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PRODUCT INTRODUCTIE

Robot, sensoren & samenstelling

Onderdelen & accessoires

PRODUCT INTRODUCTIE

Bovenaanzicht robot

Onderaanzicht robot

PRODUCT INTRODUCTIE

Filterdeksel

Muursensor

LDS laser afstandssensor
Anti-botssensor voor radar

Infrarood herlaadsensor
Knop stofreservoir

Anti-botssensor

Stofreservoir

PRODUCT INTRODUCTIE
Onderhoud stofreservoir

Onderhoud filter

1. Druk op de knop en trek het stofreservoir naar achter.

3. Verwijder het filtergaas, de spons, en de HEPA.
4. Reinig het verwijderde filtergaas, de spons en de HEPA onder water.
5. Schud de waterdruppels eraf en droog de onderdelen op natuurlijke
Muursensor
wijze, gebruik ze enkel nadat ze volledig gedroogd zijn.

Filterdeksel

6. Installeer de onderdelen na het drogen in de volgende volgorde:
filtergaas > spons > HEPA.

LDS laser afstandssensor

Anti-botssensor voor radar
Filtergaas

2. Open en reinig het opvangreservoir voor stof.
Knop
Filterdeksel
Infrarood herlaadsensor
Knop stofreservoir

Spons

HEPA
Regelmatig schoonmaken

Anti-botssensor

PRODUCT INTRODUCTIE
Sensoren
Filterdeksel

Muursensor

Onderhoud
Reinig de volgende sensoren met een droge, zachte doek:
1. De sensoren aan de zijkanten van de robot.

LDS laser afstandssensor

2. De anti-valsensoren aan de onderkant van de robot.
3. Infrarood vermijdingssensor aan de voorkant van de robot.

Anti-botssensor voor radar

4. Radar vermijdingssensor aan de bovenkant van de robot.
5. Beveiliging tegen elektrische schokken en de pinnen van het
oplaadstation aan de onderkant van de robot (zet de stroom af
tijdens het schoonmaken).
6. Signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation.

Infrarood herlaadsensor
Regelmatig schoonmaken
Knop stofreservoir

Anti-botssensor

PRODUCT INTRODUCTIE

Anti-valsensor

Oplaadcontactpunten

Batterijdeksel

Zijborstel
Universeel wiel

Aandrijfwiel

Rolborstel

Beschermingsdeksel rolborstel

PRODUCT INTRODUCTIE
Anti-valsensor
Onderhoud

Anti-valsensor

Anti-valsensor

Reinig de volgende sensoren met een droge, zachte doek:
1. De sensoren aan de zijkanten van de robot.
2. Drie anti-valsensoren aan de onderkant van de robot.

Oplaadcontactpunten

3. Infrarood vermijdingssensor aan de voorkant van de robot.
4. Radar vermijdingssensor aan de bovenkant van de robot.
5. Beveiliging tegen elektrische schokken en pinnen van het
Batterijdeksel
oplaadstation aan de onderkant van de robot (zet de stroom af

Zijborstel

tijdens het schoonmaken).
6. Signaaloverdrachtsgebied van oplaadstation.

Universeel wiel

Aandrijfwiel

Rolborstel

Regelmatig schoonmaken

Beschermingsdeksel rolborstel

PRODUCT INTRODUCTIE
Zijborstel
Installatie

Onderhoud

Zorg dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R)
1. Draai de machine om en trek de zijborstel naar buiten en naar boven.
overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing. Anti-valsensor
Druk
2. Verwijder alle haren en vuil en zet de zijborstel vervolgens terug
deze vervolgens in de behuizing tot u een ‘klik’ geluid hoort.
in elkaar.
3. Zorg ervoor dat de linker zijborstel (L) en de rechter zijborstel (R)
Oplaadcontactovereenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing.
punten
Druk deze vervolgens in de behuizing tot u een ‘klik’ hoort.

R
Batterijdeksel

R

L

R
L

(rechtse zijborstel)

L
(linkse zijborstel)

Zijborstel
Universeel wiel

Aandrijfwiel
Beschermingsdeksel rolborstel

Rolborstel
• Regelmatig schoonmaken
• Vervang de zijborstel elke 3-6 maanden om het beste schoonmaakresultaat te garanderen

PRODUCT INTRODUCTIE
Rolborstel
Onderhoud

Anti-valsensor

Klem

1. Draai de machine om en druk gelijktijdig op de twee klemOplaadcontactpunten

men op het deksel van de rolborstel om deze te openen
en de borstel eruit te halen.
2. Verwijder alle stof aan de buiten- en binnenkant van de

Hoofdborstel

rolborstel. Dit doet u het beste met een klein borsteltje en
reinig ook de borstel zelf.
Batterijdeksel
3. Zet de rolborstel terug in elkaar en druk de borstel en het

Zijborstel

deksel stevig aan om de klemmen volledig te sluiten.
Universeel wiel

Aandrijfwiel

Rolborstel

Regelmatig schoonmaken

Beschermingsdeksel rolborstel

PRODUCT INTRODUCTIE

Oplaadstation

Adapter

HEPA-filter +
sponsfilter

Stofdoek

2 in 1 elektrisch
geregeld waterreservoir

Afstandsbediening

Reinigingsborstel met
mes

Reinigingsborstel

Linkse zijborstel
Rechtse zijborstel

PRODUCT INTRODUCTIE

Oplaadstation
Stroomindicatielampje
Signaallampje

Oplaadstation
Pin van oplaadstation Adapter

HEPA-filter +
sponsfilter

Stofdoek
Kabelsleuf

Linkse zijborstel
Rechtse zijborstel
Poort voor
adapter

Opberggroef

Afdekplaat

OplaadstationAfstandsbediening
moet maandelijks
2 in 1 elektrisch
geregeld waterreservoir
worden gereinigd

Reinigingsborstel met
mes

Reinigingsborstel

Wikkelpaal

PRODUCT INTRODUCTIE
Adapter
1. Sluit de adapter aan en wikkel de
overtollige draad in de opberggroef om

2. Plaats het oplaadstation tegen de muur
en sluit de stroom aan

3. Verplaats het oplaadstation niet zonder
reden en houd hem uit de buurt van
direct zonlicht

de wikkelpaal heen.

>1 m

Oplaadstation

Adapter

HEPA-filter +
sponsfilter >1.5m

Stofdoek

>1 m

Linkse zijborstel
Rechtse zijborstel

• Zorg voor een ruimte van meer dan 1m aan beide zijden van het oplaadstation en een ruimte van meer dan 1,5m aan de voorkant
• Als de stroomkabel van de adapter verticaal naar de grond loopt, kan hij door de robot worden meegetrokken en kan het
oplaadstation worden uitgeschakeld
• De laadindicator is normaal aan wanneer ingeschakeld en uit wanneer opgeladen
• Indien het oplaadstation wordt verplaatst, kan de robot falen in zijn positionering en de kaart verloren gaan. Bij het opnieuw opstarten
zal de robot de kaart opnieuw opbouwen en in het geheugen opslaan. De nieuwe kaart kan echter de schoonmaakinformatie voor
verboden gebieden en andere gebieden verloren hebben.
• Direct zonlicht zal het oplaadsignaal verstoren, met als gevolg dat de robot niet meer terug kan keren naar het oplaadstation.
2 in 1 elektrisch
Afstandsbediening
Reinigingsborstel met
Reinigingsborstel
geregeld waterreservoir
mes

HEPA filter
+ spons filter
PRODUCT
INTRODUCTIE
Filter regelmatig schoonmaken:

1. Verwijder het filtergaas, de spons en de HEPA.
2. Reinig het verwijderde filtergaas, de spons en de HEPA onder
water.
3. Schud de waterdruppels eraf en droog de onderdelen op
natuurlijke wijze, gebruik ze pas als ze volledig gedroogd zijn.
4. Na het drogen, installeert u ze in de volgende volgorde,

Stofreservoir

filtergaas > spons > HEPA.
HEPA
Spons
Filtergaas
Oplaadstation

Adapter

HEPA-filter +
sponsfilter

Knop

Stofdoek
Filtergaas

Waterreservoir

Filterdeksel

2 in 1Spons
elektrisch
geregeld waterreservoir
HEPA

Afstandsbediening

Reinigingsborstel met
mes

Reinigingsborstel

Linkse zijborstel
Rechtse zijborstel

PRODUCT INTRODUCTIE

Linkse/rechtse zijborstel
1. Draai de machine om en trek de zijborstel eruit en omhoog.
2. Verwijder alle haren en vuil en zet de zijborstel terug in elkaar.
3. Zorg dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing. Druk vervolgens op L en R om ze terug te plaatsen.

R

L

R

Oplaadstation

L

Adapter

HEPA-filter +
sponsfilter

Stofdoek

2 in 1 elektrisch
Afstandsbediening
met
Reinigingsborstel
Vervang de zijborstel
elke 3-6 maandenReinigingsborstel
om het beste schoonmaakresultaat
te garanderen
geregeld waterreservoir
mes

Linkse zijborstel
Rechtse zijborstel

PRODUCT INTRODUCTIE
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir x1
1. Verwijder de dweil en giet het water uit het waterreservoir.

2. Reinig de dweil met de hand en droog het waterreservoir en de
dweil op natuurlijke wijze.

Oplaadstation

Adapter

HEPA-filter +
sponsfilter

Stofdoek

Reinigingsborstel met
mes

Reinigingsborstel

Na elk gebruik loskoppelen van de robot
2 in 1 elektrisch
geregeld waterreservoir

Afstandsbediening

Linkse zijborstel
Rechtse zijborstel

INSTALLATIE

Robot

Dweilmodule

INSTALLATIE
Installatie van dweil | 2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir
1

2

3

Plak de dweil plat op de bodem van het

Vul het waterreservoir: neem het deksel eraf

Houd de knop in het midden van het reservoir

waterreservoir.

en vul het met water.

ingedrukt en duw hem horizontaal langs de
achterkant van de robot. De module is correct
op zijn plaats geïnstalleerd als u een “klik” hoort.

4

Instructions for mopping module
1. Gelieve de dweilmodule niet te gebruiken nadat deze ongebruikt is achtergelaten.
2. Om veiligheidsredenen dient u de dweilmodule te verwijderen wanneer deze wordt opgeladen of ongebruikt
blijft.
3. Dweil het tapijt niet. Stel via de Bluebot app een verboden gebied in om te voorkomen dat de machine op

Verwijder de dweilmodule

het tapijt komt.

Indien de robot klaar is met werken,

4. Voor een beter dweilresultaat moet de dweilmodule worden geïnstalleerd nadat de vloer eerst is stofgezuigd.

drukt u op de knop in het midden

5. Om water toe te voegen of de dweil schoon te maken terwijl de machine in gang is, dient u het proces te

Robot

Dweilmodule

van het waterreservoir. Zo kunt u

onderbreken en neemt u de dweilmodule eruit. Hierna monteert u deze weer volgens stap 3. Verplaats of

de dweilmodule via de achterkant

draai de robot niet, anders kan de positionering mislukken, de kaart verloren gaan en kunnen de verboden

verwijderen, om hierna het water in

gebieden die geprogrammeerd zijn “vergeten” worden.

het waterreservoir te legen en de dweil

6. De dweilfunctie van de machine is bedoeld voor het afnemen van de vloer en is niet bevorderlijk voor diepe

te reinigen. Let op: beweeg of draai de

reiniging. Hardnekkige vlekken kunnen mogelijks niet doeltreffend verwijderd worden. De machine zal deze

robot niet om tijdens het reinigen.

arbeidskrachten niet kunnen vervangen.

INSTALLATIE
Robot installatie
Sluit de adpater aan en wikkel de overtollige draad in de

Plaats het oplaadstation tegen de muur en sluit de stroom aan

opberggroef om de wikkelpaal heen.

>1 m
>1.5m

>1 m

• Zorg voor een ruimte van meer dan 1m aan beide zijden van het oplaadstation en een ruimte van meer dan 1,5m aan de voorkant.

Robot

Dweilmodule

• Indien de stroomkabel van de adapter verticaal naar de grond loopt, kan deze worden meegetrokken door de robot en kan het
oplaadstation worden uitgeschakeld.
• De laadindicator is normaal aan wanneer ingeschakeld en uit wanneer opgeladen.

INSTALLATIE
Robot installatie
Verplaats het oplaadstation niet zonder reden en houd hem uit

Zorg dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen

de buurt van direct zonlicht

met L en R op de onderkant van de behuizing. Druk deze in de behuizing.
Ze zijn geïnstalleerd wanneer u een “klikkend” geluid hoort.

R

R

L

• Als het oplaadstation wordt verplaatst, kan de robot falen in de positionering en de kaart verliezen. Bij het opnieuw opstarten

Robot

Dweilmodule

zal de robot de kaart opnieuw opbouwen en in het geheugen opslaan, de opnieuw opgebouwde kaart kan de sch

• Direct zonlicht kan het oplaadsignaal verstoren en daardoor kan het zijn dat de robot niet meer terug kan keren naar het
oplaadstation

L

INSTALLATIE
Robot installatie
Opstarten en opladen

Schoonmaak starten

Laad de robot via het oplaadstation op wanneer het

Nadat de robot is ingeschakeld, drukt u kort op de toets op de robot

stroomindicatielampje normaal brandt. De robot werkt alleen

of gebruikt u de mobiele app om de reiniging te starten (druk op

wanneer het batterij niveau ≥20% is. Houd lang ingedrukt om

een willekeurige toets om te pauzeren tijdens het gebruik).

de robot in te schakelen.

Robot

• Als de machine niet kan worden gestart omdat de batterij bijna leeg is, laadt u de
robot op het oplaadstation op, dan zal de machine automatisch starten. De machine
kan alleen normaal werken als het batterijniveau ≥20% is.
• Als het batterijniveau minder dan 20% is, zal de machine niet werken. Laad de
machine dan op.
• De machine zal automatisch terugkeren naar het oplaadstation als het batterijniveau
minder dan 20% is tijdens het gebruik en zal uitgeschakeld worden en dan
automatisch beginnen te reinigen als het batterijniveau 80% bereikt.
• De robot kan niet worden gebruikt om vloeistoffen te verwijderen.
• Maak voor gebruik alle draden (inclusief de stroomkabel van het oplaadstation) vrij
van de grond om uitval en beschadiging van objecten of draden te voorkomen
wanneer draden door de robot worden meegesleept.

Dweilmodule

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

Verbinding met de app | Start
Stap 1

Zorg ervoor dat de robot aan staat, door de ‘Aan
knop’ bovenaan de robot gedurende een paar

De Bluebot Verbinden

seconden ingedrukt te houden. Wacht tot de
robot volledig is opgestart.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

Verbinding met de app | Start
Stap 2
Plaats de robot op het oplaadstation om
op te laden en zorg ervoor dat hij volledig

De Bluebot Verbinden

opgeladen is voor gebruik. Wanneer de robot
volledig is opgeladen, zullen de lichten op de
robot stoppen met knipperen.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

Verbinding met de app | Start
Stap 3

Verwijder de robot van het oplaadstation.

APP INSTALLATIE
Start

App verbinding | App installatie

App installatie

Een account creëren

Download de Bluebot app.
De Bluebot app is te vinden in de App Store

De Bluebot Verbinden

en Google Play.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Een account creëren
Stap 1
Maak een nieuw account aan indien u
nog geen bestaande gebruiker bent. Druk
hiervoor op “registreren” om een nieuw

De Bluebot Verbinden

account op te stellen.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Een account creëren
Stap 2
Wanneer het Privacybeleid verschijnt, lees dit
dan en druk op “Akkoord” als u akkoord gaat
met het beleid.

De Bluebot Verbinden

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Een account creëren
Stap 3
Hier kunt u kiezen om te registreren
via een mobiel telefoonnummer of
via e-mail. Als u kiest voor e-mail,

De Bluebot Verbinden

ontvangt u uw verificatiecode per
e-mail en als u zich registreert via een
mobiel telefoonnummer, ontvangt
u uw verificatiecode op dat mobiele
telefoonnummer.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren
Stap 4
Voer de verificatiecode in die u is
toegestuurd.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Een account creëren
Stap 5
Kies een veilig wachtwoord voor uw
account.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Een account creëren
Stap 6
Geef de “Bluebot” toestemming om uw
locatie te gebruiken door op “Toestaan
tijdens gebruik App” te duwen.

De Bluebot Verbinden

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Een account creëren
Stap 7
Zorg er na uw registratie voor dat de robot
van zijn oplaadstation is afgehaald. Zet
uw robot aan door op de ‘Aan-knop’ te

De Bluebot Verbinden

drukken. Druk daarna tegelijkertijd op de
‘Home-knop’ en de ‘Aan-knop’ gedurende
meer dan 3 seconden totdat de robot
meldt dat de WIFI-verbinding verbroken is.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 1
Open de Bluebot app en druk op de ‘Apparaat
toevoegen’ knop om je Bluebot toe te voegen.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 2
Selecteer het betreffende apparaat dat u wilt
toevoegen.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 3
Voer uw WIFI-wachtwoord in en druk op
bevestigen.

De Bluebot Verbinden

Enkel 2.4 GHz WIFI-netwerken worden
ondersteund. Raadpleeg de handleiding
van uw router voor hulp.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 4
Selecteer ‘APP-modus’ rechtsboven indien
dit nog niet het geval is en klik op ‘Volgende
Stap’.

De Bluebot Verbinden

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 5
Druk op de knop ‘Nu Verbinden’ onderaan het
scherm.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 6
Selecteer het ‘SmartLife xxx’ netwerk uit de lijst en
keer terug naar de Bluebot app.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

De Bluebot Verbinden

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 7
Uw robot zal nu verbinding maken met de app.

APP INSTALLATIE
Start

App installatie

Een account creëren

App verbinding | Verbind uw Bluebot
Stap 8
U bent nu verbonden met de app.
Voor meer informatie over de app, klik op ‘app
instructies’ in het hoofd menu hieronder.

De Bluebot Verbinden

APP INSTRUCTIES

Kies een startpunt voor
de schoonmaak opdracht
Markeer een gebied op de
map om schoon te maken
Virtuele muur /
afgeschermd gebied
Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

APP INSTRUCTIES

Start/pauze schoonmaak
Gebruik deze functie bij het eerste gebruik van de robot. De robot zal dan de kamer(s) gaan scannen om hierna een map aan
te maken. Deze map kan vervolgens in de toekomst gebruikt worden. Dit bevordert ook het proces van de robot, doordat
deze dan beter weet waar hij zich bevindt.
Kies een startpunt voor
de schoonmaak opdracht
Markeer een gebied op de
map om schoon te maken
Virtuele muur /
afgeschermd gebied
Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

APP INSTRUCTIES

Kies een startpunt voor de schoonmaak opdracht
Bij gebruik van deze functie kunt u een startpunt markeren op uw map door middel van een marker, welke het startpunt
wordt van de volgende schoonmaak.
Kies een startpunt voor
de schoonmaak opdracht
Markeer een gebied op de
map om schoon te maken
Virtuele muur /
afgeschermd gebied
Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

APP INSTRUCTIES

Markeer een gebied op de map om schoon
te maken
Bij gebruik van deze functie, kunt u een gebied markeren op de map om schoon
te maken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van ’’Area cleaning’’ en rechts van
de map te klikken op ‘+ Create’ om het gebied op de map te markeren en hierna op
‘Start’ te klikken.

Kies een startpunt voor
de schoonmaak opdracht
Markeer een gebied op de
map om schoon te maken

Virtuele muur /
afgeschermd gebied
Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

Meer opties

APP INSTRUCTIES
Timer

Auto Boost

Voice en volume

Zet een timer die aangeeft wanneer de robot

Auto Boost zorg ervoor dat de zuigkracht

Stel uw voorkeur taal in en pas het volume

op vaste tijden moet gaan schoonmaken.

wordt verhoogd wanneer de robot meer

aan.

wrijving krijgt. Dit is ontworpen om de

Handmatig

zuigkracht te versterken wanneer de robot

Niet storen modus

Bestuur de robot handmatig en gebruik uw

een tapijt moet schoonmaken.

Hier kunt u een tijdsperiode instellen waarin

mobiele app als afstandsbediening.

de robot u niet mag storen.

Custom mode
Zoek robot

Deze functie zorgt ervoor dat de robot per

Verbruik en onderhoud

Klik deze optie aan wanneer u uw robot kwijt

gebied routes onthoudt.

Hier is een overzicht te vinden van het

bent. Vervolgens zal de robot vertellen waar
hij zich bevindt.

verbruik en het geeft een indicatie van

Record
Hiermee kunt u al uw vorige

wanneer onderdelen toe zijn aan vervanging.
Kies een startpunt voor
de schoonmaak opdracht

Reset map

schoonmaaksessies bekijken. Hier ziet u

Gebruik deze functie wanneer u uw huidige

het aantal vierkante meters dat reeds is

Markeer een gebied op de
Hier vindt u meermap
informatie
over hettenetwerk
om schoon
maken

schoongemaakt en hoe lang dit heeft

en de robot.

map wilt wissen.
Virtuele muur /
afgeschermd gebied

Water dosering

Start / Pauze
Regel de water dosering en kies tussen
laag, medium of hoog. Dit zal de natheid
De robotvan
gaat
naar het wanneer u gebruik
de terug
dweil reguleren,
laadstation
maakt van de 2 in 1 elektrisch geregeld
waterreservoir.

Meer info

geduurd. Daarnaast kunt u ook vorige
opgeslagen mappen terug vinden, wat ideaal
is wanneer u op verschillende etages de

Pas de zuigkracht aan

robot gebruikt.
Meer opties

APP INSTRUCTIES

Virtuele muur / afgeschermd gebied
Gebruik deze functie om no-go zones in de map te creëren binnen het gebied waarin de robot gaat schoonmaken.
Pas dit toe door een virtuele muur te plaatsen op de map. Hier mag de robot dab niet langs gaan. Of plaats een afgeschermd
gebied op de map waar de robot niet mag stofzuigen en/of dweilen.
Kies een startpunt voor
de schoonmaak opdracht
Markeer een gebied op de
map om schoon te maken
Virtuele muur /
afgeschermd gebied
Start / Pauze

De robot gaat terug naar het
laadstation

Pas de zuigkracht aan

Meer opties

INSTRUCTIES

Automatische reiniging starten/pauzeren

Start/pauzeer opladen

Ga vooruit
Naar links draaien

Naar rechts draaien
Zoek robot

Aanpassing van
de zuigkracht
Licht aan/uit

Watertoevoer aanpassen
Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

INSTRUCTIES

Automatische reiniging starten/pauzeren

Start/pauzeer opladen

Ga vooruit
Naar links draaien
Watertoevoer
aanpassen

Naar rechts draaien
Zoek robot

UAanpassing
kunt de watertoevoer
via uw telefoon instellen op een laag niveau, een standaardniveau en
van
de zuigkracht
een
hoog niveau.
Licht aan/uit

Alleen mogelijk voor 2-in-1 elektrisch geregeld waterreservoirs.

Watertoevoer aanpassen
Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

INSTRUCTIES

Automatische reiniging starten/pauzeren

Start/pauzeer opladen

Ga vooruit
Naar links draaien
Opladen
starten / pauzeren

Naar rechts draaien

Zoek robot
Automatische modus: De robot zal na het werk automatisch terugkeren naar het oplaadstation.
Aanpassingmodus:
van In pauzestand, druk kort op deze toets om het opladen te starten. U kunt het opladen ook starten
Handmatige
onder aanpassen
Watertoevoer
de
zuigkracht
controle van de Bluebot app.
Licht aan/uit

Als de robot het oplaadstation niet kan vinden, zal hij automatisch terugkeren naar de
startpositie. Plaats de robot handmatig terug op het oplaadstation om op te laden.

Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

INSTRUCTIES

Automatische reiniging starten/pauzeren

Start/pauzeer opladen

Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

1.8 m

Ga vooruit
Wanneer de robot niet kan worden bestuurd door de Bluebot app, verplaats de
Naar dan
linksnaar
draaien
robot
de plaats die u wilt reinigen. Houd vervolgens de knop gedurende
3 seconden ingedrukt. De robot zal dan twee keer reinigen binnen een straal van
1,8mx1,8m met de startpositie als centraal punt.
Aanpassing van
de zuigkracht

Dit kan ook met de Bluebot app worden gedaan

Zoek robot
Watertoevoer aanpassen
1.8 m

Licht aan/uit

Naar rechts draaien

Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

+

INSTRUCTIES

Automatische reiniging starten/pauzeren

Start/pauzeer opladen

Ga vooruit
Naar links draaien
Aanpassing
van de zuigkracht
U kunt de zuigkracht instellen op stil niveau, standaard niveau en hoog niveau.
Aanpassing van
de zuigkracht
Licht aan/uit

Dit kan ook worden gedaan met de Bluebot app.

Naar rechts draaien
Zoek robot
Watertoevoer aanpassen
Plaatselijke reiniging starten/pauzeren

DAGELIJKS ONDERHOUD
Rolborstel

Zijborstel

Stofreservoir

Filterscherm reiniging

Filter schoonmaken

Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

Sensoren

Sensoren

Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

DAGELIJKS ONDERHOUD
Rolborstel

Rolborstel

Zijborstel

1. Draai de machine om en druk op de twee klemmen op het deksel
van de rolborstel om deze te openen en de rolborstel
eruit tereiniging
Stofreservoir
Filterscherm
halen.
2. Verwijder het stof aan de buiten- en binnenkant van de rolborstel

Dweilmodule
Filter schoonmaken
met een klein borsteltje en maak de rolborstel schoon.

Hoofdborstel
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

3. Zet de rolborstel terug in elkaar en druk de rolborstel en het deksel

Sensoren stevig aan om de klemmen volledig te sluiten.Sensoren
Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

Regelmatig schoonmaken

Klem

DAGELIJKS ONDERHOUD
Zijborstel

Rolborstel

Zijborstel

1. Draai de machine om en trek de zijborstel naar buiten en
omhoog.
Stofreservoir

R

(rechtse zijborstel)
Filterscherm reiniging

2. Verwijder alle haren en vuil en zet de zijborstel terug in elkaar.
3. Zorg ervoor dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel

Dweilmodule
Filter schoonmaken
(R) overeenkomen met L en R op de onderkant van de

2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

behuizing, druk op L en R om ze terug te plaatsen.

Sensoren

Sensoren

Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

Regelmatig schoonmaken
Vervang de zijborstel elke 3-6 maanden voor het beste schoonmaakresultaat

L
(linkse zijborstel)

DAGELIJKS ONDERHOUD
Stofreservoir
Rolborstel

Zijborstel

1. Druk op de knop en trek het stofreservoir er naar achteren uit

Stofreservoir

Filter schoonmaken

.
2. Open, leeg en reinig het stofreservoir.

Filterscherm reiniging
Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

Sensoren

Sensoren

Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

Regelmatig schoonmaken

DAGELIJKS ONDERHOUD
Filter
Rolborstel

schoonmaken

Zijborstel

1. Verwijder het filtergaas, de spons en de HEPA.
2. Reinig het verwijderde filtergaas, de spons en deFilterscherm reiniging
Stofreservoir
Filtergaas
HEPA onder water.

3. Schud de waterdruppels eraf en droog de

Filter schoonmaken
onderdelen op natuurlijke wijze; gebruik ze

Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

pas nadat ze volledig gedroogd zijn.

Sensoren
4. Installeer de onderdelen na het volledig drogenSensoren Knop
Regelmatig schoonmaken
in de volgende volgorde: filtergaas > spons > Maandelijks reinigen

HEPA.

Batterij

Filterdeksel

Firmware upgrade

Systeem resetten

Spons

HEPA
Regelmatig schoonmaken

DAGELIJKS ONDERHOUD
Filter
Rolborstel

schoonmaken

Zijborstel

Stofreservoir

Stofreservoir
Filterscherm reiniging

Filter schoonmaken

HEPA
Spons

Sensoren
Regelmatig schoonmaken

Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

Sensoren
Maandelijks reinigen

Filtergaas

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

Regelmatig schoonmaken

Waterreservoir

DAGELIJKS ONDERHOUD
Dweilmodule | 2 in 1 elektrisch
geregeld waterreservoir
Zijborstel

Rolborstel

1. Verwijder de dweil en giet het water uit het waterreservoir.

Stofreservoir

Filter schoonmaken

Filterscherm reiniging
Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

Sensoren

Sensoren

Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

Na elk gebruik schoonmaken

2. Reinig de dweil (met de hand) en droog het waterreservoir en de dweil.

DAGELIJKS ONDERHOUD
Sensor | Regelmatig schoonmaken
Zijborstel

Rolborstel

Maak de volgende sensoren schoon met een droge, zachte doek:

Stofreservoir
Filterscherm reiniging
1. De anti-valsensoren aan de onderkant van de robot.
2. De beveiliging tegen elektrische schokken en pinnen van het
oplaadstation aan de onderkant van de robot Dweilmodule

Filter schoonmaken

3. (sluit de stroom af tijdens het schoonmaken). 2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir
4. Het signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation.

Sensoren

Sensoren

Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

Regelmatig schoonmaken

Anti-valsensor
Oplaadcontact

DAGELIJKS ONDERHOUD
Sensor | Maandelijks schoonmaken
Zijborstel

Rolborstel

LDS laser ranging sensor

Reinig de volgende sensoren met een droge, zachte doek:
1. De antibots sensoren aan de zijkant van de robot.
Stofreservoir
Filterscherm reiniging

Anti-botsingsensor voor radar

2. De infrarood vermijdingssensor aan de voorkant van robot.
3. De radar vermijdingssensor aan de bovenkant van de robot.

Filter schoonmaken
4. De anti-bots sensor bovenop de robot.

Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

5. Het signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation.

Sensoren

Sensoren

Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

Maandelijks schoonmaken

Anti-botsingsensor

Infrarood oplaadsensor

DAGELIJKS ONDERHOUD
Rolborstel

Zijborstel

Stofreservoir

Filterscherm reiniging

Batterij

Filter schoonmaken
•

Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

De robot is uitgerust met krachtige lithium-ion batterijen.

• Om de prestaties van de batterij te behouden,Sensoren
dient u de robot bij dagelijks gebruik opgeladen te houden.
Sensoren
Regelmatig
Maandelijks
• schoonmaken
Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt,
dient u reinigen
het uit te schakelen en goed te bewaren.

•

Laad de robot ten minste elke drie maanden op om schade aan de batterijen door overmatige ontlading te voorkomen

Batterij

Systeem resetten

Firmware upgrade

DAGELIJKS ONDERHOUD
Rolborstel

Zijborstel

Stofreservoir

Filterscherm reiniging

Firmware upgrade

Filter schoonmaken
•

Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

Upgrade firmware met behulp van de Bluebot app. Als nieuwe firmware wordt gedetecteerd, upgrade deze dan volgens de melding.

• Het batterijniveau moet ≥50% zijn tijdens de firmware-upgrade,
plaats alvorens de upgrade te starten het apparaat indien nodig op
Sensoren
Sensoren
Regelmatig schoonmaken
het oplaadstation.

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten

DAGELIJKS ONDERHOUD
Rolborstel

Zijborstel

Stofreservoir

Filterscherm reiniging

Systeem resetten

Filter schoonmaken
•

Dweilmodule
2 in 1 elektrisch geregeld waterreservoir

Haal het stofreservoir naar beneden, open de rubberen plug en druk op de ‘Reset toets’.

• De huidige kaart en timing zullen verloren gaan,
WIFI en gepersonaliseerde instellingen zullen behouden worden na de reset.
Sensoren
Sensoren
Regelmatig schoonmaken

Maandelijks reinigen

Batterij

Firmware upgrade

Systeem resetten
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Garantieperiode

Basisparameters
OVERIGE
Machine
FAQ

Items

Veiligheidsinformatie
Algemeen

Model

Basisparameters
Totale afmeting
Gewicht van het product

Problemen oplossen

Bluebot XTreme

Veiligheidsinformatie
Gebruiksbeperkingen

Veiligheidsinformatie

Li-batterij

Laser

Nominale spanning

Veiligheidsinformatie

Nominaal vermogen

Specificatie

Waarschuwing

350x350x100mm
3.2kg
5000mAh
14.4V
50W

Veiligheidsinformatie
Batterij en Opladen

Oplaadstation
Items
Totale afmeting

Garantiebepalingen
Garantieperiode

Parameters
160x143x80mm

Nominaal vermogen

24W

Nominaal vermogen

24W

FAQ
OVERIGE
Vraagstuk

FAQ

Basisparameters

Problemen oplossen

Veiligheidsinformatie
Algemeen

Veiligheidsinformatie
Gebruiksbeperkingen

Veiligheidsinformatie
Laser

Veiligheidsinformatie
Waarschuwing

Veiligheidsinformatie
Batterij en Opladen

Garantiebepalingen
Garantieperiode

Oplossing

Problemen oplossen
OVERIGE
Vraagstuk

FAQ

Veiligheidsinformatie

Algemeen
Fout 1: Oh jee! Ik kan mijn stofreservoir niet vinden

Basisparameters

Veiligheidsinformatie

Fout 2: Controleer of de bovenste radar afgedekt
of geblokkeerd is
Gebruiksbeperkingen

Veiligheidsinformatie
Problemen
oplossen
Fout
3: Plaats mij op een nieuwe locatie en probeer het opnieuw
Laser

Fout 4: Reinig de anti-valsensor en start mij opnieuw vanaf een nieuwe locatie

Veiligheidsinformatie

Oplossing
Reiniging wordt geactiveerd wanneer het
stofreservoir is verwijderd
De bovenste radar is afgedekt of in een open gebied
geplaatst (er zijn geen obstakels binnen een gebied
van 6×6m2)
Til de robot op of houd hem in de lucht en zet hem
op de grond
De anti-valsensor is afgedekt of de robot is op een
hoogte geplaatst

Waarschuwing

Fout 5: Reinig de voorste sensor en start mij opnieuw op vanaf een nieuwe locatie

De infrarood vermijdingssensor is vuil of bedekt

Veiligheidsinformatie
Fout 6: Reinig de rechtersensor, en start me opnieuw
open
vanaf
een nieuwe locatie.
Batterij
Opladen

De muursensor is vuil of bedekt

Fout 7: Reinig de radarbehuizing bovenaan schoon
en start me opnieuw op vanaf
Garantiebepalingen
een nieuwe locatie

De radar vermijdingssensor is vuil of bedekt

Fout 8: Controleer of de bumper op één of andere manier geblokkeerd is

De rand- of botsingsensor is geblokkeerd

Fout 9: Reinig het stofreservoir en de filter

Het stofreservoir is vol of de filter moet vervangen of
gereinigd worden

Fout 10: Het stofreservoir is verwijderd, gelieve het reservoir en de filter te reinigen

Nadat fout 9 is gemeld, neemt de gebruiker het
stofreservoir eruit en wordt fout 10 geactiveerd

Garantieperiode

Problemen oplossen
OVERIGE
Vraagstuk

FAQ

Fout 11: Ik zit vast, help mij a.u.b.

Fout 12: Plaats mij correct!
Basisparameters

Veiligheidsinformatie
Algemeen

Veiligheidsinformatie
Gebruiksbeperkingen

Fout 13: Controleer of mijn wielen ergens geblokkeerd zijn

Problemen oplossen

Veiligheidsinformatie

Oplossing
De robot zit vast
De robot is gekanteld
Het aandrijfwiel zit vast of is verdraaid

Laser

Fout 14: Controleer of de hoofdborstel vast is komen te zitten

De hoofdborstel is verdraaid of zit vast

Veiligheidsinformatie

Fout 15: Controleer of de zijborstels vast zijn komen
te zitten
Waarschuwing

De zijborstel is verdraaid of zit vast

Fout 16: Wat is er gaande? Waar is het oplaadstation?
Veiligheidsinformatie

Het oplaadstation kan niet worden gevonden of is
niet aangesloten

Batterij en Opladen

Fout 17: Oh jee! Programmafout, start mij opnieuw op

Garantiebepalingen

Afwijkingen worden veroorzaakt door een
onbekende storing, start de robot opnieuw op

Garantieperiode
Fout 18: Fout opgetreden, uitschakeling initialiseren

De robot laat het de gebruiker weten en schakelt
automatisch uit of wordt opnieuw opgeladen

Fout 19: Batterij bijna leeg, a.u.b. opladen

Indien het batterijniveau te laag is en de robot
niet op het oplaadstation staat, wordt de reiniging
gestopt (het batterijniveau is lager dan 10%)

Fout 20: Om me uit te schakelen, gelieve me weg te halen van het oplaadstation

De robot wordt uitgeschakeld wanneer hij op het
oplaadstation is geplaatst

Veiligheidsinformatie | Algemeen

OVERIGE
Voordat u dit product gebruikt, dient u de volgende veiligheidsinstructies te lezen en alle gebruikelijke veiligheids-voorzorgsmaatregelen te
volgen. Lees de instructies zorgvuldig door, bewaar de instructies. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot schade aan dit product.

FAQ

Note:
•

Veiligheidsinformatie
Algemeen

Alleen bevoegde technici kunnen dit product demonteren. We raden het onze gebruikers niet aan om dit product zelf te demonteren.
Dit product kan alleen de door de fabriek geleverde stroomadapter gebruiken. Indien andere adapters worden gebruikt, kan het product

Basisparameters
beschadigd raken.

Veiligheidsinformatie
Gebruiksbeperkingen

•

Raak geen draden, stopcontacten of stroomadapters aan wanneer uw handen nat zijn.

•

Gebruik geen stoffen doeken of lichaamsdelen Veiligheidsinformatie
om in de aandrijfwielen van het product te rollen.

•

Laser
Plaats dit product niet in de buurt van sigarettenpeuken,
aanstekers en andere smeulende vuurtjes.

•

Reinig dit product na het opladen.

•

Veiligheidsinformatie
Buig de kabels niet overmatig en plaats geen zware
voorwerpen en scherpe voorwerpen op de machine.

•

Waarschuwing
Dit product is een huishoudelijk product voor binnenshuis.
Gebruik het niet buitenshuis.

•

Ga niet op het product zitten.

•

Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving (bijv. badkamer).

•

Voordat u dit product gebruikt, dient u alle kwetsbare voorwerpen (bijv. glazen, lampen enz.) van de grond te verwijderen, evenals

Problemen oplossen

Veiligheidsinformatie
Batterij en Opladen

voorwerpen (bijv. draden, lakens, gordijnen) die de zijborstels en de luchtaanzuigkanalen kunnen verstrengelen. Trek dit product niet

Garantiebepalingen

naar een plaats waar het gemakkelijk kan vallenGarantieperiode
(bijv. op bureaus en stoelen).
•

Controleer zorgvuldig of de adapter is aangesloten op het stopcontact alvorens het te gebruiken, anders kan de batterij beschadigd
raken. Om struikelen te voorkomen, gelieve andere leden van de huishouden te informeren wanneer dit product werkende is.

•

Maak het stofreservoir leeg voordat u dit product gebruikt als het stofreservoir vol is.

•

De temperatuur die voor dit product wordt aangeraden is 0 tot 40 graden Celsius.

•

Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen.

•

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat u het product weg gooit.

•

Zorg ervoor dat dit product niet is ingeschakeld wanneer u de batterij verwijdert.

•

Gelieve de afgedankte batterijen veilig te recycleren.

OVERIGE

Veiligheidsinformatie | Waarschuwing

FAQ

•

Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij in
het laadstation die speciaal door de fabrikant zijn geplaatst. Niet-oplaadbare batterijen
Veiligheidsinformatie
zijn strikt verboden.

•

Algemeen

Het is verboden om deze producten te gebruiken in omgevingen met open vuur of breekbare voorwerpen.

Veiligheidsinformatie
• Het is verboden de producten te gebruiken in extreem
warme (boven 40 °C) of extreem koude (onder 0 °C) omgevingen.
Basisparameters
•

Menselijk haar, kleding, vingers of andere delenGebruiksbeperkingen
mogen niet in de buurt komen van de openings- en werkingsdelen van het product.

•

Het is verboden de producten te gebruiken op een natte of stagnatie ondergrond.

Veiligheidsinformatie
Problemen
• Deoplossen
producten mogen geen voorwerpen zoals stenen en papierafval opnemen die de producten kunnen verstoppen.
•

Laser

De producten mogen geen ontvlambare stoffen absorberen, zoals benzine, toner en toner voor printers of fotokopieën. Het is verboden
producten te gebruiken in propere ruimtes metVeiligheidsinformatie
ontvlambare voorwerpen.

•

Waarschuwing
De producten mogen geen brandende voorwerpen
absorberen, zoals sigaretten, lucifers, as en andere voorwerpen die brand kunnen

veroorzaken.
•

Plaats geen voorwerpen bij de aanzuigopening.Veiligheidsinformatie
Gebruik het product niet wanneer de aanzuigopening geblokkeerd is. Ruim stof,
Batterij en Opladen

watten, haren enz. bij de aanzuigopening op om een vlotte luchtcirculatie bij de aanzuigopening te verzekeren.
•

Gebruik het netsnoer voorzichtig om beschadiging te voorkomen. Het is verboden het netsnoer te gebruiken om het product en het

Garantiebepalingen

oplaadstation van het product te verslepen of eraan
te trekken. Het is verboden het netsnoer als handvat te gebruiken. Het is verboden
Garantieperiode
om het netsnoer in de kier van een deur te klemmen. Het is verboden om aan het netsnoer te trekken in scherpe hoeken en bochten.
Het is verboden om het product op het netsnoer te laten werken, terwijl het netsnoer ver verwijderd moet zijn van de warmtebron.
•

Gebruik geen beschadigde lader, snoer of oplaadstation.

•

Zelfs als het product ernstig beschadigd is, is het verboden het product te verbranden, wat kan leiden tot ontploffing van de batterij van
het product.

OVERIGE
Veiligheidsinformatie | Gebruiksbeperkingen
•

FAQ

Het product wordt alleen gebruikt voor vloerreiniging in een thuisomgeving en kan niet buitenshuis (zoals een open terras), weg van de grond

Veiligheidsinformatie
(zoals op een bank) of in commerciële of industriële
omgevingen worden gebruikt.
•

Algemeen
Gebruik het product niet weg van de begane grond
(zoals in een penthouse, open terras, en bovenop meubilair) zonder een beschermende

omheining.

Veiligheidsinformatie
• Gebruik het product niet bij een temperatuur boven
40°C of onder 0°C of wanneer er vloeistoffen en kleverige substanties op de grond liggen.
Basisparameters
Gebruiksbeperkingen

•

Hang kabels die op de grond liggen vóór gebruik op om te voorkomen dat ze door de robot worden meegetrokken.

•

Verwijder breekbare voorwerpen en onzuiverheden (zoals vazen en plastic zakken, enz.) van de grond om beschadiging van kostbaarheden te

Veiligheidsinformatie
Problemenvoorkomen
oplossenwanneer de robot vast komt te zitten of lichtjes stoot.
Laser

•

Personen met een fysieke, mentale of perceptuele stoornis (inclusief kinderen) mogen het product niet gebruiken of bedienen.

•

Kinderen mogen het product niet als speelgoedVeiligheidsinformatie
gebruiken. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer de robot in werking is.

•

Houd de hoofdborstel en ander schoonmaakgereedschap
buiten het bereik van kinderen.
Waarschuwing

•

Plaats geen voorwerpen (ook geen kinderen of huisdieren) op een stilstaande of bewegende machine.

•

Veiligheidsinformatie
Houd haar, vingers en andere delen van het menselijk
lichaam of huisdieren uit de buurt van de aanzuigopening wanneer het apparaat in
werking is.

Batterij en Opladen

•

Gebruik het product niet voor het opvegen van brandende voorwerpen (zoals een brandende sigarettenpeuk).

•

Gebruik het product niet voor het reinigen van langharig tapijt (sommige donkere tapijten worden mogelijk niet normaal gereinigd).

•

Voorkom dat het apparaat harde of scherpe voorwerpen opzuigt (zoals afval van decoratieve materialen, glas, ijzeren spijkers, enz.)

•

Verplaats het apparaat niet door de beschermkap van de laserafstandssensor en de bumper vast te houden.

•

Reinig of onderhoud de robot en het oplaadstation wanneer het apparaat is gepauzeerd of uitgeschakeld.

•

Veeg geen enkel deel van het product af met een natte doek of een vloeistof.

•

Gebruik het product volgens de gebruikershandleiding. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door

Garantiebepalingen
Garantieperiode

verkeerd gebruik.
•

Gebruik de dweilfunctie niet voor tapijten en bovenkanten van meubels.

•

Verwijder zeker het waterreservoir wanneer de machine wordt opgeladen.

OVERIGE
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Veiligheidsinformatie | Batterij
en Opladen
Veiligheidsinformatie

Basisparameters

Gebruiksbeperkingen

•

Gebruik geen batterij, oplaadstation of oplader die door derden zijn geleverd.

•

Demonteer de batterij of de lader niet, repareer
ze niet en plaats ze niet willekeurig terug.
Veiligheidsinformatie

•

Laser
Houd het oplaadstation uit de buurt van warmtebronnen
(zoals een radiator).

•

Veeg of reinig de pinnen van het oplaadstation niet met een natte doek of natte hand.

•

Veiligheidsinformatie
Gooi batterijen niet zomaar weg. Batterijen moeten
worden verwijderd door een professioneel recyclingbureau.

•

Als de stroomkabel beschadigd of gebroken is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang hem via de officiële kanalen.

•

Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer wordt uitgeschakeld en dat het product in de oorspronkelijke verpakking wordt

Problemen oplossen

Waarschuwing

vervoerd.
•

Batterij en Opladen

Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, moet het volledig worden opgeladen en vervolgens op een koele en droge plaats
worden bewaard.

•

Veiligheidsinformatie

Garantiebepalingen

Garantieperiode
Laad de machine minstens om de drie maanden
op om schade aan de batterijen door ontlading te voorkomen.
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Veiligheidsinformatie

Laser
Veiligheidsinformatie | Laser

De laserafstandssensor van het product voldoet aan
de standaard voor klasse1 laserproducten van IEC60825 en produceert geen gevaarlijke
Veiligheidsinformatie
laserstraling.
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•
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Gebruiksbeperkingen

| Periode Veiligheidsinformatie
Laser

Neem voor garantiegevallen contact op met de Klantenservice.
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