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PRODUKTINTRODUKTION

Robot, sensorer och montering

Delar och tillbehör

PRODUKTINTRODUKTION

Vy på roboten ovanifrån

Vy på roboten underifrån

PRODUKTINTRODUKTION

Filterskärm

Väggsensor

LDS-laser med
avståndssensor
Anti-kollisionssensor för radar

Infraröd laddningssensor
Sopptunnans knapp

Anti-kollisionssensor

Soptunna

PRODUKTINTRODUKTION
Underhåll av sopptunna

Filter för underhåll

1. Tryck på knappen och dra ut soptunnan bakåt.

3. Ta bort filternätet, svampen och HEPA.
4. Rengör avlägsnat filternät, svamp och HEPA-filtret med vatten om
det behövs.
Väggsensor
5. Skaka av vattendropparna och torka delarna naturligt. Använd

Filterskärm

dem bara efter att de har torkat helt.
6. När de är torra, installera dem i följande ordning: filternät, svamp
LDS-laser med
avståndssensor
och HEPA-filter.
Anti-kollisionssensor för radar
Filternät

2. Öppna, töm och rengör soptunnan.
Knappen
Filterskärm
Infraröd laddningssensor
Sopptunnans knapp

Svamp

HEPA
Rengör det regelbundet

Anti-kollisionssensor

PRODUKTINTRODUKTION
Sensors
Filterskärm

Väggsensor

Underhåll
Rengör sensorerna med en torr, mjuk duk, inklusive:
LDS-laser med
avståndssensor

1. Sensorerna längs sidorna på roboten.
2. Tre anti-fallande sensorer längst ner på roboten.
3. Infraröd sensor framför roboten för undvikande av kollision.

Anti-kollisionssensor för radar

4. Radarsensor ovanpå roboten för undvikande av kollision.
5. Elektriskt stötskydd och laddningsbasens plåt i botten av
roboten (koppla bort strömmen under rengöring).
6. Laddningsbasens överföringsområde vid signal.

Infraröd laddningssensor
Rengör
det regelbundet
Sopptunnans
knapp

Anti-kollisionssensor

PRODUKTINTRODUKTION

Antifall-sensor

Laddningskontaktens
punkter

Batterilock

Sidoborste
Universalhjul

Drivhjul
Rullborstskydd
Rullborste

PRODUKTINTRODUKTION
Antifall-sensor
Underhåll

Antifall-sensor

Antifall-sensor

Rengör sensorerna med en torr, mjuk duk, inklusive:
1. Sensorerna längs sidan av roboten.
2. Tre anti-fallande sensorer längst ner på roboten.

Laddningskontaktens
punkter

3. Infraröd sensor framför roboten för undvikande av kollision.
4. Radarsensor ovanpå roboten för undvikande av kollision.
5. Elektriskt stötskydd och laddningsbasens plåt i botten av roboten
Batterilock
(koppla bort strömmen under rengöring).

Sidoborste

6. Laddningsbasens överföringsområde vid signal.
Universalhjul

Drivhjul

Rullborste

Rengör det regelbundet

Rullborstskydd

PRODUKTINTRODUKTION
Sidoborste
Installation

Underhåll

Se till att sidoborsten på vänster sida (V) och sidoborsten på höger
1. Vänd upp och ner på maskinen och dra ut sidoborsten uppåt.
Antifall-sensor
sida (H) motsvarar V och H på bottenhöljet. Fortsätt att trycka på V
2. Plocka bort allt hår och smuts och sätt tillbaka sidoborsten.
och H sidoborstarna. De installeras när du hör ett “klickande”-ljud.

3. Var noga med att sidoborsten på vänster sida (V) och
sidoborsten på höger sida (H) motsvarar V och H på bottenhöljet.
Laddningskontaktens
Tryck V och H och montera dem.
punkter

R

R

L

R
L

(höger sidoborste)

Batterilock

L
(Vänster sidoborste)

Sidoborste
Universalhjul

Drivhjul
Rullborstskydd
Rullborste
• Rengör det regelbundet
• Byt ut sidoborsten var tredje till sjätte månad för att säkerställa effekten på rengöringen

PRODUKTINTRODUKTION
Rullborste
Underhåll

Antifall-sensor

Klämma

1. Vänd upp och ner på maskinen och tryck samtidigt på
båda klämmorna på borstens lock för att öppna det och ta
ut rullborsten.
2. Ta bort damm utanför och inuti rullborsten med en liten

Laddningskontaktens
punkter
Huvudborste

borste och rengör rullborsten.
3. Sätt tillbaka rullborsten och tryck ordentligt på rullborsten
Batterilock
och rullborstskyddet för att stänga den helt igen.

Sidoborste
Universalhjul

Drivhjul

Rullborste

Rengör den regelbundet

Rullborstskydd

PRODUKTINTRODUKTION

Laddningsbas

Adapter

HEPA-filter +
svampfilter

Dammduk

2 i 1 elektriskt styrd
vattentank

Fjärrkontroll

Rengöringsborste
med kniv

Rengöringsborste

Vänster sidoborste,
höger sidoborste

PRODUKTINTRODUKTION

Laddningsbas
Strömindikatorlampa
Signal för utsläppsområde
Laddningsbas

Adapter

Laddningsbasens stift

HEPA-filter +
svampfilter

Dammduk
Kabelkontakt

Vänster sidoborste,
höger sidoborste

Port för nätadapter

Täckplåt

Förvaringsspår

2 i 1 elektriskt styrd
Fjärrkontroll
vattentank
Sensors need monthly cleaning

Rengöringsborste
med kniv

Rengöringsborste

Lindningsstolpe

PRODUKTINTRODUKTION
Adapter
1. Anslut adaptern och linda överflödig
kabel runt lindningsstolpens spår

Laddningsbas

Adapter

2. Placera laddningsbasen mot väggen och
anslut strömmen

>1 m

HEPA-filter +
svampfilter >1.5m

3. Flytta inte laddningsbasen utan anledning
och håll den borta från direkt solljus

Dammduk
>1 m

Vänster sidoborste,
höger sidoborste

• Se till att ett utrymme på mer än 1 m på båda sidor finns om laddningsbasen och ett utrymme på över 1,5 m på framsidan
• Om kabelledningen är lodrät mot marken kan den dras av roboten och laddningsbasen stängs av
• Laddningsindikatorn är normalt på när den är påslagen och av när den laddas
• Om laddningsbasen flyttas kan roboten misslyckas med att positionera sig och tappa kartan. Vid omstart kommer roboten att bygga
om och memorera kartan och den ombyggda kartan kan då förlora rengöringsinformation för områden som inte ska beträdas och
andra områden
2 i 1 elektriskt styrd
Fjärrkontroll
Rengöringsborste
Rengöringsborste
• Direkt solljus kommer att störa laddningssignalen och följaktligen kan det resultera i att roboten inte hittar tillbaka till laddningsbasen.
vattentank
med kniv

HEPA-filter + svampfilter
PRODUKTINTRODUKTION
Rengör filtret regelbundet

Rengöring av filter
1. Ta bort filternätet, svampen och HEPA-filtret.
2. Rengör avlägsnat filternät, svamp och HEPA-filtret med vatten
om det behövs.
3. Skaka av vattendropparna och torka delarna naturligt. Använd
dem bara efter att de har torkat.

Sopptunna

4. När de är torra, installera dem i följande ordning: filternät,
svamp och HEPA-filter.

Laddningsbas
Filternät

Adapter

HEPA

HEPA-filter +
svampfilter

Svamp
Dammduk
Filternät

Knappen

Vattentank

Filterskärm

2 i 1 elektriskt styrd
vattentank
Svamp

HEPA

Fjärrkontroll

Rengöringsborste
med kniv

Rengöringsborste

Vänster sidoborste,
höger sidoborste

PRODUKTINTRODUKTION

Vänster/höger sidoborste
1. Vänd maskinen upp och ner och dra ut sidoborsten uppåt.
2. Plocka bort allt hår och smuts och sätt tillbaka sidoborsten.
3. Se till att sidoborsten på vänster sida (V) och sidoborsten på höger sida (H) motsvarar V och H på bottenhöljet. Tryck V och H och montera dem.

R

L

R
Laddningsbas

L
Adapter

HEPA-filter +
svampfilter

Dammduk

2 i 1 elektriskt styrd
Fjärrkontroll
Rengöringsborste
Rengöringsborste
vattentank
med kniv
Byt ut sidoborsten var tredje till sjätte månad för att säkerställa effekten på rengöringen.

Vänster sidoborste,
höger sidoborste

PRODUKTINTRODUKTION
2 i 1 elektriskt styrd vattentank
1. Ta bort moppen och töm vattnet ur vattentanken.

Laddningsbas

Adapter

HEPA-filter +
svampfilter

2. Rengör moppen för hand och torka vattentanken och moppen.

Dammduk

Se till att koppla bort vattentanken från roboten efter varje användning
2 i 1 elektriskt styrd
Fjärrkontroll
Rengöringsborste
Rengöringsborste
vattentank
med kniv

Vänster sidoborste,
höger sidoborste

INSTALLATION

Robot

Moppmodul

INSTALLATION
Installation av moppduk | 2 i 1 elektrisk styrd vattentank
1

2

3

Klistra in moppduken platt på vattentankens

Fyll på vattentanken: ta av locket och fyll på

Håll knappen intryckt i mitten av tanken

botten.

med vatten.

och tryck den horisontellt längs baksidan av
roboten. Modulen är korrekt installerad när du
hör ett “klickande” ljud.

4

Instruktioner för moppmodulen
1. Använd inte moppmodulen efter att den har lämnats oanvänd.
2. Av säkerhetsskäl, säkerställ att moppmodulen tas bort när den ska laddas eller lämnas
oanvänd.
3. Moppen ska inte användas på mattan. Ställ in ett icke tillåtet område i Bluebot-appen för att
förhindra att maskinen går på mattan.

Ta bort moppmodulen
När roboten är färdig, tryck på knappen
i mitten av vattentanken för att ta bort

Robot

4. För att uppnå en bättre effekt på moppen ska moppmodulen installeras efter att golvet har
svepts först.
5. För att tillsätta vatten eller rengöra dammduken när maskinen är igång, ska du pausa den

Mopping module

moppens modul bakåt, töm vattnet i

och ta ut och montera tillbaka moppmodulen enligt steg 3. Rör inte eller vänd upp och ner

vattentanken och rengör moppduken (varken

på roboten, annars kan den misslyckas med sin positionering, tappa sin karta och “glömma”

flytta eller vänd roboten roboten upp och ner

de områdena som är programmerade för icke tillträde.

under rengöringen).

6. Maskinens moppfunktion är avsedd för torkning och bidrar inte till djuprengöring. Den kan
inte ta bort svåra fläckar effektivt eller ersätta arbetskraften.

INSTALLATION
Installation av roboten
Anslut adaptern och mata överflödig kabel in i spåret.

Placera laddningsbasen mot väggen och koppla in strömmen.

>1 m
>1.5m

>1 m

• Säkerställ att ett utrymme på mer än 1 m finns på båda sidor om laddningsbasen och ett utrymme på mer än 1,5 m på framsidan.

Robot

Mopping module

• Om kabelledningen är lodrätt mot marken kan den dras av roboten och därmed kan laddningsstationen stängas av.
• Laddningsindikatorn är normalt på när den är påslagen och av när den är fullt laddad.

INSTALLATION
Installation av roboten
Flytta inte laddningsbasen utan anledning och håll den borta

Se till att sidoborsten på vänster sida (V) och sidoborsten på höger

från direkt solljus.

sida (H) motsvarar V och H på bottenhöljet. Fortsätt att trycka på V
och H sidoborstarna. De installeras när du hör ett “klickande”-ljud.

R

R

L

L

• Om laddningsbasen flyttas kan roboten misslyckas med att positionera sig och tappa kartan. När den startas om, kommer roboten att

Robot

Mopping module

bygga om och memorera kartan. På den ombyggda kartan kan rengöringsinformationen för icke tillåtna områden och andra områden
ha gått förlorade.

• Direkt solljus kommer att störa laddningssignalen och följaktligen kan det leda till att roboten inte hittar tillbaka till dockningsstationen

INSTALLATION
Installation av roboten
Start och laddning

Starta rengöring

Ladda roboten på laddningsbasen och maskinen startar

När roboten är påslagen, tryck kort på robotens knapp eller

automatiskt. Maskinen kan bara arbeta normalt när

använd den mobila appen för att starta rengöringen (tryck på

batterinivån är ≥20 %. Tryck länge för att slå på roboten.

valfri knapp för att pausa under användning).
• Den sopande roboten kan inte användas för att ta bort
vätskor.
• Om batterinivån är mindre än 20 % arbetar inte maskinen.
Ladda det.
• Maskinen tar sig automatiskt tillbaka till laddningsbasen om
batterinivån är mindre än 20 % när den används, och stängs
av och för att sedan börja rengöringen automatiskt efter att
batterinivån har nått 80 %.
• Rensa alla kablar (inklusive laddningsbasens strömkabel) från

Robot

Mopping module

marken före användning för att undvika avbrott och skador
på föremål eller ledningar när kablarna dras av roboten.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Starta
Steg 1

Se till att roboten är påslagen, genom att
hålla ”På-knappen” på roboten intryckt i några

Anslut din Bluebot

sekunder. Vänta tills roboten har helt kommit
igång.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Starta
Steg 2
Placera roboten på laddningsbasen för att
ladda den och se till att den är fullt laddad

Anslut din Bluebot

före användning. Lamporna på roboten slutar
blinka när laddningen är klar.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Starta
Steg 3

Ta bort roboten från laddningsbasen.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Anslutning av appen | Installation av appen

Installation av appen

Skapa ett konto

Hämta hem Bluebot-appen.
Bluebot-appen finns att hämta från App Store

Anslut din Bluebot

och Google Play.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Skapa ett konto
Steg 1
Är du inte en befintlig användare ska du
registrera dig för ett konto. Tryck “Registrera”
för att registrera ett nytt konto.

Anslut din Bluebot

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Skapa ett konto
Steg 2
När integritetspolicyn visas, ska du läsa den
och trycka på “Samtycka” om du godkänner
policyn.

Anslut din Bluebot

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Skapa ett konto
Steg 3
Här kan du välja att registrera dig via
mobilnummer eller e-post. Om du
väljer e-post får du din verifieringskod

Anslut din Bluebot

via e-post, och om du registrerar dig
med ett mobilnummer skickas din
verifieringskod till det mobilnumret.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Skapa ett konto
Steg 4
Ange verifieringskoden som skickades
till dig.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Skapa ett konto
Steg 5
Välj ett säkert lösenord för ditt konto.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Skapa ett konto
Steg 6
Låt “Bluebot” använda din plats genom
att trycka på “Tillåt medan appen
används”.

Anslut din Bluebot

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Skapa ett konto
Steg 7
Efter att ha registrerat dig, ska du se till
att roboten tas bort från laddningsbasen.
Slå på din robot genom att trycka ‘På’-

Anslut din Bluebot

knappen. När det är klart, trycker du på
både “Hemknappen” och “På” -knappen
samtidigt i mer än 3 sekunder tills roboten
nämner att den tappat Wi-Fi-anslutningen.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 1
Öppna Bluebot-appen och tryck på knappen
‘Lägga till enhet’ för att lägga till Bluebot-robot.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 2
Välj enheten som du vill lägga till.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 3
Ange ditt Wi-Fi-lösenord och tryck på bekräfta.

Anslut din Bluebot

Endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk stöds. Läs i
routerhandboken för hjälp.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 4
Välj “AP-läge” i det övre högra hörnet om det
ännu inte har valts och klicka på “Nästa steg”.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 5
Tryck på knappen “Gå för att ansluta” längst
ner på skärmen.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 6
Välj nätverket ‘SmartLife xxx’ från listan och återgå
till Bluebot-appen.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslut din Bluebot

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 7
Din robot ansluts nu till appen.

INSTALLATION AV APPEN
Starta

Installation av appen

Skapa ett konto

Anslutning av appen | Anslut din Bluebot
Steg 8
Du är nu ansluten till appen.
För mer information om appen, välj
“Instruktioner för appen” nedan från

Anslut din Bluebot

huvudmenyn.

INSTRUKTION FÖR APPEN

Välj en startpunkt för din
rengöringsprocess
Rita in ditt eget område på
kartan för att rengöra
Ställ in väggen
Starta/pausa

Roboten kör tillbaka till
laddningsbasen

Justering av sugkraft

Fler alternativ

INSTRUKTION FÖR APPEN

Rengöring start/paus
Använd denna funktion för första gången med roboten. Roboten skannar rummet som den befinner sig i och skapar en karta.
Denna karta kan sedan användas i för framtida rengöring. Det snabbar på robotprocessen eftersom den vet exakt var den är.

Välj en startpunkt för din
rengöringsprocess
Rita in ditt eget område på
kartan för att rengöra
Ställ in väggen
Starta/pausa

Roboten kör tillbaka till
laddningsbasen

Justering av sugkraft

Fler alternativ

INSTRUKTION FÖR APPEN

Välj en startpunkt för din rengöringsprocess
När denna funktion väljs kan du placera en pekmarkör på din karta och använda den som utgångspunkt för nästa
rengöringsprocess.

Välj en startpunkt för din
rengöringsprocess
Rita in ditt eget område på
kartan för att rengöra
Ställ in väggen
Starta/pausa

Roboten kör tillbaka till
laddningsbasen

Justering av sugkraft

Fler alternativ

INSTRUKTION FÖR APPEN

Rita eget område på kartan för att rengöra
När du väljer detta alternativ kan du rita eget område för att rengöra inom nämnda kartan.
Du kan skapa dessa områden genom att välja “ställ in vägg” till vänster på din karta.

Välj en startpunkt för din
rengöringsprocess
Rita in ditt eget område på
kartan för att rengöra
Ställ in väggen
Starta/pausa

Roboten kör tillbaka till
laddningsbasen

Justering av sugkraft

Fler alternativ

Fler alternativ
INSTRUKTION
FÖR APPEN
Timer

Funktionen automatisk boost

Förbrukningsvaror och underhåll

Ställ in en timer för att programmera

Automatisk boost ökar sugkraften när

Här hittar du en översikt över

roboten att rengöra vid en viss tidpunkt

roboten får mer friktion. Funktionen

förbrukningsvaror och anger när

eller dag.

utformad för att öka suget på mattor.

förbrukningsvaror ska bytas ut eller krav på
underhåll.

Instruktionsbok

Anpassat läge

Styr roboten manuellt och använd din

Så roboten kommer ihåg per område vilken

Mer information

telefon som fjärrkontroll.

rutt som ska tas för rengöring.

Här hittar du information om nätverk och
roboten

Hitta robot

Registrera

Tryck på knappen när du tappat bort

Visa alla tidigare registrerade rengöringar

Ställ in vägg/begränsat område

roboten och den berättar var den befinner

med dammsugare. Du kan se hur många

Använd denna funktion för att skapa zoner

sig.

kvadratmeter som har rengjorts och hur

som inte får beträdas
inom
det område
Välj en
startpunkt
för din
rengöringsprocess
som du rengör. Du kan rita
virtuella väggar

lång tid det tog. Här kan du också ladda

Återställ kartan

upp tidigare sparade kartor. Idealiskt vid

Använd denna funktion för att radera

rengöring av olika områden (till exempel

som hindrar roboten
korsa.
Eller på
Rita infrån
dittatt
eget
område
kartan för att rengöra
så skapar du ett begränsat område för

nuvarande karta.
Ställ in väggen

övervåningen).

antingen dammsugning eller moppning.

Starta/pausa
Vattenreglering

Ljud och volym

Styr vattenregleringen och välj “Låg”,
eller “Hög”.
Roboten“Medel”
kör tillbaka
till Detta reglerar hur
laddningsbasen
den våt moppen blir när du använder

Justering av sugkraft

Ställ in ditt språk och ändra volymen.

Stör inte läge

roboten inklusive den 2 i 1 eldrivna

Här kan du schemalägga en tidsperiod stör

vattenbehållaren.

inte.

Fler alternativ

INSTRUKTION FÖR APPEN

Ställ in väggen
Använd den här funktionen för att skapa no-go-zoner inom det område som du rengör. Du kan rita virtuella väggar som
hindrar roboten från att korsa.

Välj en startpunkt för din
rengöringsprocess
Rita in ditt eget område på
kartan för att rengöra
Ställ in väggen
Starta/pausa

Roboten kör tillbaka till
laddningsbasen

Justering av sugkraft

Fler alternativ

INSTRUKTIONER

Start/paus för automatisk rengöring

Laddar start/paus

Gå framåt
Sväng vänster

Sväng höger
Hitta robot

Justering av sugkraft
Lampa på/av

Justering av vattenflödet
Fläckrengöring starta/pausa

INSTRUKTIONER

Start/paus för automatisk rengöring

Laddar start/paus

Gå framåt
Sväng vänster
Justering
av vattenflödet

Sväng höger
Hitta robot

Du kan justera vattenflödet till en låg nivå, standardnivå och hög nivå efter mobil nivå.
Justering av sugkraft
Lampa på/av

Gäller endast för 2-i-1 elektriskt styrda vattentankar.

Justering av vattenflödet
Fläckrengöring starta/pausa

INSTRUKTIONER

Start/paus för automatisk rengöring

Laddar start/paus

Gå framåt
Sväng vänster
Laddar
start/paus

Sväng höger

Hitta robot
Automatiskt läge: Roboten kör automatiskt tillbaka till laddningsbasen efter arbetet.
Manuellt
läge:
I temporärt avstängningsläge, tryck kort på knappen för att börja ladda eller när roboten laddas under
kontroll
Justering
av vattenflödet
Justering
av sugkraft
av Bluebot-appen.
Lampa på/av

Om roboten inte hittar laddningsbasen återgår den automatiskt till startpositionen. För tillbaka
roboten manuellt till laddningsbasen för laddning.

Fläckrengöring starta/pausa

INSTRUKTIONER

Start/paus för automatisk rengöring

Laddar start/paus

Fläckrengöring starta/pausa

1.8 m

Gå framåt
När roboten inte kan styras med Bluebot-appen, ska roboten flyttas
Sväng
vänster
till
den plats
som du vill rengöra. Tryck på knappen i 3 sekunder, så
rengör roboten två gånger inom ramen för 1,8 x 1,8 m och centrerar
sig själv.

Sväng höger
Hitta robot
Justering av vattenflödet

Lampa på/av

Detta kan också göras med Bluebot-appen

1.8 m

Justering av sugkraft

Fläckrengöring starta/pausa

INSTRUKTIONER

Start/paus för automatisk rengöring

Laddar start/paus

Gå framåt
Sväng vänster
Justering
av sugkraft
Du kan justera sugkraften till tyst nivå, standardnivå och hög nivå.
Justering av sugkraft
Lampa på/av

Detta kan också göras med Bluebot-appen.

Sväng höger
Hitta robot
Justering av vattenflödet
Fläckrengöring starta/pausa

DAGLIGT UNDERHÅLL
Rullborste

Sidoborste

Sopptunna

Rengöring av filterskärm

Rengöring av filter

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

DAGLIGT UNDERHÅLL
Rullborste

Rullborste

Sidoborste

1. Vänd upp och ner på maskinen och tryck på spännet på

Sopptunnarullborstens skydd för att plocka bort rullborsten.
Rengöring av filterskärm
2. Rensa bort damm utanför och inne i rullborsten med en liten
borste och rengör den.

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
Rengöring
av tillbaka
filter rullborsten och tryck ordentligt på rullborsten och
3. Sätt
Huvudborste
styrd vattentank
rullborstskyddet för att stänga den helt igen.

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

Rengör den regelbundet

Klämma

DAGLIGT UNDERHÅLL
Sidoborste

Rullborste

Sidoborste

1. Vänd upp och ner på maskinen och dra ut sidoborsten

Sopptunnauppåt.

R

(höger sidoborste)
Rengöring av filterskärm

2. Plocka bort allt hår och smuts och sätt tillbaka sidoborsten.
3. Se till att sidoborsten på vänster sida (V) och sidoborsten på

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
Rengöringhöger
av filter
sida (H) motsvarar V och H på bottenhöljet. Tryck V och
styrd vattentank
H och montera dem.

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

Rengör den regelbundet
Byt ut sidoborsten var tredje till sjätte månad för bästa rengöringseffekt

L
(Vänster sidoborste)

DAGLIGT UNDERHÅLL
Sopptunna
Rullborste

Sidoborste

1. Tryck på knappen och dra ut soptunnan bakåt.

2. Öppna, töm och rengör soptunnan.

Sopptunna

Rengöring av filterskärm

Rengöring av filter

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

Rengör den regelbundet

DAGLIGT UNDERHÅLL
Rengöring
Rullborste

av filter

Sidoborste

1. Ta bort filternätet, svampen och HEPA-filtret.
2. Rengör avlägsnat filternät, svamp och HEPA- Rengöring av filterskärm
Sopptunna
Filternät
filtret med vatten om det behövs.

3. Skaka av vattendropparna och torka delarna

Rengöringnaturligt.
av filterAnvänd dem sedan bara efter att de

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

har torkat helt.
4. När de är torra, installera dem i följande

Regelbunden rengöring av sensorer

sekvens: filternät, svamp och HEPA-filter.

Knappen

Månatlig rengöring av sensorer
Filterskärm

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

Svamp

HEPA
Rengör den regelbundet

DAGLIGT UNDERHÅLL
Rengöring
Rullborste

av filter

Sidoborste

Sopptunna

Sopptunna Rengöring av filterskärm

Rengöring av filter

HEPA-filter

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

Svamp

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer
Filternät

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

Rengör den regelbundet

Vattentank

DAGLIGT UNDERHÅLL
Modulen för moppning | Sidoborste
2 i 1 elektriskt styrd vattentank

Rullborste

1. Ta bort moppen och häll vattnet ur vattentanken.

2. rengör moppen (för hand) och torka vattentanken och moppen.

Sopptunna

Rengöring av filterskärm

Rengöring av filter

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

engör den efter varje användning

DAGLIGT UNDERHÅLL
Sensor | Regelbunden rengöring
Sidoborste

Rullborste

Rengör sensorerna med en mjuk, torr mopp, inklusive:
1. Tre anti-fallande sensorer längst ner på roboten.
Sopptunna
Rengöring av filterskärm
2. Elektriskt stötskydd och stiften för att ansluta till laddningsbasen
längst ner på roboten (stäng av strömmen under rengöring)

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
Rengöring
av filter
3. Laddningsbasens
överföringsområde vid signal.
styrd vattentank
Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

Rengör den regelbundet

Antifall-sensor
Laddningskontakt

DAGLIGT UNDERHÅLL
Sensor | Månatlig rengöring
Sidoborste

Rullborste

LDS-laser med
avståndssensor

Rengör sensorerna med en mjuk, torr mopp, inklusive:
1. Anti-kollisionssensorerna längs sidan av roboten.
Sopptunna
Rengöring av filterskärm

Anti-kollisionssensor för radar

2. Infraröd sensor för laddning framför roboten.
3. Anti-kollisionssensor för radar på toppen av roboten.

Rengöring
av filter med avståndssensor.
4. LDS-laser

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

Rengör den varje månad

Anti-kollisionssensor

Infraröd laddningssensor

DAGLIGT UNDERHÅLL
Rullborste

Sidoborste

Sopptunna

Rengöring av filterskärm

Batteri

Rengöring av filter

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

•

Med roboten medföljer litiumjonbatterier av hög prestanda .

•

För att behålla batteriets prestanda, ska roboten hållas laddad vid daglig användning

•

Om maskinen inte används under en längre period ska den stängas av och förvaras på lämpligt sätt.

•

Batterierna ska laddas minst var tredje månad för att inte batterierna ska skadas på grund av allt för kraftig urladdning

Regelbunden rengöring av sensorer

Batteri

Systemåterställning

Månatlig rengöring av sensorer

Uppgradera det fasta programmet

DAGLIGT UNDERHÅLL
Rullborste

Sidoborste

Sopptunna

Rengöring av filterskärm

Uppgradera det fasta programmet
Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt

Rengöring av filter

styrd vattentank

•

Uppgradera det fasta programmet med Bluebot-appen. Om nytt fast program upptäcks, ska det uppgraderas enligt rapporten.

•

Batterinivån bör vara ≥50 % vid uppgradering av det fasta programmet. Om så krävs ska maskinen placeras på laddningsbasen för att

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

ladda den innan någon uppgradering av det fasta programmet sker.

Systemåterställning

DAGLIGT UNDERHÅLL
Rullborste

Sidoborste

Sopptunna

Rengöring av filterskärm

Systemåterställning

Rengöring av filter

Modulen för moppning 2 i 1 elektriskt
styrd vattentank

•

Ta ner sopptunnan och tryck på ‘Knappen’. Se till att roboten placeras tillbaka på laddningsbasen.

•

Den aktuella kartan och tidpunkten går förlorad. Wi-Fi och personliga inställningar sparas efter återställningen.

Regelbunden rengöring av sensorer

Månatlig rengöring av sensorer

Batteri

Uppgradera det fasta programmet

Systemåterställning

ÖVRIGT
FAQ (Vanliga frågor)

Allmän säkerhetsinformation

Grundläggande parametrar

Säkerhetsinformation om
begränsningar

Felsökning

Säkerhetsinformation om laser

Säkerhetsinformation med varning
Säkerhetsinformation batteri och
laddning
Period för garantipolicyn

FAQ (Vanliga frågor)
ÖVRIGT
Problem

Lösning

FAQ (Vanliga frågor)

Allmän säkerhetsinformation

Grundläggande parametrar

Säkerhetsinformation om
begränsningar

Felsökning

Säkerhetsinformation om laser

Säkerhetsinformation med varning
Säkerhetsinformation batteri och
laddning
Period för garantipolicyn

Grundläggande parametrar
ÖVRIGT
Maskin
Objekt
FAQ (Vanliga
frågor)

Parametrar

Allmän säkerhetsinformation

Modell

Grundläggande
parametrar
Övergripande
mått

Bluebot XTreme

Säkerhetsinformation om
begränsningar

350x350x100mm

Produktens vikt

Felsökning

Li-batteri
Märkspänning

3.2kg

Säkerhetsinformation om laser

5000mAh

Säkerhetsinformation med varning

Nominell effekt

14.4V
50W

Säkerhetsinformation batteri och
laddning
Laddningsbas
Period för garantipolicyn
Objekt
Övergripande mått

Parametrar
160x143x80mm

Nominell effekt

24W

Märkeffekt

24W

Felsökning
ÖVRIGT
Promptton

FAQ (Vanliga frågor)

Lösning

Allmän säkerhetsinformation

Fel 1: Hoppsan! Jag kan inte hitta dammuppsamlaren

Rengöring utlöses när dammbehållaren tas bort

Säkerhetsinformation om
Fel 2: Kontrollera
att radarn på toppen inte har täckts eller blockerats
Grundläggande
parametrar
begränsningar
Fel 3: Placera mig på en ny plats och försök igen

Felsökning

Säkerhetsinformation om laser

Fel 4: Rengör fallsensorn och starta om mig från en ny plats

Den övre radaren är täckt eller placerad i ett öppet område
(det finns inga hinder inom ett område på 6 × 6 m2)
Plocka upp roboten eller håll den i luften och lägg den på
marken
Fallsensorn är täckt eller att roboten har placerats på en höjd

Säkerhetsinformation med varningDen infraröda sensorn för undvikande av kollision. är smutsig

Fel 5: Rengör frontsensorn och starta om mig från en ny plats

eller täckt

Fel 6: Rengör sensorn på höger sida och starta om mig Säkerhetsinformation
från en ny plats
batteri och Väggsensorn är smutsig eller täckt

laddning
Fel 7: Rengör radarns hölje på toppen och starta om mig från en ny plats

Radarsensorn för undvikande av kollision. är smutsig eller
täckt

Period för garantipolicyn
Fel 8: Kontrollera att inte stötfångaren har blockerats på något sätt

Sensorn för kant eller kollisions har fastnat

Fel 9: Master, rengör dammbehållaren och filtret

Dammlådan är full eller filterskärmen behöver bytas ut

Fel 10: Dammbehållaren har tagits bort. Rengör behållaren och filter

Efter att fel 9 har utfärdats. Användaren tar ut
dammbehållaren och fel 10 utlöses

Felsökning
ÖVRIGT
Promptton

FAQ (Vanliga frågor)

Fel 11: Jag är fast, hjälp mig

Fel 12: Placera
mig korrekt!
Grundläggande
parametrar

Lösning

Allmän säkerhetsinformation
Roboten har fastnat

Säkerhetsinformation om
begränsningar

Fel 13: Kontrollera om mina hjul har blockerats

Felsökning

Roboten lutas
Drivhjulet har fastnat eller vridits

Säkerhetsinformation om laser

Fel 14: Kontrollera att huvudborsten inte har fastnat

Huvudborsten har vridit sig eller sitter fast

Säkerhetsinformation med varningSidoborsten har vridit sig eller sitter fast

Fel 15: Kontrollera att sidoborstarna inte har fastnat

kan inte hittas eller är inte inkopFel 16: Vad är det som händer? Var är laddningsbasen?
Säkerhetsinformation batteri och Laddningsbasen
plad

laddning

Avvikelser har orsakas av okänt haveri. Starta om
roboten

Fel 17: Hoppsan! Programfel, starta om mig
Fel 18: Ett fel inträffade vid stopp av drift

Period för garantipolicyn

Roboten påminner användaren och stängs av automatiskt eller laddas

Fel 19: Låg batterinivå. Ladda om

När batterinivån är för låg och roboten inte är på
laddningsbasen, utlöses rengöring
(batterinivån är lägre än 10 %)

Fel 20: För att stänga av mig, placera mig bort från laddningsbasen

Roboten stängs av när den laddas på laddningsbasen

Säkerhetsinformation | Allmänt
Följande säkerhetsföreskrifter ska läsas innan du använder produkten och alla rutinmässiga säkerhetsanvisningarna ska följas.
ÖVRIGT
Läs instruktionerna noga, och behåll instruktionerna.
All drift åtgärder som inte är förenliga med dessa instruktioner i handboken kan skada produkten.
Observera:

FAQ (Vanliga frågor)

Allmän säkerhetsinformation

•

Endast behöriga tekniker ska demontera denna produkt. Slutanvändare rekommenderas inte att plocka isär denna produkt.

•

Denna produkt kan endast användas tillsamman med nätadaptern som medföljde från fabriken. Om andra nätadaptrar används kan produkten

skadas. parametrar
Grundläggande

Säkerhetsinformation om
begränsningar

•

Undvik att röra kablar, uttag eller nätadaptrar med blöta händer.

•

Se till att tygmaterial eller andra delar inte tar sig in i produktens drivhjul.

Felsökning
Säkerhetsinformation
om
laser
• Produkt ska inte placeras nära cigarettstumpar, tändare
och andra pyrande
eldar.
•

Rengör produkten efter laddningen.

•

Böj inte kablarna för mycket eller placera tunga föremål och vassa föremål på maskinen.

•

Denna produkt är en hushållsprodukt för inomhusbruk. Använd inte utomhus.

•

Sitt inte på produkten.

•

Produkten ska inte användas i en våt miljö (t.ex. badrum).

•

Innan denna produkt används, ska du ta bort alla sårbara punkter med föremål (t.ex. glasögon, lampor etc.) på marken, samt föremål (t.ex. trådar,

Säkerhetsinformation med varning
Säkerhetsinformation batteri och
laddning

papper, gardiner) som kan fastna i sidoborstarna och sugöppningarna.

Period för garantipolicyn

•

Dra inte produkten till en plats där den lätt kan falla (t.ex. på skrivbord och stolar).

•

Kontrollera noggrant om nätadaptern är ansluten till uttaget före användning, annars kan batteriet skadas.

•

Meddela andra familjemedlemmar i huset när denna produkt körs för att förhindra att någon snubblar.

•

Töm dammlådan när den är full innan du använder produkten.

•

Temperaturen som används för denna produkt ligger mellan 0 till 40 grader Celsius.

•

Produkten ska inte användas i miljöer med hög temperatur.

•

Lyft ur batteriet från maskinen innan produkten skrotas.

•

Se till att produkten inte är påslagen när du plockar bort batteriet.

•

Förbrukade batterier ska återvinnas på ett säkert sätt

ÖVRIGT
Säkerhetsinformation | Användningsbegränsningar
•

Produkten används endast för rengöring av golv i hemmiljö och kan inte användas utomhus (som på en öppen terrass), icke mark (som en

soffa) och kommersiella eller industriella miljöer.
FAQ (Vanliga
frågor)
Allmän säkerhetsinformation
•

Använd inte produkten från marknivå (t.ex. i en takvåning, öppen terrass och möbler) utan ett skyddsstaket.

•

Produkten ska inte användas vid en temperatur på över 40 °C eller under 0 °C, eller när det finns vätskor och klibbiga ämnen på marken.

•

Rensa sköra ömtåliga föremål och föroreningar (t.ex. vaser och plastpåsar etc.) från marken för att undvika att skada värdesaker när roboten

Säkerhetsinformation om
Grundläggande
parametrar
• Häng upp
eventuella kablar som ligger på marken före användning för att undvika att dras med av roboten.
begränsningar
fastnar eller stöts något.

Felsökning

Säkerhetsinformation om laser

•

Personer med en fysisk, mental eller perceptionsstörning (inklusive barn) ska inte använda eller manövrera använda produkten.

•

Barn ska inte använda produkten som en leksak. Håll barn och husdjur borta när roboten arbetar.

•

Förvara huvudborsten och andra rengöringsverktyg
utom räckhåll för barn.
Säkerhetsinformation
med varning

•

Placera inte föremål (inklusive barn och husdjur) på en stillastående eller rörlig maskin.

•

Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar eller husdjur borta från suginloppet när maskinen arbetar.

•

Produkten ska inte användas för att rengöra långhåriga mattor (vissa mörka mattor kanske inte blir rengjorda normalt).

•

Förhindra att roboten suger in hårda eller skarpa föremål (som dekorativt material, glas- och järnspik etc.).

•

Flytta inte maskinen genom att hålla i skyddskåpan på den laser-baserade avståndssensorn och stötfångaren för kollision.

•

Rengör eller underhåll roboten och laddningsbasen när den inte är igång eller avstängd.

•

Torka inte av någon del av produkten med en våt trasa eller någon vätska.

•

Använd produkten enligt användarhandboken. Användaren ska hållas ansvarig för eventuella materiella skador och personskador som

Säkerhetsinformation batteri och
• Använd inte produkten för att sopa brinnande föremål
(t.ex. en tänd cigarett).
laddning
Period för garantipolicyn

orsakats av felaktig användning.
•

Använd inte moppfunktionen för mattor och möbelöverdrag.

•

Se till att ta bort vattentanken när maskinen laddas.

ÖVRIGT
FAQ (Vanliga frågor)

Allmän säkerhetsinformation

Grundläggande parametrar

Säkerhetsinformation om
begränsningar

Felsökning

Säkerhetsinformation om laser
Säkerhetsinformation | Laser
Produktens laser-baserade avståndssensor uppfyller standarden för laserprodukter i klass 1 enligt IEC60825 och producerar ingen farlig
laserstrålning.

Säkerhetsinformation med varning
Säkerhetsinformation batteri och
laddning
Period för garantipolicyn

ÖVRIGT

Säkerhetsinformation | Användningsbegränsningar
•

Använd endast det ursprungliga uppladdningsbara batteriet och laddningssätet som är särskilt utrustat av tillverkaren. Icke-

•

Produkter ska inte användas i miljöer med öppen eld eller ömtåliga föremål.

FAQ (Vanliga
frågor)
Allmän säkerhetsinformation
uppladdningsbara batterier ska inte användas.

om kalla förhållanden (under 0 °C).
• Det är förbjudet att använda produkter i extremSäkerhetsinformation
hetta (över 40 °C) eller i extremt
Grundläggande
parametrar
• Människohår, kläder, fingrar och andra delar skabegränsningar
undvikas i produktens öppningar och driftsdelar.
•

Under inga omständigheter ska produkter användas på våta områden eller mark med stillastående vatten.

Felsökning
Säkerhetsinformation
omrisk
laser
• Produkter som absorbera föremål som stenar och
papper ska undvikas med
för igentäppning.
•

Man ska undvika produkter som absorberar lättantändliga ämnen, som bensin, toner och bläckpatroner till skrivare eller kopiatorer.
Användning av produkter i rena områden med lättantändliga föremål ska undvikas.

•

Säkerhetsinformation med varning

Man ska undvika att produkter som absorberar brinnande föremål, såsom cigaretter, tändstickor, aska och andra föremål som kan orsaka
brand.

•

Säkerhetsinformation
batteri och är blockerad. Rengör damm, bomullsull, hår etc.
Artiklar ska inte placeras vid sugöppningen. Använd
inte produkten när sugöppningen
laddning

vid sugöppningen för att säkerställa jämn luftcirkulation.
•

Använd strömsladden försiktigt för att undvika skador. Strömsladden ska inte användas för dra produkten och laddningssäte.

förströmsladden
garantipolicyn
Strömsladden ska inte användas som handtag. Period
Undvik att
kläms i dörrens springa. Strömsladden ska inte dras runt vassa
hörn. Det är inte tillåtet att produkten kör på strömsladden och att sladden ska hållas långt borta från värmekällor.
•

Använd inte en skadad laddare, sladd eller laddningsbas.

•

Även om produkten har fått en allvarlig skada är det inte tillåtet att bränna produkten. Sådan åtgärd kan resultera i explosion av
produktens batteri.

ÖVRIGT
FAQ (Vanliga frågor)

Allmän säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation | Batteri
och laddning
Säkerhetsinformation
om

Grundläggande parametrar

begränsningar

•

Använd inte ett batteri, laddningsbas eller laddare som tillhandahålls av tredje part.

•

Demontera inte, rapportera eller sätt tillbaka batteriet eller laddningsbasen godtyckligt.

•

Håll laddningsbasen borta från värmekällor (t.ex. en kylare).

•

Torka inte av eller rengör laddningsbasen med en våt trasa eller blöt hand.

•

Kassera inte använda batterier godtyckligt. Förbrukade
batterier ska kasseras
föras till närmaste återvinningsstation.
Säkerhetsinformation
med och
varning

•

Om kabelledningen är skadad eller trasig, ska du sluta använda den omedelbart och byt ut den via officiella kanaler.

•

Se till att roboten stängs av under transport och att produkten transporteras i originalförpackningen.

•

Maskinen ska laddas minst var tredje månad för att inte batterierna ska skadas på grund av allt för kraftig urladdning.

Felsökning

Säkerhetsinformation om laser

Säkerhetsinformation batteri och
• Om maskinen inte används under en längre period
ska den vara fullt laddad och sedan placeras på en sval och torr plats.
laddning
Period för garantipolicyn

ÖVRIGT
FAQ (Vanliga frågor)

Allmän säkerhetsinformation

Grundläggande parametrar

Säkerhetsinformation om
begränsningar

Felsökning
Garantipolicy
•

| Period

Säkerhetsinformation om laser

Kontakta kundtjänstteamet för fall gällande garantin.

Säkerhetsinformation med varning
Säkerhetsinformation batteri och
laddning
Period för garantipolicyn

