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Peças e acessóriosRobô, sensores e montagem

INTRODUÇÃO DO PRODUTO



Vista de baixo do RobôVista de cima do Robô

INTRODUÇÃO DO PRODUTO
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INTRODUÇÃO DO PRODUTO
Depósito do lixo

Limpar regularmente

Manutenção do depósito do lixo 
1. Pressionar o botão e arrastar o depósito do lixo para trás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Abrir e limpar o depósito do lixo. 

Manutenção do filtro
3. Remover a gaze do filtro, a esponja, e a HEPA.

4. Limpar a gaze do filtro removida, esponja, e HEPA com água se 

necessário. 

5. Sacudir as gotas de água e secar as peças naturalmente, 

utilizando-as apenas depois de terem secado completamente.

6. Quando secos, instalá-los na seguinte sequência: gaze filtrante - 

esponja -HEPA.

Gaze filtrante

Botão

Cobertura do filtro

Esponja

HEPA
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INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Sensor

Limpar regularmente

Manutenção
Limpar os sensores com um pano seco e macio, incluindo: 

1. Os sensores ao longo dos lados do robô.

2. Os três sensores anti gotas debaixo do robô. 

3. O sensor de infravermelhos à frente do robô. 

4. O sensor antirradar na parte superior do robô.

5. O protetor de choques elétricos e os estilhaços da base 

recarregável por baixo do robô (por favor, desligar durante a 

limpeza).

6. Área de transmissão de sinal da base de carregamento.
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INTRODUÇÃO DO PRODUTO
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INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Sensor anti queda

Limpar regularmente

Manutenção
Limpar os sensores com um pano seco e macio, incluindo: 

1. Os sensores ao longo da lateral do robô.

2. Os três sensores anti gotas debaixo do robô. 

3. O sensor de infravermelhos à frente do robô. 

4. O sensor antirradar na parte superior do robô.

5. O protetor de choques elétricos e os estilhaços da base 

recarregável por baixo do robô (por favor, desligar durante a 

limpeza).

6. Área de transmissão de sinal da base de carregamento.

Sensor anti queda
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INTRODUÇÃO DO PRODUTO
Escova lateral

• Limpar regularmente

• Substituir a escova lateral a cada 3-6 meses para assegurar a melhor limpeza

Instalação 
Fazer com que a escova lateral esquerda (L) e a escova lateral 

direita (R) correspondam a L e R na cobertura inferior, continuar a 

pressionar L e R e as escovas laterais. Assim que ouvir um estalido, 

significa que estão instalados.

Manutenção
1. Virar a máquina e puxar a escova lateral para fora e para cima. 

2. Remover o cabelo e a sujidade e voltar a montar a escova lateral. 

3. Fazer com que a escova lateral esquerda (L) e a escova lateral 

direita (R) correspondam a L e R na cobertura inferior, pressionar 

L e R para os reinstalar.

L
(escova do
lado esquerdo)

R
(escova do

lado direito)R L
R L
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INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Escova de enrolar

Limpar regularmente

Manutenção
1. Virar a máquina e pressionar simultaneamente em ambos 

os grampos da cobertura da escova para abrir a tampa e 

retirar a escova de enrolar. 

2. Remover o pó do exterior e do interior da escova de enro-

lar utilizando um pequeno escovão e limpar a escova de 

enrolar.

3. Montar novamente a escova de enrolar e pressionar a co-

bertura da mesma e limpar bem a escova de enrolar para 

fixar a fivela.

Grampos

Escova principal



Base de carregamento Adaptador Filtro HEPA + filtro da 
esponja

Pano de limpeza Escova do lado 
esquerdo Escova do 

lado direito

Tanque de água 2 
em 1 controlado 

eletricamente

Controlo remoto Escova de limpeza 
com faca

Escova de limpeza

INTRODUÇÃO DO PRODUTO



Base de carregamento Adaptador Filtro HEPA + filtro da 
esponja

Pano de limpeza Escova do lado 
esquerdo Escova do 

lado direito

Tanque de água 2 
em 1 controlado 

eletricamente

Controlo remoto Escova de limpeza 
com faca

Escova de limpeza

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Base de carregamento

Os sensores precisam de limpeza mensal

Luz indicadora de energia

Área de emissão de sinais

Pino da base de carregamento

Ranhura
de armazenamento

Placa de cobertura

Porta do adaptador
de energia

Ranhura do cabo

Posto de
 embrulho



Base de carregamento Adaptador Filtro HEPA + filtro da 
esponja

Pano de limpeza Escova do lado 
esquerdo Escova do 

lado direito

Tanque de água 2 
em 1 controlado 

eletricamente

Controlo remoto Escova de limpeza 
com faca

Escova de limpeza

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Adaptador

• Assegurar um espaço superior a 1m em ambos os lados da base de carregamento e um espaço superior a 1,5m na parte da frente

• Se a linha de alimentação for vertical ao solo, pode ser arrastada pelo robô e, consequentemente, a base de carregamento pode ser desligada 

• Normalmente, o indicador de carga está aceso quando está ligado e apagado quando está carregado

• Se a base de carregamento for relocalizada, o robô pode falhar no seu posicionamento e perder o mapa. Quando reiniciado, o robô irá 

reconstruir e memorizar o mapa e o mapa reconstruído pode perder a informação de limpeza para áreas proibidas e outras áreas

•  A luz solar direta interferirá com o sinal de recarga e, consequentemente, o robô poderá não conseguir regressar à base de carregamento

1. Ligar o adaptador e enrolar o fio em 

excesso à volta do posto de embrulho na 

ranhura de armazenamento

2. Colocar a base de carregamento contra a 

parede e ligar a energia 

3. Por favor, não mova a base de 

carregamento sem motivo e mantenha-a 

afastada da luz solar direta

>1 m

>1 m
>1.5m



Base de carregamento Adaptador Filtro HEPA + filtro da 
esponja

Pano de limpeza Escova do lado 
esquerdo Escova do 

lado direito

Tanque de água 2 
em 1 controlado 

eletricamente

Controlo remoto Escova de limpeza 
com faca

Escova de limpeza

INTRODUÇÃO DO PRODUTOFiltro HEPA + filtro de esponja Limpeza do filtro 

1. Remover a gaze do filtro, a esponja e o HEPA.

2. Limpar a gaze do filtro removida, esponja, e HEPA com água se 

necessário.

3. Sacudir as gotas de água e secar as peças naturalmente, 

utilizando-as apenas depois de terem secado completamente.

4. Depois de seco, instalar na seguinte sequência: gaze filtrante - 

esponja -HEPA. 

Limpar o filtro regularmente

Gaze filtrante

Botão

Cobertura do filtro

Esponja

HEPA

Depósito do lixo

HEPA

Esponja

Gaze filtrante

Tanque de água



Base de carregamento Adaptador Filtro HEPA + filtro da 
esponja

Pano de limpeza Escova do lado 
esquerdo Escova do 

lado direito

Tanque de água 2 
em 1 controlado 

eletricamente

Controlo remoto Escova de limpeza 
com faca

Escova de limpeza

INTRODUÇÃO DO PRODUTO
Escova lateral esquerda/direita

1. Virar a máquina e puxar a escova lateral para fora e para cima. 

2. Remover o cabelo e a sujidade e voltar a montar a escova lateral.

3. Fazer com que a escova lateral esquerda (L) e a escova lateral direita (R) correspondam a L e R na cobertura inferior, pressionar L e R 

para os reinstalar.

Substituir a escova lateral de 3-6 meses para assegurar o melhor efeito de limpeza.

R L
R L



Base de carregamento Adaptador Filtro HEPA + filtro da 
esponja

Pano de limpeza Escova do lado 
esquerdo Escova do 

lado direito

Tanque de água 2 
em 1 controlado 

eletricamente

Controlo remoto Escova de limpeza 
com faca

Escova de limpeza

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Tanque de água 2 em 1 controlado eletricamente

1. Retirar a esfregona, deitar a água para fora do depósito de água. 2. Limpar a esfregona à mão, secar o depósito de água e a esfregona.

Certifique-se de desligar o depósito de água do robô após cada utilização



Robô Módulo de esfregona

INSTALAÇÃO



Robô Módulo de esfregona

INSTALAÇÃO

Colar o pano de esfregona no fundo do tanque 

de água.

Encher o depósito de água: retirar a tampa e 

encher com água.

Manter premido o botão situado no centro 

do tanque e empurrá-lo horizontalmente ao 

longo da parte traseira do robô. O módulo foi 

instalado corretamente se se ouvir o som de 

um “clique”.

Instalação do pano de esfregona | Tanque de água 2 em 1 controlado 
eletricamente

Remover o módulo de esfregona
Assim que o robô terminar de funcionar, 

pressionar o botão no centro do tanque de 

água para remover o módulo de esfregona, 

esvaziar a água do tanque e limpar o pano 

de esfregona (não se mover ou virar o robô 

durante a limpeza).

Instruções para o módulo de esfregona
1. Por favor, não utilize o módulo de esfregona depois de ter permanecido sem ser utilizado.

2. Por razões de segurança, certifique-se de remover o módulo de esfregona quando este 

estiver a ser carregado ou não for utilizado.

3. Por favor, não esfregue o tapete. Defina uma área proibida na aplicação Bluebot para evitar 

que a máquina vá para o tapete.

4. Para conseguir uma melhor limpeza do chão, o módulo de esfregona deve ser instalado 

depois de ter varrido o chão.

5. Para adicionar água ou limpar o pano do pó quando a máquina estiver a funcionar, por favor, 

faça uma pausa, e retire e volte a montar o módulo de esfregona de acordo com o passo 

3. Por favor, não mova ou vire o robô, caso contrário, poderá falhar no seu posicionamento, 

perder o seu mapa e “esquecer” as áreas proibidas que estão programadas.

6. A função de esfregona da máquina destina-se à limpeza e não é conducente a uma limpeza 

profunda. Não consegue remover manchas persistentes de forma eficaz nem substituir a 

mão-de-obra.

3

4

21



Robô Módulo de esfregona

INSTALAÇÃO

Instalação do robô

Ligar o adaptador e alimentar o fio em excesso na ranhura. Colocar a base de carregamento contra a parede e ligar a energia

• Assegurar um espaço de mais de 1m em ambos os lados da base de carregamento e um espaço de mais de 1,5m na parte da frente.

• Se a linha de alimentação for vertical ao solo, pode ser arrastada pelo robô e, consequentemente, a base de carregamento pode ser 

desligada.

• Normalmente, o indicador de carga está aceso quando está ligado e apagado quando está carregado

>1 m

>1 m
>1.5m



Robô Módulo de esfregona

INSTALAÇÃOInstalação do robô

Por favor, não mova a base de carregamento sem motivo e 

mantenha-a afastada da luz solar direta

Fazer com que a escova lateral esquerda (L) e a escova lateral direita (R) 

correspondam a L e R na cobertura inferior, continuar a pressionar L e R e as 

escovas laterais. Assim que ouvir um estalido, significa que estão instalados.

• Se a base de carregamento for relocalizada, o robô pode falhar no posicionamento e perder o mapa. Quando reiniciado, o robô reconstruirá 

e memorizará o mapa. No mapa reconstruído, a informação de limpeza de áreas proibidas e outras áreas pode ter sido perdida. 

• A luz solar direta interferirá com o sinal de recarga e, consequentemente, o robô poderá não conseguir regressar à base de carregamento

R L
R L



Robô Módulo de esfregona

INSTALAÇÃO

Instalação do robô

Início e carregamento 
Por favor, carregue o robô na base de carregamento e a 

máquina começará automaticamente. A máquina só funciona 

normalmente quando o nível da bateria é ≥20%. Prima 

longamente para ligar o robô. . 

Começar a limpeza
Depois de o robô estar ligado, carregar brevemente na tecla do 

robô ou utilizar a aplicação móvel para iniciar a limpeza (carregar 

em qualquer botão para fazer uma pausa durante a utilização).

• O robô varredor não pode ser utilizado para remover 

líquidos.

• Se o nível da bateria for inferior a 20%, a máquina não irá 

funcionar. Por favor, carregue-o.

• A máquina voltará automaticamente à base de 

carregamento se o nível da bateria for inferior a 20% 

quando em uso e será desligada e, em seguida, começará 

a limpar automaticamente após o nível da bateria atingir 

80%.

• Por favor, retire os vários cabos (incluindo a linha de 

alimentação da base de carregamento) do solo antes da 

sua utilização para evitar a interrupção e danos de objetos 

ou cabos quando os cabos são arrastados pelo robô.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Certifique-se de que o robô está ligado, 

premindo o botão ‘On’ durante alguns segundos 

no topo do robô. Aguardar até que o robô tenha 

iniciado completamente.

Ligação da aplicação | Início
Passo 1



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Coloque o robô a carregar na base de 

carregamento e certifique-se de que está 

completamente carregado antes de ser 

utilizado, as luzes do robô deixarão de piscar 

quando estiver pronto.

Ligação da aplicação | Início
Passo 2



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Remover o robô da base de carregamento.

Ligação da aplicação | Início
Passo 3



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Descarregar a aplicação Bluebot. 

A aplicação Bluebot pode ser obtida através 

da App Store e do Google Play.

Conexão da aplicação | Instalação da 
aplicação



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Criar uma conta
Passo 1

Registe uma nova conta se ainda não é 

utilizador. Pressione “Registar” para registar 

uma nova conta.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Criar uma conta
Passo 2

Quando a Política de Privacidade aparecer, 

leia-a e pressione “Aceitar” se concordar com a 

mesma. 



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Criar uma conta
Passo 3

Aqui pode optar por se registar através 

do número de telemóvel ou e-mail. 

Se escolher o e-mail, irá receber o seu 

código de verificação por e-mail e se se 

registar com um número de telemóvel, 

irá receber o seu código de verificação 

nesse número de telemóvel.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Criar uma conta
Passo 4

Introduza o código de verificação que 

lhe foi enviado.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Criar uma conta
Passo 5

Escolha uma palavra-passe segura para 

a sua conta.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Criar uma conta
Passo 6

Permita que o “BlueBot” utilize a sua 

localização pressionando “Permitir ao 

utilizar a aplicação”.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Criar uma conta
Passo 7

Após o seu registo, certifique-se de 

que o robô é removido da sua base 

de carregamento. Ligue o seu robô 

pressionando o botão ‘On’. Depois disso, 

pressionar simultaneamente o botão 

‘Home’ e ‘On’ durante mais de 3 segundos 

até o robô mencionar que perdeu a sua 

ligação WIFI. 



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 1

Abra a aplicação Bluebot e pressione o botão 

“Adicionar Dispositivo” para adicionar o seu robô 

Bluebot.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 2

Selecione o dispositivo que pretende adicionar.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 3

Introduza palavra-passe do seu WIFI e 

pressione confirmar.

Apenas são suportadas redes WIFI de 2,4 GHz. 

Por favor, consulte o manual do seu router para 

obter ajuda.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 4

Selecione ‘Modo AP’ no canto superior direito 

se ainda não estiver selecionado e clique em 

‘Próximo Passo’.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 5

Pressione no botão “Conectar” no fim do seu ecrã.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 6

Selecionar a rede ‘SmartLife xxx’ da lista e regressar 

à aplicação Bluebot.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 7

O seu robô irá agora ligar-se à aplicação.



Iniciar

Instalação da aplicação

Criar uma conta

Conecte o seu Bluebot

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Conexão da aplicação | Conecte o seu Bluebot

Passo 8

Agora está ligado à aplicação. 

Para mais informações acerca da aplicação, 

selecione “Instruções da aplicação” a partir do 

menu principal abaixo. 



Escolha um ponto de partida 
para o seu processo de limpeza

Ajuste do poder
de sucção

Mais opções

Desenhe a sua própria área a 
limpar no mapa

Iniciar / Pausar

O robô irá regressar à sua base
de carregamento

Definir Parede

INSTRUÇÕES DA APLICAÇÃO 



Escolha um ponto de partida 
para o seu processo de limpeza

Ajuste do poder
de sucção

Mais opções

Desenhe a sua própria área a 
limpar no mapa

Iniciar / Pausar

O robô irá regressar à sua base
de carregamento

Definir Parede

INSTRUÇÕES DA APLICAÇÃO 

Início da limpeza/pausa
Utilizar esta funcionalidade pela primeira vez utilizando o Robô. O Robô vai analisar a sala em que se encontra e criar um 
mapa. Este mapa poderá então ser utilizado no futuro. Irá acelerar o processo dos Robôs, pois sabe exatamente onde está.



Escolha um ponto de partida 
para o seu processo de limpeza

Ajuste do poder
de sucção

Mais opções

Desenhe a sua própria área a 
limpar no mapa

Iniciar / Pausar

O robô irá regressar à sua base
de carregamento

Definir Parede

INSTRUÇÕES DA APLICAÇÃO 

Escolha um ponto de partida para o seu processo de limpeza
Ao escolher esta funcionalidade, pode colocar um marcador ponteiro no seu mapa e utilizar esse marcador como ponto de 
partida para o próximo processo de limpeza dos Robôs.



Escolha um ponto de partida 
para o seu processo de limpeza

Ajuste do poder
de sucção

Mais opções

Desenhe a sua própria área a 
limpar no mapa

Iniciar / Pausar

O robô irá regressar à sua base
de carregamento

Definir Parede

INSTRUÇÕES DA APLICAÇÃO 

Desenhe a sua própria área a 
limpar dentro do mapa
Ao escolher esta opção, pode desenhar a sua própria área a limpar dentro do mapa. 

Poderá criar estas áreas selecionando “definir parede” no lado esquerdo do seu mapa.



Escolha um ponto de partida 
para o seu processo de limpeza

Ajuste do poder
de sucção

Mais opções

Desenhe a sua própria área a 
limpar no mapa

Iniciar / Pausar

O robô irá regressar à sua base
de carregamento

Definir Parede

INSTRUÇÕES DA APLICAÇÃO Mais opções

Temporizador
Defina um temporizador de modo a 

programar o robô para limpar a uma 

determinada hora ou dia.

Manual
Controle o robô manualmente e utilize o 

seu telefone como controlo remoto.

Encontrar robô
Pressione este botão quando perder o seu 

robô e o seu robô dir-lhe-á onde está.

Repor o mapa
Utilize esta funcionalidade para apagar o 

seu mapa atual.

Regulação da água
Controlar a regulação da água e escolher 

“Baixa”, “Média” ou “Alta”. Isto irá regular a 

humidade da esfregona quando se utiliza o 

robô, incluindo o depósito de água 2 em 1 

controlado eletricamente.

Auto Boost
O Auto Boost irá aumentar o poder de 

sucção sempre que o robô tiver mais 

fricção. Isto foi concebido para aumentar a 

sucção em tapetes.

Modo personalizado
Assim, o robô pode lembrar-se, por área, 

qual a rota a utilizar para a limpeza.

Registo
Veja todos os seus registos de aspiração 

anteriores. É possível ver quantos m2 foram 

limpos e o quanto tempo levou. Aqui 

também pode carregar mapas previamente 

guardados. Ideal para a limpeza de áreas 

diferentes (andar superior, por exemplo).

Voz e volume
Configure o seu idioma e altere o volume.

Modo não perturbar
Aqui pode programar um período de 

tempo para não ser perturbado.

Consumíveis e manutenção
Aqui encontrará uma visão geral dos 

consumíveis que indica sempre que os 

consumíveis necessitam de ser substituídos 

ou que é necessária manutenção.

Mais informação
Aqui irá encontrar informação sobre redes 

e robôs

Definir parede / Área Restrita
Utilize esta funcionalidade para criar zonas 

de interdição dentro da área que está a 

limpar. É possível desenhar paredes virtuais 

que impedem o robô de atravessar. Ou 

então pode criar uma área restrita para 

aspirar ou esfregar. 



Escolha um ponto de partida 
para o seu processo de limpeza

Ajuste do poder
de sucção

Mais opções

Desenhe a sua própria área a 
limpar no mapa

Iniciar / Pausar

O robô irá regressar à sua base
de carregamento

Definir Parede

INSTRUÇÕES DA APLICAÇÃO 

Definir Parede
Use esta função para criar zonas proibidas dentro da área que você está limpando. Você pode desenhar paredes virtuais que 
bloqueiam a passagem do robô.



Ajuste do fluxo de água

Encontrar robô

Virar à direita

Início/pausa da limpeza local

Início/pausa do recarregamento

Ajuste do poder
de sucção

Viras à esquerda 

Ir em frente

Luz ligada/desligada

Início/pausa da autolimpeza

INSTRUÇÕES



Ajuste do fluxo de água

Encontrar robô

Virar à direita

Início/pausa da limpeza local

Início/pausa do recarregamento

Ajuste do poder
de sucção

Viras à esquerda 

Ir em frente

Luz ligada/desligada

Início/pausa da autolimpeza

INSTRUÇÕES

Ajuste do fluxo de água

É possível ajustar o fluxo de água para um nível baixo, nível normal, e nível alto por nível móvel.

Apenas aplicável para tanques de água 2 em 1 controlados eletricamente.



Ajuste do fluxo de água

Encontrar robô

Virar à direita

Início/pausa da limpeza local

Início/pausa do recarregamento

Ajuste do poder
de sucção

Viras à esquerda 

Ir em frente

Luz ligada/desligada

Início/pausa da autolimpeza

INSTRUÇÕES

Início/pausa do recarregamento
Modo automático: O robô regressará automaticamente à base de carregamento após o trabalho.
Modo manual: Em modo suspenso, pressionar esta tecla por breves instantes para iniciar o carregamento ou quando o robô 
de carregamento for carregado sob o controlo da aplicação Bluebot.

Se o robô não encontrar a base de carregamento, voltará automaticamente para a posição inicial. 
Por favor, coloque o robô de volta na base de carregamento de forma manual para ser carregado.



Ajuste do fluxo de água

Encontrar robô

Virar à direita

Início/pausa da limpeza local

Início/pausa do recarregamento

Ajuste do poder
de sucção

Viras à esquerda 

Ir em frente

Luz ligada/desligada

Início/pausa da autolimpeza

INSTRUÇÕES

Início/pausa da limpeza local
Sempre que o robô não possa ser controlado pela aplicação Bluebot, 
por favor, mova o robô para o local que pretende limpar. Pressione 
o botão durante 3 segundos, e o robô irá limpar duas vezes num 
alcance de 1,8mx1,8m centrado sobre si mesmo.

Isto também pode ser feito através da aplicação Bluebot

1.8 m

1.
8 

m

+



Ajuste do fluxo de água

Encontrar robô

Virar à direita

Início/pausa da limpeza local

Início/pausa do recarregamento

Ajuste do poder
de sucção

Viras à esquerda 

Ir em frente

Luz ligada/desligada

Início/pausa da autolimpeza

INSTRUÇÕES

Ajuste do poder de sucção
Pode ajustar a potência de sucção para o nível silencioso, nível normal, e nível elevado. 

Isto também pode ser feito através da aplicação Bluebot.



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Escova de enrolar

1. Virar a máquina e pressionar a fivela na cobertura da escova de 

enrolar para retirar a escova de enrolar.

2. Remover o pó do exterior e do interior da escova de enrolar 

utilizando um pequeno escovão e limpar a escova de enrolar.

3. Montar novamente a escova de enrolar e pressionar a cobertura 

da mesma e limpar bem a escova de enrolar para fixar a fivela.

Limpar regularmente

Grampos

Escova principal



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Escova lateral

1. Virar a máquina e puxar a escova lateral para fora e para cima. 

2. Remover o cabelo e a sujidade e voltar a montar a escova 

lateral. 

3. Fazer com que a escova lateral esquerda (L) e a escova 

lateral direita (R) correspondam a L e R na cobertura inferior, 

pressionar L e R para os reinstalar.

Limpar regularmente
Substituir a escova lateral a cada 3-6 meses para obter a melhor limpeza

L
(escova do lado 
esquerdo)

R
(escova do lado 

direito)



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Depósito do lixo

1. ressionar o botão e arrastar o depósito do lixo para trás. 

 

2. Abrir e limpar o depósito do lixo.

Limpar regularmente



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Limpeza do filtro

1. Remover a gaze do filtro, a esponja e o HEPA.

2. Limpar a gaze do filtro removida, esponja, e 

HEPA com água se necessário.

3. Sacudir as gotas de água e secar as peças 

naturalmente, utilizando-as apenas depois de 

terem secado completamente.

4. Quando secos, instalá-los na seguinte 

sequência: gaze filtrante - esponja -HEPA.

Limpar regularmente

Gaze filtrante

Botão

Cobertura do filtro

Esponja

HEPA



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Limpeza do filtro

Limpar regularmente

Depósito do lixo

HEPA

Esponja

Gaze filtrante

Tanque de água



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Retirar a esfregona, deitar a água para fora do depósito de água. 2. inclinar a esfregona (à mão), secar o depósito de água e a esfregona.

Módulo de esfregão 2 em 1 tanque de água controlado eletricamente

Limpar após cada utilização



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Sensor | Limpeza regular

Limpar os sensores com uma esfregona macia e seca, incluindo: 

1. Os três sensores anti gotas debaixo do robô.

2. O protetor de choques elétricos e os pinos para ligar à base de 

carregamento na parte inferior do robô (por favor, desligue a 

energia durante a limpeza)

3. Área de transmissão de sinal da base de carregamento.

Limpar regularmente

Contacto para 
carregamento

Sensor anti queda



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Sensor | Limpeza mensal

Limpar os sensores com uma esfregona macia e seca, incluindo: 

1. Os sensores anti colisão ao longo da lateral do robô.

2. Sensor de recarregamento de infravermelhos à frente do robô.

3. Sensor anti colisão para radar na parte superior do robô.

4. Sensor de alcance laser LDS 

Limpar mensalmente

Sensor de alcance laser LDS

Sensor anti colisão para radar

Sensor de infravermelhos 
recarregávelSensor anti colisão



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Bateria

• O robô está equipado com baterias de lítio de alta performance. 

• Para manter o desempenho da bateria, mantenha o robô carregado durante a utilização diária

• Se a máquina não for utilizada durante algum tempo, por favor desligue-a e guarde-a devidamente. 

• Carregue-a pelo menos de três em três meses para evitar danificar as pilhas devido ao descarregamento excessivo



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Atualização de Firmware

• Atualizar firmware utilizando a aplicação Bluebot. Se for detetado um novo firmware, atualize-o de acordo com o relatório. 

• O nível da bateria deve ser ≥50% durante a atualização do firmware, por isso, se necessário, a máquina deve ser colocada na base de 

carregamento antes que a atualização do firmware se realize.



Escova de enrolar Escova lateral

Depósito do lixo Limpeza da cobertura do filtro

Limpeza do filtro
Módulo de esfregão 2 em 1 tanque 
de água controlado eletricamente

Limpeza regular dos sensores Limpeza mensal dos sensores

Bateria Atualização de Firmware

Repor o sistema

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Repor o sistema

• Retire o depósito do lixo e pressione a tecla ‘Reset’. Certifique-se de que coloca o robô de volta na sua base de carregamento.

• O mapa e o calendário atuais serão perdidos, as definições WIFI e as definições personalizadas serão reservadas após a reposição.
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Base de carregamento

Artigos Parâmetros

Dimensão total 160x143x80mm

Potência nominal 24W

Saída nominal 24W

Parâmetros básicos

Máquina

Artigos Parâmetros

Modelo Bluebot XTreme

Dimensão total 350x350x100mm

Peso do produto 3.2kg

Bateria de Lítio 5000mAh

Voltagem nominal 14.4V

Potência nominal 50W
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Tom de Aviso Solução

Erro 1: Oh meu Deus! Não consigo encontrar o aspirador de pó A limpeza é ativada quando o caixote do lixo é removido

Erro 2: Por favor, verifique se o radar na parte superior está coberto ou bloqueado
O radar superior está coberto ou situado numa área aberta 
(não há obstáculos dentro de uma área de 6×6m2)

Erro 3: Por favor, coloque-me num novo local e tente novamente Pegue no robô ou segure-o e coloque-o no chão

Erro 4: Por favor, limpe o sensor de queda, e reinicie-me num novo local
O sensor de queda está coberto ou o robô está colocado em 
altura

Erro 5: Por favor, limpe o sensor frontal e reinicie-me num novo local O sensor de evitação de infravermelhos está sujo ou coberto

Erro 6: Por favor, limpe o sensor direito e reinicie-me num novo local O sensor de parede está sujo ou coberto

Erro 7: Por favor, limpe a caixa do radar na parte superior e reinicie-me num novo local O sensor de evitação do radar está sujo ou coberto

Erro 8: Por favor, verifique se o para-choques está bloqueado de alguma forma A extremidade ou o sensor de colisão está encravado

Erro 9: Mestre, por favor limpe o depósito do pó e o filtro
O depósito do pó está cheio ou o ecrã do filtro precisa de 
ser substituído

Erro 10: O depósito de pó foi removido, por favor limpe o depósito e o filtro
Após o erro 9 ser emitido, o utilizador retira o recipiente do 
pó e o erro 10 é acionado
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Erro 11: Estou encravado, por favor ajude-me O robô está encravado

Erro 12: Por favor, coloque-me corretamente! O robô está inclinado

Erro 13: Por favor, verifique se as minhas rodas ficaram bloqueadas em algum sítio A roda motriz está presa ou torcida

Erro 14: Por favor, verifique se a escova principal ficou encravada A escova principal está torcida ou encravada

Erro 15: Por favor, verifique se as escovas laterais ficaram encravadas A escova lateral está torcida ou encravada

Erro 16: O que é que se passa? Onde é que está a base de carregamento?
A base de carregamento não pode ser encontrada ou não 
está ligada à corrente

Erro 17: Oh meu Deus! Erro de programa, por favor reinicie-me
As anomalias foram causadas por uma avaria desconhecida, 
reinicie o robô

Erro 18: Erro encontrado ao iniciar o encerramento
O robô relembra o utilizador e desliga-se automaticamente 
ou é recarregado

Erro 19: Bateria fraca, por favor recarregue
Quando o nível da bateria está demasiado baixo e o robô não 
está na base de carregamento, a limpeza é acionada
(o nível da bateria é inferior a 10%)

Erro 20: Para me desligar, por favor, afaste-me da base de carregamento
O robô desliga-se quando é carregado na base de 
carregamento
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Informação de Segurança | Geral
 
Antes de utilizar este produto, leia as seguintes instruções de segurança e siga todas as precauções de segurança habituais.
Por favor, leia atentamente as instruções e guarde-as.
Qualquer intervenção não conforme a este manual de instruções pode causar danos ao produto.

Note:

• Apenas técnicos autorizados podem desmontar este produto. Os utilizadores não são aconselhados a desmontar este produto sozinhos.

• Este produto só pode utilizar o adaptador de corrente fornecido pela fábrica. Se forem utilizados outros adaptadores, o produto pode ser 

danificado.

• Não tocar em fios, tomadas ou adaptadores de energia quando as suas mãos estiverem molhadas.

• Não utilizar cortinas de pano ou partes do corpo para rolar nas rodas motrizes do produto.

• Não colocar este produto perto de beatas de cigarro, isqueiros e outros objetos de combustão.

• Por favor, limpar o produto após o carregamento.

• Não dobre excessivamente os fios ou coloque objetos pesados e afiados na máquina.

• Este produto é de uso doméstico interior. Não o utilize no exterior.

• Não se sente no produto.

• Não utilizar este produto num ambiente húmido (por exemplo, casa de banho).

• Antes de utilizar este produto, remover todos os itens vulneráveis (por exemplo, copos, lâmpadas, etc.) do chão, bem como objetos (por 

exemplo, fios, folhas, cortinas) que possam emaranhar-se nas escovas laterais e passagens de aspiração de ar.

• Não colocar este produto num local onde seja fácil cair (por exemplo, em secretárias e cadeiras).

• Verifique cuidadosamente se o adaptador de corrente está ligado à tomada antes de usar, caso contrário a bateria pode ser danificada.

• Para prevenir tropeções, por favor informe os outros membros da casa quando o produto estiver a funcionar.

• Por favor, despeje o recipiente do pó antes de utilizar o produto sempre que o recipiente estiver cheio.

• A temperatura utilizada para este produto é de 0 a 40 graus Celsius.

• Não utilizar este produto em ambientes de alta temperatura.

• Por favor, remova a bateria da máquina antes de a deitar fora.

• Por favor, certifique-se de que este produto não está ligado quando remover a bateria.

•  Por favor, recicle as pilhas em segurança.
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• O produto só é utilizado para a limpeza do chão num ambiente doméstico e não pode ser utilizado ao ar livre (como um terraço aberto), em objetos 

que não sejam chão (como um sofá) e ambientes comerciais ou industriais.

• Por favor, não utilizar o produto fora do nível do solo (como numa cobertura, terraço aberto, e tampos de mobiliário) sem uma vedação de proteção.

• Não utilizar o produto a uma temperatura superior a 40°C ou inferior a 0°C ou quando houver líquidos e substâncias pegajosas no solo.

• Por favor, pendure quaisquer cabos que estejam no chão antes da utilização para evitar serem arrastados pelo robô.

• Por favor, remova do chão objetos frágeis e impurezas (tais como vasos e sacos de plástico, etc.) para evitar danificar objetos de valor quando o robô 

estiver preso ou ligeiramente emperrado.

• As pessoas com problemas físicos, mentais ou percetivos (incluindo crianças) não estão autorizadas a utilizar ou operar o produto.

• As crianças não podem utilizar o produto como um brinquedo. Por favor, mantenha as crianças e os animais de estimação afastados quando o robô 

está a funcionar.

• Por favor, mantenha a escova principal e outras ferramentas de limpeza fora do alcance das crianças.

• Por favor, não colocar objetos (incluindo crianças e animais de estimação) sobre uma máquina parada ou em movimento.

• Por favor, mantenha o cabelo, dedos e outras partes do corpo humano ou animais de estimação longe da entrada de sucção quando a máquina 

estiver a funcionar.

• Por favor, não utilize o produto para varrer objetos em chamas (como uma beata de cigarro em chamas).

• Por favor, não utilize o produto para limpar tapetes de pelo longo (alguns tapetes escuros podem não ser limpos normalmente).

• Por favor, evite que o robô aspire objetos duros ou afiados (tais como resíduos de materiais decorativos,  vidros e pregos, etc.).

• Por favor, não mova a máquina agarrando a cobertura de proteção do sensor de distância laser e do para-choques de colisão.

• Por favor, limpe ou mantenha o robô e a base de carregamento quando estiver em estado de paragem ou desligado.

• Não limpe nenhuma parte do produto utilizando um pano húmido ou líquido.

• Por favor, utilize o produto de acordo com o Manual do Utilizador. O utilizador deve ser responsável por quaisquer danos e prejuízos causados por 

utilização indevida.

• Por favor, não utilize a função de esfregão para tapetes e topos de móveis.

• Por favor, certifique-se de remover o depósito de água quando a máquina estiver a ser carregada.

+



FAQ
Informação de segurança
Geral

Parâmetros básicos
Informação de segurança
Limitações

Resolução de problemas
Informação de segurança
Laser

Informação de segurança
Aviso

Informação de segurança
Bateria e Carregamento

Política de Garantia
Período

OUTROS

Informação de segurança | Laser

O sensor de distância laser do produto está em conformidade com a norma para produtos laser da classe 1 da IEC60825 e não produz 

radiação laser perigosa.
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Informação de Segurança | Limitações de Utilização

• Utilizar apenas a bateria recarregável original e a base de carregamento especialmente equipada pelo fabricante. As baterias não - 

recarregáveis são estritamente proibidas.

• É proibida a utilização de produtos em ambientes com chamas abertas ou objetos frágeis.

• É proibida a utilização de produtos extremamente quentes (acima de 40 °C) ou extremamente frios (abaixo de 0 °C).

• É proibido ao cabelo humano, roupas, dedos e outras partes aproximarem-se da abertura e funcionamento das partes do produto.

• É proibida a utilização de produtos em solo molhado ou estagnado.

• É proibido aos produtos absorver quaisquer artigos tais como pedras e resíduos de papel que possam entupir os mesmos.

• É proibido aos produtos absorver quaisquer substâncias inflamáveis, tais como gasolina, toner e toner para impressoras ou fotocópias. É 

proibida a utilização de produtos em áreas limpas com artigos inflamáveis.

• É proibido aos produtos absorver quaisquer artigos de combustão, tais como cigarros, fósforos, cinzas e outros artigos que possam 

causar fogo.

• É proibida a colocação de artigos na abertura de sucção. Não utilizar o produto quando a porta de sucção estiver bloqueada. Limpar o 

pó, lã de algodão, cabelo, etc. da abertura de sucção para assegurar uma circulação de ar suave na abertura da sucção.

• Utilizar o cabo de alimentação cuidadosamente para evitar danos. É proibido utilizar o cabo de alimentação para arrastar ou puxar o 

produto e a base de carregamento do produto. É proibida a utilização do cabo de alimentação como cabo. É proibido prender o cabo 

de alimentação na fenda da porta. É proibido puxar o cabo de alimentação nos cantos e esquinas afiadas. É proibido que o produto seja 

ligado ao cabo de alimentação enquanto o cabo de alimentação estiver afastado da fonte de calor.

• Não utilizar um carregador, cabo ou base de carregamento danificados.

• Mesmo que o produto tenha sido severamente danificado, é proibido queimar o produto, o que pode levar à explosão da bateria do 

mesmo.
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Informação de Segurança | Bateria e Carregamento

• Por favor, não utilize uma bateria, base de carregamento, ou carregador fornecido por terceiros.

• Por favor, não desmonte, denuncie ou volte a montar a bateria ou a base de carga de forma arbitrária.

• Manter a base de carregamento longe de qualquer fonte de calor (como um radiador, por exemplo).

• Por favor, não enxague ou limpe os estilhaços da base de carregamento com um pano ou mão molhados.

• Por favor, não abandone as pilhas usadas arbitrariamente. As pilhas usadas devem ser eliminadas junto de uma agência de 

reciclagem profissional.

• Se a linha elétrica estiver danificada ou avariada, por favor pare imediatamente de a utilizar e substitua-a através dos canais oficiais.

• Por favor, certifique-se de que o robô se desliga durante o transporte e o produto deve ser transportado na sua embalagem original.

• Se a máquina ficar inutilizada durante muito tempo, deve ser totalmente carregada e depois colocada num local fresco e seco. 

• Carregar a máquina pelo menos de três em três meses para evitar danificar as baterias devido a descarga excessiva.
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Política de Garantia | Período

• Por favor, contacte a equipa de Serviço ao Cliente para casos de garantia.


