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PT MANUAL DE INSTRUÇÕES



NOTA!
1. Somente técnicos autorizados podem desmontar este produto. Não é recomendável desmontar este produto por si 

mesmo.
2. Este produto pode ser usado apenas com o adaptador de energia fornecido. Se outros adaptadores forem usados, o 

produto poderá sofrer danos.
3. Não toque nos fios, soquetes ou adaptadores de energia quando estiver com as mãos molhadas.
4. Impeça o contato de tecido ou partes do corpo com as rodas motrizes do produto.
5. Não coloque este produto próximo a cigarro, isqueiros ou outros objetos em chamas.
6. Por favor, limpe o produto após o carregamento.
7. Não dobre excessivamente os fios nem coloque objetos pesados e afiados sobre a máquina.
8.  Este produto é um produto doméstico interno e não deve ser usado ao ar livre.
9. Não se sente sobre o produto.
10. Não use este produto em ambiente húmido (como por exemplo a casa de banho).
11. Antes de usar este produto, remova todos os itens vulneráveis (por exemplo, óculos, lâmpadas, etc.) do chão, bem 

como itens (por exemplo, fios, folhas de papel, cortinas) que possam ficar presos nas escovas laterais e nas passagens 
de sucção de ar.

12. Não coloque este produto num local onde seja fácil cair (por exemplo, em mesas e cadeiras).
13. Verifique cuidadosamente se o adaptador de energia está conectado ao soquete antes do uso, caso contrário, poderá 

causar danos à bateria.
14. Para evitar tropeçar, informe as outras pessoas na casa quando o produto estiver a funcionar.
15. Por favor, esvazie o recipiente do pó antes de cada uso, especialmente quando o recipiente estiver cheio.
16. O produto pode ser usado com temperatura entre 0 e 40 graus Celsius.
17. Não use este produto em ambientes de alta temperatura.
18. Remova a bateria da máquina antes de descartá-la.
19. Desligue a energia antes de remover a bateria.
20. Recicle as baterias descartadas com segurança.

AVISO
1. Use apenas a bateria recarregável original e o assento de carregamento especialmente equipados pelo fabricante. 

Baterias não recarregáveis   são estritamente proibidas; consulte "parâmetros do produto" para obter informações 
sobre especificações da bateria.

2. É proibido usar produtos em ambientes com chamas abertas ou objetos frágeis.
3. É proibido o uso de produtos em temperaturas extremamente baixas (acima de 40 ° C) ou extremamente frias (abaixo 

de 0 ° C).
4. É proibido que cabelos, roupas, dedos e outras partes humanas se aproximem das partes de abertura e operação do 

produto.
5. É proibido o uso de produtos em solo molhado ou estagnado.
6. É proibido que os produtos absorvam artigos como pedras e resíduos de papel! O chapéu pode entupir os produtos.
7. É proibido que os produtos absorvam quaisquer substâncias inflamáveis, como gasolina, toner e toner para 

impressoras ou fotocópias. Proibir o uso de produtos em áreas limpas com itens inflamáveis.
8. É proibido que os produtos absorvam artigos queimados, como cigarros, fósforos, cinzas e outros artigos! O que 

pode causar incêndio.
9.  É proibido colocar artigos na abertura de sucção. Não use o produto quando a porta de sucção estiver bloqueada. 

Limpe poeira, algodão, cabelos, etc. na abertura de sucção para garantir uma circulação de ar suave na abertura de 
sucção.

10. Use o cabo de alimentação com cuidado para evitar danos. É proibido usar o cabo de alimentação para arrastar 
ou puxar o produto e o assento de carregamento do produto. É proibido usar o cabo de alimentação como alça. 
É proibido prender o cabo de força na fresta da porta. É proibido puxar o cabo de alimentação em cantos e cantos 
afiados. É proibido que o produto funcione no cabo de alimentação, enquanto o cabo de alimentação deve estar 
longe da fonte de calor.

11. Não use o assento de carregamento danificado.
12. Mesmo que o produto tenha sido severamente danificado, a queima do produto é proibida, o que pode levar à 

explosão da bateria do produto.

OBRIGADO POR ESCOLHER BLAUPUNKT BLUEBOT XBOOST

REGULAMENTO GERAL DE SEGURANÇA
• Antes de usar este produto, leia cuidadosamente as seguintes instruções de segurança e siga todas as precauções.

• Por favor, guarde as instruções.

• Qualquer operação inconsistente pode causar danos a este produto..



Robot Estação de carregamento Controle Remoto (incl. Bateria x2) Tanque de água

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO / CONTEÚDO DA EMBALAGEM

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO / NOME DA PEÇA

Caixa de poeira

Adaptador

Dianteira do Robot

Manual de Intruções Hepa Filtro

Pano de limpeza Escova de limpeza Escova lateral x2

Botão Iniciar / Pausa

Tampa principal

Lente Omnidirecional

Botão da caixa de poeira / tanque de água

Traseira do Robot

Sensor de sentido 
descendente

Pólos de carregamento

Roda Universal

Bateria

Escova principal

Escova lateral

Roda de tração

Caixa de poeira



Robot Dianteiro Estação de Carregamento

Tanque e pano de limpeza Controle remoto

Filtro de alta 
eficiência

Filtro 
primário

Caixa de 
poeira 
Folha de 
metal Caixa de poeira

/ Tanque de água
Folha condutora

Caixa de poeira 
Tampa lateral

Cobertura
Alta eficiência 

Auto Cleaning mode

Start/Pause

Time Scheduling Settings

Mudança de modo

Botão de direção

Configurações
do relógio

Recarregando

Tela de exibição

Porta de injeção de água

Tanque de água

Pano de limpeza

Indicador de sinal

Tomada Dc

Pinos da doca
de carregamento

USO / PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Remover proteção.
Antes de usar o robot, remova a tira protetora no robot e remova a película protetora na estação de carregamento.

Controle de direção



USO DO PRODUTO / CARREGAMENTO DO ROBOT

1. Colocação e carregamento: 
Coloque a estação de carregamento 
contra a parede e num terreno plano.
Não coloque itens dentro do intervalo 
de 0,5 m para a esquerda e direita e 
1,5 m na frente.

2. Conecte a fonte de alimentação.

3. Instalar a escova lateral: Instale 
a escova lateral de acordo com a 
esquerda e a direita (UR).

4. Carregamento: Coloque o robot 
na estação de carregamento para 
carregar Durante o carregamento, 
a luz indicadora pisca. Quando 
o carregamento termina, a luz 
permanece acesa. 
O tempo do carregamento é de 
cerca de 5 horas.

Durante o processo de limpeza, o robot muda automaticamente para o modo "Recarregar" quando a bateria estiver 
fraca e encontra automaticamente a estação de carregamento para carregar. 
Você também pode comandar o robot para alternar para o modo "Recarregar" através do botão "Recarregar" no 
controle remoto.

ATENÇÃO 
CARREGANDO

 1. A estação de carregamento não pode ser usada em ambientes com reflexão intensa, como luz solar direta e 
espelhos próximos.

 Se houver algum objeto com forte reflexão, cubra-o a 7 cm do fundo. 
 2. Para garantir que o robot funcione totalmente, carregue-o totalmente antes de usá-lo. O tempo de carregamento 

é de cerca de 5 horas. 
 3. Ao carregar, não conecte o tanque de água para garantir a segurança do carregamento e impedir que panos 

molhados danifiquem o chão.



USO DO PRODUTO / INICIAR LIMPEZA

De acordo com as diferentes necessidades de limpeza, este produto tem uma variedade de modos de limpeza para 
escolher. Você pode iniciar vários modos de limpeza usando o robot, controle remoto ou aplicativo.

Limpeza Automática
Cenário aplicável: O método de limpeza mais comum usado é o do mecanismo principal que usa um caminho em forma 
de arco para planear e limpar todo a casa.

Método de configuração: No estado desligado pressione e segure o botão Iniciar / Pausa. Quando a luz indicadora do 
robot estiver acesa, isso indica que o robot está ligado. Quando o botão é pressionado por um curto período de tempo ou 
você usa a parte inferior da limpeza automática          no controle remoto, o robot inicia a limpeza automática.
Para entrar no modo de super ação do robot, pressione          mais uma vez.

USO DO PRODUTO / PAUSA, INICIAR E DESLIGAR

Pausa: Durante a operação do robot, pressione o botão Iniciar / Pausa do robot ou o botão "Pausar" no controle remoto e 
para pausar a operação do robot.

Início: se o robot parar de funcionar por mais de dez minutos, passará automaticamente para o modo de suspensão (todas 
as luzes do robot ficam apagadas). Você pode ativar o robot clicando primeiro no botão Iniciar / Pausar do robot; clique no 
botão Robot novamente ou em qualquer tecla do controle remoto e da APP para reiniciar.

Desligar: Depois que o robot parar de funcionar, pressione o botão Iniciar / pausa do robot por um longo tempo. Quando 
a luz indicadora do robot está apagada, isso significa que o robot está desligado.

* Recomendação: depois que o robot     terminar seu trabalho, não desligue, mas mantenha-o no estado de carregamento 
para ter um desempenho melhor na próxima vez.

CONFIGURAÇÃO DE USO DO PRODUTO / PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO

Configurações de agendamento: Pressione o botão “Agendamento”                 para controlar o controle remoto por um curto 
período de tempo para definir o agendamento de horário do robot.
Depois de definir o agendamento, o robot começará a limpeza automaticamente no horário agendado.

PS: Antes de programar a configuração, é necessário definir o tempo do robot através do botão               de configuração de 
tempo no controle remoto.

Limpeza de quarto individual
Cenário aplicável: usado para limpar o quarto individual.

Método de configuração: Clique no botão do interruptor do modo de controle 
remoto para selecionar o modo de limpeza do quarto individual para iniciar a 
limpeza do quarto individual.

Lembrete amigável: quando um quarto individual precisar de limpeza, feche 
a porta e o robot fará uma limpeza centralizada no quarto. Se esta sala não 
tiver uma estação de carregamento, o robot retornará ao ponto de partida 
após a limpeza.

O modo de limpeza de quarto individual é sempre o modelo de limpeza de 
super ação solar.

Limpeza de Cantos e Bordas
Cenário aplicável: Para limpeza de cantos internos, o robot limpa ao longo 
do perímetro de objetos fixos (como paredes) e retorna à estação de 
carregamento após a limpeza da borda.

Método de configuração: Clique no botão "Mode Switch"          no controle 
remoto para selecionar o modo Limpeza de borda para iniciar a limpeza de 
borda.

Controle Manual
Cenário aplicável: Adequado para limpeza de controle manual.

Método de configuração: Clique no botão "Direção" no controle remoto               para controlar o robot para avançar e 
retroceder e girar etc.



Não use a função de esfregar o chão em tapetes.
Depois de limpar o chão, esvazie o tanque de água a tempo e remova o pano de limpeza.

A. Adicione Água

A. Pressione o botão da caixa de poeira para
  retire a caixa de poeira

C. Instale o Conjunto do Tanque

C. Recipiente de pó vazio

B. Instale o Pano de Limpeza

B. Abra a tampa lateral da caixa de poeira

D. Comece a Limpar o Chão

D. Abra a tampa do alto
filtro de eficiência

USO DO PRODUTO / USO DO TANQUE DE ÁGUA

MANUTENÇÃO DE COMPONENTES / RECIPIENTE PARA POEIRA



E. Retire o filtro de alta eficiência e o filtro primário.
Bata suavemente no filtro de alta eficiência

para remover o pó.

Atenção: Não limpe o
filtro de alta eficiência com água.

Atenção: Não lave o recipiente
da poeira  com água

F. Lavar a tela do filtro primário

G. O recipiente para pó pode ser limpo com 
um pano de prato.

H. Seque ao ar o recipiente e os filtros de poeira;
mantenha-os secos para garantir sua vida útil.

Recomendação:
lave o filtro primário com água após

uso de aprox. 15 - 30 dias.
A vida útil máxima do filtro de alta

eficiência é de 3 meses.

I. Coloque o filtro primário e o filtro de alta eficiência 
de volta no recipiente de poeira.

Atenção:
1. Antes de instalar o filtro, verifique se

que o filtro de alta eficiência e o filtro primário
estão secos.

2. Não exponha o filtro de alta eficiência
e filtro primário para direcionar a luz solar.

J. Feche a tampa do recipiente de pó e 
instale o recipiente de pó no robot.

Nota: Não permita que se infiltre 
água na porta do ventilador

ao limpar.



A. Retire o tanque de água

E. Seque ao ar

B. Remova o pano de limpeza

MANUTENÇÃO DE COMPONENTES / TANQUE DE ÁGUA E PANO DE LIMPEZA

C. Esvazie o tanque

D. Enxágue o pano F. Seque ou seque ao ar o tanque 
de água

A. Abra a tampa da escova principal

C. Ferramenta de remoção

B. Retire o eixo da escova principal

D. Escova principal de limpeza

MANUTENÇÃO DE COMPONENTES / ESCOVA PRINCIPAL E ESCOVA LATERAL



Atenção: O interior dos pinos da estação de carregamento, o sensor de visão para baixo e o pára-choque contêm 
componentes eletrónicos sensíveis. Use sempre um pano de prato seco ao limpar! Não use panos húmidos para evitar 
danos causados pela entrada de água.

Pinos limpos da estação de carregamento

Rodas motrizes limpas e roda universal

Limpe o sensor de visão inferior

PINOS DA DOCA DE MANUTENÇÃO / CARREGAMENTO DE COMPONENTES, SENSOR 
DE VISÃO, RODA MOTRIZ E RODA UNIVERSAL

Se o produto não for utilizado por um longo período, é 
necessário carregá-lo totalmente e desligá-lo antes de 
armazená-lo. O robot deve ser fornecido novamente com 
energia a cada 3 meses para manter a vida útil da bateria. 
Se a bateria estiver descarregada ou não for usada por um 
longo período, talvez o produto não possa ser carregado. 
Entre em contato conosco para manutenção pós-venda e 
não desmonte você mesmo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Mensagem Causa Solução

1 Rodas fora do chão Robot suspenso Coloque o robot de volta ao chão e pressione a tecla 
de limpeza novamente.

2 Caixa de poeira não instalada Caixa de poeira removida e 
não instalada

Coloque o recipiente de poeira de volta no robot e 
pressione o botão de limpeza novamente.

3 Falha na bateria Carregamento anormal da 
bateria

Entre em contato com o pós-venda para teste de 
bateria.

4 Verifique se a roda está presa Verifique se a roda está presa Remova todos os objetos possíveis que causam a 
roda atolada.

5 Por favor, verifique se a frente
colisão está presa

Suporte de impacto dianteiro 
preso

Verifique se a colisão frontal pode se recuperar nor-
malmente.

6 Falha na conexão do robot Falha na máquina ao conec-
tar ao servidor

Verifique a conectividade da rede sem fio com a In-
ternet.

7 A bateria está fraca, por favor, 
carregue a máquina

Bateria com menos de 20% A máquina entra automaticamente no modo de re-
carga.

8 Verifique se a escova lateral 
está embaraçada ou encra-
vada

Escovação de borda anormal Remova todos os objetos possíveis que causam a es-
cova lateral atolada.

9 Please move the machine to 
the open area.

Por favor, mova a máquina 
para a área aberta.

Mova o robot para um local vazio e pressione o botão 
de limpeza novamente.



PARÂMETRO DO PRODUTO

Classificação Projetos Parâmetro

Classe estrutural

Diametro 330 mm

Altura 76 mm

Peso líquido 2.7 kg

Bateria Voltagem 14.4 Volts

Bateria 2500 mAh bateria recarregável de lítio

Parâmetro

Capacidade da caixa de poeira 600 ml

Capacidade do tanque 350 ml

Tipo de carregamento Carregamento automático IC / carregamento manual

Modo de limpeza Auto / quarto individual / borda / esfregão

Tempo de carregamento primário Aprox. 5 horas

Expediente Aprox. 100 minutos

Robot Potência nominal (w) 28

Tensão de operação (v) 14.4

* Devido à melhoria contínua do produto, essas informações estão sujeitas ao objeto físico.
Reservamo-nos o direito de atualizar o produto a qualquer momento.

GARANTIA
Este produto tem 2 anos de garantia para defeitos de fabricação. O período de garantia será contado a partir da data de compra 
do produto, de acordo com a nota fiscal de compra. A garantia do produto cobre apenas defeitos de fabricação, defeitos 
resultantes de uso inadequado, como queda, transporte inadequado, conexão à rede elétrica que não esteja em conformidade 
com a voltagem especificada neste manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de peças e peças. peças plásticas 
(tampas, botões, alças, fechos de trava, cabos de força, etc.) e peças de metal (fios, motores, etc.).
 
Também não são cobertos os danos devidos a agentes da natureza, raios, comida, mar, oxidação, humidade etc.). O produto 
perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise pelos nossos técnicos, se caracterizem por uso indevido, utilizados 
para uso profissional ou para os fins a que não se destinam (conforme o Manual do Proprietário). Esta garantia será anulada se for 
constatado que o dispositivo foi adulterado ou foi reparado por uma pessoa ou serviço não autorizado pela Blaupunkt .
A garantia só é válida com o recibo / fatura fornecido na compra.
 
Comprometemo-nos a fornecer os serviços acima mencionados dentro do período de garantia apenas em locais onde mantém 
um serviço autorizado. Os consumidores não localizados perto de um centro de serviço autorizado são responsáveis   pelos custos 
e riscos do transporte para um serviço autorizado.
 
Limitações Territoriais: Qualquer reparo, substituição ou suporte dos Produtos fornecidos sob a Garantia (ou qualquer outro 
serviço de suporte oferecido a nosso exclusivo critério) será restrito a, e fornecido exclusivamente dentro do Território de 
Distribuição como em vigor na data o Produto é entregue a você. Se você comprar um Produto dentro de um Território de 
Distribuição definido e depois transportar o Produto fora do Território de Distribuição, não poderemos fornecer devoluções, 
garantia, fora do período de garantia ou suporte pós-venda de qualquer tipo fora do Território de Distribuição.
 
O desgaste natural, não é coberto pela garantia. Este produto é apenas para uso doméstico.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM
Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis 
danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados   pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável 
para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução 
e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem 
ambientalmente segura.



Published by SKN LATAM S/Awww.blaupunkt.com


