
Veiligheidsvoorschriften 
Voordat u dit product gebruikt moet u de volgende veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig doorlezen en 
alle vaste veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Bewaar deze aanwijzingen op een veilige plek.
Elke handeling die afwijkt van deze handleiding kan schade aan dit product veroorzaken.

0Opmerking: 
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AWaarschuwing: 
1. Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadbare batterij en laadstation die specifiek zijn 

voorzien door de fabrikant. Niet-oplaadbare batterijen zijn strikt verboden. Raadpleeg 

"Productparameters" op pagina 18 voor informatie m.b.t. batterijspecificatie.

2. Gebruik het product niet in een omgeving met open vuur of breekbare voorwerpen.

3. Gebruik het product niet in extreem warme (boven 40) of extreem koude (onder 0 ) 
omgevingen.

4. Zorg ervoor dat haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen van personen niet in 

contact kunnen komen met de opening en werkende onderdelen van het product.

5. Gebruik het product niet op een natte ondergrond.

6. Zorg ervoor dat het product geen voorwerpen zoals stenen en papierafval kan 

verzamelen omdat dit er mogelijk voor kan zorgen dat het product verstopt raakt.

7. Zorg ervoor dat het product geen ontvlambare substanties kan verzamelen (zoals 

benzine, toner).  Gebruik het product niet om oppervlakken met brandbare voorwerpen 

te reinigen.

8. Zorg ervoor dat het product geen brandende voorwerpen kan verzamelen zoals 

sigaretten, lucifers, as en andere voorwerpen die brand kunnen veroorzaken.

9. Plaats geen voorwerpen op de zuigopening en gebruik het product niet als de 

aanzuigpoort geblokkeerd is. Controleer of de luchtaanzuiging correct werkt door een 

klein voorwerp zoals stof, een watje, haar, etc. bij de aanzuigopening te plaatsen.

10.Gebruik de stroomkabel zorgvuldig om schade te voorkomen. Gebruik de stroomkabel 

niet om het product of het laadstation van het product te slepen of te trekken. Gebruik 

de stroomkabel niet als handvat. Klem de stroomkabel niet in de deur. Trek de 

stroomkabel niet om hoeken heen. Zorg ervoor dat het product niet in bedrijf is op de 

stroomkabel, de stroomkabel moet ver weg van de warmtebron worden geplaatst.

11.Gebruik geen beschadigd laadstation.

12.Zelfs als het product ernstig beschadigd is, is verbranden van het product verboden 

omdat dit mogelijk kan leiden tot het ontploffen van de batterij van het product.
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1. Alleen geautoriseerde technici kunnen dit product demonteren. Het wordt niet aanbevolen om 

dit product zelf te demonteren.

2. De product kan alleen worden gebruikt met de door de fabriek geleverde voedingsadapter. Bij 

gebruik van andere adapters kan het product schade veroorzaken.

3. Raak kabels, stopcontacten of voedingsadapters niet aan als uw handen nat zijn.

4. Voorkom contact van materiaal of lichaamsdelen met de aandrijfwielen van het product.

5. Plaats dit product niet in de buurt van sigaretten(peuken), aanstekers of andere smeulende 

voorwerpen.

6. Reinig het product na opladen.

7. Buig de kabels niet overmatig en plaats geen zware en scherpe voorwerpen op de machine.

8. Dit product is een huishoudelijk product voor gebruik binnenshuis en mag niet buiten worden 

gebruikt.

9. Ga niet op het product zitten.

10.Gebruik dit product niet in een natte omgeving (zoals een badkamer).

11.Voordat u dit product gebruikt moet u alle kwetsbare voorwerpen (zoals glazen, lampen, etc.) 

van de grond wegnemen alsmede voorwerpen (zoals kabels, papier, gordijnen) die vast 

kunnen komen te zitten in de zijborstels en de luchtaanzuiging.

12.Plaats dit product niet op een plek waar het gemakkelijk vanaf kan vallen (zoals op een bureau 

of een stoel).

13.Controleer voor gebruik zorgvuldig of de voedingsadapter in het stopcontact zit, anders kan de 

batterij worden beschadigd.

14.Om struikelen te voorkomen moet u andere personen in huis informeren als het product in 

bedrijf is.

15.Leeg het stofreservoir voor elk gebruik, met name als het stofreservoir vol is.

16.Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 tot 40 graden Celsius.

17.Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen.

18.Voordat u de machine wegdoet moet u de batterij verwijderen.

19.Schakel de stroomtoevoer uit voordat u de batterij verwijdert.

20.Recycle verwijderde batterijen op een veilige manier.



Productsamenstelling / Verpakkingsinhoud 

Robot 

Staubbox 

Adapter 

Laadstation 

Dweildoek 

lnstruction 

manual 

Handleiding 
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Afstandsbediening (incl. batterijen x2) 

Reinigingsborstel 

HEPA-filter 

Watertank 

  Zijborstels x2 



Productsamenstelling / Naam onderdeel 

Voorkant robot 

Omnidirectional Lens 

Stofreservoir/Water tank knop 
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Sensor 

Zijborstels 

Aandrijfwiel 

Stofreservoir 

Polen voor opladen 

Universeel wiel 

Batterij 

Hoofdborstel 
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Achterkant robot 

Start/Pauze-knop 

Hoofdafdekking



Stofreservoir 

Metalen plaat 
stofreservoir 

lllll-- - - - -- Zij afdekking stofreservoir 

Hoogrendements deksel 

Watertank en dweildoek 
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Automatische schoonmaak modus 

Start/ Pause 

Tijdsschema instellingsknop 

indicatorlampje 

DcPlug 

Polen voor opladen 

Scherm 

Modus wijziging 

"Richting"-knop 

Instellen klok 

- ----i-- - - - -Opladen 

Primaire filterzeef

Hoogrendements filter

Stofreservoir/watertank geleidende plaat 

Dweildoek

Watertank 

Afstandsbediening

Laadstation



Productgebruik / Voorbereiding
Verwijder bescherming
Voor gebruik van de robot moet de beschermende strip op de robot en de beschermende folie op het laadstation worden verwijderd.

Verwijder de beschermende strip 
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Productgebruik / Robot opladen
1. Plaatsen en opladen: Plaats het laadstation tegen de wand en op een vlakke 

ondergrond. Binnen een bereik van 0,5 m aan de linker- en rechterkant en 1,5 
m aan de voorkant mogen geen voorwerpen worden geplaatst. 

2.  Sluit aan op de stroomtoevoer.
3. Plaatsen van de zijborstels: Plaats de zijborstels in overeenstemming met de linker

en rechter indicatoren (L/R).
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4. Opladen: Plaats de robot op het laadstation om op te laden. Tijdens het opladen
knippert het indicatorlampje . Na het opladen blijft het lampje branden. De laadtijd is 
ongeveer 5 uur.

Tijdens het reinigingsproces schakelt de robot automatisch naar de modus 
"Opladen" als de batterij bijna leeg is en gaat automatisch naar het 
laadstation om op te laden. U kunt de robot ook het commando geven om 
te schakelen naar de modus "Opladen" met de knop "Opladen" � op de 
afstandsbediening.

OBij het opladen moet u op het volgende letten: 

1. Het laadstation kan niet worden gebruikt in omgevingen met een sterke 
weerspiegeling zoals direct zonlicht en spiegels in de directe omgeving. Als er 
voorwerpen met sterke weerspiegeling zijn moet u deze 7 cm vanaf het onderste 
punt afdekken.

2. Om ervoor te zorgen dat de robot volledig werkt, moet u deze helemaal opladen voor 
gebruik. De laadtijd is ongeveer 5 uur.

3. Tijdens het opladen mag de watertank niet zijn aangebracht voor het waarborgen 
van de veiligheid van het opladen en het voorkomen van beschadiging van de vloer 
door natte lappen.



Productgebruik / Start reiniging

In overeenstemming met verschillende reinigingsbehoeften heeft dit product 
verschillende reinigingsmodi waaruit u kunt kiezen. U kunt de verschillende 
reinigingsmodi starten via de robot, de afstandsbediening of de app. 

Automatisch reinigen 

Betreffend scenario: De meest gebruikte reinigingsmethode is de robot die een 
boogvormig pad neemt voor de planning en reiniging van het gehele huis in 
overeenstemming met de daadwerkelijke huisomgeving.
Methode instellen: In uitgeschakelde toestand moet u de Start/Pauze-knop ingedrukt 
houden. Als het indicatorlampje van de robot brandt, geeft het aan dat de robot is 
ingeschakeld. Als de knop kortstondig wordt ingedrukt of als u de knop @ voor 
automatisch reinigen op de afstandsbediening indrukt, begint de robot met de 
automatische reiniging.
Om naar de super aanzuigingsmodus te gaan, moet u de nog een keer indrukken. 
@ 
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Reiniging van één kamer:

Betreffend scenario: Gebruikt voor de reiniging van één kamer

Methode instellen: Klik op de knop "Modusselectie" op de afstandsbediening om de 
modus Reiniging van één kamer te selecteren en de reiniging van één kamer te starten. 

Herinnering: Als één kamer moet worden gereinigd, moet u de deur sluiten en voert de 
robot gecentraliseerde reiniging in de kamer uit.

Als deze kamer geen laadstation heeft, keert de robot na reiniging terug naar het 
startpunt.

De modus Reiniging van één kamer is altijd in super aanzuigingsmodus.

Reiniging van randen

Betreffend scenario: Voor de reiniging van hoeken reinigt de robot langs 
omtrek van vaste objecten (zoals wanden) en keert terug naar het laadstation 
als de reiniging van randen is afgerond.

Methode instellen: Klik op de knop "Modusselectie" @ op de afstandsbediening 
om de modus Reiniging van randen te selecteren om de reiniging van randen te starten.

Handmatige bediening 

Van toepassing zijnde scenario: Geschikt voor handmatige reiniging.

Methode instellen: Klik op de "Richting"-knop ❖ ,op de afstandsbediening om de 

robot voorwaarts of achterwaarts te bewegen of om te draaien, etc.
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Productgebruik / Pauzeren, starten en uitschakelen

Pauzeren: Tijdens het bedrijf van de robot moet de Start/Pauze-knop op de robot of de "Pauze"-knop op de afstandsbediening 0 worden 

ingedrukt om het bedrijf van de robot te pauzeren. 
Starten: Als het bedrijf van de robot meer dan tien minuten wordt gestopt, schakelt de robot automatisch naar de slaapmodus (alle lampjes van de robot zijn uit). U kunt de robot wekken 
door eerst de Start/Pauze-knop van de robot in te drukken; vervolgens nog een keer op de knop van de robot of op andere knoppen op de afstandsbediening en in de app te klikken om 
opnieuw op te starten.
Uitschakelen: Nadat het bedrijf van de robot is gestopt moet de Start/Pauze-knop van de robot langere tijd worden ingedrukt. Als het indicatorlampje van de robot uit is, geeft het aan dat 
de robot is uitgeschakeld.

*Advies: nadat het bedrijf van de robot is gestopt moet deze niet worden uitgeschakeld maar in de oplaadstatus worden gehouden om de volgende keer beter te presteren.

Productgebruik / Instelling tijdsplanning

Instellingen planning: Druk kort op de knop "Planning" (!) op de afstandsbediening om de tijdsplanning van de robot in te stellen.
Nadat u de tijdsplanning hebt ingesteld start de robot automatisch met reinigen op de geplande tijd.
PS: Voor het instellen van de planning moet u de robottijd instellen via de knop "Tijdsinstelling" @  op de afstandsbediening. 
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Productgebruik / Gebruik watertank 

Gebruik de dweilfunctie niet op tapijt.

Na het dweilen van de vloer moet de watertank telkens worden geleegd en moet het dweildoek worden verwijderd.

Water vullen 

Dweildoek plaatsen 
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De watertank plaatsen  

Dweilen van de vloer starten
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Onderhoud van onderdelen / Stofreservoir 

A. Druk op de knop van het stofreservoir om het stofreservoir weg te nemen C. Stofreservoir legen

� 

B. Open de zijafdekking van het stofreservoir D. Open het deksel van het hoogrendementsfilter
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E. Neem het hoogrendementsfilter en de hoofdfilter weg. Tik voorzichtig op het

hoogrendementsfilter om stof te verwijderen.

Let op: Reinig het hoogrendementsfilter niet met water

F. Spoel het hoofdfilter

dr� 
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G. Het stofreservoir kan worden gereinigd met een theedoek.

Let op: Was het stofreservoir niet met water.
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H. Droog het stofreservoir en de filters met lucht; houd ze droog om de levensduur te behouden.

Aanbeveling: was het hoofdfilter na ca. 15-30 dagen gebruik met water. 

De maximale levensduur van het hoogrendementsfilter is 3 maanden.

I. Plaats het hoofdfilter en het hoogrendementsfilter terug in het stofreservoir.
Let op:   1. Voor het plaatsen van de filter moet u er zeker van zijn dat het hoogrendementsfilter en het hoofdfilter droog zijn. 

2. Stel het hoogrendementsfilter en hoofdfilter niet bloot aan direct zonlicht..

J. Sluit de afdekking van het stofreservoir en plaats het stofreservoir in de robot.
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Onderhoud van onderdelen / Watertank en dweildoek

A.Verwijder de watertank D.Spoel doek 

B.Verwijder de dweildoek E.Drogen met lucht 

C.Leeg de watertank F.Laat de watertank drogen of droog deze met lucht 
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Onderhoud van onderdelen / Hoofdborstel en zijborstel 

A. Open de afdekking van de hoofdborstel

B. Verwijder de stang van de hoofdborstel
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C. Breng verwijderingsgereedschap in

D. Hoofdborstel reinigen



Onderhoud van onderdelen / Pennen laadstation, bovenaanzichtsensor, aandrijfwiel en universeel wiel 

Let op: De binnenzijde van de pennen van het laadstation, de bovenaanzichtsensor en de bumper bevatten allemaal gevoelige elektrische onderdelen. Gebruik altijd een 

droge theedoek tijdens het reinigen! Gebruik geen natte doeken om schade door binnendringend water te voorkomen.

Reinig de pennen van het laadstation 

Reinig de bovenaanzichtsensor
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Reinig aandrijfwielen en universeel wiel

Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, moet het helemaal opladen en 

uitschakelen voordat u het opbergt. De robot moet elke 3 maanden van stroom worden 

voorzien om de levensduur van de batterij te behouden. Als de batterij ontladen of 

lange tijd niet gebruikt is, kan het product mogelijk niet worden opgeladen. Neem 

contact met ons op voor aftersales-onderhoud en demonteer het product niet zelf. 
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Probleemoplossing

Nr. Bericht

Wielen van de grond 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Stofreservoir niet geplaatst

Batterijdefect

Controleer of het wiel klemt

Controleer of de voorkant van de 

robot klemt 

Robotverbinding mislukt 

Als de batterij bijna leeg is, moet de 

machine worden opgeladen

Controleer of de zijborstel verstrikt is 
of klemt

Verplaats de machine naar een open 

deel

Oorzaak

Stofreservoir verwijderd en niet 
geplaatst 

Abnormaal opladen van de batterij 

Wiel klemt

Voorste stootbeugel klemt

Machine kan geen verbinding 

maken met de server 

Resterende batterijlading is minder 
dan 20%

Abnormaal borstelen bij de rand 

De machine kan het probleem niet 

zelf oplossen
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Oplossing

Plaats de stofcontainer terug in de robot en druk opnieuw 

op de reinigingsknop

Neem contact op met after sales voor een batterijtest 

Verwijder mogelijke voorwerpen die het geklemde wiel 

veroorzaken

Controleer of de voorkant van de robot normaal kan 
terugkaatsen 

Controleer connectiviteit van het draadloze netwerk met 
internet

De machine gaat automatisch naar de oplaadmodus

Verwijder mogelijke voorwerpen die de geklemde 

zijborstel veroorzaken 

Verplaats de robot naar een lege plek en druk opnieuw 

op de reinigingsknop



Productparameter

Classificatie 

Structurele klasse 

Batterij 

Parameter 

Robot 

Projecten

Diameter

Hoogte

Nettogewicht

Spanning

Batterij

Inhoud stofreservoir

Inhoud watertank

Oplaadtype

Reinigingsmodus

Primaire laadtijd

Bedrijfstijd

Nominaal vermogen (w)

Bedrijfsspanning (v)

Parameter

330 mm

76 mm

2,7 kg

14,4 volt

2500 mAh oplaadbaar lithium batterijpack

600 ml

350 ml

Automatisch opladen / handmatig opladen

Automatisch / Eén kamer / Rand / Vloer dweilen

Ca.  5 uur

Ca. 100 minuten

28

14,4

* Dit product wordt continu verbeterd. Daardoor is deze informatie onderhevig aan het fysieke object. Wij behouden ons het recht voor om het product te allen tijde bij te werken.
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