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PRODUKTINTRODUKTION

Robot, sensorer og samling

Dele og tilbehør

PRODUKTINTRODUKTION

Robot set fra oven

Robot set fra bunden

PRODUKTINTRODUKTION

Filterdæksel

Vægsensor

LDS laserafstandssensor
Anti-collision sensor for radar

Anti-kollisionssensor til radar
Støvbeholderknap

Anti-kollisionssensor

Støvbeholder

PRODUKTINTRODUKTION
Vedligeholdelse af støvbeholder

Maintenance filter

1. Tryk på knappen og træk skraldespanden bagud.

3. Fjern filtergasbind, svamp og HEPA.
4. Rengør det fjernede filtergasbind, svamp og HEPA-filter, hvis det er
nødvendigt, kan du bruge vand.
Vægsensor
5. Ryst vanddråberne af og lad stykkerne lufttørre, brug dem først,

Filterdæksel

når de er helt tørre.
6. Når de er tørre, skal du installere dem i følgende rækkefølge:
LDS laserafstandssensor
Filtergasbind – svamp – HEPA.
Anti-collision sensor for radar
Filter gasbind
2. Åbn, tøm og rengør affaldsspanden.

Knap
Filterdæksel
Anti-kollisionssensor til radar
Støvbeholderknap

Svamp

HEPA
Rengør den regelmæssigt

Anti-kollisionssensor

PRODUKTINTRODUKTION
Sensor
Filterdæksel

Vægsensor

Vedligeholdelse
Rengør sensorerne med en tør, blød klud, herunder:
1. Sensorerne langs siderne af robotten.

LDS laserafstandssensor

2. Tre anti-fald sensorer i bunden af robotten.
3. Infrarød undgåelsessensor foran på robotten.

Anti-collision sensor for radar

4. Radarundgåelsessensor øverst på robotten.
5. Beskyttelse mod elektrisk stød og opladningsbasesplit i bunden
af robotten (afbryd strømmen under rengøring).
6. Signal transmissionsområde af opladningsbasen.

Anti-kollisionssensor til radar
Rengør den regelmæssigt
Støvbeholderknap

Anti-kollisionssensor

PRODUKTINTRODUKTION

Anti-drop sensor

Opladning af
kontaktpunkter

Batteridæksel

Sidebørste
Universalhjul

Drivhjul
Rullebørstedæksel
Rullebørste

PRODUKTINTRODUKTION
Anti-drop sensor
Vedligeholdelse

Anti-drop sensor

Anti-drop sensor

Rengør sensorerne med en tør, blød klud, herunder:
1. Sensorerne langs siderne af robotten.
2. Tre anti-fald sensorer i bunden af robotten.

Opladning af
kontaktpunkter

3. Infrarød undgåelsessensor foran på robotten.
4. Radarundgåelsessensor øverst på robotten.
5. Beskyttelse mod elektrisk stød og opladningsbasesplit i bunden
Batteridæksel
af robotten (afbryd strømmen under rengøring).

Sidebørste

6. Signal transmissionsområde af opladningsbasen.
Universalhjul

Drivhjul

Rullebørste

Rengør den regelmæssigt

Rullebørstedæksel

PRODUKTINTRODUKTION
Sidebørste
Installation

Vedligeholdelse

Sørg for, at venstre sidebørste (L) og højre sidebørste (R) svarer
1. Vend maskinen om, og træk sidebørsten ud og opad.
Anti-drop sensor
til L og R på bundkabinettet. Bliv ved med at trykke på L og R og
2. Fjern hår og snavs, og monter sidebørsten igen.
sidebørsterne. De installeres, når du hører en “klik”-lyd.

3. Påsæt venstre sidebørste (L) og højre sidebørste (R) svarende til L
og R på bundkabinettet, tryk på L og R for at geninstallere dem.
Opladning af
kontaktpunkter

R
Batteridæksel

R

L

R
L

(højre sidebørste)

L
(venstre sidebørste)

Sidebørste
Universalhjul

Drivhjul
Rullebørstedæksel
Rullebørste
• Rengør den regelmæssigt
• Udskift sidebørsten hver 3-6 måned for at sikre det bedste rengøringsresultat

PRODUKTINTRODUKTION
Rullebørste
Vedligeholdelse

Anti-drop sensor

Klip

1. Vend maskinen, og tryk samtidigt på begge clips på børstens
dæksel for at åbne dækslet og tage rullebørsten ud.
2. Fjern støv uden for og indvendigt på rullebørsten ved hjælp
af en lille børste, og rengør rullebørsten.

Opladning af
kontaktpunkter
Hovedbørste

3. Saml rullebørsten igen, og tryk rullebørsten og rullebørstedækslet godt fast for at lukke den igen.
Batteridæksel

Sidebørste
Universalhjul

Drivhjul

Rullebørste

Rengør den regelmæssigt

Rullebørstedæksel

PRODUKTINTRODUKTION

Opladningsbase

Adapter

HEPA-filter +
svampefilter

Støvklud

2 i 1 elektrisk styret
vandtank

Fjernkontrol

Rengøringsbørste
med kniv

Rensebørste

Venstre sidebørste
Højre sidebørste

PRODUKTINTRODUKTION

Opladningsbase
Strømindikator
Signalemissionsområde
Opladningsbase
Opladningsbasepin

Adapter

HEPA-filter +
svampefilter

Støvklud

Venstre sidebørste
Højre sidebørste
Kabelopbevaring
Strømadapterport

Dækplade

Opbevaringsrille

2 i 1 elektrisk styret
Fjernkontrol
Rengøringsbørste
vandtank
med kniv
Sensorer har brug for månedlig rengøring

Rensebørste

Viklestolpe

PRODUKTINTRODUKTION
Adapter
1. Tilslut adapteren, og vikl den
overskydende ledning omkring

2. Anbring opladningsbasen mod væggen,

3. Flyt ikke opladningsbasen uden grund og

og tilslut strømmen

hold den ude af direkte sollys

viklestolpen i opbevaringsrillen

Opladningsbase

Adapter

>1 m +
HEPA-filter
svampefilter
>1.5m

Støvklud
>1 m

Venstre sidebørste
Højre sidebørste

• Sørg for mere end 1 m plads på begge sider af opladningsbasen og mere end 1,5 m foran
• Hvis strømledningen er lodret mod jorden, kan den trækkes med af robotten, og opladningsbasen kan derfor slukkes
• Opladningsindikatoren er normalt tændt, når den er tændt og slukket, når den er opladet
• Hvis opladningsbasen flyttes, kan robotten ikke finde sin placering og miste kortet. Når den genstartes, vil robotten genopbygge og
huske kortet, og det genopbyggede kort kan miste rengøringsoplysningerne for forbudte områder og andre områder
Direkte sollys forstyrrer
genopladningssignalet,
og robotten kan derfor
muligvis ikke vende tilbage til opladningsbasen
2 i 1 elektrisk• styret
Fjernkontrol
Rengøringsbørste
Rensebørste
vandtank
med kniv

HEPA-filter + svampefilter Filterrensning
PRODUKTINTRODUKTION
Rengør filteret regelmæssigt

1. Fjern filtergasbind, svamp og HEPA.
2. Rengør det fjernede filtergasbind, svamp og HEPA-filter, hvis
det er nødvendigt, kan du bruge vand.
3. Ryst vanddråberne af og lad stykkerne lufttørre, brug dem
først, når de er helt tørre.
4. Når de er tørre, skal du installere dem i følgende rækkefølge:

Støvbeholder

Filtergasbind – svamp – HEPA.
HEPA

Opladningsbase
Filter gasbind

Adapter

HEPA-filter +
svampefilter

Svamp
Støvklud
Filter gasbind

Knap

Vandtank

Filterdæksel

2 i 1 elektrisk styret
vandtank
Svamp

HEPA

Fjernkontrol

Rengøringsbørste
med kniv

Rensebørste

Venstre sidebørste
Højre sidebørste

PRODUKTINTRODUKTION

Venstre/højre sidebørste
1. Vend maskinen om, og træk sidebørsten ud og opad.
2. Fjern hår og snavs, og monter sidebørsten igen.
3. Påsæt venstre sidebørste (L) og højre sidebørste (R) svarende til L og R på bundkabinettet, tryk på L og R for at geninstallere dem.

R

L

R
Opladningsbase

L
Adapter

HEPA-filter +
svampefilter

Støvklud

2 i 1 elektrisk styret
Fjernkontrol
Rengøringsbørste
Rensebørste
vandtank
med kniv
Udskift sidebørsten hver 3-6 måned for at sikre det bedste rengøringsresultat.

Venstre sidebørste
Højre sidebørste

PRODUKTINTRODUKTION
2 i 1 elektrisk styret vandtank
1. Fjern moppen, hæld vandet ud af vandtanken.

Opladningsbase

Adapter

2. Rengør moppen manuelt, tør vandtanken og moppen.

HEPA-filter +
svampefilter

Sørg for at afbryde vandtanken fra robotten efter hver brug
2 i 1 elektrisk styret
Fjernkontrol
Rengøringsbørste
vandtank
med kniv

Støvklud

Rensebørste

Venstre sidebørste
Højre sidebørste

INSTALLATION

Robot

Moppemodul

INSTALLATION
Installation af moppeklud | 2 i 1 elektrisk-styret vandtank
1

2

3

Indsæt moppekluden fladt på bunden af

Fyld vandtanken: tag dækslet af, og fyld den

Tryk på og hold knappen i midten af tanken,

vandtanken.

med vand.

og skub den vandret langs bagsiden af
robotten. Modulet er installeret korrekt, hvis
du hører et “klik”.

4

Instructions for mopping module
1. Brug ikke moppemodulet, når det har været efterladt ubrugt.
2. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du sørge for at fjerne moppemodulet, når den oplades
eller efterlades ubrugt.
3. Du må ikke moppe tæppet. Indstil et forbudt område i Bluebot-appen for at forhindre, at
maskinen går på tæppet.

Fjern moppemodulet
Når robotten er færdig med at arbejde, skal du
trykke på knappen midt i vandtanken for at

Robot

4. For at opnå en bedre moppeeffekt, skal moppemodulet installeres, først efter gulvet har
været fejet.
5. For at tilføje vand eller rengøre støvkluden, mens maskinen arbejder, skal du sætte den på

Moppemodul

fjerne moppemodulet bagud, tømme vandet

pause og tage moppemodulet ud og samle det igen i henhold til trin 3. Du må ikke flytte

i vandtanken og rengøre moppekluden (du

eller vende robotten, ellers kan den ikke finde sin placering, miste sit kort og “glemme” de

må ikke flytte eller vende robotten under

forbudte områder, der er programmeret.

rengøringen).

6. Maskinens moppefunktion er beregnet til aftørring og er ikke bereget til dyb rengøring. Den
kan ikke fjerne genstridige pletter effektivt og erstatte arbejdsindsatsen.

INSTALLATION
Robotinstallation
Tilslut adapteren, og før den overskydende ledning ind i

Anbring opladningsbasen mod væggen, og tilslut strømmen.

åbningen.

>1 m
>1.5m

>1 m

• Sørg for mere end 1 m plads på begge sider af opladningsbasen og mere end 1,5 m foran

Robot

Moppemodul

• Hvis strømledningen er lodret mod jorden, kan den trækkes med af robotten, og opladningsbasen kan derfor slukkes.
• Opladningsindikatoren er normalt tændt, når den er tændt og slukket, når den er fuldt opladet.

INSTALLATION
Robotinstallation
Flyt ikke opladningsbasen uden grund og hold den ude af

Sørg for, at venstre sidebørste (L) og højre sidebørste (R) svarer

direkte sollys.

til L og R på bundkabinettet. Bliv ved med at trykke på L og R og
sidebørsterne. De installeres, når du hører en “klik”-lyd.

R

R

L

• Hvis opladningsbasen flyttes, kan robotten ikke finde sin placering og miste kortet. Når den genstartes, vil robotten

Robot

Moppemodul

genopbygge og huske kortet. På det genopbyggede kort kan rengøringsoplysningerne for forbudte områder og andre
områder være gået tabt.

• Direkte sollys forstyrrer genopladningssignalet, og robotten kan derfor muligvis ikke vende tilbage til opladningsbasen

L

INSTALLATION
Robotinstallation
Opstart og opladning

Start rengøring

Oplad robotten på opladningsbasen, og maskinen starter

Når robotten er tændt, skal du trykke kortvarigt på tasten på

automatisk. Maskinen kan kun fungere normalt, når

robotten eller bruge den mobile app for at starte rengøringen

batteriniveauet er ≥ 20 %. Langt tryk for at tænde robotten.

(tryk på en vilkårlig knap for at pause robotten under brug).
• Den fejende robot kan ikke bruges til at fjerne væsker.
• Hvis batteriniveauet er mindre end 20 %, fungerer
maskinen ikke. Oplad den.
• Maskinen vender automatisk tilbage til opladningsbasen,
hvis batteriniveauet er mindre end 20 %, når den er i
brug, og den slukkes, og derefter begynder rengøringen
automatisk, når batteriniveauet når 80 %.
• Fjern forskellige ledninger (inklusive opladningsbasens
strømkabel) fra jorden inden brug for at undgå

Robot

Moppemodul

strømafbrydelse og beskadigelse af genstande eller
kabler, når kablerne trækkes af robotten.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Start
Trin 1

Sørg for, at robotten er tændt ved at holde
‘Tændt-knappen’ nede i et par sekunder oven på

Tilslut din Bluebot

robotten. Vent, indtil robotten er startet helt op.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Start
Trin 2
Placer robotten på opladningsbasen for
at oplade den, og sørg for, at den er fuldt

Tilslut din Bluebot

opladet inden brug, lamperne på robotten
holder op med at blinke, når den er klar.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Start
Trin 3

Fjern robotten fra opladningsbasen.

APPINSTALLATION
Start

Appforbindelse | Appinstallation

Appinstallation

Opret en konto

Download Bluebot-appen.
Bluebot-appen kan findes via App Store og

Tilslut din Bluebot

Google Play.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Opret en konto
Trin 1
Registrer en ny konto, hvis du ikke er en
eksisterende bruger. Tryk på “Registrer” for at
registrere en ny konto.

Tilslut din Bluebot

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Opret en konto
Trin 2
Når fortrolighedspolitikken dukker op, skal du
læse den og trykke på “Enig”, hvis du er enig i
politikken.

Tilslut din Bluebot

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Opret en konto
Trin 3
Her kan du vælge at tilmelde dig via
mobiltelefonnummer eller e-mail.
Hvis du vælger e-mail, modtager

Tilslut din Bluebot

du din bekræftelseskode via e-mail,
og hvis du tilmelder dig med et
mobiltelefonnummer, vil du modtage
din bekræftelseskode på det
mobiltelefonnummer.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Opret en konto
Trin 4
Indtast den bekræftelseskode, der blev
sendt til dig.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Opret en konto
Trin 5
Vælg en sikker adgangskode til din
konto.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Opret en konto
Trin 6
Tillad “Bluebot” at bruge din placering
ved at trykke på “Tillad, mens appen
bruges”.

Tilslut din Bluebot

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Opret en konto
Trin 7
Efter din registrering skal du sørge for, at
robotten fjernes fra opladningsbasen.
Tænd din robot ved at trykke på ‘On-

Tilslut din Bluebot

knappen’. Derefter skal du trykke på både
‘Home-knappen’ og ‘On-knappen’ i mere
end 3 sekunder, indtil robotten nævner, at
den mistede sin wi-fi-forbindelse.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 1
Åbn Bluebot-appen, og tryk på knappen ‘Tilføj
enhed’ for at tilføje din Bluebot-robot.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 2
Vælg den enhed, du vil tilføje.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 3
Indtast din wi-fi-adgangskode, og tryk på
bekræft.

Tilslut din Bluebot

Kun 2.4 GHz WIFI-netværk understøttes.
Se din routermanual for hjælp.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 4
Vælg ‘AP-tilstand’ øverst til højre, hvis det
endnu ikke er valgt, og klik på ‘Næste trin’.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 5
Tryk på knappen ‘Gå til opret forbindelse’
nederst på skærmen.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 6
Vælg netværket ‘SmartLife xxx’ fra listen, og vend
tilbage til Bluebot-appen.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Tilslut din Bluebot

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 7
Din robot opretter nu forbindelse til appen.

APPINSTALLATION
Start

Appinstallation

Opret en konto

Appforbindelse | Tilslut din Bluebot
Trin 8
Du er nu forbundet med appen.
For mere info om appen skal du vælge “Appinstruktioner” i hovedmenuen nedenfor.

Tilslut din Bluebot

APP-INSTRUKTIONER

Vælg et startpunkt for din
rengøringsproces
Tegn dit eget område, der
skal rengøres, på kortet
Indstil mur
Start / Pause

Robotten kører tilbage til sin
opladningsbase

Justering af sugekraft

Flere muligheder

APP-INSTRUKTIONER

Indstil mur
Brug denne funktion til at oprette no-go zoner inden for det område, du rengør. Du kan tegne virtuelle vægge, der forhindrer
robotten i at krydse.
Vælg et startpunkt for din
rengøringsproces
Tegn dit eget område, der
skal rengøres, på kortet
Indstil mur
Start / Pause

Robotten kører tilbage til sin
opladningsbase

Justering af sugekraft

Flere muligheder

APP-INSTRUKTIONER

Rengøring start/pause
Brug denne funktion første gang ved brug af robotten. Roboten scanner det rum, den er i, og opretter et kort. Dette kort kan
derefter bruges i fremtiden. Det vil fremskynde robottens proces, da den ved nøjagtigt, hvor den er.
Vælg et startpunkt for din
rengøringsproces
Tegn dit eget område, der
skal rengøres, på kortet
Indstil mur
Start / Pause

Robotten kører tilbage til sin
opladningsbase

Justering af sugekraft

Flere muligheder

APP-INSTRUKTIONER

Vælg et startpunkt for din rengøringsproces
Når du vælger denne funktion, kan du placere en markør på dit kort og bruge denne markør som udgangspunkt for næste
rengøringsproces.
Vælg et startpunkt for din
rengøringsproces
Tegn dit eget område, der
skal rengøres, på kortet
Indstil mur
Start / Pause

Robotten kører tilbage til sin
opladningsbase

Justering af sugekraft

Flere muligheder

APP-INSTRUKTIONER

Tegn dit eget område, der skal rengøres, på
kortet
Når du vælger denne mulighed, kan du tegne dit eget område, der skal rengøres på kortet.
Du kan oprette disse områder ved at vælge “indstil mur” på venstre side af dit kort.
Vælg et startpunkt for din
rengøringsproces
Tegn dit eget område, der
skal rengøres, på kortet
Indstil mur
Start / Pause

Robotten kører tilbage til sin
opladningsbase

Justering af sugekraft

Flere muligheder

Flere muligheder
APP-INSTRUKTIONER
Timer

Auto boost

Forbrugsvarer og vedligeholdelse

Indstil en timer til at programmere robotten

Auto boost øger sugestyrken, når robotten får

Her finder du en oversigt over forbrugsvarer

til rengøring på et bestemt tidspunkt eller en

mere friktion. Denne funktion er designet til at

og hvornår disse forbrugsvarer skal udskiftes

bestemt dag.

øge sugestyrken på tæpper.

eller vedligeholdelse er påkrævet.

Vejledning

Brugerdefineret tilstand

Flere oplysninger

Styr robotten manuelt, og brug din telefon

Så robotten kan huske pr. område, hvilken

Her finder du netværks- og robotoplysninger

som fjernbetjening.

rute der skal bruges til rengøring.

Indstil væg/begrænset område
Find robot

Optag

Brug denne funktion til at oprette no-go-

Tryk på denne knap, hvis du ikke kan finde din

Se alle dine tidligere støvsugeroptegnelser.

robot, og din robot vil fortælle dig, hvor den

Du kan se, hvor mange m2 der er blevet

zoner inden for det område, der rengøres.
Vælg et startpunkt for din
Du kan tegne virtuelle vægge,
der forhindrer
rengøringsproces

er.

rengjort, og hvor lang tid det tog. Her kan

Nulstil kort

Indstil mur
Brug denne funktion til at slette dit aktuelle
kort.
Start / Pause
Vandregulering
Robotten kører tilbage til sin
Styr vandregulering, og vælg “Lav”, “Medium”
opladningsbase

du også indlæse tidligere gemte kort. Ideel

robotten i at krydse
disse.
duområde,
opretter et
Tegn
ditEller
eget
der
rengøres,
på kortet
begrænset områdeskal
til enten
støvsugning
eller

til rengøring af forskellige områder (f.eks.

mopping.

overetagen).

Stemme og lydstyrke
Indstil dit sprog, og juster lydstyrken.

eller “Høj”. Dette vil regulere, hvor våd

Forstyr ikke-tilstand

moppen bliver, når du bruger robotten

Her kan du indstille en forstyr ikke-periode.

inklusive den 2-i-1-elektrisk styrede vandtank.

Justering af sugekraft

Flere muligheder

INSTRUKTIONER

Automatisk rengøring start/pause

Genoplader start/pause

Gå frem
Drej til venstre

Drej til højre
Find robot

Justering af sugekraft
Lyst tændt/slukket

Justering af
vandgennemstrømning
Pletrengøring start/pause

INSTRUKTIONER

Automatisk rengøring start/pause

Genoplader start/pause

Gå frem
Drej til venstre
Justering
af vandgennemstrømning

Drej til højre
Find robot

Du kan justere vandgennemstrømningen til et lavt niveau, standardniveau og højt niveau efter
Justering af sugekraft
mobilniveau.
Lyst tændt/slukket

Gælder kun for 2-i-1 elektrisk styrede vandtanke.

Justering af
vandgennemstrømning
Pletrengøring start/pause

INSTRUKTIONER

Automatisk rengøring start/pause

Genoplader start/pause

Gå frem
Drej til venstre
Genoplader
start/pause

Drej til højre

Find robot
Automatisk tilstand: Robotten vender automatisk tilbage til opladningsbasen efter arbejde.
Justering af
Manuel
tilstand:
I suspenderet tilstand skal du trykke kortvarigt på denne tast for at starte genopladning, eller når
Justering
af sugekraft
vandgennemstrømning
opladningsrobotten oplades under kontrol af Bluebot-appen.
Lyst tændt/slukket

Hvis robotten ikke kan finde opladningsbasen, vender den automatisk tilbage til
startpositionen. Sæt robotten manuelt tilbage til opladningsbasen for opladning.

Pletrengøring start/pause

INSTRUKTIONER

Automatisk rengøring start/pause

Genoplader start/pause

Pletrengøring start/pause

1.8 m

Gå frem
Når robotten ikke kan styres af Bluebot-appen, skal du flytte robotten
venstre
tilDrej
dettil
sted,
du vil rengøre. Tryk på knappen i 3 sekunder, og robotten
rengør to gange inden for rammerne af 1,8 x 1,8 m, centreret udfra
sig selv.

Drej til højre
Find robot
Justering af
vandgennemstrømning

Lyst tændt/slukket

Dette kan også gøres med Bluebot-appen

1.8 m

Justering af sugekraft

Pletrengøring start/pause

+

INSTRUKTIONER

Automatisk rengøring start/pause

Genoplader start/pause

Gå frem
Drej til venstre
Justering
af sugekraft
Du kan justere sugestyrken til lydløst niveau, standardniveau og højt niveau.
Justering af sugekraft
Lyst tændt/slukket

Dette kan også gøres med Bluebot-appen.

Drej til højre
Find robot
Justering af
vandgennemstrømning
Pletrengøring start/pause

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Rullebørste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

Filterrensning

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Rullebørste

Rullebørste

Sidebørste

1. Vend maskinen, og tryk på spændet på rullebørstedækslet for at
tage rullebørsten ud.
Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

2. Fjern støv udenpå og indvendigt på rullebørsten ved hjælp af en
lille børste, og rengør rullebørsten.

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
Filterrensning
3. Saml rullebørsten igen, og tryk rullebørsten og
Hovedbørste
vandtank
rullebørstedækslet godt fast for at lukke den igen.

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

Rengør den regelmæssigt

Klip

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Sidebørste

Rullebørste

Sidebørste

1. Vend maskinen om, og træk sidebørsten ud og opad.

R

2. Fjern hår og snavs, og monter sidebørsten igen.
(højre sidebørste)
Støvbeholder
Rengøring af filterdæksel
3. Påsæt venstre sidebørste (L) og højre sidebørste (R)
svarende til L og R på bundkabinettet, tryk på L og R for at

Filterrensning
geninstallere dem.

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

Rengør den regelmæssigt
Udskift sidebørsten hver 3-6 måned for at sikre det bedste

L
(venstre sidebørste)

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Støvbeholder
Rullebørste

Sidebørste

1. Tryk på knappen og træk skraldespanden bagud.

2. Åbn, tøm og rengør affaldsspanden.

Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

Filterrensning

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

Rengør den regelmæssigt

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Filterrensning
Rullebørste

Sidebørste

1. Fjern filtergasbind, svamp og HEPA.
2. Rengør det fjernede filtergasbind, svamp og Rengøring af filterdæksel
Støvbeholder
Filter gasbind
HEPA-filter, hvis det er nødvendigt, kan du
bruge vand.

Filterrensning
3. Ryst vanddråberne af og lad stykkerne

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

lufttørre, brug dem først, når de er helt tørre.
4. Når de er tørre, skal du installere dem i

Sensorer regelmæssig rengøring

følgende rækkefølge: Filtergasbind – svamp –
HEPA.

Batteri

Knap

Sensorer månedlig rengøring
Filterdæksel

Firmwareopgradering

System nulstilling

Svamp

HEPA
Rengør den regelmæssigt

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Filterrensning
Rullebørste

Sidebørste

Støvbeholder

Støvbeholder
Rengøring af filterdæksel

Filterrensning

HEPA

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

Svamp

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring
Filter gasbind

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

Rengør den regelmæssigt

Vandtank

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Moppemodul | 2 i 1 elektrisk
styret vandtank
Sidebørste

Rullebørste

1. Fjern moppen, hæld vandet ud af vandtanken.

2. Rengør moppen (i hånden), tør vandtanken og moppen.

Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

Filterrensning

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

Rengør det efter hver brug

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Sensor | Regelmæssig rengøring
Sidebørste

Rullebørste

Rengør sensorerne med en blød, tør moppe, herunder:
1. Tre anti-fald sensorer i bunden af robotten.
Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

2. Beskyttelse mod elektrisk stød og opladningsbasesplit i bunden
af robotten (afbryd strømmen under rengøring)

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
Filterrensning
3. Signal transmissionsområde af opladningsbasen.
vandtank
Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

Rengør den regelmæssigt

Anti-drop sensor
Opladningskontakt

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Sensor | Månedlig rengøring
Sidebørste

Rullebørste

LDS laserafstandssensor

Rengør sensorerne med en blød, tør moppe, herunder:
1. Anti-kollisionssensorerne langs siden af robotten.
Støvbeholder
Rengøring af filterdæksel

Anti-kollisionssensor til radar

2. Infrarød opladningssensor foran på robotten.
3. Anti-kollisionssensor til radar på toppen af robotten.

Filterrensning
4. LDS laserafstandssensor.

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

Rengøres hver måned

Anti-kollisionssensor

Infrarød opladningssensor

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Rullebørste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

Batteri

Filterrensning

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

•

Robotten er udstyret med højtydende lithium-ion-batterier.

•

For at opretholde batteriets ydeevne skal du holde robotten opladet under daglig brug

•

Hvis maskinen efterlades ubrugt i længere tid, skal du slukke den og opbevare den korrekt.

•

Oplad det mindst hver tredje måned for at undgå at beskadige batterier på grund af overdreven afladning

Sensorer regelmæssig rengøring

Batteri

System nulstilling

Sensorer månedlig rengøring

Firmwareopgradering

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Rullebørste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

Firmwareopgradering

Filterrensning

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

•

Opgrader firmwaren ved hjælp af den Bluebot-app. Hvis der registreres ny firmware, skal du opgradere den i henhold til rapporten.

•

Batteriniveauet skal være ≥ 50 % under firmwareopgradering, så hvis det er nødvendigt, skal maskinen placeres på opladningsbasen

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

for at oplade, før firmwareopgraderingen finder sted.

System nulstilling

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Rullebørste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengøring af filterdæksel

System nulstilling

Filterrensning

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styret
vandtank

•

Tag støvbeholderen ned, og tryk på ‘Nulstil-tast’. Sørg for at placere robotten tilbage på opladningsbasen.

•

Det aktuelle kort og timing går tabt, wi-fi og personaliserede indstillinger vil fortsat være tilstede efter nulstilling.

Sensorer regelmæssig rengøring

Sensorer månedlig rengøring

Batteri

Firmwareopgradering

System nulstilling

ANDRE
Ofte Stillede Spørgsmål

Sikkerhedsoplysninger
Generel

Grundlæggende parametre

Sikkerhedsoplysninger
Begrænsninger

Fejlfinding

Sikkerhedsoplysninger
Laser
Sikkerhedsoplysninger
Advarsel
Sikkerhedsoplysninger
Batteri og opladning
Garantipolitik Periode

Ofte Stillede Spørgsmål
ANDRE
Problem

Ofte Stillede Spørgsmål

Sikkerhedsoplysninger
Generel

Grundlæggende parametre

Sikkerhedsoplysninger
Begrænsninger

Fejlfinding

Sikkerhedsoplysninger
Laser
Sikkerhedsoplysninger
Advarsel
Sikkerhedsoplysninger
Batteri og opladning
Garantipolitik Periode

Løsning

Grundlæggende parametre
ANDRE
Maskine
Elementer
Ofte Stillede
Spørgsmål

Sikkerhedsoplysninger
Generel

Model

Grundlæggende
parametre
Samlet dimension
Produktvægt

Fejlfinding

Li-batteri
Spænding
Normeret til

Parametre
Bluebot XTreme

Sikkerhedsoplysninger
Begrænsninger
Sikkerhedsoplysninger
Laser
Sikkerhedsoplysninger
Advarsel

350x350x100mm
3.2kg
5000mAh
14.4V
50W

Sikkerhedsoplysninger
Batteri og opladning
Opladningsbase
Garantipolitik Periode
Elementer
Samlet dimension

Parametre
160x143x80mm

Normeret til

24W

Normeret udgangsstrøm

24W

Fejlfinding
ANDRE
Talemeddelelse

Ofte Stillede Spørgsmål
Fejl 1: Åh nej. Jeg kan ikke finde støvsamleren

Sikkerhedsoplysninger
Generel

Sikkerhedsoplysninger
Fejl 2: Kontroller,
om radaren på toppen er tildækket eller blokeret
Grundlæggende
parametre
Begrænsninger
Fejl 3: Placer mig et nyt sted, og prøv igen

Fejlfinding

Sikkerhedsoplysninger
Laser

Fejl 4: Rengør faldsensoren, og genstart mig fra et nyt sted

Løsning
Rengøring udløses, når støvbeholderen fjernes
Den øverste radar er tildækket eller placeret i et åbent område (der
er ingen forhindringer inden for et område på 6 × 6m2)
Tag robotten op, eller hold den i luften, og læg den på jorden
Faldsensoren er tildækket, eller robotten er placeret på en højere
niveau

Sikkerhedsoplysninger
Fejl 5: Rengør frontsensoren, og genstart mig fra et nyt Advarsel
sted

Den infrarøde undgåelsessensor er snavset eller tildækket

Fejl 6: Rengør den højre sensor, og genstart mig fra et nyt
sted
Sikkerhedsoplysninger

Vægføleren er snavset eller tildækket

Batteri og opladning
Fejl 7: Rengør radarhuset ovenpå, og genstart mig fra et nyt sted

Den infrarøde undgåelsessensor er snavset eller tildækket

Garantipolitik Periode
Fejl 8: Kontroller, om kofangeren er på en eller anden måde blokeret

Kant- eller kollisionssensoren sidder fast

Fejl 9: Mester, rengør venligst støvbeholderen og filteret

Støvboksen er fuld, eller filterskærmen skal udskiftes

Fejl 10: Støvbeholder er fjernet, rengør beholderen og filteret

Efter fejl 9 er udstedt, udtager brugeren støvbeholderen, hvorefter
fejl 10 udløses

Fejlfinding
ANDRE
Talemeddelelse

Ofte Stillede Spørgsmål
Fejl 11: Jeg sidder fast, hjælp mig venligst

Fejl 12: Venligst
placer mig korrekt!
Grundlæggende
parametre
Fejl 13: Kontroller, om mine hjul er blokeret et sted

Fejlfinding
Fejl 14: Kontroller, om hovedbørsten sidder fast

Fejl 15: Kontroller, om sidebørsterne sidder fast

Fejl 16: Hvad foregår der? Hvor er opladningsbasen?

Sikkerhedsoplysninger
Generel
Sikkerhedsoplysninger
Begrænsninger
Sikkerhedsoplysninger
Laser

Løsning
Robotten sidder fast

Robotten er tiltet

Kørehjulet sidder fast eller er snoet

Hovedbørsten er snoet eller sidder fast

Sikkerhedsoplysninger
Advarsel
Sikkerhedsoplysninger
Batteri og opladning

Sidebørsten er snoet eller sidder fast

Opladningsbasen kan ikke findes eller er ikke tilsluttet
Abnormaliteter skyldes en ukendt sammenbrud, genstart
robotten

Fejl 17: Åh nej. Programfejl, genstart mig venligsst

Garantipolitik Periode
Fejl 18: Der opstod en fejl ved igangsættelse af nedlukning

Robotten minder brugeren om og nedlukker automatisk
eller genoplades

Fejl 19: Lavt batteri, venligst genoplad

Når batteriniveauet er for lavt, og robotten ikke er på
opladningsbasen, udløses rengøring
(batteriniveauet er lavere end 10 %)

Fejl 20: For at slukke mig skal du placere mig væk fra opladningsbasen

Robotten slukker, når den oplades på opladningsbasen

Sikkerhedsoplysninger | Generel

ANDRE
Før du bruger dette produkt, skal du læse følgende sikkerhedsinstruktioner og følge alle rutinemæssige sikkerhedsforanstaltninger.
Læs instruktionerne omhyggeligt. Gem instruktionerne.
Enhver handling, der ikke er i overensstemmelse med denne brugsanvisning, kan forårsage skade på dette produkt.
Bemærk:
Ofte Stillede
Spørgsmål

Sikkerhedsoplysninger
Generel

•

Kun autoriserede teknikere kan adskille dette produkt. Brugere anbefales ikke at adskille dette produkt selv.

•

Dette produkt kan kun bruge strømforsyningenSikkerhedsoplysninger
fra fabrikken. Hvis der anvendes andre adaptere, kan produktet blive beskadiget.

•

Brug ikke klædegardiner eller kropsdele til at rulle ind i produktets drivhjul.

Grundlæggende
parametre
• Rør ikke ved ledninger, stikkontakter eller strømadaptere,
når dine hænder er våde.
Begrænsninger

Sikkerhedsoplysninger
• Anbring ikke dette produkt i nærheden af cigaretskodder,
lightere og andre ulmende brande.
Fejlfinding
Laser
• Rengør produktet, og ændr opladningen.
•

Bøj ikke ledningerne for meget, og placer ikke tunge genstande og skarpe genstande på maskinen.

•

Dette produkt er et indendørs husholdningsprodukt. Må ikke anvendes udendørs.

•

Man må ikke sidde på produktet.

•

Brug ikke dette produkt i et vådt miljø (f.eks. badeværelse).
Sikkerhedsoplysninger

•

Batteri
oggenstande
opladning
Inden du bruger dette produkt, skal du fjerne alle
sårbare
(f.eks. briller, lamper osv.) på jorden samt genstande (f.eks. ledninger,

Sikkerhedsoplysninger
Advarsel

papirark, gardiner), der kan vikles ind i sidebørsterne og luftsugekanalerne.
•

Brug ikke dette produkt på et sted, hvor det let kan
falde ned (f.eks.
på skriveborde og stole).
Garantipolitik
Periode

•

Kontroller omhyggeligt, om strømadapteren er tilsluttet stikkontakten inden brug, ellers kan batteriet blive beskadiget.

•

For at forhindre at nogen falder over produktet, skal du informere andre medlemmer af huset, når dette produkt er i drift.

•

Tøm støvboksen, før du bruger dette produkt, når støvboksen er fuld.

•

Den anbefalede temperatur for dette produkt er 0 til 40 grader Celsius.

•

Brug ikke dette produkt i omgivelser med høj temperatur.

•

Fjern batteriet fra maskinen, før produktet skrottes.

•

Sørg for, at dette produkt ikke er tændt, når du fjerner batteriet.

•

Genbrug de kasserede batterier sikkert.

ANDRE
Sikkerhedsoplysninger | Brugsbegrænsninger
•

Produktet bruges kun til gulvrengøring i et hjemmemiljø og kan ikke bruges udendørs (såsom en åben terrasse), væk fra jorden (såsom i en sofa) og

Sikkerhedsoplysninger
Generel åben terrasse og møbeloverflader) uden et beskyttende hegn.
• Brug ikke produktet fra jordniveau (f.eks. i en penthouse,

kommercielle eller industrielle miljøer.
Ofte Stillede
Spørgsmål
•

Brug ikke produktet ved en temperatur over 40 °C eller under 0 °C, eller når der er væsker og klæbrige stoffer på jorden.

•

Ryd skrøbelige genstande og urenheder (såsom vaser og plastposer osv.) fra jorden for at undgå at beskadige værdigenstande, hvis robotten

Sikkerhedsoplysninger
Grundlæggende
parametre
• Løft eventuelle
kabler væk fra jorden inden brug for at undgå at disse bliver trukket med af robotten.
Begrænsninger
kommer til at sidde fast eller bliver påvirket.

Sikkerhedsoplysninger
• Personer med fysiske, mentale eller perceptuelleLaser
lidelser (inklusive børn) må ikke bruge eller betjene produktet

Fejlfinding
•

Børn kan ikke bruge produktet som legetøj. Hold børn og kæledyr væk, når robotten er i drift.

•

Sikkerhedsoplysninger
Opbevar hovedbørsten og andre rengøringsværktøjer
utilgængeligt for børn.

•

Anbring ikke genstande (inklusive børn og kæledyr) på en stille eller bevægelig maskine.

•

Hold hår, fingre og andre dele af menneskekroppen eller kæledyr væk fra sugeindløbet, når maskinen er i drift.

•

Brug ikke produktet til at rengøre langhåret tæppe (nogle mørke tæpper rengøres muligvis ikke korrekt).

•

Undgå, at robotten suger hårde eller skarpe genstande (såsom dekorative materialer, glas- og jernsøm osv.).

•

Flyt ikke maskinen ved at holde beskyttelsesdækslet på laserafstandssensoren og kollisionskofangeren.

•

eller vedligehold robotten og opladningsbasen, når den er slukket eller i slukket tilstand.

•

Tør ikke nogen del af produktet med en våd klud eller væske.

•

Brug venligst produktet i henhold til brugervejledningen. Brugeren er selv ansvarlig for eventuelle skader og kvæstelser forårsaget af forkert brug.

•

Brug ikke moppefunktionen til tæpper og møbelplader.

•

Sørg for at fjerne vandtanken, når maskinen oplades.

Advarsel

Sikkerhedsoplysninger
• Brug ikke produktet til at feje brændende genstande
(såsom
en brændende cigaretende).
Batteri
og opladning
Garantipolitik Periode

ANDRE
Ofte Stillede Spørgsmål

Sikkerhedsoplysninger
Generel

Grundlæggende parametre

Sikkerhedsoplysninger
Begrænsninger

Fejlfinding

Sikkerhedsoplysninger
Laser
Laser

Sikkerhedsoplysninger |

Produktets laserafstandssensor overholder standarden
for klasse 1 laserprodukter i IEC60825 og producerer ikke farlig laserstråling.
Sikkerhedsoplysninger

Advarsel
Sikkerhedsoplysninger
Batteri og opladning
Garantipolitik Periode

ANDRE

Sikkerhedsoplysninger | Brugsbegrænsninger
•

Brug kun det originale genopladelige batteri ogSikkerhedsoplysninger
opladningshus, der er installeret af producenten. Ikke-genopladelige batterier er strengt

Ofte Stillede
Spørgsmål
forbudt.
•

Generel

Det er forbudt at bruge produkter i miljøer med åben ild eller skrøbelige genstande.

Sikkerhedsoplysninger
• Det er forbudt at bruge produkter i ekstremt varme
(over 40 °C) eller ekstremt kulde (under 0 °C).
Grundlæggende
parametre
Begrænsninger
• Det er forbudt for menneskehår, tøj, fingre og andre
dele at nærme sig produktets åbnings- og betjeningsdele.
•

Det er forbudt at bruge produkter på våd eller stillestående grund.

•

Det er forbudt for produkter at absorbere brandfarlige stoffer, såsom benzin, toner og printertoner eller fotokopier. Forhindre brugen af

Sikkerhedsoplysninger
Fejlfinding
• Det er forbudt for produkter at absorbere genstande såsom sten og affaldspapir, der kan tilstoppe produkter.
Laser
produkter i rene områder med brandfarlige genstande.
Sikkerhedsoplysninger
•

Advarsel
Det er forbudt for produkter at absorbere brændende
genstande, såsom cigaretter, tændstikker, aske og andre genstande, der kan
forårsage brand.

•

Sikkerhedsoplysninger
Det er forbudt at placere genstande ved sugeåbningen.
Brug ikke produktet, når sugeåbningen er blokeret. Rengør støv, vat, hår osv. ved
Batteri og opladning

sugeåbningen for at sikre jævn luftcirkulation ved sugeåbningen.
•

Brug strømkablet omhyggeligt for at undgå skader. Det er forbudt at bruge strømkablet til at slæbe eller trække produktet og produktets

Garantipolitik
Periode
opladningssæde. Det er forbudt at bruge strømkablet
som håndtag.
Det er forbudt at klemme strømkablet fast i en døråbning. Det er
forbudt at trække i strømkablet ved skarpe hjørner og hjørner. Det er forbudt for produktet at køre på strømkablet, mens strømkablet
skal være langt væk fra varmekilden.
•

Brug ikke en beskadiget oplader, strømkabel eller opladningsbase.

•

Selvom produktet er blevet alvorligt beskadiget, er det forbudt at brænde det, hvilket kan føre til eksplosion af produktets batteri.

ANDRE
Ofte Stillede Spørgsmål

Sikkerhedsoplysninger
Generel

Sikkerhedsoplysninger | Sikkerhedsoplysninger
Batteri og opladning

Grundlæggende parametre

Begrænsninger

•

ikke et batteri, en opladningsbase eller oplader leveret af en tredjepart.

•

Demonter, rapporter eller genmonter ikke batteri
eller opladningsbase vilkårligt.
Sikkerhedsoplysninger

•

Laser
Hold opladningsbasen væk fra enhver varmekilde
(såsom en radiator).

•

Tør eller rengør ikke opladningsbåndsplitteren med en våd klud eller våd hånd.

•

Lad ikke batterier ligge et vilkårligt sted. BrugteSikkerhedsoplysninger
batterier skal bortskaffes på en professionel genbrugsstation.

•

Hvis strømkablet er beskadiget eller ødelagt, skal du straks stoppe med at bruge den og udskifte den via officielle kanaler.

•

Sørg for, at robotten er lukket ned under transport, og at produktet bliver transporteret i originalemballagen.

•

Oplad maskinen mindst hver tredje måned for at undgå at beskadige batterier på grund af overdreven afladning.

Fejlfinding

Advarsel

Sikkerhedsoplysninger
• Hvis maskinen efterlades ubrugt i lang tid, skalBatteri
den være
opladet og derefter placeres et køligt og tørt sted.
ogfuldt
opladning
Garantipolitik Periode
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•

| Periode

Kontakt kundeserviceteamet for garantisager.

Sikkerhedsoplysninger
Laser
Sikkerhedsoplysninger
Advarsel
Sikkerhedsoplysninger
Batteri og opladning
Garantipolitik Periode

