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Parabéns! E obrigado por adquirir um ótimo produto novo da Blaupunkt. 
Com o aspirador de pó robô Blaupunkt Bluebot XEASY, você pode limpar 
quase todos os tipos de pisos com grande facilidade.

Este manual é especí!co para o aspirador de pó robô Blaupunkt Bluebot 
XEASY, conforme explicado na seção 2.1 Uso pretendido. A seguir, o 
aspirador de pó robô Blueup XEASY da Blaupunkt será chamado de "o 
robô".

Este manual foi escrito para ajudar o usuário a con!gurar e usar o robô. 
Também descreve como o robô funciona com o aplicativo Bluebot 
Robotics e com o aplicativo Alexa. Para o máximo conforto de uso, baixe 
esses aplicativos no seu smartphone.

Leia com atenção as informações deste manual antes de usar o robô para 
se familiarizar com o uso pretendido e os riscos e perigos potenciais.

 support.blaupunktrobotics.eu
 +31 (0)88 566 77 00
 support@blaupunktrobotics.eu

Também temos um bate-papo ao vivo em nosso site!

© 2018 Blaupunkt XEasy UM

Todos os direitos reservados. A reprodução de qualquer parte deste 
trabalho, sob qualquer forma ou meio (grá!co, eletrônico ou mecânico, 
incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento de informações ou 
sistemas de recuperação) não é autorizada sem a permissão por escrito 
do editor.

Revisão 04/2018
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Guia de leitura

Este manual inclui notas e avisos sobre a operação segura do robô. Essas 
notas e avisos são indicados pelas seguintes palavras-chave. Por favor, leia-
os com atenção!

1 PERIGO! 
A palavra-chave indica um risco com um alto nível de risco que, se não for evitado, 
poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

1 AVISO! 
A palavra-chave indica um risco com um nível médio de risco que, se não 
for evitado, poderá causar morte ou ferimentos graves e / ou causar danos 
signi!cativos ao robô.

1 CUIDADO! 
A palavra-chave indica um risco com baixo nível de risco que, se não for evitado, 
poderá causar ferimentos leves ou moderados e / ou danos ao robô.

NOTA 
Essa palavra-chave indica informações consideradas importantes, mas não 
relacionadas a nenhum risco (por exemplo, mensagens de danos à propriedade).

Tabla 1 - eSímbolos usados neste manual

Este manual inclui instruções para todos os tipos de controle disponíveis. 
Essas instruções estão marcadas com os seguintes símbolos, cada um 
representando um tipo de controle.

Instruções sobre o manuseio do robô com o botão Iniciar / Parar.

Instruções sobre o manuseio do robô com o controle remoto.

Instruções sobre como manipular o robô com o aplicativo Bluebot 
Robotics.

Instruções sobre como manipular o robô com o aplicativo Alexa.

Tabla 2 - Símbolos representando os diferentes tipos de controle
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Esta seção contém instruções de segurança para proteção contra o risco de 
ferimentos pessoais ou danos à propriedade. O não cumprimento destas 
instruções anulará a garantia.

1.1 Uso pretendido
O aspirador de pó robô Blaupunkt Bluebot XEASY destina-se a ser usado 
na limpeza de uma ampla variedade de pisos, como carpetes, pisos 
laminados, azulejos, etc. O robô não é adequado para tapetes com estacas 
altas. Neste material, o robô pode !car preso e incapaz de se mover.

O robô só pode ser operado usando o botão Iniciar / Parar na parte 
superior, o controle remoto, o aplicativo Bluebot Robotics e / ou através da 
função de controle de voz Alexa. Para usar o último recurso, você terá que 
comprar o Alexa separadamente.

O robô só pode ser usado com seus acessórios originais e para o uso 
doméstico pretendido. O robô não foi projetado para uso em ambientes de 
alta umidade, como banheiros. 

1.2 Segurança geral
• Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de oito anos de 

idade e pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas 
ou com falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas 
ou instruídas a usar o dispositivo com segurança e entender os perigos 
envolvidos.

• As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não 

brinquem com o aparelho.
• O robô deve ser usado em um ambiente com temperatura entre 0 ° C e 

40 ° C.
• Não use o robô em um ambiente úmido ou úmido (qualquer ambiente 

líquido), por exemplo. por exemplo, um banheiro ou uma lavanderia.
• Não use o produto se estiver dani!cado.
• Use apenas acessórios originais.
• Os reparos só podem ser realizados pela Blaupunkt Robotics ou por seus 

parceiros o!ciais autorizados.

1.3 Segurança do produto

1 AVISO! 

• As rodas giratórias e a escova de roletes do robô podem prender os 
dedos. Não toque nas rodas rotativas ou na escova de roletes enquanto 
o robô estiver funcionando.

• Uma bateria dani!cada ou com vazamento pode causar incêndio, 
explosão ou ferimentos pessoais. Nunca desmonte o compartimento da 
bateria. Não jogue a bateria no fogo, aqueça, esmague ou jogue. Caso o 
"uido da bateria entre em contato com a pele ou a roupa, limpe 
imediatamente com água limpa.

• Antes de usar, remova todos os objetos frágeis, cabos, roupas, papel, 
cabos soltos do chão e levante as cortinas do chão para evitar possíveis 
acidentes.

• Certi!que-se de que o robô não entre em contato com bitucas de 

1. SEGURANÇA
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cigarro, isqueiros, fósforos ou qualquer tipo de substância in"amável.
• Não coloque o robô em mesas, cadeiras, etc., pois poderá dani!cá-lo se 

ele cair.
• Não deixe uma cortina ou qualquer tipo de material de embrulho 

enrolar nas rodas motrizes.
• Não use o robô ao ar livre.
• Não exponha o robô à luz solar direta.
• Não use um robô coberto ou embrulhado.
• Não bloqueie os orifícios de ventilação do robô nem insira objetos neles.
• Não coloque o robô perto de uma fonte de calor.
• Não se sente no robô, não coloque ou conecte um objeto nele. 

1.4 Segurança elétrica

1 AVISO! 

• Em caso de superaquecimento durante o carregamento, pare de usar o 
robô imediatamente. Desligue o interruptor de energia e retire o 
adaptador do soquete.

• Um cabo de alimentação dani!cado pode causar choque elétrico, 
superaquecimento ou incêndio. Não destrua ou modi!que o cabo de 
alimentação ou dobre-o com muita força. Não aqueça o cabo. Não puxe 
pelo cabo "exível nem o pressione excessivamente com objetos 
pesados.

• A poeira nos terminais metálicos do plugue de energia pode causar 
choque elétrico, superaquecimento ou incêndio. Remova regularmente 
a poeira do plugue e da área circundante com um pano seco.

• Mãos molhadas podem conduzir acidentalmente a corrente elétrica do 
robô e causar um choque elétrico. Não toque no cabo de alimentação, 
plugue ou adaptador com as mãos molhadas.

• Carregar e alimentar o robô com componentes que não sejam peças 
originais podem causar choque elétrico, superaquecimento ou incêndio. 
Use apenas a bateria original, a base de carregamento e o adaptador de 
energia (adaptador do Reino Unido, modelo nº: GQ12-240060-AB; 
adaptador do tipo UE, modelo nº: GQ15-240060-AG).

• Um curto-circuito ocorre quando o pólo positivo (+) e o pólo negativo (-) 
da bateria estão conectados. Curtos-circuitos podem causar geração de 
calor em objetos de metal, incêndio ou explosões. Evite curtos-circuitos 
mantendo objetos de metal ou substâncias condutoras afastados dos 
pólos da bateria.

• Antes de carregar, veri!que se o adaptador e a tomada estão conectados 
corretamente.

• O adaptador deve usar uma tensão alternada de 100-240 VCA.
• Não use o adaptador de energia com um conversor CA.
• Perigo de incêndio e explosão
• Não ligue o robô em um ambiente in"amável e / ou combustível nem 

permita que ele entre nele.
• Não use o robô para limpar combustível ou substâncias altamente 

voláteis, como a gasolina.

1.5 Manutenção
• Nunca lave o corpo principal ou o dispositivo de carregamento. 
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Somente o recipiente de poeira e os !ltros (exceto os !ltros HEPA) 
podem ser lavados. Não lave outras partes deste robô. Quando seco, 
remonte o recipiente de poeira e os !ltros de volta ao corpo principal.

• Limpe a parte externa do robô com um pano macio. Se o robô estiver 
muito sujo, umedeça levemente o pano com água e uma solução 
neutra.

• Quando o recipiente de pó estiver cheio, esvazie-o antes do próximo 
uso.

• A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem 
supervisão.

1.6 Transporte e armazenamento
• Recomendamos que você mantenha a caixa original e os materiais de 

embalagem para transportar o robô para manutenção. Essa é a única 
maneira de proteger o robô com segurança contra danos durante o 
transporte. Se você descartar a caixa original e os materiais de 
embalagem, lembre-se de reciclar de maneira ecológica.

• Desligue o interruptor quando o robô não for usado por um longo 
período de tempo. O vazamento da bateria pode causar incêndio, 
ferimentos ou poluição ambiental. Desligue o adaptador e desconecte o 
plugue.

1.7 Reciclagem e disposição
• A bateria deve ser isolada com !ta adesiva quando removida para 

reciclagem ou descarte. O contato com outros metais pode causar 
aquecimento, explosão ou incêndio. Leve a bateria isolada a um centro 
de serviço com um revendedor autorizado para descarte. Como 
alternativa, descarte a bateria de acordo com as leis locais.

• Desligue o interruptor principal durante o transporte.
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2.1 Partes principais

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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Figura 1 - Partes principais

N.º Descrição

1 Botão Iniciar/Parar

2 Contentor de pó

3 Escova de sucção

4 Roda

5 Escova do lado esquerdo

6 Poste de carregamento

7 Tampa da bateria

8 Escova do lado direito

9 Interruptor de alimentação

10 Tomada de carregamento

Tabla 3 -  Partes principais
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2.2 Acessórios incluídos

Figura 2 - Acessórios incluídos

 

N.º Descrição

1 Estação de carregamento

2 Filtro HEPA de substituição

3 x4 escovas laterais (L = esquerda, R = direita)

4 Pilhas para controle remoto (2 unidades)

5 Escova de limpeza

6 Controle remoto

7 Tarja magnética

8 Adaptador de energia

Tabla 4 -  Acessórios incluídos
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2.3 Controle remoto N.º Descrição

1 Visor: mostra a hora, data, modos e informações.

2 HOME: Pressione este botão e o robô começará a carregar automaticamente.

3 ON/OFF: 
• Pressione este botão para colocar o robô no modo de espera quando 

estiver desligado.
• Pressione este botão para ativar o modo de limpeza automática quando 

o robô estiver no modo de espera.
• Pressione este botão para colocar o robô no modo de espera durante 

a limpeza.

4 Botões de direção: 
• No modo de espera: mova o robô para frente, para trás, esquerda ou 

direita.
• No modo de exibição: aumente ou diminua a hora e a data, de!nindo a 

hora ou a programação.

5 Max: Aumenta o poder de sucção.

6 Con!guração do relógio: pressione este botão para ajustar a hora.

7 • Modo de limpeza: alterne entre os diferentes modos de limpeza.
• MODO 1: Mancha
• MODO 2: Automático
• MODO 3: Borda
• MODO 4: Zig Zag

8 PLANO: Planeje um ciclo de limpeza.

Tabla 5 - Descrição do item do controle remoto
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2.4 Aplicação Bluebot Robotics

Figura 3 - Tela inicial e tela operacional

N.º Descrição

1 Indicador de nível da bateria.
2 Trabalho / Em espera / Carregamento / Carregamento concluído / Recarga 

automática / Erro / O#-line - O status do robô.
3 Iniciar / Pausar / Recarregar: inicie, pause ou recarregue o robô.
4 Robô - Vai para a tela inicial do robô.
5 Shopping: vai para a página da loja online e a assistência correspondente do 

seu robô.
6 Eu: mostra seu per!l, veja a Figura 4. Toque na roda dentada para ir para 

Con!gurações.
7 Adicionar dispositivo / Meu robô / manual: adicione um novo dispositivo, abra 

a visão geral dos dispositivos ou exiba o manual do usuário.
8 Toque nessa área para pular diretamente para a tela Operação.

9 Para cima/baixo e gire para a esquerda / gire para a direita: controle 
manualmente o movimento do robô.

10 Iniciar/Pausar: toque neste botão para ativar o modo de limpeza automática 
quando o robô estiver no modo de espera. Pressione este botão para colocar o 
robô no modo de espera durante a limpeza.

11 Operação: Toque neste botão para alterar o modo de limpeza (Auto / Zig Zag / 
Borda / Mancha).

12 Operação: abre a tela Operação do robô, veja a Figura 3.
13 Agendar - Abre a tela Agendamento do robô.
14 Opção - abre a tela Opções de robô. Aqui você pode alterar o nome, atualizar 

o !rmware, ativar/desativar os prompts de voz, abrir a lista de erros, limpar os 
dados do robô e veri!car o status e o nível da bateria.

15 Recarregar - toque neste botão para enviar o robô à estação de carregamento 
para recarregar.

Tabla 6 - Descrição dos elementos do aplicativo Bluebot Robotics

7

8

15

4 5 6 1312 14
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3
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• Toque na roda dentada no canto superior direito da tela "Eu" para abrir 
as "Con!gurações", consulte as Figuras 4 e 5. Em "Con!gurações", você 
pode:

• Ativar / desativar lembretes de noti!cação de erro
• Excluir cookies da memória do telefone
• Alterar idioma
• Veri!que a versão instalada do aplicativo
• Fechar Sessão

Figura 4 - Me Figura 5 - Con!gurações

2.5 Aplicação Alexa
Você pode controlar seu robô usando o recurso de controle de voz Alexa. 
Para usar o recurso de controle de voz Alexa, você deve baixar o aplicativo 
Bluebot Robotics da Amazon e ter uma conta na Amazon. Para mais 
informações, consulte a seção5.3.

2.6 Funções disponíveis por tipo de controle
Dependendo do tipo de controle usado, diferentes funções estão 
disponíveis.  
Tabela 7 mostra quais funções estão disponíveis para qual tipo de controle. 

Modos de limpeza

Mancha

Auto

Borda

Zig Zag

Ajustar programas de 
Limpeza Automática

N/A Na mesma 
hora todos 

os dias

Ajuste para 
horários 

diferentes a 
cada dia

N/A

Tabla 7 - Funções disponíveis por tipo de controle
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3.1 Desembalado da caixa
Desembale cuidadosamente o robô e remova todo o material de 
embalagem.

Veri!que se a embalagem contém todos os acessórios (consulte a Seção 
3.2). Se algum item estiver faltando, entre em contato com seu vendedor.

Recomendamos que você mantenha a caixa original e os materiais de 
embalagem, caso o robô precise ser devolvido para manutenção. Você 
só pode devolver o robô na caixa original e nos materiais de embalagem, 
caso contrário, a garantia expirará. Essa é a única maneira de proteger o 
robô com segurança contra danos durante o transporte. Se você descartar 
a caixa original e os materiais de embalagem, lembre-se de reciclar de 
maneira ecológica.

3.2 Montagem dos pincéis
Coloque as escovas laterais como mostra a Figura 6. 
As escovas laterais são indicadas com "L" (esquerda) e "R" (direita). Veri!que 
se a marca L/R na escova lateral corresponde à marca L/R na base do robô.

Figura 6 - Montagem dos pincéis

3. PRIMEROS PASSOS
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3.3 Instalação da estação de carga

 1 CUIDADO! 

1. Não coloque a estação de carregamento a 120 cm de uma escada.
2. 
3. Para colocar a estação de carregamento na área desejada:
4. Coloque a estação de carregamento em uma superfície rígida e 

equilibrada, contra a parede ou outro objeto !xo, para evitar que 
escorregue.

5. Veri!que se o robô tem passagem livre para retornar ao !nal de um 
ciclo de limpeza.

6. Se possível, !xe a estação de carregamento na parede, seguindo estas 
etapas:

7. Veri!que se a parede é !rme, lisa, limpa e sem poeira para garantir uma 
!xação segura.

8. Retire a película protetora da parte de trás.
9. Pressione a estação de carregamento contra a parede.
10. Nota: A !ta adesiva pode ser removida e reutilizada.
11. Conecte a estação de carregamento à rede elétrica, consulte a Figura 7. 

A estação de carregamento exibirá uma luz azul constante de energia. 
A Figura 8 mostra um exemplo de uma possível distribuição.

Figura 7 - Conexão da estação de carregamento à fonte de alimentação

Figura 8 - Exemplo de possível posicionamento da estação de carregamento
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Colocar as tiras magnéticas

Coloque a tarja magnética no chão para impedir que o robô colida com 
objetos.

O robô detectará a faixa magnética e seguirá o outro caminho. A Figura 9 
mostra exemplos de como você pode usar faixas magnéticas.

Figura 9 - Uso de bandas magnéticas

3.4 Carregamento do robô

NOTA

• Antes do primeiro uso, veri!que se o robô foi carregado por 12 horas.
• Existem duas maneiras de carregar o robô:
• Na estação de carregamento, consulte a Figura 10. A luz de energia da 

estação de carregamento acenderá quando o carregamento estiver em 
andamento.

• Com o adaptador de energia diretamente conectado ao robô. Para fazer 
isso, insira o adaptador no robô e conecte a outra extremidade a um 
soquete, consulte Figura 11.

Figura 10 - Carregando o robô com a estação de carregamento
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Figura 11 - Carregue o robô diretamente com o adaptador de energia

NOTA

• Geralmente, leva cerca de 4 horas para carregar completamente a 
bateria.

• Quando totalmente carregada, a luz do robô !cará azul e o robô emitirá
• 5 bips curtos.
• Quando a carga da bateria estiver baixa, a luz do robô !cará vermelha e 

o robô emitirá 4 bipes curtos.  

3.5 Inserir as pilhas no controle remoto
Remova a tampa e insira as baterias no controle remoto (veja a Figura 12). 
Recoloque a tampa do compartimento da bateria. 

Figura 12 - Inserir as pilhas no controle remoto
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3.6 Ajuste da hora
12. De!na a hora com o controle remoto como este:
13. Pressione o botão CLK no controle remoto e mantenha-o pressionado 

por 3 segundos. Os números das horas piscarão no visor do controle 
remoto.

14. Pressione os botões direcionais Para cima ou Para baixo para ajustar a 
hora.

15. Pressione o botão de direção direita para con!rmar.
16. Os números dos minutos agora piscarão.
17. Pressione os botões direcionais Para cima ou Para baixo para ajustar os 

minutos.
18. Pressione o botão de direção direita para con!rmar.
19. O dia de!nido irá piscar.
20. Pressione os botões de direção Esquerda ou Direita para ajustar o dia.
21. Pressione o botão CLK para con!rmar.

NOTA

A função Hora atual no controle remoto é apenas para exibir a hora e não 
re"ete ou interfere no horário de limpeza programado.

3.7 Instalação da aplicação Bluebot Robotics no seu telefone

NOTA

22. Veri!que se o seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi.
23. Passe o dedo na tela para atualizar os dados.
24. Faça o download do aplicativo Bluebot Robotics no seu celular a partir 

do Google Play ou Apple Store.
25. Instale o aplicativo Bluebot Robotics no seu celular.
26. Entre se você já possui uma conta ou se registra. Para se registrar, digite 

um nome de usuário, seu email e uma senha.
 
Agora você pode conectar o aplicativo Bluebot Robotics ao seu robô.  
Veja a seção 4.9.

3.8 Conexão da aplicação Bluebot Robotics ao seu robô

NOTA

27. Veri!que se o seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi. Veri!que 
se o seu celular está conectado a 2,4 Ghz. O aplicativo não funciona se 
você estiver conectado a 5 Ghz.

28. Vá para a tela inicial e toque no botão "+".
29. Selecione "Adicionar dispositivo".
30. Selecione BluebotXE, veja a Figura 13.
31. Adicionar dispositivo
32. Vinculando o robô
33. Veri!que se o interruptor do robô está na posição ON.
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(Pressione o botão Iniciar / Parar se o robô estiver limpando ou 
desligando no momento).

35. Pressione e segure o botão START / STOP no robô por 3 segundos. O 
WiFi do robô é ativado e a luz do botão pisca em azul.

36. Toque em "Rede!nir" no aplicativo.
37. O aplicativo segue a tela "Con!g família Wi!" e mostra a rede Wi-Fi à 

qual seu telefone celular se conecta.
38. Digite a senha do WiFi da rede WiFi exibida e toque em "Next".
39. Segure seu telefone celular próximo ao seu robô.

34. Veri!que se o robô está no modo de espera. 

40. Toque em "Conecte o Wi! do robô". O aplicativo vai para a tela de 
seleção WiFi do seu celular.

41. Selecione "blaupunkt_BB .." na lista de redes Wi-Fi disponíveis. Aguarde 
até o seu telefone móvel se conectar com sucesso.

42. Volte para o aplicativo. A mensagem pop-up "Vinculando o robô, 
aguarde ..." será exibida, consulte a Figura 14.

43. Aguarde até que o pop-up desapareça e o Bluebot Robotics apareça no 
aplicativo. A luz do botão no robô está continuamente acesa.

44. Seu robô agora está conectado ao aplicativo Bluebot Robotics e 
efetuou login com êxito no servidor em nuvem.

45. Agora você pode controlar seu robô a partir do aplicativo. Para mais 
informações, consulte as seções 5.2 e 6.2.

46. Se você não conseguir conectar, a luz do botão piscará em vermelho 
quatro vezes. Por favor, tente as seguintes soluções:

47. Veri!que se o Wi-Fi doméstico está funcionando corretamente e se o 
telefone está conectado a ele.

48. Desligue o robô, aguarde 5 minutos e tente adicionar o robô 
novamente.

49. Coloque o robô mais perto do roteador WiFi em sua casa e tente 
adicioná-lo novamente.

50. Quando conectado ao WiFi "blaupunkt_BB ..", seu telefone pode solicitar 
que você mude para outra rede Wi-Fi porque o WiFi "blaupunkt_BB .." 
não pode acessar a Internet. Veri!que se você optou por permanecer 
conectado à rede Wi-Fi "blaupunkt_BB ..".
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3.9 Instalação da Alexa
Você pode controlar seu robô usando o recurso de controle de voz Alexa. 
Para usar o recurso de controle de voz Alexa, você deve baixar o aplicativo 
Bluebot Robotics da Amazon e ter uma conta na Amazon. 

NOTA
O aplicativo está sujeito a alterações. Visite nosso site para obter o manual 
completo do aplicativo Bluebot Robotics da Amazon.

Veri!que se o seu robô está conectado ao aplicativo Bluebot Robotics (iOS 
ou Android) e se o robô está online. Veja a seção 4.9.

Faça login na sua conta Amazon.

Entre na página inicial do Alexa Skill.

Procure por "Bluebot Robotics".

Clique no botão Ativar.

Digite sua conta do aplicativo Bluebot Robotics e digite sua senha para 
vincular ao Alexa Skill.

Se vinculado com sucesso, o visor exibirá 'BluebotXE foi vinculado com 
sucesso'. Agora você pode começar a usar o recurso de controle de voz.
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4.1 Antes de iniciar o robô
Antes de iniciar o robô, veri!que se:

• A área foi preparada (consulte as seções 4.3 e 4.4).
• Que o robô foi carregado (consulte a seção 4.5).
• Todos os objetos frágeis e cordas, roupas, papel e cabos soltos foram 

removidos do ambiente do piso.
• Que todas as cortinas sejam levantadas do chão para evitar possíveis 

acidentes.
• Veri!que se o interruptor está ligado.
• Coloque o robô na estação de carregamento.

4.2 Uso del robot

Mancha N/A Pressione 
MODE no 
controle 
remoto duas 
vezes. Escolha o 
modo 1.

Clique em 
OPERAÇÃO. 
Selecione SPOT.

PORTUGUÊS: Alexa, 
peça ao Bluebot para 
iniciar a limpeza da área
ALEMÃO: Alexa, estrela 
do Spot-Reinigung mit 
Bluebot

Auto Pressione o 
botão Iniciar 
/ Parar (uma 
ou duas 
vezes) *

Pressione o 
botão ON / OFF 
(uma ou duas 
vezes) *
ou selecione o 
Modo 2.

Clique em 
INICIAR **
ou em 
OPERAÇÃO e 
selecione AUTO.

PORTUGUÊS: Alexa, 
peça ao Bluebot para 
começar a limpar
ALEMÃO: Alexa, starte 
Reinigung mit Bluebot

Borda N/A Pressione 
MODE no con-
trole remoto. 
Escolha o 
modo 3.

Clique em 
OPERAÇÃO. Se-
lecione EDGE.

INGLÉS: Alexa, peça ao 
Bluebot para iniciar a 
limpeza das bordas
ALEMÁN: Alexa, starte 
Rand-Reinigung mit 
Bluebot

Zig Zag N/A Pressione 
MODE no con-
trole remoto. 
Escolha o 
modo 4.

Clique em 
OPERAÇÃO. 
Selecione 
ZIGZAG.

PORTUGUÊS: Alexa, 
peça ao Bluebot para 
iniciar a limpeza em 
zigue-zague
ALEMÃO: Alexa, starte 
Zig-zag-Reinigung mit 
Bluebot

4. FUNCIONAMENTO
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Enviar 
para a 
estação 
de carre-
gamento

N/A Pressione 
HOME

Pressione em 
"Re-charge" 
na tela de 
operação.

PORTUGUÊS: Alexa, 
peça ao Bluebot para 
começar a cobrar
ALEMÃO: Alexa, lade 
den Bluebot auf

* Dependendo do estado do robô
** Funciona apenas quando o robô está no modo de espera

Tabla 8 -  Ativação dos modos de limpeza explicados para diferentes tipos de 
controle

4.3 Usando o recurso de controle de voz Alexa

NOTA

O aplicativo está sujeito a alterações. Visite nosso site para obter o manual 
completo do aplicativo Bluebot Robotics da Amazon.

Antes de tudo, veri!que se o aplicativo está instalado corretamente 
(consulte a seção 4.10). Depois que os aplicativos são instalados e 
conectados, você pode controlar seu robô usando o recurso de controle de 
voz Alexa. As seguintes instruções estão disponíveis: 

Faça os seguintes pedidos em inglês:
Alexa, ask Bluebot to start cleaning
Alexa, ask Bluebot to stop cleaning
Alexa, ask Bluebot to start spot cleaning
Alexa, ask Bluebot to start auto cleaning
Alexa, ask Bluebot to start edge cleaning
Alexa, ask Bluebot to start zigzag cleaning
Alexa, ask Bluebot to start charging
Alexa, ask Bluebot for his status

Faça as seguintes ordens em alemão:
Alexa ,sage Bluebot starte die Reinigung
Alexa, sage Bluebot beende die Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Spot-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Auto-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Rand-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Zig-Zag-Reinigung
Alexa, sage Bluebot starte Au"adung
Alexa, frage Bluebot wie ist der Status von
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Você pode programar o robô para iniciar a limpeza no modo de limpeza 
automática na hora que desejar.

• O controle remoto permite que você de!na uma hora de início a ser 
aplicada todos os dias, consulte a seção 6.1

• O aplicativo Bluebot Robotics permite que você de!na uma hora de 
início diferente para cada dia da semana, consulte 6.2

5.1 Programação de robôs com controle remoto 
51. Use o botão PLAN no controle remoto para programar um ciclo de 

limpeza. Os intervalos de tempo são usados   para con!gurar um 
agendamento.

52. Por exemplo: Se o horário atual for 8:00 e o número de con!guração do 
controle remoto for 01:00, o robô começará a operar 1 hora depois, o 
que signi!ca que 9:00 foi de!nido como hora de limpeza programada. 
Agora, o robô iniciará o ciclo de limpeza automaticamente às 9h todos 
os dias.

53. NOTA
54. O intervalo de tempo usado é de 30 minutos.
55. Veri!que se o robô está no modo de espera ou de carregamento.
56. Pressione PLAN no controle remoto e mantenha-o pressionado por 3 

segundos para entrar na programação. Os números das horas piscarão.
57. Pressione os botões direcionais Para cima ou Para baixo para alterar a 

hora.
58. Pressione o botão Direção direita para passar para de!nir os números 

dos minutos.
59. Pressione os botões direcionais Para cima ou Para baixo para alterar os 

minutos.
60. Pressione o botão ON / OFF no controle remoto enquanto aponta para 

o robô. Você ouvirá um sinal acústico do robô. Seu robô iniciará o ciclo 
de limpeza todos os dias no horário de!nido.

61. 
62. Se necessário, você pode veri!car se o robô já foi con!gurado. 

Pressione o botão PLAN e você ouvirá um sinal acústico do robô.
63. Para remover uma agenda:
64. Siga as etapas descritas acima e de!na o intervalo de tempo para 00:00.
65. Agora, o agendamento foi removido.

5. PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS
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5.2 Programação de robôs com o aplicativo Bluebot Robotics
Use o aplicativo Bluebot Robotics para agendar um ciclo de limpeza. Você 
pode planejar um horário de início diferente para cada dia.

1. Clique em "Schedule".
2. Toque em um dia
3. De!na a hora de início da limpeza.
4. Presione "Submit" para salvar a con!guração. Você ouvirá um sinal 

acústico do robô. No dia e horário de!nidos, seu robô começará o ciclo 
de limpeza.

 
Para limpar uma con!guração programada, faça o seguinte:

1. Clique em um dia.
2. Clique em "Delete".
3. Clique em "Con!rm" para limpar a con!guração programada.
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6.1 Programa de manutenção
Por favor, observe o seguinte:

Por motivos de manutenção, recomendamos realizar veri!cações de rotina 
após cada uso. Para substituições de: 

• FILTRO HEPA: com uso normal, substitua por um novo !ltro a cada 6 
meses.

• ESCOVA LATERAL: com o uso normal, substitua por uma nova escova a 
cada 6 meses.

• FILTRO PRIMÁRIO: com o uso normal, substitua por um novo !ltro a cada 
2 anos.

NOTA

Las indicaciones de arriba son solo una referencia. Son los intervalos de 
sustitución recomendados para garantizar óptimos resultados, aunque 
podría no ser absolutamente necesario seguir tales intervalos. Los usuarios 
pueden decidir sustituir estas partes después de uno o dos años o incluso 
más tarde. De todas formas, recomendamos sustituir algunas partes de 
forma periódica, especialmente en el caso de un uso intenso del robot.

Atividade Após cada 
uso

Semanal

Limpe o exterior do robô e as rodas com um pano 
macio

 

Limpe o recipiente de poeira e os !ltros  

Limpe as escovas laterais com um pano macio  

Limpe os pólos de carregamento com um pano 
macio

Limpe a estação de carregamento com um pano 
macio

 

Limpe o bico de sucção da escova e o canal de 
sucção (a escova rolante pode ser lavada com água)

 

Limpe a !ta magnética com um pano macio  

 1 ADVERTÊNCIA
Antes de executar a manutenção, sempre veri!que se a energia 
está desligada e se o robô não está no modo de espera ou de 
suspensão.

6. MANUTENÇÃO
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6.2  Limpar o recipiente de poeira e os 
!ltros

 
Para limpar o recipiente de poeira e os !ltros, 
faça o seguinte:

1. Veri!que se o robô está desligado.

2. Pressione o botão de liberação e remova o 
recipiente de poeira do robô.

3. Abra o recipiente de pó.

4. Retire o !ltro primário.

5. Retire o !ltro HEPA.

6. Esvazie o recipiente do pó.
7. Lave o recipiente de poeira e o !ltro 

primário com água e limpe o !ltro HEPA 
com uma escova. Deixe o !ltro primário 
secar ao ar.

 1 CUIDADO

Não seque o !ltro primário ou o !ltro HEPA sob 
luz solar direta.

8. Coloque o !ltro primário e o !ltro HEPA no 
recipiente de poeira. Veri!que se o !ltro 
primário está completamente seco.

9. Coloque o recipiente de poeira no robô.
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6.3 Limpando o bico de sucção da escova e o canal de sucção
1. Veri!que se o robô está desligado.
2. Remova e remova o kit de escova com rolo e limpe-o com um pano 

macio ou uma ferramenta de limpeza. A escova de rolo pode ser lavada 
com água.

3. Limpe o canal de sucção e o sensor de poeira com um pano macio ou 
uma ferramenta de limpeza.

1 CUIDADO! 
Não deixe os sensores se molharem. Isso pode dani!car permanentemente o 
robô.

6.4 Substituição da bateria
Você pode solicitar uma nova bateria na loja online da Blaupunkt Robotics.

Para substituir a bateria, faça o seguinte:

1.  Remova os parafusos da tampa da bateria (veja a Figura 1; Pos. 7) com 
uma chave de fenda.

2.  Retire a tampa da bateria.
3.  Segure a !ta isolante nos dois lados da bateria e levante a bateria.
4.  Desconecte o conector do cabo que conecta a bateria e o robô.

Para maior duração da bateria, recomendamos o seguinte:

• Se o robô não for utilizado por um longo período de tempo, carregue 
totalmente a bateria antes do uso, desconecte a energia, retire a bateria 
e guarde-a em local seco e fresco.

• Se o robô não for usado por mais de três meses, carregue-o por 12 
horas, desligue a energia, remova a bateria e guarde-a em um local 
fresco e seco.
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7.1 Indicadores de robô

N.º Descrição Cor da Luz Comportamento da Luz Som

1 Modo de espera Azul Modo de respiração Nenhuma

2 Modo de 
funcionamento

Azul Fixo Nenhuma

3 Modo de 
acoplamento

Roxo Fixo Nenhuma

4 Em carga Rosa Modo de respiração Nenhuma

5 Carga completa Azul Fixo 5 bips

6 Programa 
con!rmado

Rosa Fixo (2 segundos) 1 bips

7 Programa cancelado Rosa Piscando (2 segundos) 1 bip

8 Bateria baixa Roxo Fixo 4 bips

9 O interruptor está 
desligado

Rosa Piscando 1 bip

10 Falha no pára-
choques

Azul 
Rojo

Emite um "ash
Emite dois "ashs

1 bip

11 Sensor de detecção 
de escada ou falha 
na roda

Azul
Roxo

Emite dois "ashs
Emite dois "ashs

1 bip

12 Roda 
sobrecarregada

Azul
Roxo

Emite um "ash
Emite tres destellos

1 bip

13 Escova rolante 
sobrecarregada

Azul
Roxo

Emite dois "ashs
Emite um "ash

1 bip

14 Escova lateral 
sobrecarregada

Azul
Roxo

Emite um "ash
Emite um "ash

1 bip

15 Modo de suspensão Nenhuma Nenhuma luz 2 bips

16 Robô ativado Nenhuma Nenhuma luz 3 bips

7.2 Noti!cação de erro do aplicativo Bluebot Robotics
O aplicativo Bluebot Robotics exibirá uma noti!cação quando o robô apre-
sentar um erro. Pressione Sim para abrir a tela "Detalhes do erro".

A tela "Detalhes do erro" mostra a causa e a solução possível. Pressione 
"Pesquisar aspirador de pó robô" e o robô emitirá um sinal acústico para 
revelar sua localização.

7.3 Contacto
Para mais informações ou assistência, entre em contato com:

 support.blaupunktrobotics.eu
 +31 (0)88 566 77 00
 support@blaupunktrobotics.eu 

 
Também temos um bate-papo ao vivo em nosso site!

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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O signi!cado do símbolo no material, seus acessórios ou 
embalagem indica que este produto não deve ser tratado 
como lixo doméstico. Descarte este equipamento no ponto 
de coleta para reciclagem de lixo elétrico e eletrônico em 
sua área. Na União Europeia e em outros países europeus, 
existem sistemas de coleta seletiva para produtos elétricos 

e eletrônicos usados. Ao garantir o descarte adequado desses produtos, 
você ajudará a evitar riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde humana 
que poderiam ser causados   pelo manuseio inadequado dos resíduos 
desses produtos. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos 
naturais. Portanto, não descarte seu equipamento elétrico e eletrônico 
antigo com o lixo doméstico.

Não descarte as baterias junto com o lixo doméstico, mas leve-as para um 
local de reciclagem de baterias.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, 
entre em contato com o centro de serviço de coleta mais próximo ou com 
o estabelecimento onde você comprou o produto.

8. ELIMINACIÓN
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código do produto BPK-VCBB1XE

Dimensões 330 $ 78 mm

Peso 2,38 kg

Tensão 100-240 V

Potência Hasta 30 W

Nível de ruído <55 dB

Tipo de !ltro HEPA y !ltro de membrana

Bateria 2150 mAh ion litio

Tempo de funcionamento 120 minutos

Aplicação Bluebot Robotics iOS 8.0 o superior
Android 5.0 o superior

Conexão WiFi 2.4 Ghz

Função de controle por voz Alexa

Distância de "exibilidade da roda 25 mm

Área de limpeza Hasta 120 m2

Tempo de carga 240 minutos

Capacidade do recipiente de 
poeira

0,5 l


