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PRODUKT INTRODUKSJON

Robot, sensorer og montering

Deler og tilbehør

PRODUKT INTRODUKSJON

Robot sett ovenfra

Robot sett nedenfra

PRODUKT INTRODUKSJON

Filterdeksel

Veggsensor

LDS laser-rekkeviddesensor
Antikollisjonssensor for radar

Infrarød ladesensor
Støvbeholder knapp

Antikollisjonssensor

Støvbeholder

PRODUKT INTRODUKSJON
Vedlikehold støvbeholder

Vedlikehold filter

1. Trykk på knappen og trekk ut støvbeholderen bakover.

3. Fjern filtergasbindet, svampen og HEPA-filteret.
4. Rengjør det fjernede filtergasbindet, svamp og HEPA-filteret, om
nødvendig kan du bruke vann.
Veggsensor
5. Rist av vanndråpene og tørk delene naturlig, bruk dem bare etter

Filterdeksel

at de er helt tørket.
6. Når tørr, installer dem i følgende rekkefølge: filter gasbind - svamp
LDS laser-rekkeviddesensor
-HEPA.
Antikollisjonssensor for radar
Filter gasbind
2. Åpne, tøm og rengjør støvbeholderen.

Knapp
Filterdeksel
Infrarød ladesensor
Støvbeholder knapp

Svamp

HEPA
Rengjør den regelmessig

Antikollisjonssensor

PRODUKT INTRODUKSJON
Sensor
Filterdeksel

Veggsensor

Vedlikehold
Rengjør sensorene med en tørr, myk klut, inkludert:
1. Sensorene langs sidene av roboten.

LDS laser-rekkeviddesensor

2. Tre anti-fallsensorer på bunnen av roboten.
3. Infrarød kollisjonssensor foran på roboten.

Antikollisjonssensor for radar

4. Radkollisjonssensor på toppen av roboten.
5. Elektrisk støtbeskytter og ladebaseslint nederst på roboten
(vennligst skru av strømmen under rengjøring).
6. Signaloverføringsområde for ladebase.

Infrarød ladesensor
Rengjør
den regelmessig
Støvbeholder
knapp

Antikollisjonssensor

PRODUKT INTRODUKSJON

Anti-fallsensor

Ladekontaktpunkter

Batterideksel

Sidebørste
Universelt hjul

Kjørehjul
Rullebørste-deksel
Rullende børste

PRODUKT INTRODUKSJON
Anti-fallsensor
Vedlikehold

Anti-fallsensor

Anti-fallsensor

Rengjør sensorene med en tørr, myk klut, inkludert:
1. Sensorene langs siden av roboten.
2. Tre anti-fallsensorer på bunnen av roboten.

Ladekontaktpunkter

3. Infrarød kollisjonssensor foran på roboten.
4. Radkollisjonssensor på toppen av roboten.
5. Elektrisk støtbeskytter og ladebaseslint nederst på roboten
Batterideksel
(vennligst skru av strømmen under rengjøring).

Sidebørste

6. Signaloverføringsområde for ladebase.
Universelt hjul

Kjørehjul

Rengjør den regelmessig
Rullende børste

Rullebørste-deksel

PRODUKT INTRODUKSJON
Sidebørste
Installasjon

Vedlikehold

Få venstre sidebørste (L) og høyre sidebørste (R) til å samsvare

1. Snu maskinen og trekk sidebørsten ut og oppover.
Anti-fallsensor
med L og R på det nederste dekselet, fortsett å trykke på L og R og
2. Fjern hår og smuss og monter sidebørsten igjen.
sidebørstene. De er installert når du hører en klikkelyd.

3. Få venstre børste (L) og høyre børste (R) til å samsvare med L og
R på det nederste dekselet, trykk L og R for å installere dem på
Ladekontaktpunkter
nytt.

R

R
Batterideksel

L

R
L

(høyre sidebørste)

L
(venstre sidebørste)

Sidebørste
Universelt hjul

Kjørehjul
Rullebørste-deksel
Rullende børste
• Rengjør den regelmessig
• Skift ut sidebørsten hver 3-6 måned for å sikre best mulig rengjøringsresultat

PRODUKT INTRODUKSJON
Rullende børste
Vedlikehold

Anti-fallsensor

Klips

1. Snu maskinen og trykk samtidig på begge klipsene på
dekselet på børsten for å åpne dekselet og ta ut rullebørsten.
2. Fjern støv utenfor og inne i rullebørsten med en liten

Ladekontaktpunkter
Hovedbørste

børste og rengjør rullebørsten.
3. Sett sammen rullebørsten igjen og trykk ned rullebørsten
Batterideksel
og rullebørstedekselet for å lukke den helt igjen.

Sidebørste
Universelt hjul

Kjørehjul

Rengjør den regelmessig
Rullende børste

Rullebørste-deksel

PRODUKT INTRODUKSJON

Ladebase

Adapter

HEPA-filter +
svampfilter

Støvklut

2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

Fjernkontroll

Rengjøringsbørste
med kniv

Rengjøringsbørste

Venstre sidebørste
Høyre sidebørste

Ladebase
Indikatorlampe for strøm
Signalutsendelsesområde

Pin-kode for ladebase

Dekkplate

Spor for ledninger
Port for strømadapter

Lagringsspor

Sensorer trenger månedlig rengjøring

Stativ

PRODUKT INTRODUKSJON
Adapter
1. Koble adapteren og vikle den overflødige
ledningen rundt ledningsstativet i

2. Plasser ladebasen mot veggen og koble til 3. Ikke flytt ladebasen uten grunn og hold
strømnettet

den utenfor direkte sollys

lagringssporet

Ladebase

Adapter

>1 m +
HEPA-filter
svampfilter
>1.5m

Støvklut
>1 m

Venstre sidebørste
Høyre sidebørste

• Sørg for en plass på over 1 m på begge sider av ladebasen og et mellomrom på over 1,5 m foran ladebasen
• Hvis strømledningen er vertikal til bakken, kan den bli dratt av roboten, og derfor kan ladebasen slås av
• Ladeindikatoren er vanligvis på når den er slått på og av når den er oppladet
• Hvis ladebasen flyttes, kan roboten svikte i posisjoneringen og miste kartet. Når den startes på nytt, vil roboten gjenoppbygge og
huske kartet, og det gjenoppbygde kartet kan miste rengjøringsinformasjonen for forbudte områder og andre områder
• styrt
Direkte sollys vilFjernkontroll
forstyrre ladesignalet, og
derfor kan det hende at Rengjøringsbørste
roboten ikke kan gå tilbake til ladebasen
2 i 1 elektrisk
Rengjøringsbørste
vanntank
med kniv

HEPA-filter
+ svampfilter Filterrensing
PRODUKT
INTRODUKSJON
1. Fjern filtergasbindet, svampen og HEPA-filteret.

Rengjør filteret regelmessig

2. Rengjør det fjernede filtergasbindet, svamp og HEPA-filteret,
om nødvendig kan du bruke vann.
3. Rist av vanndråpene og tørk delene naturlig, bruk dem bare
etter at de er helt tørket.
4. Når det er tørt, installer dem i følgende rekkefølge:

Støvbeholder

filtergasbind - svamp -HEPA.
HEPA

Ladebase
Filter gasbind

Adapter

HEPA-filter +
svampfilter

Svamp
Støvklut
Filter gasbind

Knapp

Vanntank

Filterdeksel

2 i 1 elektrisk styrt
vanntank
Svamp

HEPA

Fjernkontroll

Rengjøringsbørste
med kniv

Rengjøringsbørste

Venstre sidebørste
Høyre sidebørste

PRODUKT INTRODUKSJON

Børste på venstre/høyre side
1. Snu maskinen og trekk sidebørsten ut og oppover.
2. Fjern hår og smuss og monter sidebørsten igjen.
3. Få venstre børste (L) og høyre børste (R) til å samsvare med L og R på det nederste dekselet, trykk L og R for å installere dem på nytt.

R

L

R
Ladebase

L
Adapter

HEPA-filter +
svampfilter

Støvklut

2 i 1 elektrisk styrt
Fjernkontroll
Rengjøringsbørste
Rengjøringsbørste
vanntank
med kniv
Skift ut sidebørsten hver 3-6 måned for å sikre best mulig rengjøringsresultat.

Venstre sidebørste
Høyre sidebørste

PRODUKT INTRODUKSJON
2 i 1 elektrisk styrt vanntank
1. Fjern moppen, hell vannet ut av vanntanken.

Ladebase

Adapter

2. Rengjør moppen for hånd, tørk vanntanken og moppen.

HEPA-filter +
svampfilter

Sørg for å koble vanntanken fra roboten etter hver bruk
2 i 1 elektrisk styrt
Fjernkontroll
Rengjøringsbørste
vanntank
med kniv

Støvklut

Rengjøringsbørste

Venstre sidebørste
Høyre sidebørste

INSTALLASJON

Robot

Moppemodul

INSTALLASJON
Installasjon av moppeklut | 2 i 1 elektrisk styrt vanntank
1

2

3

Fest moppekluten flatt på bunnen av

Fyll vanntanken: Løsne dekselet og fyll med

Trykk og hold knappen midt på tanken og

vanntanken.

vann.

trykk den horisontalt langs baksiden av
roboten. Modulen er riktig installert hvis du
hører lyden av et “klikk”.

4

Instruksjoner for moppemodul
1. Ikke bruk moppemodulen etter at den er stående ubrukt.
2. Av sikkerhetsgrunner må du passe på å fjerne moppemodulen når den lades eller ikke
brukes.
3. Vennligst ikke mopp teppet. Angi et forbudt område i Bluebot-appen for å hindre at
maskinen går inn på teppet.

Fjern moppemodulen
Når roboten er ferdig med å jobbe, trykker
du på knappen midt i vanntanken for å

Robot

4. For å oppnå en bedre moppe effekt, bør moppemodulen installeres etter å ha feid gulvet
først.
5. For å tilsette vann eller rengjøre støvkluten når maskinen arbeider, må du sette den på pause

Moppemodul

fjerne moppemodulen bakover, tøm vannet

og ta den ut og sette sammen moppemodulen igjen i henhold til trinn 3. Vennligst ikke flytt

i vanntanken og rengjør moppekluten (ikke

eller snu roboten, ellers kan den mislykkes i posisjoneringen, miste kartet og “glemme” de

flytt eller snu roboten under rengjøring).

forbudte områdene som er programmert.
6. Maskinens moppefunksjon er beregnet for tørking og bidrar ikke til dyprensing. Den kan ikke
fjerne vanskelige flekker effektivt og erstatte en vanlig vask.

INSTALLASJON
Robot installasjon
Koble til adapteren og før den overflødige ledningen inn i

Plasser ladebasen mot veggen og koble til strømnettet.

sporet.

>1 m
>1.5m

>1 m

• Sørg for en plass på mer enn 1 m på begge sider av ladebasen og en plass på mer enn 1,5 m foran.

Robot

Moppemodul

• Hvis strømledningen er vertikal til bakken, kan den bli dratt av roboten, og derfor kan ladebasen slås av.
• Ladeindikatoren er vanligvis på når den er slått på og av når den er helt oppladet.

INSTALLASJON
Robot installasjon
Ikke flytt ladebasen uten grunn og hold den utenfor direkte

Få venstre sidebørste (L) og høyre sidebørste (R) til å samsvare

sollys.

med L og R på det nederste dekselet, fortsett å trykke på L og R
og sidebørstene. De er installert når du hører en klikkelyd.

R

R

L

• Hvis ladebasen flyttes, kan roboten svikte i posisjoneringen og miste kartet. Når den startes på nytt, vil roboten gjenoppbygge og

Robot

Moppemodul

huske kartet. I det gjennoppbygde kartet kan rengjøringsinformasjonen for forbudte områder og andre områder ha gått tapt.
• Direkte sollys vil forstyrre ladesignalet, og derfor kan det hende at roboten ikke kan gå tilbake til ladebasen

L

INSTALLASJON
Robot installasjon
Starte opp og lade

Begynn å rengjøre

Lad roboten på ladebasen, så starter maskinen automatisk.

Når roboten er slått på, trykker du kort på roboten eller bruker

Maskinen kan bare fungere normalt når batterinivået er ≥ 20 %.

mobilappen for å starte rengjøringen (trykk på en knapp for å

Trykk lenge for å slå på roboten.

sette den på pause under bruk).
• Feieroboten kan ikke brukes til å fjerne væsker.
• Hvis batterinivået er mindre enn 20 %, vil ikke
maskinen fungere. Vær vennlig å lade den.
• Maskinen går automatisk tilbake til ladebasen hvis
batterinivået er mindre enn 20 % når den er i bruk, og
slås av og deretter begynner å rengjøre automatisk
etter at batterinivået når 80 %.
• Fjern forskjellige ledninger (inkludert strømledningen
til ladebasen) på bakken før bruk, for å unngå

Robot

Moppemodul

strømbrudd og skade på gjenstander eller ledninger
når ledningene dras av roboten.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Start
Trinn 1

Forsikre deg om at roboten er på, ved å holde
inne “På-knappen” i noen sekunder på toppen av

Koble til Bluebot

roboten. Vent til roboten har startet helt.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Start
Trinn 2
Plasser roboten på ladebasen for å lade, og
sørg for at den er helt ladet før bruk, lysene

Koble til Bluebot

på roboten slutter å blinke når den er klar.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Start
Trinn 3

Fjern roboten fra ladebasen.

APPINSTALLASJON
Start

Apptilkobling | Appinstallasjon

Appinstallasjon

Opprette en konto

Last ned Bluebot-appen.
Bluebot-appen finner du via App Store og

Koble til Bluebot

Google Play.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Opprette en konto
Trinn 1
Registrer en ny konto hvis du ikke er en
eksisterende bruker. Trykk på “Registrer” for å
registrere en ny konto.

Koble til Bluebot

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Opprette en konto
Trinn 2
Når personvernerklæringen dukker opp, kan
du lese den og trykke på “Enig” hvis du er enig
i retningslinjene.

Koble til Bluebot

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Opprette en konto
Trinn 3
Her kan du velge å registrere deg
via mobiltelefonnummer eller
e-post. Hvis du velger e-post, vil du

Koble til Bluebot

motta bekreftelseskoden din via
e-post, og hvis du registrerer deg
med et mobiltelefonnummer, vil du
motta bekreftelseskoden din på det
mobiltelefonnummeret.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Opprette en konto
Trinn 4
Angi bekreftelseskoden som ble sendt
til deg.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Opprette en konto
Trinn 5
Velg et sikkert passord for kontoen din.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Opprette en konto
Trinn 6
La “Bluebot” bruke posisjonen din ved å
trykke på “Tillat mens du bruker app”.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Opprette en konto
Trinn 7
Etter registreringen må du sørge for at
roboten er fjernet fra ladebasen. Slå på
roboten ved å trykke på “På-knappen”.

Koble til Bluebot

Etter at det er gjort, trykker du samtidig på
både “Hjem-knappen” og “På-knappen” i
mer enn 3 sekunder til roboten nevner at
den mistet WIFI-tilkoblingen.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 1
Åpne Bluebot-appen og trykk på “Legg til
enhet”-knappen for å legge til Bluebot-roboten
din.

Koble til Bluebot

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 2
Velg enheten du vil legge til.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 3
Skriv inn WIFI-passordet ditt og trykk på
bekreft.

Koble til Bluebot

Bare 2,4 GHz WIFI-nettverk støttes. Se
ruterhåndboken hvis du må ha hjelp.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 4
Velg “AP-modus” øverst til høyre hvis det ennå
ikke er valgt, og klikk på “Neste trinn”.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 5
Trykk på “Gå for å koble til”-knappen nederst
på skjermen.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 6
Velg “Smartlife xxx-nettverket” fra listen, og gå
tilbake til Bluebot-appen.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Koble til Bluebot

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 7
Roboten din vil nå koble til appen.

APPINSTALLASJON
Start

Appinstallasjon

Opprette en konto

Apptilkobling | Koble til Bluebot
Trinn 8
Du er nå koblet til appen.
Hvis du vil ha mer informasjon om appen,
velger du “Appinstruksjoner” fra hovedmenyen

Koble til Bluebot

nedenfor.

APPINSTRUKSJONER

Velg et utgangspunkt for
rengjøringsprosessen
Tegn ditt eget område på
kartet for å rengjøre
Angi vegg
Start / Pause

Roboten vil kjøre tilbake til
ladebasen

Justering av sugekraft

Flere alternativer

APPINSTRUKSJONER

Start/pause for rengjøring
Bruk denne funksjonen for første gang ved bruk av Roboten. Roboten vil skanne rommet den er i og lage et kart. Dette kartet
kan deretter brukes i fremtiden. Det vil øke hastigheten på Robot-prosessen, da den vet nøyaktig hvor den er.
Velg et utgangspunkt for
rengjøringsprosessen
Tegn ditt eget område på
kartet for å rengjøre
Angi vegg
Start / Pause

Roboten vil kjøre tilbake til
ladebasen

Justering av sugekraft

Flere alternativer

APPINSTRUKSJONER

Velg et utgangspunkt for rengjøringsprosessen
Når du velger denne funksjonen, kan du plassere en pekermarkør på kartet og bruke markøren som utgangspunkt for
robotens neste rengjøringsprosess.
Velg et utgangspunkt for
rengjøringsprosessen
Tegn ditt eget område på
kartet for å rengjøre
Angi vegg
Start / Pause

Roboten vil kjøre tilbake til
ladebasen

Justering av sugekraft

Flere alternativer

APPINSTRUKSJONER

Tegn ditt eget område på kartet for å rengjøre
Når du velger dette alternativet, kan du tegne ditt eget område for å rengjøre på kartet.
Du kan opprette disse områdene ved å velge “set wall(lag vegg)” på venstre område på
kartet.
Velg et utgangspunkt for
rengjøringsprosessen
Tegn ditt eget område på
kartet for å rengjøre
Angi vegg
Start / Pause

Roboten vil kjøre tilbake til
ladebasen

Justering av sugekraft

Flere alternativer

APPINSTRUKSJONER
Flere alternativer
Tidsur

Vannregulering

Tale og volum

Still inn en tidsuret for å programmere

Kontroller vannreguleringen og velg “Lav”,

Konfigurer språket og endre volumet.

roboten til å rengjøre på et bestemt

“Medium” eller “Høy”. Dette vil regulere hvor

tidspunkt eller en bestemt dag.

våt moppen blir når du bruker roboten,

Ikke forstyrr-modus

inkludert 2 i 1 elektrisk styrt vanntank.

Her kan du planlegge en ikke forstyrr

Brukermanual

tidsperiode.

Kontroller roboten manuelt og bruk

Auto Boost

telefonen som fjernkontroll.

Auto Boost vil øke sugekraften når roboten

Forbruksvarer og vedlikehold

får mer friksjon. Dette er designet for å øke

Her finner du en oversikt over forbruksvarer

oppsugningen på tepper.

og en indikasjon på når forbruksvarer må

Finn robot
Trykk på denne knappen når du har mistet
roboten, og roboten vil fortelle deg hvor

Egendefinert modus

den er.

Så roboten kan huske per område hvilken

byttes ut eller vedlikehold
nødvendig. for
Velg et er
utgangspunkt
rengjøringsprosessen
Tegn ditt eget område på
Mer informasjon

rute som skal brukes til rengjøring.

kartet for å rengjøre
Her finner du nettverks- og robotinformasjon

Registrering

Angi vegg / begrenset område

Tilbakestill kart
Angi vegg
Bruk denne funksjonen til å slette
Start / Pause
gjeldende kart.
Roboten vil kjøre tilbake til
ladebasen

Se alle tidligere støvsugerposter. Du kan se

Justering
av sugekraft
Bruk denne funksjonen
til å opprette
forbuds-

hvor mange m2 som er rengjort og hvor lang

soner i området du rengjør. Du kan tegne

tid det tok. Her kan du også laste inn tidligere

virtuelle vegger som blokkerer
roboten
fra
Flere
alternativer

lagrede kart. Ideell når du rengjør forskjellige

å krysse. Eller du oppretter et begrenset

områder (for eksempel øverste etasje).

område for enten støvsuging eller mopping.

APPINSTRUKSJONER

Angi vegg
Bruk denne funksjonen til å opprette ikke-faresoner innenfor området du rengjør. Du kan tegne virtuelle vegger som hindrer
roboten i å krysse.
Velg et utgangspunkt for
rengjøringsprosessen
Tegn ditt eget område på
kartet for å rengjøre
Angi vegg
Start / Pause

Roboten vil kjøre tilbake til
ladebasen

Justering av sugekraft

Flere alternativer

INSTRUKSJONER

Start/pause for automatisk rengjøring

Lading start/pause

Gå fremover
Sving venstre

Sving høyre
Finn robot

Justering av sugekraft
Lys på/av

Justering av vannstrømmen
Start/pause for flekkrengjøring

INSTRUKSJONER

Start/pause for automatisk rengjøring

Lading start/pause

Gå fremover
Sving venstre
Justering
av vannstrømmen

Sving høyre
Finn robot

Du kan justere vannstrømmen til et lavt nivå, standardnivå og høyt nivå etter mobilt nivå.
Justering av sugekraft
Lys på/av

Gjelder kun for 2-i-1 elektrisk styrte vanntanker.

Justering av vannstrømmen
Start/pause for flekkrengjøring

INSTRUKSJONER

Start/pause for automatisk rengjøring

Lading start/pause

Gå fremover
Sving venstre
Lading
start/pause

Sving høyre

Finn robot
Automatisk modus: Roboten kommer automatisk tilbake til ladebasen etter arbeid.
Manuell
modus:
I suspendert tilstand trykker du kort på denne tasten for å starte ladingen eller når roboten skal
lades under
Justering
av vannstrømmen
Justering
av sugekraft
bluebot-appens kontroll.
Lys på/av

Hvis roboten ikke finner ladebasen, går den automatisk tilbake til startposisjonen.
Sett roboten manuelt tilbake til ladebasen for lading.

Start/pause for flekkrengjøring

INSTRUKSJONER

Start/pause for automatisk rengjøring

Lading start/pause

Start/pause for flekkrengjøring

1.8 m

Gå fremover
Når roboten ikke kan styres av Bluebot-appen, kan du flytte roboten
venstre
tilSving
stedet
du vil rengjøre. Trykk lenge på knappen i 3 sekunder, og
roboten vil rengjøre to ganger innenfor området 1,8 mx1.8m sentrert
på seg selv.

Sving høyre
Finn robot
Justering av vannstrømmen

Lys på/av

Dette kan også gjøres med Bluebot-appen

1.8 m

Justering av sugekraft

Start/pause for flekkrengjøring

+

INSTRUKSJONER

Start/pause for automatisk rengjøring

Lading start/pause

Gå fremover
Sving venstre
Justering
av sugekraft
Du kan justere sugekraften til stille nivå, standardnivå og høyt nivå.
Justering av sugekraft
Lys på/av

Dette kan også gjøres med Bluebot-appen.

Sving høyre
Finn robot
Justering av vannstrømmen
Start/pause for flekkrengjøring

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Rullende børste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

Filterrensing

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Rullende børste

Rullende børste

Sidebørste

1. Snu maskinen og trykk på spennen på det rullende
børstedekselet for å ta ut rullebørsten.
Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

2. Fjern støv utenfor og inne i rullebørsten med en liten børste og
rengjør rullebørsten.

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
Filterrensing
3. Sett sammen rullebørsten igjen og trykk ned rullebørsten og
Hovedbørste
vanntank
rullebørstedekselet for å lukke den helt igjen.

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Rengjør den regelmessig

Klips

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Sidebørste

Rullende børste

Sidebørste

1. Snu maskinen og trekk sidebørsten ut og oppover.

R

2. Fjern hår og smuss og monter sidebørsten igjen.
(høyre sidebørste)
Støvbeholder
Rengjøring av filterdeksel
3. Få venstre børste (L) og høyre børste (R) til å samsvare med
L og R på det nederste dekselet, trykk L og R for å installere

Filterrensing
dem på nytt.

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Rengjør den regelmessig
Skift ut sidebørsten hver 3-6 måned for å sikre best mulig

L
(venstre sidebørste)

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Støvbeholder
Rullende
børste

Sidebørste

1. Trykk på knappen og trekk ut støvbeholderen bakover.

2. Åpne, tøm og rengjør støvbeholderen.

Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

Filterrensing

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Rengjør den regelmessig

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Filterrensing
Rullende
børste

Sidebørste

1. Fjern filtergasbindet, svampen og HEPAfilteret.
Støvbeholder
2. Rengjør det fjernede filtergasbindet, svamp
og HEPA-filteret, om nødvendig kan du bruke

Filterrensing
vann.

Rengjøring av
filterdeksel
Filter gasbind
Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

3. Rist av vanndråpene og tørk delene naturlig,
bruk dem etter at de er helt tørket.

Sensorer for regelmessig rengjøring

4. Når de er tørre, installer dem i sekvensen:
filtergassbind - svamp -HEPA.

Batteri

Knapp

Månedlig rengjøring av sensorer
Filterdeksel

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Svamp

HEPA
Rengjør den regelmessig

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Filterrensing
Rullende
børste

Sidebørste

Støvbeholder

Støvbeholder
Rengjøring av filterdeksel

Filterrensing

HEPA

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

Svamp

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer
Filter gasbind

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Rengjør den regelmessig

Vanntank

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Moppemodul | 2 i 1 elektrisk
styrt vanntank
Sidebørste

Rullende børste

1. Fjern moppen, hell vannet ut av vanntanken.

2. Vask moppen (for hånd), tørk vanntanken og moppen.

Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

Filterrensing

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Rengjør den etter hver bruk

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Sensor | Regelmessig rengjøring
Sidebørste

Rullende børste

Rengjør sensorene med en myk, tørr mopp, inkludert:
1. Tre anti-fallsensorer på bunnen av roboten.
Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

2. Elektrisk støtbeskytter og pinnene for å koble til ladebasen
nederst på roboten (vennligst kutt av strømmen under

Filterrensing
rengjøring)

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

3. Signaloverføringsområde for ladebase.

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Rengjør den regelmessig

Anti-fallsensor
Ladekontakt

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Sensor | Månedlig rengjøring
Sidebørste

Rullende børste

LDS laser-rekkeviddesensor

Rengjør sensorene med en myk, tørr mopp, inkludert:
1. Kollisjonssensorene langs siden av roboten. Rengjøring av filterdeksel
Støvbeholder

Antikollisjonssensor for radar

2. Infrarød ladesensor foran roboten.
3. Kollisjonssensor for radar på toppen av roboten.

Filterrensing
4. LDS laser-rekkeviddesensor.

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet

Rengjør den månedlig

Antikollisjonssensor

Infrarød ladesensor

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Rullende børste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

Batteri

Filterrensing

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

•

Roboten er utstyrt med høyytelses litium-ion-batterier.

•

For å opprettholde batteriytelsen må du holde roboten ladet i daglig bruk

•

Hvis maskinen står ubrukt over lengre tid, må du slå den av og oppbevare den på riktig måte.

•

Lad det minst hver tredje måned for å unngå å skade batterier på grunn av overdreven utladning

Sensorer for regelmessig rengjøring

Batteri

Tilbakestilling av systemet

Månedlig rengjøring av sensorer

Fastvareoppgradering

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Rullende børste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

Fastvareoppgradering

Filterrensing

Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt
vanntank

•

Oppgrader fastvaren ved hjelp av Bluebot-appen. Hvis ny fastvare oppdages, oppgraderer du den i henhold til rapporten.

•

Batterinivået bør være ≥ 50 % under fastvareoppgradering, så om nødvendig bør maskinen plasseres på ladebasen for å lade før

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

fastvareoppgraderingen finner sted.

Tilbakestilling av systemet

DAGLIG VEDLIKEHOLD
Rullende børste

Sidebørste

Støvbeholder

Rengjøring av filterdeksel

Tilbakestilling av systemet
Moppemodul 2 i 1 elektrisk styrt

Filterrensing

vanntank

•

Ta ned støvbeholderen og trykk på tilbakestill-knappen. Forsikre deg om at du plasserer roboten tilbake på ladebasen.

•

Gjeldende kart og tidsberegning vil gå tapt, WIFI og personlige innstillinger vil bli reservert etter tilbakestilling.

Sensorer for regelmessig rengjøring

Månedlig rengjøring av sensorer

Batteri

Fastvareoppgradering

Tilbakestilling av systemet
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FAQ
ANDRE
Problem

FAQ

Sikkerhetsinformasjon
Generelt

Grunnleggende parametere

Sikkerhetsinformasjon
Begrensninger

Problemløsning

Sikkerhetsinformasjon
Laser
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
Sikkerhetsinformasjon
Batteri og lading
Retningslinjer for garanti Periode

Løsning

Grunnleggende parametere
ANDRE
Maskin
FAQ

Gjenstander

Sikkerhetsinformasjon
Generelt

Modell

Grunnleggende
parametere
Samlet dimensjon
Produktets vekt

Problemløsning

Li-batteri
Nominell spenning
Rangert effekt

Parametere
Bluebot XTreme

Sikkerhetsinformasjon
Begrensninger

350x350x100mm
3.2kg

Sikkerhetsinformasjon
Laser

5000mAh
14.4V

Sikkerhetsinformasjon
Advarsel

50W

Sikkerhetsinformasjon
Batteri og lading
Ladebase
Retningslinjer for garanti Periode
Gjenstander
Samlet dimensjon

Parametere
160x143x80mm

Rangert effekt

24W

Nominell ytelse

24W

Problemløsning
ANDRE
Rask tone

FAQ
Feil 1: Å, kjære! Jeg finner ikke støvsamleren

Sikkerhetsinformasjon
Generelt

Sikkerhetsinformasjon
Feil 2: Sjekk
om radaren på toppen er dekket eller blokkert
Grunnleggende
parametere
Begrensninger
Feil 3: Plasser meg på en ny plassering, og prøv på nytt

Problemløsning

Sikkerhetsinformasjon
Laser

Løsning
Rengjøring utløses når støvbeholderen fjernes
Toppradaren er dekket eller plassert i et åpent område (det
er ingen hindringer innenfor et område på 6×6m2)
Plukk roboten opp eller hold den i luften og sett den på
bakken

Feil 4: Rengjør fallsensoren, og start meg på nytt fra et nytt sted

Fallsensoren er dekket til eller roboten er plassert i en høyde

Sikkerhetsinformasjon
Feil 5: Rengjør frontsensoren, og start meg på nytt fra etAdvarsel
nytt sted

Den infrarøde unngåelsessensoren er skitten eller tildekket

Feil 6: Rengjør høyre sensor, og start meg på nytt fra et Sikkerhetsinformasjon
nytt sted

Veggsensoren er skitten eller tildekket

Batteri og lading
Feil 7: Rengjør radarhuset på toppen, og start meg på nytt fra et nytt sted

Radarunngåelsessensoren er skitten eller tildekket

Retningslinjer for garanti Periode
Feil 8: Sjekk om støtfangeren er blokkert på en eller annen måte

Kant- eller kollisjonssensoren sitter fast

Feil 9: Sjef, vennligst rengjør støvbeholderen og filteret

Støvbeholderen er full, eller filterskjermen må skiftes ut

Feil 10: Støvbeholderen er fjernet, rengjør beholderen og filteret

Etter at feil 9 er utstedt, tar brukeren ut støvbeholderen og
feil 10 utløses

Problemløsning
ANDRE
Rask tone

FAQ
Feil 11: Jeg sitter fast, vær så snill å hjelpe meg

Feil 12: Vennligst
plasser meg riktig!
Grunnleggende
parametere

Sikkerhetsinformasjon
Generelt
Sikkerhetsinformasjon
Begrensninger

Feil 13: Vennligst sjekk om hjulene mine har blitt blokkert et sted

Problemløsning
Feil 14: Kontroller om hovedbørsten sitter fast

Feil 15: Kontroller om sidebørstene sitter fast

Feil 16: Hva er det som skjer? Hvor er ladebasen?

Sikkerhetsinformasjon
Laser

Løsning
Roboten sitter fast

Roboten er vippet

Kjørehjulet sitter fast eller er vridd

Hovedbørsten er vridd eller sitter fast

Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
Sikkerhetsinformasjon
Batteri og lading

Sidebørsten er vridd eller sitter fast

Ladebasen finnes ikke eller er ikke koblet til
Abnormiteter er forårsaket av et ukjent sammenbrudd, start
roboten på nytt

Feil 17: Å, kjære! Programfeil, start meg på nytt

Retningslinjer for garanti Periode
Feil 18: Det oppstod en feil under avslutning

Roboten påminner brukeren og slår seg av automatisk eller
lades opp

Feil 19: Lavt batterinivå, vennligst lad opp

Når batterinivået er for lavt og roboten ikke er på ladebasen,
utløses rengjøring
(batterinivået er lavere enn 10 %)

Feil 20: For å slå meg av, vennligst plasser meg borte fra ladebasen

Roboten slås av når den lades på ladebasen

Sikkerhetsinformasjon | Generelt

ANDRE
Før du bruker dette produktet, må du lese følgende sikkerhetsinstruksjoner og følge alle rutinemessige sikkerhetsforanstaltninger.
Les instruksjonene nøye, vennligst ta vare på instruksjonene.
Enhver operasjon som ikke er i samsvar med denne bruksanvisningen, kan forårsake skade på dette produktet.

FAQ

Bemerk:

Sikkerhetsinformasjon
Generelt

•

Bare autoriserte teknikere kan demontere dette produktet. Brukere anbefales ikke å demontere dette produktet selv.

•

Dette produktet kan bare bruke strømadapterenSikkerhetsinformasjon
fra fabrikken. Hvis andre adaptere brukes, kan produktet bli skadet.

•

Ikke plasser tøygardiner eller kroppsdeler som kan komme inn i produktets drivhjul.

Grunnleggende
parametere
• Ikke berør ledninger, stikkontakter eller strømadaptere
når hendene er våte.
Begrensninger

Sikkerhetsinformasjon
• Ikke plasser dette produktet i nærheten av sigarettstumper,
lightere og andre ulmende branner.
Problemløsning
Laser
• Rengjør produktet og endre ladingen.
•

Ikke bøy ledningene for mye eller plasser tunge gjenstander og skarpe gjenstander på maskinen.

•

Dette produktet er et innendørs husholdningsprodukt. Ikke bruk den utendørs.

•

Ikke sitt på produktet.

•

Ikke bruk dette produktet i våte omgivelser (f.eks.
bad).
Sikkerhetsinformasjon

•

oggjenstander(f.eks.
lading
Før du bruker dette produktet, må du fjerne alleBatteri
knuselige
briller, lamper osv.) på bakken samt gjenstander (f.eks.

Sikkerhetsinformasjon
Advarsel

ledninger, papirark, gardiner) som kan vikles inn i sidebørstene og luftsugepassasjene.
•

Ikke bruk dette produktet på et sted der det er lett
kan falle (f.eks.for
pågaranti
skrivebord
og stoler).
Retningslinjer
Periode

•

Kontroller nøye om strømadapteren er koblet til stikkontakten før bruk, ellers kan batteriet bli skadet.

•

For å unngå snubling, vennligst informer andre medlemmer av husstanden når dette produktet er i bruk.

•

Tøm støvbeholderen før du bruker dette produktet når støvbeholderen er full.

•

Dette produktet kan brukes i temperaturer som er 0 til 40 grader Celsius.

•

Ikke bruk dette produktet i omgivelser med høy temperatur.

•

Ta batteriet ut av maskinen før produktet kasseres.

•

Kontroller at dette produktet ikke er slått på når du tar ut batteriet.

•

Resirkuler de kasserte batteriene på en sikker måte.

ANDRE
Sikkerhetsinformasjon | Begrensninger for bruk
•

FAQ

Produktet brukes kun til gulvrengjøring i et hjemmemiljø og kan ikke brukes utendørs (for eksempel en åpen terrasse), ikke-bakke (for

Sikkerhetsinformasjon
eksempel en sofa) og kommersielle eller industrielle
miljøer.
•

Vennligst ikke bruk produktet utenfor bakkenivåGenerelt
(for eksempel i en toppleilighet, åpen terrasse og møbeltopper) uten et beskyttende
gjerde.

Sikkerhetsinformasjon
Grunnleggende
parametere
• Ikke bruk
produktet ved temperaturer over 40° C eller under 0 °C, eller når det er væsker og klissete stoffer på bakken.
Begrensninger
•

Heng opp eventuelle kabler som er på bakken før bruk, for å unngå å bli dratt rundt av roboten.

•

Fjern skjøre gjenstander og urenheter (som vaser
og plastposer osv.) fra bakken for å unngå å skade verdisaker når roboten sitter fast eller
Sikkerhetsinformasjon

Problemløsning

påvirkes litt.

Laser

•

Personer med fysiske, psykiske eller perseptuelle lidelser (inkludert barn) har ikke lov til å bruke produktet

•

Sikkerhetsinformasjon
Barn kan ikke bruke produktet som leketøy. Hold
barn og kjæledyr unna når roboten kjører.

•

Oppbevar hovedbørsten og andre rengjøringsverktøy utilgjengelig for barn.

•

Ikke plasser gjenstander (inkludert barn og kjæledyr) på en stasjonær eller bevegelig maskin.

•

Ikke bruk produktet til å feie brennende gjenstander (for eksempel en brennende sigarettende).

•

Ikke bruk produktet til å rengjøre langhåret teppe (noen mørke tepper kan ikke rengjøres normalt).

•

Vær oppmerksom på at roboten suger harde eller skarpe gjenstander (for eksempel dekoreringsavfall, glass og stifter, etc.).

•

Ikke flytt maskinen ved å holde i beskyttelsesdekselet på laseravstandssensoren og kollisjonsstøtfangeren.

•

Rengjør eller vedlikehold roboten og ladebasen når du slår av eller er i avstengningstilstand.

•

Ikke tørk noen del av produktet med en våt klut eller væske.

•

Bruk produktet i henhold til brukerhåndboken. Brukeren må være ansvarlig for eventuelle skader og skader som skyldes feil bruk.

•

Ikke bruk moppefunksjonen til tepper og møbelflater.

•

Pass på at du fjerner vanntanken når maskinen lades.

Advarsel

Sikkerhetsinformasjon
• Hold hår, fingre og andre deler av menneskekroppen
Batterieller
ogkjæledyr
lading unna sugeinntaket når maskinen arbeider.
Retningslinjer for garanti Periode

+

ANDRE
FAQ

Sikkerhetsinformasjon
Generelt

Grunnleggende parametere

Sikkerhetsinformasjon
Begrensninger

Problemløsning

Sikkerhetsinformasjon
Laser
Laser

Sikkerhetsinformasjon |

Laseravstandssensoren til produktet er i samsvar med
standarden for klasse1-laserprodukter fra IEC60825 og produserer ikke farlig
Sikkerhetsinformasjon
laserstråling.

Advarsel
Sikkerhetsinformasjon
Batteri og lading
Retningslinjer for garanti Periode

ANDRE

Sikkerhetsinformasjon | Begrensninger for bruk

FAQ

•

Bruk kun det originale oppladbare batteriet og ladesetet
som er spesielt utstyrt av produsenten. Ikke - oppladbare batterier er strengt
Sikkerhetsinformasjon
forbudt.

•

Generelt

Det er forbudt å bruke produkter i miljøer med åpne flammer eller skjøre gjenstander.

Sikkerhetsinformasjon
• Det er forbudt å bruke produktet i ekstrem varme
(over 40 °C) eller ekstrem kulde (under 0 °C).
Grunnleggende
parametere
• Det er forbudt for menneskehår, klær, fingre og Begrensninger
andre deler å nærme seg åpningen og betjeningsdelene av produktet.
•

Det er forbudt å bruke produktet på våt eller stillestående grunn.

•

Det er forbudt for produktet å absorbere brennbare stoffer, for eksempel bensin, toner og toner for skrivere eller fotokopier. Forby bruk av

Sikkerhetsinformasjon
Problemløsning
• Det er forbudt for produkter å absorbere artikler som steiner og avfallspapir som kan tette produktet.
Laser
produktet i rene områder med brannfarlige gjenstander.
Sikkerhetsinformasjon
•

Advarsel
Det er forbudt for produktet å absorbere brennende
artikler, for eksempel sigaretter, fyrstikker, aske og andre artikler som kan forårsake
brann.

•

Sikkerhetsinformasjon
Det er forbudt å plassere artikler ved sugeåpningen.
Ikke bruk produktet når sugeporten er blokkert. Rengjør støv, bomull, ull, hår osv.
Batteri og lading

Ved sugeåpningen for å sikre jevn luftsirkulasjon ved sugeåpningen.
•

Bruk strømledningen forsiktig for å unngå skade. Det er forbudt å bruke strømledningen til å dra eller trekke i produktet og ladesetet.

Retningslinjer
for garanti
Periode
Det er forbudt å bruke strømledningen som håndtak.
Det er forbudt
å klemme
strømledningen i dørsprekken. Det er forbudt å trekke
strømledningen inn i skarpe hjørner og hjørner. Det er forbudt for produktet å kjøre over strømledningen mens strømledningen skal
være langt borte fra varmekilden.
•

Ikke bruk en skadet lader, ledning eller ladebase.

•

Selv om produktet har blitt alvorlig skadet, er brenning av produktet forbudt, noe som kan føre til eksplosjon av produktets batteri.

ANDRE
Sikkerhetsinformasjon
Generelt

FAQ

Sikkerhetsinformasjon | Batteri
og lading
Sikkerhetsinformasjon

Grunnleggende parametere

Begrensninger

•

Ikke bruk batteri, ladebase eller lader levert av tredjeparter.

•

ikke demonter, rapporter eller monter batterietSikkerhetsinformasjon
eller ladebasen vilkårlig.

•

Laser
Hold ladebasen unna varmekilder (for eksempel
en radiator).

•

Ikke tørk av eller rengjør ladebasen med en våt klut eller en våt hånd.

•
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Ikke forlat brukte batterier vilkårlig. Brukte batterier
skal kastes av et profesjonelt resirkuleringsbyrå.

•

Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke den umiddelbart og erstatte den gjennom offisielle kanaler.

•

Forsikre deg om at roboten slås av under transport, og at produktet skal transporteres i originalemballasjen.

•

Lad maskinen minst hver tredje måned for å unngå å skade batterier på grunn av overdreven utladning.

Problemløsning

Advarsel

Sikkerhetsinformasjon
• Hvis maskinen står ubrukt i lang tid, bør den være
fulladet
og deretter plassert på et kjølig og tørt sted.
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Ta kontakt med kundeserviceteamet for garantisaker.
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