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Download the APP and register

Scan QR download

Scan de QR code of zoek op „BlueBot“ en download de app vanaf uw APP store of google play.
A. Registreren | Je kunt je registreren per e-mail OF telefonisch! Zie boven in je scherm: als je Email selecteert,
vul je alleen je e-mailadres in. Als je Phone selecteert, vul je alleen je telefoonnummer in (zonder spaties +
landcode in het nummer)
B. Nu krijg je een verificatiecode via e-mail of telefoon. Vul de verificatie code in
C. Stel je wachtwoord in! Als je hebt uitgelogd en in de toekomst weer wilt inloggen heb je je e-mailadres
(of telefoonnummer) + uw wachtwoord nodig
D. Je kunt zelf je gewenste (achter)naam en eventueel je locatie instellen!
A
B
C
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BlueBot APP

20mm*30mm
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Je robot aansluiten

1. In de BlueBot-app tik je op Add Device
2. Tik nu op het pictogram Robot stofzuiger in de app
3. Schakel je BlueBot XBOOST robotstofzuiger in ... je hoort een stem:
Welcome to the robot vacuum cleaner
4. Druk nu tweemaal snel op de knop op je robot en laat hem los!
Je hoort nu een stem: Connecting to network...
5. Het WiFi-pictogram van de robot moet nu groen knipperen
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Voer je WiFi-naam + wachtwoord in

Als dit correct is begint het verbindingsproces!
De verbinding is geslaagd als 100% wordt aangegeven!
Je kunt nu via de app je robotstofzuiger bedienen
Neem contact met ons op via e-mail, telefoon of live-chat als je vragen hebt
support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700
support@blaupunktrobotics.eu

! Vergeet niet je 2,4 GHz wifi-netwerk te selecteren !
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INSTRUCTIES AFSTANDSBEDIENING
Accu pictogram
Geeft het percentage aan dat de accu van de robot is
geladen
Schoonmaken
Tik op de knop Clean om te beginnen met zuigen
Pauze
Tik op de pauzeknop om het zuigen te stoppen
Richting pijlen
Tab: left = links | right = rechts | straight = rechtuit | back =
terug |
Map
Tik op map om te zien waar je robot aan het zuigen is
Power
Hier kun je de zuigkracht kiezen
- ZUIGKRACHT | ENERGIE ZUINIG|
- ZUIGKRACHT | STANDAARD|
- ZUIGKRACHT | TURBO BOOST|
Instellen
Tik op Schedule om je schoonmaakschema in te stellen
Automatisch reinigen
Tik op Auto Clean: de robot zuigt je vloeren in een zigzagpatroon

History
Tik op History: hier vind je de zuiggeschiedenis
Meer
Stil
Tik op More: hier vind je de volgende gegevens
-

Apparaatnaam: hier kun je de apparaatnaam wijzigen
Plaats van het apparaat
Controleer apparaatnetwerk

Third-party Co
Hier vind je:
Alexa: Tik om Alexa in te stellen
Google Assistent: Tik om Google Assistent in te stellen
-

Deel apparaat
Groep maken
Informatie over apparaat
Feedback
Toevoegen aan startscherm
Controleer op firmware-update

Verwijder apparat
Herstel fabrieksinstellingen

Opladen
Tik op Recharge: de robot keert terug naar zijn laadstation
en gaat zich opladen
reinig 1 kamer
Tik op Clean 1 room: de robot zuigt één kamer
Rand reiniging
Tik op Edge clean: de robot zuigt de randen
Spot reiniging
Tik op Spot clean: de robot maakt nu één plek in cirkels
schoon
Zoek Bluebot
Tik op Find bluebot: de robot maakt nu een geluid zodat
je hoort waar je robot is
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