone van 2m² met de maximale zuigkracht. Plaats 
de robot in de gewenste zone. Aan het einde stopt de robot 
automatisch.

• Willekeurige reinigingsstand: 
De robot reinigt de ruimte in willekeurige bewegingen. De robot kan de 
ruimte niet in kaart brengen. Wanneer de batterij bijna leeg is, keert de 
robot terug naar het oplaadstation.

• Intensieve reinigingsstand: 
De robot begint eerst met het in kaart brengen van de ruimte door de 
randen te reinigen. Aan het einde van deze procedure begint de robot 
de ruimte te reinigen in een zigzag patroon. Daarna reinigt de robot de 
ruimte een tweede maal. Aan het einde keert de robot terug naar het 
oplaadstation.

In paragraaf 6.2 en 6.3 wordt beschreven hoe u de verschillende 
reinigingsstanden kunt selecteren en uitvoeren.
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De robot heeft vier bedieningsmethoden. De robot kan worden bediend 
via:

• het LED paneel

• de afstandsbediening

• de BluebotXS Plus app

• de Alexa app (stembediening)

Deze paragraaf biedt u een algemene beschrijving van de vier 
bedieningsmethoden.

4.1 LED paneel
Afbeelding 2 en Tabel 5 beschrijven de items op het LED paneel.

1

3 5 6

2

4

Afbeelding 2 - LED paneel

Nr. Beschrijving

1 LED scherm: Geeft de tijd, de datum, de standen en de informatie weer.

2 Stroom: 
• Druk op deze knop om de robot over te schakelen naar Stand-by indien 

uitgeschakeld.
• Druk op deze knop om de Automatische reinigingsstand te starten 

indien in Stand-by.
• Druk op deze knop om de robot over te schakelen naar Stand-by tijdens 

het reinigen.
• Houd deze knop ingedrukt om de robot uit te schakelen.

3 HOME: 
• Druk op de knop en de robot begint automatisch te laden.
• In de klokmodus: De tijd of het schema van de reiniging verhogen.

4 Max reiniging:
• De zuigkracht verhogen.
• In de klokmodus: De tijd of het schema van de reiniging verlagen.

5 PLAN: Een reinigingscyclus plannen.

6 Randen reinigingsstand: de robot begint te reinigen langs de muren en 
reinigt enkel de randen en hoeken van de ruimte.

Tabel 5 - Beschrijving van het LED paneel

4. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSMETHODEN
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4.2 Afstandsbediening
Afbeelding 3 en Tabel 6 beschrijven de items op de afstandsbediening.

Afbeelding 3 - De afstandsbediening

Nr. Beschrijving

1 LCD-scherm: Geeft de tijd, de datum, de standen en de informatie weer.

2 HOME: Druk op de knop en de robot begint automatisch te laden.

3 ON/OFF: Schakel de robot in of uit, start de robot in de Automatische 
reinigingsstand.

4 Richtingstoetsen: 
• Druk op deze knop om de robot over te schakelen naar Stand-by indien 

uitgeschakeld.
• Druk op deze knop om de Automatische reinigingsstand te starten 

indien in Stand-by.
• Druk op deze knop om de robot over te schakelen naar Stand-by tijdens 

het reinigen.

5 MAX: De zuigkracht verhogen.

6 Klok instelling: Druk op deze knop om de tijd in te stellen.

7 Modus reiniging: Schakelen tussen de verschillende reinigingsstanden.
• MODE 1: Rand reinigingsstand: de robot begint te reinigen langs de 

muren. 
• MODE 2: Zone reinigingsstand: de robot begint een zone van 2m² te 

reinigen in een zigzag-patroon. Aan het einde van de reiniging van die 
2m² zone stopt de robot. 

• MODE 3: Willekeurige reinigingsstand: de robot begint de ruimte te 
reinigen in een willekeurig patroon. 

• MODE 4: Intensieve reinigingsstand: de robot zal dezelfde ruimte twee 
maal reinigen (een ruimte van minder dan 40 m²).

• MODE 5: de robot stopt de reinigingscyclus en schakelt over op stand-
by. ("MODE 5" wordt niet weergegeven op het externe LCD-scherm).

8 PLAN: Een reinigingscyclus plannen.

Tabel 6 - Beschrijving van de items van de afstandsbediening

ON/OFF

PLAN HOME

MODE CLK MAX

1

8

7

2

3

4

5

6
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4.3 BluebotXS Plus app
Afbeelding 4 en Tabel 7 beschrijven de items van de BluebotXS Plus app. 
Voor informatie over de installatie van de BluebotXS Plus app verwijzen wij u 
naar paragraaf 5.9.

Afbeelding 4 - Startscherm en Bedieningsscherm

Nr. Beschrijving

1 Batterijniveau indicator.

2 Working/Standby/Charging/Charging Complete/Auto recharging/Error/Offline: 
De status van de robot.

3 Start/Pause/Re-charge: De robot starten, pauzeren of heropladen.

4 Current/Last: Gereinigde zone en duur van huidige of laatste reinigingsactiviteit. 
Tik op deze zone om rechtstreeks te verspringen naar het navigatiescherm.

5 Robot: Navigeer naar het Startscherm van de robot.

6 Mall: Navigeer naar online winkelen en onderhoud voor uw robot.

7 Me: Geeft uw profiel weer, zie Afbeelding 5. Tik op het tandwiel om naar de 
instellingen te gaan.

8 Add Device/My Robot/Manual: Voeg een nieuw apparaat toe, open het overzicht 
van uw apparaten of lees de handleiding.

9 Tik op deze zone om direct naar het bedieningsscherm te gaan.

10 Omhoog/Omlaag en Links/Rechts draaien: Bedien de beweging van de robot 
handmatig.

11 Start/Pause: Tik op deze knop om te starten in de Automatische reinigingsstand 
vanuit Stand-by. Druk op deze knop om de robot over te schakelen naar Stand-
by tijdens het reinigen.

12 Operation: Tik op deze knop om de reinigingsstand te wijzigen.

13 Operation: Open het bedieningsscherm van de robot, zie afbeelding 4.

14 Schedule: Open het schemascherm van de robot.

15 Navigation: Open het navigatiescherm van de robot. Het navigatiescherm geeft 
een real-time kaart weer van de ruimte die de robot reinigt.

16 Option: Open het optiescherm van de robot. Hier kunt u de naam wijzigen, 
de firmware updaten, spraak in/uitschakelen, de foutenlijst openen, de robot 
verwijderen en de status en het batterijniveau controleren.

17 Re-charge: Tik op deze knop om de robot terug te sturen naar het oplaadstation 
om hem op te laden.Tabel 7 - Beschrijving van de items van de BluebotXS Plus app

8

9

4
17

5 6 7 151413 16

1

2

3
10

11

12
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4.4 Alexa App
U kunt de robot bedienen via de Alex stembedieningsfunctie. Om de 
Alexa stembedieningsfunctie te kunnen gebruiken, moet u de Amazon 
BluebotXS Plus app downloaden en hebt u een Amazon Account nodig. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar paragraaf 6.5.

4.5 Beschikbare functies van elke bedieningsmethode
Naargelang de bedieningsmethode die u gebruikt, zijn er verschillende 
functies beschikbaar. Tabel 8 toont welke functies beschikbaar zijn voor 
elke bedieningsmethode.

Reinigingsstanden

Automatische 
reinigingsstand

Randen reinigingsstand

Zone reinigingsstand

Willekeurige reinigingsstand

Intensieve reinigingsstand

Automatisch 
reinigingsschema’s instellen

Hetzelfde 
tijdstip elke 

dag

Hetzelfde 
tijdstip elke 

dag

Een 
verschillend 

tijdstip 
instellen voor 
elke dag naar 

wens

N.v.t.

Tabel 8 - Functies beschikbaar voor elke bedieningsmethode

Tik op het tandwiel in de rechter bovenhoek van het "Me" scherm om het 
"Settings" scherm te openen, zie Afbeelding 5 en 6. In "Settings" kunt u:

• Foutmelding herinneringen in/uitschakelen

• Cookies wissen uit het geheugen van uw telefoon

• De taal wijzigen

• De geïnstalleerde versie van de app controleren

• Zich afmelden

Afbeelding 5 - Me (Ik) Afbeelding 6 - Settings (Instellingen)
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U moet een aantal stappen volgen om van start te gaan. We beginnen deze 
paragraaf met een overzicht van de stappen en waar u meer informatie kunt 
vinden.

1. De doos uitpakken (zie paragraaf 5.1).
2. De borstels monteren (zie paragraaf 5.2).
3. De reinigingskit wijzigen (zie paragraaf 5.3).
4. Het oplaadstation installeren (zie paragraaf 5.4).
5. De magneetstrips aanbrengen (zie paragraaf 5.5).
6. De robot 12 uur opladen (zie paragraaf 5.6).
7. De batterijen in de afstandsbediening plaatsen (zie paragraaf 5.7).
8. De tijd instellen (zie paragraaf 5.8).
9. De BluebotXS Plus app installeren (zie paragraaf 5.9).
10. De robot verbinden met de BluebotXS Plus app (zie paragraaf 5.10).
11. De Alexa voice app installeren (zie paragraaf 5.11).

5. VAN START GAAN
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5.1 De doos uitpakken
1. Pak de robot zorgvuldig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer de inhoud van de verpakking (zie Afbeelding 7 en Tabel 9). Als er een item ontbreekt, kunt u contact 

opnemen met uw verkoper.

Afbeelding 7 - Inhoud van de verpakking

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4×
2×

Nr. Beschrijving

1 Blaupunkt Bluebot XSMART 
robotstofzuiger
–  HEPA filter (wordt 

geïnstalleerd in deel 1)
–  Stofopvang reservoir met 

borstel (wordt geïnstalleerd 
in deel 1)

–  Het primair filter (wordt 
geïnstalleerd in het 
stofopvang reservoir met 
borstel)

–   Borstel zuigmond (wordt 
geïnstalleerd in deel 1)

2 Gewone zuigmond

3 Afstandsbediening + 2 
batterijen

4 Stroomadapter

5 4x zijborstels (aangeduid 
L=links, R=rechts)

6 2x magneetstrip (2 × 1 m)

7 Dweil

8 Waterreservoir

9 Oplaadstation

Tabel 9 - Beschrijving van de inhoud 
van de verpakking
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Wij raden u aan de originele kartonnen doos en het verpakkingsmateriaal 
te bewaren zodat u ze bij de hand hebt als u uw robot ooit moet 
terugsturen voor onderhoud of reparaties. U kunt de robot enkel 
retourneren in de originele kartonnen doos en het verpakkingsmateriaal. 
Zo niet dan is de garantie niet geldig. Dit is de enige manier om de robot 
veilig te beschermen tegen schade tijdens het transport. Als u het karton 
en het verpakkingsmateriaal wegwerpt, vergeet dan niet het te recyclen 
met zorg voor het milieu.

5.2 De borstels monteren
Monteer de zijborstels zoals getoond in Afbeelding 8. 
De zijborstels worden aangeduid met "L" en "R". Zorg ervoor dat de 
L/R-markering op de zijkant van de zijborstels overeenstemt met de L/R-
markering op de basis van de robot.

Afbeelding 8 - De borstels monteren

5.3 De gepaste reinigingskit installeren
Naargelang het reinigingsdoeleinde moet u de meest geschikte 
reinigingskit installeren. Tabel 10 biedt u een overzicht.

Reinigingsdoeleinde Vloertype (voorbeelden) Reinigingskits

droog reinigen tapijten (< 2 cm) gewone zuigmond

droog reinigen laminaatvloer borstel zuigmond

nat reinigen laminaatvloeren en tegelvloeren dweil kit

Tabel 10 - De gepaste reinigingskit selecteren 

De volgende paragrafen verklaren hoe u de verschillende reinigingskits 
kunt installeren.
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5.3.1 De zuigmondkit installeren

De zuigmondkit installeren doet u zo:

1. Zorg ervoor dat de robot uitgeschakeld is.
2. Verwijder de huidige zuigmondkit van de basis van de robot.
3. Klik de andere zuigmondkit in de basis van de robot door eerst één 

uiteinde in de opening te voeren en daarna de eenheid zorgvuldig op 
zijn plaats te duwen. Zie Afbeelding 9.

Afbeelding 9 - De zuigmondkit installeren

5.3.2 De dweilkit installeren / verwijderen

De dweilkit installeren / verwijderen:

1. Zorg ervoor dat de robot uitgeschakeld is.
2. Verwijder de rubberen dop en vul het waterreservoir met water. 

Zeep is optioneel. Zie afbeelding 10.
3. Druk de rubberen dop terug zodat deze het waterreservoir weer afsluit.

Afbeelding 10 - Het reservoir vullen met water
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4. Breng de dweil aan achter het waterreservoir. 
Zorg ervoor dat de blauwe zijde naar buiten is gericht. 

5. Klik de dweilkit in de basis van de robot. Zie Afbeelding 11.

Afbeelding 11 - De dweilkit in de basis van de robot klikken

5.4 Het oplaadstation installeren

 1 OPGELET! 

Plaats het oplaadstation niet binnen 120 cm van een trap.

• 
Het oplaadstation in de gewenste zone plaatsen:

1. Plaats het oplaadstation op een hard vlak oppervlak, tegen een muur of 
ander onbeweegbaar object zodat het niet kan wegglijden. 

2. Zorg ervoor dat de robot een vrij pad heeft om terug keren aan het 
einde van de reinigingscyclus.

3. Indien mogelijk moet u het oplaadstation bevestigen aan de muur. Volg 
hiervoor de volgende stappen:

• Zorg ervoor dat de muur hard, glad, schoon en stofvrij is om het 
oplaadstation goed te kunnen bevestigen aan de muur.

• Verwijder de beschermende film van de achterzijde.
• Druk het oplaadstation tegen de muur.

Opmerking

de plakband kan worden verwijderd en opnieuw gebruikt.

4. Sluit het oplaadstation aan op het elektrisch net, zie Afbeelding 12. 
Een vast blauw stroomtoevoer lampje schakelt in op het oplaadstation. 
Afbeelding 13 geeft een voorbeeld van een mogelijk vloerplan.
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Afbeelding 12 - Het oplaadstation aansluiten op het elektrisch net

Afbeelding 13 - Voorbeeld van de plaatsing van het oplaadstation.

5.5 De magneetstrips aanbrengen
Plaats de magneetstrip op de vloer om te voorkomen dat de robot tegen 
voorwerpen aan zou botsen. 
De robot zal de magneetstrip detecteren en een andere richting uitgaan. 
Afbeelding 14 toont een aantal voorbeelden hoe u de magneetstrips kunt 
gebruiken.

Afbeelding 14 - Het gebruik van de magneetstrips
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5.6 De robot opladen

OPMERKING

Voor de eerste ingebruikname moet u ervoor zorgen de robot 12 uur op te 
laden.

Er zijn twee methoden om de robot te laden:

• De robot laden met het oplaadstation, zie Afbeelding 15. Het 
stroomtoevoer lampje op het oplaadstation licht op tijdens het opladen.

• Met de stroomadapter rechtstreeks verbonden met de robot. Voer 
hiervoor de adapter in de robot en voer het andere uiteinde in een 
stopcontact, zie Afbeelding 16.

Afbeelding 15 - De robot laden met het oplaadstation

Afbeelding 16 - De robot rechtstreeks laden met de stroomadapter

OPMERKING

• Terwijl de robot oplaadt, geeft het LED paneel "1111" weer, rollend over 
het paneel. Het duurt ca. 12 uur om de batterij volledig te laden. Het LED 
paneel geeft FULL weer als de batterij volledig geladen is.

• Als het batterijniveau laag is en de robot in stand-by modus is 
geschakeld, geeft de robot een akoestisch bericht weer "Please charge" 
en het LED paneel geeft het pictogram van een lege batterij weer.
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5.7 De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Verwijder het deksel en voer de batterijen in de afstandsbediening 
(zie Afbeelding 17). Breng het deksel opnieuw aan op het batterijvak. 

Afbeelding 17 - De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

5.8 De tijd instellen
Stel de tijd als volgt in via de afstandsbediening:

1. Druk op de knop CLK van de afstandsbediening en houd hem 3 
seconden ingedrukt. De cijfers van het uur beginnen te knipperen op 
de afstandsbediening.

2. Druk op de Omhoog of Omlaag richtingstoetsen om het uur in te 
stellen.

3. Druk op de Rechter richtingstoets om te bevestigen. 
De cijfers van de minuten beginnen te knipperen.

4. Druk op de Omhoog of Omlaag richtingstoetsen om de minuten in te 
stellen.

5. Druk op de Rechter richtingstoets om te bevestigen. 
De ingestelde dag begint te knipperen.

6. Druk op de Linker of Rechter richtingstoetsen om de minuten in te 
stellen.

7. Druk op de knop CLK om te bevestigen.

OPMERKING

De huidige klok tijd functie van de afstandsbediening dient enkel om de 
tijd weer te geven en heeft geen invloed op het geplande tijdstip van de 
reiniging.

1

2
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5.9 De BluebotXS Plus app installeren op uw mobiele telefoon

OPMERKING

• Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbonden is met wifi.

• Veeg uw scherm omlaag om de gegevens bij te werken.

1. Download de BluebotXS Plus app op uw mobiele telefoon van de 
Google Play of Apple Store.

2. Installeer de BluebotXS Plus app op uw mobiele telefoon.
3. Meld u aan als u al een account hebt of registreer u. Vul hiervoor uw 

naam, e-mailadres en wachtwoord in.
 
U kunt de BluebotXS Plus app nu verbinden met uw robot.  
Zie paragraaf 5.10.

5.10 De BluebotXS Plus app verbinden met uw robot

OPMERKING

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbonden is met wifi. Zorg ervoor 
dat uw telefoon verbonden is met 2.4 Ghz. De app werkt niet als u 
verbonden bent met 5Ghz.

1. Ga naar het Startscherm en tik op de knop "+". 
2. Selecteer "Add Device".
3. Selecteer de BluebotXS, zie Afbeelding 18.
4. Zorg ervoor dat de robot INGESCHAKELD is.

5. Zorg ervoor dat de robot in de Stand-bymodus staat. (Druk op de knop 
Stroom op het LED paneel als de robot momenteel aan het reinigen is 
of uitgeschakeld is)

6. Houd EDGE CLEAN op het LED paneel ingedrukt tot CONN verschijnt.
7. Tik op "Reset" in de app.  

De app gaat door naar het "Config Family Wifi" scherm en geeft het 
WiFi-netwerk weer waarmee uw mobiele telefoon verbonden is.

8. Typ het WiFi-wachtwoord van het weergegeven WiFi-netwerk in en tik 
op "Next".

9. Houd uw mobiele telefoon dichtbij de robot.

Afbeelding 18 - Apparaat 
toevoegen

Afbeelding 19 - De robot koppelen



23

NL

10. Tik op "Connect Robot's Wifi". De app schakelt over naar het WiFi 
selectiescherm van uw mobiele telefoon.

11. Selecteer "blaupunkt_BB.." in de lijst van beschikbare WiFi-netwerken. 
Wacht tot uw mobiele telefoon volledig verbonden is.

12. Keer terug naar de app. De pop-up "Binding the Robot, please wait..." 
verschijnt, zie Afbeelding 19.

13. Wacht tot de pop-up verdwijnt en BluebotXS verschijnt in de app.
 
Uw robot is nu verbonden met de BluebotXS app en aangemeld in 
de cloud server.  U kunt uw robot nu bedienen via de app. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar paragraaf 4.3 en 6.

Als de verbinding mislukt is, kunt u de volgende oplossingen proberen:

1. Zorg ervoor dat de WiFi bij u thuis correct werkt en dat uw telefoon 
verbonden is met dit netwerk.

2. Schakel de robot uit, wacht 5 minuten en probeer de robot opnieuw 
toe te voegen.

3. Plaats de robot dichter bij de WiFi-router bij u thuis en probeer de robot 
opnieuw toe te voegen.

4. Indien verbonden met de "blaupunkt_BB.." WiFi-verbinding kan uw 
telefoon u vragen over te schakelen naar een ander WiFi-netwerk 
omdat het "blaupunkt_BB.." WiFi-netwerk geen toegang biedt tot het 
internet. Zorg ervoor dat u verbonden blijft met het "blaupunkt_BB.." 
WiFi-netwerk.

5.11 De installatie van Alexa
U kunt de robot bedienen via de Alex stembedieningsfunctie. Om de 
Alexa stembedieningsfunctie te kunnen gebruiken, moet u de Amazon 
BluebotXS Plus app downloaden en u hebt een Amazon Account nodig. 

OPMERKING

De app is onderhevig aan wijzigingen. Bezoek onze website voor de 
volledige handleiding van de Amazon BluebotXS Plus app.

1. Zorg ervoor dat uw robot verbonden is met de BluebotXS Plus app en 
online is. Zie paragraaf 5.10.

2. Meld u aan op uw Amazon Account.
3. Ga naar de Alexa Skill homepagina.
4. Zoek "BluebotXS Plus".
5. Klik op de knop Enable.
6. Voer uw BluebotXS Plus app account en wachtwoord in om een 

verbinden te maken met Alexa Skill. 
 
Als de verbinding gemaakt is, geeft het scherm "BluebotXS Plus has been 
successfully linked" weer. Nu kunt u de stembedieningsfunctie beginnen 
te gebruiken.
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6.1 Voor u de robot inschakelt
Voor u de robot start, moet u ervoor zorgen dat:

• U de ruimte voorbereid hebt (zie paragraaf 5.4 en paragraaf 5.5).

• De robot opgeladen is (zie paragraaf 5.6).

• De gepaste reinigingskit in de robot werd geplaatst (zie paragraaf 5.3).

• De vloeromgeving vrij gemaakt is van alle breekbare voorwerpen en 
koorden, kleding, papier en losse kabels.

• Alle gordijnen van de vloer getild zijn om mogelijke ongevallen te 
vermijden.

6.2 De robot gebruiken in de Automatische reinigingsstand
1. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar ingeschakeld is.
2. Plaats de robot in het oplaadstation.
3. Druk op de knop Stand-by op het LED paneel. 

OPMERKING

Als de robot niet onmiddellijk begint te reinigen, drukt u opnieuw op de 
knop. 

De robot begint nu te reinigen in de Automatische reinigingsstand. Om 
de robot te gebruiken in andere reinigingsstanden verwijzen wij u naar 
paragraaf 6.3.

6.3 De robot gebruiken in andere reinigingsstanden
Er zijn vijf reinigingsstanden (voor meer informatie over de 
reinigingsstanden verwijzen wij u naar paragraaf 3.3).

U kunt een reinigingsstand op verschillende wijzen inschakelen, 
naargelang de bedieningsmethode die u wenst te gebruiken. Tabel 11 
toont hoe u de verschillende reinigingsstanden kunt inschakelen voor elke 
bedieningsmethode.

Auto- 
matische 
reinigings- 
stand

Druk op 
de knop 
Stroom 
(één of twee 
maal)*

Druk op de 
knop ON/OFF 
(één of twee 
maal)*

Tik op 
START **
of tik op 
OPERATION 
en selecteer 
AUTO.

EN: Alexa, ask Bluebot 
to start cleaning
DE: Alexa, starte die 
Reinigung mit Bluebot

Randen 
reinigings- 
stand

Tik op EDGE 
CLEANING 
op het LED 
paneel.

Druk op MODE 
op de afstands- 
bediening. Kies 
stand 1.

Tik op 
OPERATION. 
Selecteer 
EDGE.

EN: Alexa, ask Bluebot 
to start edge cleaning
DE: Alexa, starte Rand-
Reinigung mit Bluebot

Zone 
reinigings- 
stand

N.v.t. Druk twee keer 
op MODE op 
de afstands- 
bediening. Kies 
stand 2.

Tik op 
OPERATION. 
Selecteer 
AREA.

EN: Alexa, ask Bluebot 
to start area cleaning
DE: Alexa, starte 
Bereich-Reinigung mit 
Bluebot

6. WERKING
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Willekeur- 
ige 
reinigings- 
stand

N.v.t. Druk drie maal 
op MODE op 
de afstands- 
bediening. Kies 
stand 3.

Tik op 
OPERATION. 
Selecteer 
RANDOM.

EN: Alexa, ask Bluebot 
to start random 
cleaning
DE: Alexa, starte 
Zufällig-Reinigung mit 
Bluebot

Intensieve 
reinigings- 
stand

N.v.t. Druk vier maal 
op MODE op 
de afstands- 
bediening. Kies 
stand 4.

Tik op 
OPERATION. 
Selecteer 
INTENSIVE.

EN: Alexa, ask Bluebot 
to start intensive 
cleaning
DE: Alexa, starte 
Intensiv-Reinigung mit 
Bluebot

* Naargelang de status van de robot
** Werkt enkel als de robot in stand-by staat

Tabel 11 - Overzicht hoe u de reinigingsstanden inschakelt met de verschillende 
bedieningsmethoden

6.4 De robot naar het oplaadstation sturen
Wanneer de robot de reinigingscyclus beëindigd heeft, keert hij 
automatisch terug naar het oplaadstation. De robot keert ook terug naar 
het oplaadstation wanneer de batterij leeg is.

Tabel 12 geeft de opdrachten weer voor elke bedieningsmethode om de 
robot naar het oplaadstation te sturen.

Druk op 
HOME

Druk op 
HOME

Tik op "Re-charge" in 
het bedieningsscherm.

EN: "Alexa, ask Bluebot to start 
charging" 
DE: "Alexa, lade den Bluebot auf"

Tabel 12 - Overzicht hoe u de robot onderbreekt met de verschillende 
bedieningsmethoden

Wanneer de robot teruggekeerd is naar het oplaadstation kunt u uw robot 
uitschakelen of de robot overschakelen op de  stand-by modus of de 
Slaapmodus. Na 60 seconden schakelt de robot automatisch over op de 
Slaapmodus.

• Stand-by betekent dat de stroom van de robot ingeschakeld is en dat hij 
wacht op de bediening van de gebruiker. 

• De Slaapmodus is de energiebesparende modus. 

Wanneer de robot teruggekeerd is naar het oplaadstation en het 
oplaadstation verbonden is met het elektrisch net begint de robot op te 
laden. Voor meer informatie over het laden verwijzen wij u naar paragraaf 
5.6.
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6.5 Het gebruik van de Alexa stembedieningsfunctie

 1 OPGELET

De app kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Bezoek onze website voor de 
volledige handleiding van de Amazon BluebotXS Plus app.

Zorg er eerst voor dat de apps correct geïnstalleerd zijn (zie paragraaf 
5.11). Nadat de apps geïnstalleerd en verbonden zijn, kunt u uw robot 
bedienen met de Alexa stembedieningsfunctie. De volgende commando's 
zijn beschikbaar: 

Geef de volgende commando's in het Engels:
Alexa, ask Bluebot to start cleaning
Alexa, ask Bluebot to stop cleaning
Alexa, ask Bluebot to start edge cleaning
Alexa, ask Bluebot to start area cleaning
Alexa, ask Bluebot to start auto cleaning
Alexa, ask Bluebot to start intensive cleaning 
Alexa, ask Bluebot to start charging
Alexa, ask Bluebot for his status

Geef de volgende commando's in het Duits:
Alexa ,sage Bluebot starte die Reinigung
Alexa, sage Bluebot beende die Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Rand-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Bereich-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Auto-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Intensiv-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Aufladung
Alexa, frage Bluebot wie ist der Status von
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U kunt de robot instellen om de reiniging te starten in de Automatische 
reinigingsstand op een gewenst tijdstip.

• Het LED paneel op de robot biedt u de mogelijkheid een starttijd in te 
stellen voor elke dag, zie paragraaf 7.1

• De afstandsbediening biedt u de mogelijkheid een starttijd in te stellen 
voor elke dag, zie paragraaf 7.2

• De BluebotXS Plus app biedt u de mogelijkheid een andere starttijd in te 
stellen voor elke dag van de week, zie 7.3

7.1 Het tijdschema van de robot instellen met het LED paneel

OPMERKING

U kunt enkel volledige uren instellen, niet de minuten.

U moet eerst het huidige tijdstip instellen, als volgt:

1. Druk op PLAN op de robot. Het LED scherm geeft het huidige tijdstip 
weer. De uren knipperen.

2. Druk op HOME om het uur te verhogen of druk op MAX om het uur te 
verlagen.

3. Druk op Stand-by om over te schakelen naar de minuten 
instellingsmodus. De minuten knipperen. 

4. Druk op HOME om de minuten te verhogen of druk op MAX om de 
minuten te verlagen.

5. Druk op Stand-by om de instelling op te slaan.
6. Druk op PLAN om af te sluiten.

Nu kunt u de reinigingscyclus beginnen te plannen, als volgt:

1. Druk op PLAN op de robot gedurende drie seconden. Het LED scherm 
geeft het huidige tijdstip weer. De uren knipperen.

2. Druk op HOME om het uur te verhogen of druk op MAX om het uur te 
verlagen. 

3. Druk op Stand-by om de instelling op te slaan. 
4. Druk op PLAN om af te sluiten.
 
Annuleren doet u als volgt:

1. Volg de stappen zoals hierboven beschreven en stel het tijdsinterval in 
op 00:00. 

2. Het schema is nu geannuleerd.

7.2 Het tijdschema van de robot instellen met de afstandsbe-
diening
Gebruik de knop PLAN op de afstandsbediening om een reinigingscyclus 
te plannen. Wanneer u een schema plant, worden tijdsintervallen gebruikt 
voor de planning. 

Bijvoorbeeld: Als het momenteel 08.00u is en het cijfer van de afstands- 
bediening instelling is 01:00u treedt de robot 1 uur later in werking. Dit 
betekent dat 09.00u werd ingesteld als het geplande reinigingstijdstip. De 
robot start de reinigingscyclus nu automatisch elke dag om 09.00u.

OPMERKING

7. HET SCHEMA VAN DE ROBOT PLANNEN
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Het tijdsinterval gebruikt gehele tijdswaarden van 30 minuten. 

1. Zorg ervoor dat de robot in de stand-by of laadmodus geschakeld is. 
2. Druk op PLAN op de afstandsbedieningen houd hem gedurende 3 

seconden ingedrukt om de planning in te voeren. De cijfers van het Uur 
knipperen.

3. Druk op de Omhoog of Omlaag richtingstoetsen om het uur te 
wijzigen. 

4. Druk op de Rechter richtingstoets om de cijfers van de Minuten 
instelling te wijzigen. 

5. Druk op de Omhoog of Omlaag richtingstoetsen om de minuten te 
wijzigen.

6. Richt de afstandsbediening naar de robot en druk op de knop ON/OFF. 
De robot en het LCD-scherm zullen het overeenstemmende geplande 
tijdstip weergeven en er weerklinkt tegelijk ook een "Scheduling 
Confirmed" spraakbevestiging. 
 
Indien noodzakelijk kunt u controleren of de robot reeds werd 
ingesteld. Druk op het PLAN en het geplande tijdstip verschijnt op het 
LED paneel van de robot gedurende 1 seconde en u hoort "Scheduling 
Confirmed". Als er geen tijdstip gepland is, verschijnt "00:00" op het LED 
paneel van de robot gedurende 1 seconde en u hoort "No Scheduling".

 
Een schema annuleren:
1. Volg de stappen zoals hierboven beschreven en stel het tijdsinterval in 

op 00:00.
2. Het schema is nu geannuleerd.

7.3 Het tijdschema van de robot instellen met de BluebotXS 
Plus app
Gebruik de BluebotXS Plus app om een reinigingscyclus te plannen. U kunt 
een verschillende starttijd instellen voor elke dag.

1. Tik op SCHEDULE, zie Afbeelding 20.
2. Tik op een dag, zie Afbeelding 21.
3. De starttijd van de reiniging instellen, zie Afbeelding 22.
4. Tik op "Submit" om de instelling op te slaan. U hoort de stem: 

‘Scheduling confirmed’. Op de bevestigde dag en het bevestigde 
tijdstip zal uw robot de reinigingscyclus starten.

 
Om een schema-instelling te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Tik op een dag, zie Afbeelding 21.
2. Tik op "Delete", zie Afbeelding 22.
3. Tik op "Confirm" om de schema-instelling te verwijderen, zie 

Afbeelding 23.
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Afbeelding 20 - Tik op 
"Schedule"

Afbeelding 21 - Tik op een 
dag

Afbeelding 22 - Stel het 
tijdstip in

Afbeelding 23 - Verwijder een schema-instelling
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8.1 Onderhoudsschema
Let op het volgende:

In het kader van het onderhoud raden we aan routinecontroles uit te 
voeren na elk gebruik. Voor de vervanging van: 

• het HEPA FILTER: bij normaal gebruik, vervangen met een nieuw filter na 
6 maanden

• de ZIJBORSTELS: bij normaal gebruik, vervangen met een nieuwe 
borstel na 6 maanden

• de DWEIL: bij normaal gebruik, vervangen met een nieuwe dweil na 6 
maanden

• het PRIMAIRE FILTER: bij normaal gebruik, vervangen met een nieuw 
filter na 2 jaar

 1 OPMERKING 

De bovenstaande aanwijzingen dienen enkel als referentie. Dit zijn 
aanbevolen vervangingsintervallen om optimale resultaten te garanderen, 
hoewel het mogelijk niet absoluut noodzakelijk is deze intervallen na te 
leven. Gebruikers kunnen ook opteren deze onderdelen pas na 1 jaar, 2 jaar 
of nog later te vervangen. We raden echter wel aan een aantal onderdelen 
periodiek te vervangen, in het bijzonder in het geval van intensief gebruik 
van de robot. 

Activiteit Na elk gebruik Wekelijks

Blaupunkt Bluebot XSMART 
robotstofzuiger

 

Oplaadstation  

Vuilcontainer  

Gewone zuigmond 

Borstel zuigmond  

HEPA filter  

Zijborstels  

Magneetstrip  

Primair filter 

Waterreservoir  

Dweil  

8. ONDERHOUD
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8.2 De zijborstels reinigen
Voer de volgende stappen uit om de zijborstels te reinigen:

1. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is en dat de robot niet in 
Stand-by of in de Slaapmodus geschakeld is.

2. Reinig de zijborstel als deze vuil is en vervang hem als hij beschadigd is
3. De zijborstels worden aangeduid met "L" en "R". Zorg ervoor dat de 

L/R-markering op de zijborstel overeenstemt met de L/R-markering 
onderaan op de robot.
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8.3  Het stofopvang reservoir en filters 
reinigen

Voer de volgende stappen uit om het 
stofopvang reservoir en filters te reinigen:

1. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld 
is en dat de robot niet in Stand-by of in de 
Slaapmodus geschakeld is.

2. Druk op het deksel van de robot.

3. Verwijder het stofopvang reservoir.

4. Open het stofopvang reservoir en verwijder 
het primair filter.

5. Verwijder het HEPA filter.

6. Maak het stofopvang reservoir leeg.
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7. Was het stofopvang reservoir met water en reinig het HEPA filter 
met een borstel. Laat het primair filter drogen in de lucht.

 1 OPGELET! 

Laat het primair filter en HEPA filter niet drogen in direct zonlicht.

8. Voer het primair filter en HEPA filter in het stofopvang reservoir. 
Zorg ervoor dat het primair filter volledig droog is.

8.4 De sensoren en wieltjes reinigen
Voer de volgende stappen uit om de sensoren en wieltjes te reinigen:

1. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is en dat de robot niet in Stand-
by of in de Slaapmodus geschakeld is.

2. Wrijf met een zacht reinigingsdoekje of gereedschap licht over alle 
sensoren en wieltjes. 

 1 OPGELET! 

U mag de sensoren en wieltjes niet wassen met water. Dit kan de robot 
beschadigen.
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8.6 De zuigdoorgang en de stofsensor reinigen 
Voer de volgende stappen uit om de zuigdoorgang en de stofsensor te 
reinigen:

1. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is en dat de robot niet in Stand-
by of in de Slaapmodus geschakeld is.

2. Reinig de zuig-doorgang en de stofsensor met een zacht reinigingsdoekje 
of gereedschap.

 1 OPGELET! 

Zorg ervoor dat de sensoren niet nat worden. Dit kan de robot permanent 
beschadigen.

8.5 De oplading contactpunten reinigen
Voer de volgende stappen uit om de oplading contactpunten te reinigen:

1. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is en dat de robot niet in 
Stand-by of in de Slaapmodus geschakeld is.

2. Reinig de laadcontactpunten met een zacht reinigend doekje of 
gereedschap.

 1 OPGELET! 

U mag de laadcontactpunten niet wassen met water. Dit kan de robot 
beschadigen.
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8.7 De gewone zuigmond reinigen 
Voer de volgende stappen uit om de gewone zuigmond te reinigen:

1. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is en dat de robot niet in 
Stand-by of in de Slaapmodus geschakeld is.

2. Spoel de zuigmond met water.

8.8 De borstel zuigmond reinigen
Voer de volgende stappen uit om de borstelzuigmond te reinigen:

1. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is en dat de robot niet in 
Stand-by of in de Slaapmodus geschakeld is.

2. Verwijder en demonteer de zuigmondkit en reinig hem met een zacht 
reinigend doekje of gereedschap. De as van de rolborstel mag worden 
gewassen met water. 



36

8.9 De batterij vervangen
U kunt een nieuwe batterij bestellen in de Blaupunkt online winkel.  
Voer de volgende stappen uit om de batterij te vervangen:

1.  Verwijder de schroeven van het batterijdeksel met een 
schroevendraaier.

2.  Verwijder het batterijdeksel.
3.  Neem de isolerende plakband aan beide zijden van de batterij beet en 

til de batterij uit de houder.
4.  Ontkoppel de draadverbinding die de batterij verbindt met de robot.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, raden we het volgende 
aan:

•  Als de robot gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt, 
moet u de batterij volledig opladen voor het gebruik, de stroom 
uitschakelen, de batterij verwijderen en opslaan in een koele, droge 
locatie.

• Als de robot gedurende meer dan drie maanden niet zal worden 
gebruikt, moet u de batterij gedurende 12 uur opladen, de stroom 
uitschakelen, de batterij verwijderen en opslaan in een koele, droge 
locatie.
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9. PROBLEMEN OPLOSSEN

9.1 LED paneelcodes
Hier volgt een overzicht van alle fouten en oorzaken. De foutcode verschijnt op het LED paneel van de robot.

Foutcode Oorzaak Oplossing

E1 Stofopvang reservoir niet geïnstalleerd Installeer het stofopvang reservoir correct

E2 Netschakelaar uit tijdens het laden Schakel de netschakelaar in

E3 Accu laag of automatisch opladen mislukt Laad de robot handmatig op

E11 Linker trapdetectie sensorprobleem Reinig de linker trapdetectie sensor of vervang hem

E12 Rechter trapdetectie sensorprobleem Reinig de rechter trapdetectie sensor of vervang hem

E13 Voorste trapdetectie sensorprobleem Reinig de voorste trapdetectie sensor of vervang hem

E21 Linkerwiel niet op de grond Plaats de robot op een veilige locatie

E22 Rechterwiel niet op de grond Plaats de robot op een veilige locatie

E23 Voorwiel niet op de grond Plaats de robot op een veilige locatie

E31 De microschakelaar van de bumper vooraan links 
geblokkeerd of stuk

Controleer of hij geblokkeerd is, of vervang hem

E32 De microschakelaar van de bumper vooraan rechts 
geblokkeerd of stuk

Controleer of hij geblokkeerd is, of vervang hem

E33 De microschakelaar van de bumper recht vooruit 
geblokkeerd of stuk

Controleer of hij geblokkeerd is, of vervang hem

E41 Linkerwiel overbelast Controleer of hij geblokkeerd is, of vervang hem

E42 Rechterwiel overbelast Controleer of hij geblokkeerd is, of vervang hem

E43 Linker zijborstel overbelast Controleer of hij geblokkeerd is, of vervang hem

E44 Rechter zijborstel overbelast Controleer of hij geblokkeerd is, of vervang hem

E45 Ventilatormotor overbelast Controleer of de ventilator samengedrukt is en reinig het 
stofopvang reservoir

E46 Rolborstel overbelast Controleer of hij geblokkeerd is, reinig hem of vervang 
hem

Paneelweergave betekenis

LO Lage batterij

11:11 Opladen bezig

FULL Oplading voltooid

CONN Wifi-verbinding

FAIL Wifi-verbinding mislukt

SUCC Wifi-verbinding geslaagd

Voor meer informatie of ondersteu-
ning kunt u contact opnemen via:

support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700 
support@blaupunktrobotics.eu 

We hebben ook een live chat functie 
op onze website!

http://support.blaupunktrobotics.eu
mailto:support@blaupunktrobotics.eu
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Het symbool op het materiaal, de accessoires of de verpakking 
wijst erop dat dit product niet mag worden behandeld als huis-
houdelijk afval. Werp deze apparatuur weg in het toepasselijke 
recyclingcentrum waar afval van elektrische en elektronische 
apparatuur wordt ingezameld. In de Europese Unie en andere 
Europese landen bestaan er afzonderlijke inzamelsystemen voor 

gebruikte elektrische en elektronische producten. Door ervoor te zorgen dat dit 
product correct wordt weggeworpen, helpt u mogelijke risico's voor het milieu 
en de menselijke gezondheid te vermijden, die anders zouden kunnen worden 
veroorzaakt door verkeerde afvalbehandeling van dit product. De recycling van 
materiaal helpt met het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Werp uw oude 
elektrische en elektronische apparatuur dan ook niet weg samen met uw huis-
houdelijke afval.

Werp de batterijen niet weg als huishoudelijk afval maar breng ze naar een batte-
rij recycling faciliteit.

Voor meer informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen 
met uw lokale gemeentekantoor, uw huishoudelijk afvalverwerkingsdienst of de 
winkel waar u het product hebt gekocht.

10. HET PRODUCT WEGGOOIEN

9.2 BluebotXS Plus app foutmelding
De BluebotXS Plus app geeft een melding weer als er een fout optreedt 
met de robot, zie Afbeelding 24. Tik op "Yes" om het "Error detail" scherm 
weer te geven, zie Afbeelding 25.

Het "Error detail" scherm geeft de oorzaak en de mogelijke oplossing weer. 
Tik op "Search Robot vacuum cleaner" en de robot geeft een geluidssig-
naal weer om zijn locatie aan te geven.

Afbeelding 24 - Foutmelding Afbeelding 25 - Fout 
detailinformatie
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Afmetingen 350 × 95 mm

Gewicht 3,63 kg

Voltage 100-240 V

Vermogen Tot 35 W

Geluidsniveau <60 dB

Type filter HEPA en membraanfilter

Batterij 2600 mAh Li-ion

Werkduur 120-140 minuten

BluebotXS Plus app iOS 8.0 of hoger
Android 5.0 of hoger

Wifi-verbinding 2.4 Ghz

Blaupunkt XSMART App

Wifi-verbinding

Alexa stembedieningsfunctie

Wiel flexibiliteit afstand 25 mm

Reinigingszone Tot 180 m2

Oplaadtijd 240 minuten

Capaciteit van het stofopvang 
reservoir

0,5 L

10. HET PRODUCT WEGGOOIEN 11. TECHNISCHE SPECIFICATIES



Sul nostro sito è disponibile anche una live chat!

Vi har også chat på nettsiden vår!

Yderligere findes der på vores hjemmeside en "chat" funktion.

IT

NO

DA

Vi har även en livechattfunktion på vår webbplats!SV support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700 
support@blaupunktrobotics.eu

NL We hebben ook een live chat functie op onze website!

We also have a live chat feature on our website!

Notre site Web propose également une fonctionnalité de discussion en direct !

EN

FR

Unsere Website bietet außerdem eine Live-Chat-Funktion!DE

¡También disponemos de un chat en vivo en nuestro sitio web!ES

mailto:support@blaupunktrobotics.eu

	Nederlands
	1.	Leesgids
	2.	Veiligheid
	2.1	Beoogd gebruik
	2.2	Algemene veiligheid
	2.3	Productveiligheid
	2.4	Elektrische veiligheid
	2.5	Brand- en ontploffingsgevaar
	2.6	Onderhoud
	2.7	Transport en opberging
	2.8	Recycling en verwijdering

	3.	Algemene productbeschrijving
	3.1	Belangrijkste onderdelen
	3.2	Uiteenlopende reinigingskits voor uiteenlopende reinigingsdoeleinden
	3.3	Reinigingsstanden

	4.	Algemene beschrijving van de bedieningsmethoden
	4.1	LED paneel
	4.2	Afstandsbediening
	4.3	BluebotXS Plus app
	4.4	Alexa App
	4.5	Beschikbare functies van elke bedieningsmethode

	5.	Van start gaan
	5.1	De doos uitpakken
	5.2	De borstels monteren
	5.3	De gepaste reinigingskit installeren
	5.4	Het oplaadstation installeren
	5.5	De magneetstrips aanbrengen
	5.6	De robot opladen
	5.7	De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
	5.8	De tijd instellen
	5.9	De BluebotXS Plus app installeren op uw mobiele telefoon
	5.10	De BluebotXS Plus app verbinden met uw robot
	5.11	De installatie van Alexa

	6.	Werking
	6.1	Voor u de robot inschakelt
	6.2	De robot gebruiken in de Automatische reinigingsstand
	6.3	De robot gebruiken in andere reinigingsstanden
	6.4	De robot naar het oplaadstation sturen
	6.5	Het gebruik van de Alexa stembedieningsfunctie

	7.	Het schema van de robot plannen
	7.1	Het tijdschema van de robot instellen met het LED paneel
	7.2	Het tijdschema van de robot instellen met de afstandsbediening
	7.3	Het tijdschema van de robot instellen met de BluebotXS Plus app

	8.	Onderhoud
	8.1	Onderhoudsschema
	8.2	De zijborstels reinigen
	8.3	�Het stofopvang reservoir en filters reinigen
	8.4	De sensoren en wieltjes reinigen
	8.5	De oplading contactpunten reinigen
	8.6	De zuigdoorgang en de stofsensor reinigen 
	8.7	De gewone zuigmond reinigen 
	8.8	De borstel zuigmond reinigen
	8.9	De batterij vervangen

	9.	Problemen oplossen
	9.1	LED paneelcodes
	9.2	BluebotXS Plus app foutmelding

	10.	Het product weggooien
	11.	Technische specificaties

	English
	1.	Reading guide
	2.	Safety
	2.1	Intended use
	2.2	General safety
	2.3	Product safety
	2.4	Electrical safety
	2.5	Fire and explosion hazard
	2.6	Maintenance
	2.7	Transport and Storage
	2.8	Recycling and Disposal

	3.	General product description
	3.1	Main parts
	3.2	Different cleaning kits for different cleaning purposes
	3.3	Cleaning modes

	4.	General description of the control types
	4.1	LED panel
	4.2	Remote control
	4.3	BluebotXS Plus app
	4.4	Alexa App
	4.5	Available functions per control type

	5.	Getting started
	5.1	Unpacking the box
	5.2	Mounting the brushes
	5.3	Installing the suitable cleaning kit
	5.4	Installing the charging station
	5.5	Placing the magnetic strips
	5.6	Charging the robot
	5.7	Placing the batteries in the remote control
	5.8	Setting the time
	5.9	Installing the BluebotXS Plus app on your mobile phone
	5.10	Connecting the BluebotXS Plus app to your robot
	5.11	Installing Alexa

	6.	Operation
	6.1	Before running the robot
	6.2	Running the robot in Auto Cleaning mode
	6.3	Running the robot in other cleaning modes
	6.4	Sending robot to the charging station
	6.5	Using the Alexa voice control function

	7.	Scheduling the robot
	7.1	Scheduling the robot with the LED panel
	7.2	Scheduling the robot with the remote control
	7.3	Scheduling the robot with the BluebotXS Plus app

	8.	Maintenance
	8.1	Maintenance schedule
	8.2	Cleaning the side brushes
	8.3	�Cleaning the dust bin and the filters
	8.4	Cleaning the sensors and wheels
	8.5	Cleaning the charge poles
	8.6	Cleaning the suction passage and the dust sensor 
	8.7	Cleaning the normal suction nozzle 
	8.8	Cleaning the brush suction nozzle
	8.9	Replacing the battery

	9.	Troubleshooting
	9.1	LED panel codes
	9.2	BluebotXS Plus app error notification

	10.	Disposal
	11.	Technical specifications

	Deutsch
	1.	Lesen des Handbuchs
	2.	Sicherheit
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung
	2.2	Allgemeine Sicherheit
	2.3	Produktsicherheit
	2.4	Elektrische Sicherheit
	2.5	Brand- und Explosionsgefahr
	2.6	Wartung
	2.7	Transport und Lagerung
	2.8	Recycling und Entsorgung

	3.	Allgemeine Produktbeschreibung
	3.1	Hauptteile
	3.2	Verschiedene Reinigungssets für unterschiedliche Reinigungszwecke
	3.3	Reinigungsmodi

	4.	Allgemeine Beschreibung der Steuerungsarten
	4.1	LED-Panel
	4.2	Fernbedienung
	4.3	BluebotXS Plus app
	4.4	Alexa App
	4.5	Verfügbare Funktionen nach Steuerungsart

	5.	Erste Schritte
	5.1	Auspacken des Kartons
	5.2	Montage der Bürsten
	5.3	Installieren des passenden Reinigungssets
	5.4	Installieren der Ladestation
	5.5	Positionieren der Magnetstreifen
	5.6	Aufladen des Roboters
	5.7	Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
	5.8	Einstellen der Uhrzeit
	5.9	Installieren der BluebotXS Plus app auf Ihrem Mobiltelefon
	5.10	Verbinden der BluebotXS Plus app mit Ihrem Roboter
	5.11	Installation von Alexa

	6.	Betrieb
	6.1	Vor dem Betrieb des Roboters
	6.2	Betrieb des Roboters im automatischen Reinigungsmodus
	6.3	Betrieb des Roboters in anderen Reinigungsmodi
	6.4	Zurücksenden des Roboters zur Ladestation
	6.5	Verwenden der Alexa Sprachsteuerung

	7.	Planen der Robotertätigkeit
	7.1	Planen des Roboters mit dem LED-Panel
	7.2	Planen des Roboterbetriebs mit der Fernbedienung
	7.3	Planen des Roboterbetriebs mit der BluebotXS Plus app

	8.	Wartung
	8.1	Wartungszeitplan
	8.2	Reinigung der Seitenbürsten
	8.3	�Reinigung des Staubbehälters und der Filter
	8.4	Reinigen der Sensoren und der Räder
	8.5	Reinigung der Ladeanschlüsse
	8.6	Reinigung des Ansaugkanals und des Staubsensors 
	8.7	Reinigung der normalen Saugdüse 
	8.8	Reinigung der Bürstensaugdüse
	8.9	Austauschen der Batterie

	9.	Fehlersuche
	9.1	LED-Panel-Codes
	9.2	BluebotXS Plus App Fehlerbenachrichtigung

	10.	Entsorgung
	11.	Technische Spezifikationen

	Français
	1.	Guide de lecture
	2.	Sécurité
	2.1	Utilisation prévue
	2.2	Sécurité générale
	2.3	Sécurité du produit
	2.4	Sécurité électrique
	2.5	Risque d'incendie et d'explosion
	2.6	Maintenance
	2.7	Transport et stockage
	2.8	Recyclage et élimination

	3.	Description produit générale
	3.1	Parties principales
	3.2	Différents kits de nettoyage pour différents buts de nettoyage
	3.3	Modes de nettoyage

	4.	Description générale des types de commande
	4.1	Panneau à LED
	4.2	Télécommande
	4.3	Application BluebotXS Plus
	4.4	Application Alexa
	4.5	Fonctions disponibles par type de commande

	5.	Pour commencer
	5.1	Déballer la boîte
	5.2	Monter les brosses
	5.3	Installer le kit de nettoyage approprié
	5.4	Installer la station de charge
	5.5	Placer les bandes magnétiques
	5.6	Charger le robot
	5.7	Placer les piles dans la télécommande
	5.8	Réglage de l'heure
	5.9	Installer l'application BluebotXS Plus sur votre téléphone portable
	5.10	Connexion de l'application BluebotXS Plus à votre robot
	5.11	Installer Alexa

	6.	Utilisation
	6.1	Avant d'utiliser le robot
	6.2	Utilisation du robot en mode Nettoyage automatique
	6.3	Utilisation du robot dans d'autres modes de nettoyage
	6.4	Envoi du robot à la station de charge
	6.5	Utilisation de la fonction de commande vocale Alexa

	7.	Programmation du robot
	7.1	Programmer le robot avec le panneau à LED.
	7.2	Programmation du robot avec la télécommande
	7.3	Programmation du robot avec l'application BluebotXS Plus

	8.	Maintenance
	8.1	Calendrier de maintenance
	8.2	Nettoyage des brosses latérales
	8.3	�Nettoyage du réservoir de poussière et des filtres
	8.4	Nettoyage des capteurs et des roues
	8.5	Nettoyage des pôles de charge
	8.6	Nettoyage du passage d'aspiration et du capteur de poussière 
	8.7	Nettoyage de l'embout d'aspiration normal 
	8.8	Nettoyage de l'embout d'aspiration à brosse
	8.9	Remplacement de la batterie

	9.	Dépannage
	9.1	Codes du panneau LED
	9.2	Notification d'erreur de l'application BluebotXS Plus

	10.	Traitement des déchets
	11.	Spécifications techniques

	Español
	1.	Guía de lectura
	2.	Seguridad
	2.1	Uso previsto
	2.2	Seguridad general
	2.3	Seguridad del producto
	2.4	Seguridad eléctrica
	2.5	Peligro de fuego y explosión
	2.6	Mantenimiento
	2.7	Transporte y almacenamiento
	2.8	Reciclaje y eliminación

	3.	Descripción general del producto
	3.1	Partes principales
	3.2	Kits de limpieza diferentes para objetivos de limpieza diferentes
	3.3	Modos de limpieza

	4.	Descripción general de los tipos de control
	4.1	Panel de LEDs
	4.2	Control remoto
	4.3	Aplicación BluebotXS Plus
	4.4	Aplicación Alexa
	4.5	Funciones disponibles por tipo de control

	5.	Primeros pasos
	5.1	Desempaquetado de la caja
	5.2	Montaje de los cepillos
	5.3	Instalación del kit de limpieza adecuado
	5.4	Instalación de la estación de carga
	5.5	Colocación de las bandas magnéticas
	5.6	Carga del robot
	5.7	Colocación de las pilas en el control remoto
	5.8	Ajuste de la hora
	5.9	Instalación de la aplicación BluebotXS Plus en su teléfono móvil
	5.10	Conexión de la aplicación BluebotXS Plus a su robot
	5.11	Instalación de Alexa

	6.	Funcionamiento
	6.1	Antes de poner en marcha el robot
	6.2	Funcionamiento del robot en modo de limpieza automática
	6.3	Funcionamiento del robot en otros modos de limpieza
	6.4	Envío del robot a la estación de carga
	6.5	Uso de la función de control por voz Alexa

	7.	Programación del robot
	7.1	Programación del robot con el panel de LEDs
	7.2	Programación del robot con el control remoto
	7.3	Programación del robot con la aplicación BluebotXS Plus

	8.	Mantenimiento
	8.1	Programa de mantenimiento
	8.2	Limpieza de los cepillos laterales
	8.3	�Limpieza del contenedor de polvo y de los filtros
	8.4	Limpieza de los sensores y las ruedas
	8.5	Limpieza de los polos de carga
	8.6	Limpieza del canal de aspiración y del sensor de polvo 
	8.7	Limpieza de la boquilla de succión normal 
	8.8	Limpieza de la boquilla de succión cepillo
	8.9	Sustitución de la batería

	9.	Resolución de problemas
	9.1	Códigos del panel de LEDs
	9.2	Notificación de error de la aplicación BluebotXS Plus

	10.	Eliminación
	11.	Especificaciones técnicas

	Italiano
	1.	Guida alla lettura
	2.	Sicurezza
	2.1	Uso previsto
	2.2	Sicurezza generale
	2.3	Sicurezza del prodotto
	2.4	Sicurezza elettrica
	2.5	Pericolo di incendio ed esplosione
	2.6	Manutenzione
	2.7	Trasporto e conservazione
	2.8	Riciclo e smaltimento

	3.	Descrizione generale del prodotto
	3.1	Parti principali
	3.2	Kit di pulizia per scopi di pulizia diversi
	3.3	Modalità di pulizia

	4.	Descrizione generale dei tipi di comandi
	4.1	Pannello LED
	4.2	Telecomando
	4.3	App BluebotXS Plus
	4.4	App Alexa
	4.5	Funzioni disponibili per ogni tipo di comando

	5.	Guida introduttiva
	5.1	Apertura della confezione
	5.2	Montaggio delle spazzole
	5.3	Installazione del kit di pulizia più adatto
	5.4	Installazione della stazione di ricarica
	5.5	Posizionamento delle bande magnetiche
	5.6	Come ricaricare il robot
	5.7	Inserimento delle batterie nel telecomando
	5.8	Impostazione dell'ora
	5.9	Installazione dell'app BluebotXS Plus sul proprio telefono cellulare
	5.10	Come collegare l'app BluebotXS Plus al robot
	5.11	Installazione di Alexa

	6.	Funzionamento
	6.1	Prima di mettere in funzione il robot
	6.2	Uso del robot in modalità Pulizia automatica
	6.3	Uso del robot in altre modalità di pulizia
	6.4	Come mandare il robot alla stazione di ricarica
	6.5	Utilizzo della funzione di comando vocale Alexa

	7.	Programmazione del robot
	7.1	Programmazione del robot tramite pannello LED
	7.2	Programmazione del robot tramite telecomando
	7.3	Programmazione del robot tramite l'app BluebotXS Plus

	8.	Manutenzione
	8.1	Programma di manutenzione
	8.2	Pulizia delle spazzole laterali
	8.3	�Pulizia dello scomparto per la polvere e dei filtri
	8.4	Pulizia dei sensori e delle ruote
	8.5	Pulizia dei poli di ricarica
	8.6	Pulizia del canale di aspirazione e del sensore della polvere 
	8.7	Pulizia della normale bocchetta di aspirazione 
	8.8	Pulizia della bocchetta di aspirazione a spazzola
	8.9	Sostituzione della batteria

	9.	Risoluzione dei problemi
	9.1	Codici del pannello LED
	9.2	Notifiche degli errori dell'app BluebotXS Plus

	10.	Smaltimento
	11.	Specifiche tecniche

	Svenska
	1.	Läsvägledning
	2.	Säkerhet
	2.1	Avsedd användning
	2.2	Allmän säkerhet
	2.3	Produktsäkerhet
	2.4	Elsäkerhet
	2.5	Brand- och explosionsrisk
	2.6	Underhåll
	2.7	Transport och förvaring
	2.8	Återvinning och avfallshantering

	3.	Allmän produktbeskrivning
	3.1	Huvuddelar
	3.2	Olika rengöringssatser för olika rengöringsuppgifter
	3.3	Rengöringslägen

	4.	Allmän beskrivning av styrningstyperna
	4.1	LED-panelen
	4.2	Fjärrkontroll
	4.3	BluebotXS Plus-appen
	4.4	Alexa-appen
	4.5	Tillgängliga funktioner för de olika styrningstyperna

	5.	Komma igång
	5.1	Packa upp kartongen
	5.2	Montera borstarna
	5.3	Installera lämplig rengöringssats
	5.4	Installera laddningsstationen
	5.5	Placera magnetremsorna
	5.6	Laddning av roboten
	5.7	Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
	5.8	Ställa in tiden
	5.9	Installera BluebotXS Plus-appen på din mobiltelefon
	5.10	Ansluta BluebotXS Plus-appen till din robot
	5.11	Installera Alexa

	6.	Manövrering
	6.1	Före användning av roboten
	6.2	Använda roboten i automatiskt rengöringsläge
	6.3	Använda roboten i annat rengöringsläge
	6.4	Skicka roboten till laddningsstationen
	6.5	Använda röststyrningsfunktionen Alexa

	7.	Schemalägg roboten
	7.1	Schemaläggning av roboten med LED-panelen
	7.2	Schemaläggning av roboten med fjärrkontrollen
	7.3	Schemaläggning av roboten med BluebotXS Plus-appen

	8.	Underhåll
	8.1	Underhållsschema
	8.2	Rengöring av sidoborstarna
	8.3	�Rengöring av dammbehållaren och filtren
	8.4	Rengöring av sensorerna och hjulen
	8.5	Rengöring av laddningspolerna
	8.6	Rengöring av sugkanalen och dammsensorn 
	8.7	Rengöring av det normala sugmunstycket 
	8.8	Rengöring av borstsugmunstycket
	8.9	Byta batteriet

	9.	Felsökning
	9.1	Koder på LED-panelen
	9.2	Felmeddelande i BluebotXS Plus-appen

	10.	Avfallshantering
	11.	Tekniska specifikationer

	Norsk
	1.	Leseveiledning
	2.	Sikkerhet
	2.1	Tiltenkt bruk
	2.2	Generell sikkerhet
	2.3	Produktsikkerhet
	2.4	Elektrisk sikkerhet
	2.5	Brann- og eksplosjonsfare
	2.6	Vedlikehold
	2.7	Transport og lagring
	2.8	Resirkulering og avhending

	3.	Generell produktbeskrivelse
	3.1	Hoveddeler
	3.2	Ulike rengjøringssett for ulike rengjøringsformål
	3.3	Rengjøringsmoduser

	4.	Generell beskrivelse av kontrolltypene
	4.1	LED-panel
	4.2	Fjernkontroll
	4.3	BluebotXS Plus-app
	4.4	Alexa-appen
	4.5	Tilgjengelige funksjoner per kontrolltype

	5.	Komme i gang
	5.1	Pakke ut av esken
	5.2	Sett på børstene
	5.3	Installasjon av egnet rengjøringssett
	5.4	Installere ladestasjonen
	5.5	Plassering av magnetstripene
	5.6	Lade roboten
	5.7	Sette batteriene i fjernkontrollen
	5.8	Angi tiden
	5.9	Installere BluebotXS Plus-appen på mobilen
	5.10	Koble BluebotXS Plus-appen til roboten
	5.11	Installere Alexa

	6.	Bruk
	6.1	Før bruk av roboten
	6.2	Kjøre roboten i modusen Automatisk rengjøring
	6.3	Kjøre roboten i andre rengjøringsmoduser
	6.4	Sende roboten til ladestasjonen
	6.5	Bruke Alexa-talekontrollfunksjonen

	7.	Planlegge med roboten
	7.1	Planlegge med roboten gjennom LED-panelet
	7.2	Planlegge med roboten gjennom fjernkontrollen
	7.3	Planlegge med roboten gjennom BluebotXS Plus-appen

	8.	Vedlikehold
	8.1	Vedlikeholdsplan
	8.2	Rengjøre sidebørstene
	8.3	�Rengjøre støvbeholderen og filtrene
	8.4	Rengjøre sensorer og hjul
	8.5	Rengjøre ladepolene
	8.6	Rengjøre sugepassasjen og støvsensoren 
	8.7	Rengjøre det normale munnstykket 
	8.8	Rengjøre det børstede munnstykket
	8.9	Bytte batteri

	9.	Feilsøking
	9.1	LED-panelkoder
	9.2	Feilvarsler i BluebotXS Plus-app

	10.	Avhending
	11.	Tekniske spesifikasjoner

	Dansk
	1.	Læsevejledning
	2.	Sikkerhed
	2.1	Tilsigtet brug
	2.2	Generel sikkerhed
	2.3	Produktsikkerhed
	2.4	Elektrisk sikkerhed
	2.5	Brand- og eksplosionsfare
	2.6	Vedligeholdelse
	2.7	Transport og opbevaring
	2.8	Genbrug og bortskaffelse

	3.	Generel produktbeskrivelse
	3.1	Hoveddele
	3.2	Forskellige rengøringssæt til forskellige rengøringsformål
	3.3	Rengøringsmodi

	4.	Generel beskrivelse af styringsmulighederne
	4.1	LED-panelet
	4.2	Fjernbetjening
	4.3	BluebotXS Plus app’en
	4.4	App’en Alexa
	4.5	Tilgængelige funktioner for hver styringstype

	5.	Kom godt i gang
	5.1	Udpakning af kassen
	5.2	Montering af børsterne
	5.3	Anbring et passende rengøringssæt
	5.4	Anbringelse af opladestationen
	5.5	Placering af magnetstrimler
	5.6	Opladning af robotten
	5.7	Anbringelse af batterierne i fjernbetjeningen
	5.8	Indstilling af klokkeslæt
	5.9	Installation af app'en BluebotXS Plus på din mobiltelefon
	5.10	Tilslutning af app’en BluebotXS Plus til din robot
	5.11	Installation af Alexa

	6.	Betjening
	6.1	Før robotten sættes i gang
	6.2	Aktivering af robotten i auto-rengøringsmodus
	6.3	Aktivering af robotten i andre rengøringsmodi
	6.4	Send robotten til opladestationen
	6.5	Brug af stemmestyringsfunktionen Alexa

	7.	Tidsplanlægning for robotten
	7.1	Tidsplanlægning for robotten med LED-panelet
	7.2	Tidsplanlægning for robotten med fjernbetjeningen
	7.3	Tidsplanlægning for robotten med app’en BluebotXS Plus

	8.	Vedligeholdelse
	8.1	Vedligeholdelsesplan
	8.2	Rengøring af sidebørsterne
	8.3	�Rengøring af støvbeholderen og filtrene
	8.4	Rengøring af sensorerne og hjulene
	8.5	Rengøring af opladningspolerne
	8.6	Rengøring af sugepassagen og støvsensoren 
	8.7	Rengøring af det normale sugemundstykke 
	8.8	Rengøring af sugemundstykket med børste
	8.9	Udskiftning af batteriet

	9.	Fejlfinding
	9.1	Koder på LED-panelet
	9.2	App-fejlmeddelelse fra BluebotXS Plus

	10.	Bortskaffelse
	11.	Tekniske specifikationer




