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DANK U VOOR HET KIEZEN VAN DE BLUEBOT XVAC ROBOT STOFZUIGER!

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Alvorens dit product te gebruiken, gelieve de volgende veiligheidsvoorschriften te lezen en alle gebruikelijke 

veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. 
• Lees de instructies zorgvuldig, bewaar de instructies. 
• Elke handeling die niet in overeenstemming is met deze instruclion handleiding kan schade veroorzaken aan dit product. 

       OPMERKING!
1.  Alleen bevoegde technici mogen dit product demonteren.  Gebruikers wordt afgeraden dit product zelf te 

demonteren. 
2.  Als andere adapters worden gebruikt, kan het product beschadigd raken. 
3.  Knabbel niet aan draden, stopcontacten of voedingsadapters wanneer uw handen nat zijn. 
4.  Gebruik geen stoffen gordijnen of lichaamsdelen om in de aandrijfwielen van het product te rollen. 
5.  Plaats dit product niet in de buurt van sigarettenpeuken, aanstekers en andere smeulende vuurtjes. 
6.  Maak het product schoon na het opladen. 
7.  Buig de draden niet overmatig en plaats geen zware voorwerpen en scherpe voorwerpen op het apparaat. 
8.  Dit product is een huishoudelijk product voor binnenshuis.  Gebruik het niet buitenshuis. 
9.  Ga niet op het product zitten. 
10.  Gebruik dit product (bijv.  badkamer) niet in een natte omgeving. 
11.  Alvorens dit product te gebruiken, gelieve alle kwetsbare voorwerpen (b. v.  glazen, lampen, enz. ) op de grond te 

verwijderen, evenals voorwerpen (b. v.  draden, pa per lakens, gordijnen) die de zijborstels en de luchtaanzuigkanalen 
in de war kunnen brengen. 

12.  Hang dit product niet op een plaats waar het gemakkelijk kan vallen (b. v.  op bureaus en stoelen). 
13.  Controleer voor gebruik zorgvuldig of de stroomadapter op het stopcontact is aangesloten, anders kan de batterij 

beschadigd raken. 
14.  Om struikelen te voorkomen, gelieve andere leden van de hause te informeren wanneer dit product werkt. 
15.  Maak de stofbak leeg voordat u dit product gebruikt als de stofbak vol is. 
16.   De temperatuur die voor dit product wordt gebruikt is 0 tot 40 graden celsius. 
17.   Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen. 
18.  Verwijder de batterij uit het apparaat voordat u het product uitpakt. 
19.   Zorg ervoor dat dit product niet is ingeschakeld wanneer u de batterij verwijdert. 
20.   Gelieve de weggegooide batterijen veilig te recycleren. 
21.  Aanbevolen om de trapuitgang te blokkeren of gebieden waar de robot kan vallen.  De anti-val sensoren voorkomen 

dat de robot van trappen en steile hellingen valt.   Ze kunnen echter minder doeltreffend werken wanneer ze vuil zijn 
of gebruikt worden op reflecterende/zeer donkere vloeren. 

       WAARSCHUWING
1.  Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en oplaadstoel die speciaal door de fabrikant zijn uitgerust.  Niet-

oplaadbare batterijen zijn strikt verboden, zie "productparameters" voor informatie over de specificaties van de 
batterijen. 

2.  Aanbevolen om de trapuitgang te blokkeren of gebieden waar de robot kan vallen.  De anti-val sensoren voorkomen 
dat de robot van trappen en steile hellingen valt.   Ze kunnen echter minder doeltreffend werken wanneer ze vuil zijn 
of gebruikt worden op reflecterende/zeer donkere vloeren. 

3.  Het is verboden om producten te gebruiken in omgevingen met open vuur of breekbare voorwerpen. 
4.  Het is verboden producten te gebruiken in extreem warme (boven 40 °C) of extreem koude (onder 0 °C) omgevingen. 
5.  Het is verboden voor menselijk haar, kleding, vingers en andere delen om in de buurt te komen van de openings- en 

bedieningsdelen van het product. 
6.  Het is verboden de producten te gebruiken op een natte of stilstaande ondergrond. 
7.  Het is verboden dat de producten voorwerpen zoals stenen en papierafval opnemen die de producten kunnen 

verstoppen. 
8.  Het is verboden dat producten ontvlambare stoffen absorberen, zoals benzine, toner en toner voor printers of 

fotokopieerapparaten.  Verbied het gebruik van producten in schone ruimten met ontvlambare voorwerpen. 
9.  Het is verboden voor producten om brandende voorwerpen te absorberen, zoals sigaretten, lucifers, as en andere 

voorwerpen die brand kunnen veroorzaken. 
10.  Het is verboden om voorwerpen bij de aanzuigopening te plaatsen.  10.  Gebruik het product niet wanneer 

de aanzuigopening geblokkeerd is.  Ruim stof, watten, haren, enz.  bij de aanzuigopening op om een soepele 
luchtcirculatie bij de aanzuigopening te verzekeren. 

11.  Gebruik het netsnoer zorgvuldig om beschadiging te voorkomen.  lHet is verboden het netsnoer te gebruiken om 
het product en de oplaadstoel van het product te verslepen of eraan te trekken.  lHet is verboden het netsnoer als 
handvat te gebruiken.  lHet is verboden het netsnoer in de kier van de deur vast te klemmen.  Het is verboden om 
aan het netsnoer te trekken bij scherpe hoeken en hoeken.  lt is verboden om het product op het netsnoer te laten 
lopen terwijl het netsnoer ver van de warmtebron verwijderd moet zijn. 

12.  Gebruik geen beschadigde oplaadstoel. 
13.  Zelfs als het product ernstig beschadigd is, is het verboden het product te verbranden, wat kan leiden tot ontploffing 

van de batterij van het product. 
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PRODUCTSAMENSTELLING / INHOUD VAN DE VERPAKKING

PRODUCTSAMENSTELLING / ONDERDEELNAAM

Robot

Stofreservoir

Adapter

Voorste robot

lnstructie handleiding

Hepa filterMagnetische stripReinigingsborstel

Zijborstel x4

Oplaadstation Afstandsbediening (incl.  batterij x2)

Filterzeef 
deksel

Stofreservoir
knop 

Muursensor

Anti-botsing 
sensor

Infrarood
opladen 

sensor
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OPOPLAADSTATION

FUNCTIES

ROBOT

Laadcontacten

Val sensoren

Universeel wiel

Zijborstels

Batterijdeksel

Aandrijfwiel

Rollende borstel

Rollende borstel
bekledingsgesp

Stroom indicatielampje

Signaalemissiegebied

Oplaadconnectoren

Vanggroef

Afdekplaat

Sleuf voor voedingskabel

Stroomadapterpoort

Inpakpaal
Automatisch reinigen 

start/pauze

Ga vooruit. 

Sla linksaf. 

Instelling van de 
zuigkracht

DND modus aan/uit

Randreiniging

Opladen 
start/pauze

Sla rechtsaf. 

Vind robot

Pas de watertoevoer aan

Spot reiniging 
start/pauze

AFSTANDSBEDIENING

REINIGING AAN & UIT 
• Kort indrukken om Schoon/Pause te starten
• Houd 3 seconden ingedrukt voor AAN/UIT

OPLADEN/LOKAAL REINIGEN
• Kort indrukken Laad/Pauze
• Houd ingedrukt om de lokale reiniging te starten

INDICATORLAMPJE
• Blauw: Normale werking of opladen
• Rood: Abnormale toestand of batterij bijna leeg
• Paars: RobotClean is niet verbonden met het netwerk

WIFI RESETTEN
• Druk de twee knoppen tegelijkertijd in gedurende 
3secs
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

1.  Sluit de voedingskabel aan en voer de overtollige 
draad in de gleuf

• Direct zonlicht zal het laadsignaal verstoren en bijgevolg is het mogelijk dat de robot niet naar het oplaadstation 
kan terugkeren. 

• Zorg voor een ruimte van meer dan 0,5 m aan beide zijden van het oplaadstation en een ruimte erboven van 1,5 m 
aan de voorkant

• Indien de voedingskabel verticaal ten opzichte van de grond staat, kan deze door de robot worden 
meegesleurd, waardoor het Opoplaadstation kan uitschakelen

• De laadindicator is normaal aan wanneer ingeschakeld en uit wanneer opgeladen

2.  Plaats het oplaadstation tegen de muur en sluit de 
stroom aan

3.  Verplaats het oplaadstation niet willekeurig en houd het uit de 
buurt van direct zonlicht

4.  Installatie van de zijborstels

Zorg ervoor dat de linker zijborstel (L) en de rechter zijborstel (R) 
overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing, 
druk op L en R en de zijborstels zijn geïnstalleerd wanneer u een 
"krakend" geluid hoort
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Indien de robot niet kan worden opgestart omdat de batterij bijna leeg is, laadt u de robot op het oplaadstation op 
en de robot zal automatisch worden opgestart.  De robot kan alleen normaal werken als het batterijniveau >20% 
is.  Zoals op de afbeelding te zien is, is het oplaadstation correct geplaatst voor de robot en de afstand tussen de 
voorkant van de robot en het oplaadstation moet ongeveer 2cm zijn.  De laadplaten van de robot moeten worden 
aangesloten op de laadplaten van het oplaadstation. 

1.  Sluit de voedingskabel aan en voer de overtollige draad in de gleuf
2.  Plaats het opoplaadstation tegen de muur en sluit de stroom
3.  Verplaats het opoplaadstation niet willekeurig en houd het uit de buurt van direct zonlicht

4.  Installatie van de zijborstels
Maak de linker zijborstel (L) en de rechter zijborstel (R) in overeenstemming met L en R op de bodembehuizing, druk L en R in en de 
zijborstels zijn geïnstalleerd wanneer u een "krakend" geluid hoort

5.  Starten en opladen
Houd ingedrukt Laad de robot op het oplaadstation wanneer het voedingslampje normaal brandt

6.  Sluit de mobiele APP aan (optioneel)
Download de BlueBot App in de ANDROID of IOS store.  Raadpleeg vervolgens de WiFi connectie richtlijn in een later deel van deze 
handleiding, en verbind vervolgens de mobiele APP

7.  Begin met schoonmaken
Nadat de robot is ingeschakeld, drukt u kort op de toets  op de robot of gebruikt u de mobiele APP of de afstandsbediening om de 
reiniging te starten. 
 
AAN/UIT  
Houd de ON/OFF-toets 3 seconden ingedrukt om de robot in of uit te schakelen
 
Schoon/Pauze   
Na het opstarten van de robot drukt u kort op de ON/OFF-toets op de robot of start u de robot met behulp van de mobiele APP of de 
afstandsbediening
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•  De reinigingsrobot kan niet worden gebruikt om vloeistoffen te verwijderen 
•  Als het batterijniveau minder dan 20% is, zal de robot niet werken.  Gelieve hem op te laden 
•  De robot keert automatisch terug naar het oplaadstation indien het batterijniveau minder dan 20% bedraagt 
•  Maak vóór gebruik verschillende draden (waaronder de voedingskabel van het oplaadstation) op de grond vrij om 

stroomonderbreking en schade aan voorwerpen of draden te voorkomen wanneer de draden door de robot worden gesleept

NL
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APP CONNECTIE GIDS

Controleer of de robot aan staat, door de 'Aan-knop' 

bovenop de robot enkele seconden ingedrukt te 

houden.  Wacht tot de robot volledig is opgestart. 

Plaats de robot in het oplaadstation (oplader) om op 

te laden en zorg ervoor dat hij volledig opgeladen 

is voor gebruik. 

Verwijder de robot uit het oplaadstation (oplader). 

31 2

Zorg er na uw registratie voor dat de robot uit het 

oplaadstation is verwijderd.  Zet uw robot aan door op 

de 'Aan-knop' te drukken.  Druk daarna tegelijkertijd 

op de 'Home-knop' en de 'Aan-knop' gedurende meer 

dan 3 seconden tot de robot meldt dat hij zijn wifi-

verbinding verloren is.  

Download de app voor uw specifieke robot.  

(Bluebot app) De app is te vinden in de Appstore en 

Google play. Registreer een nieuwe 

account als u nog geen 

bestaande gebruiker 

bent. 

4 5 6

APPLE ANDROID

Open de Bluebot app 
en druk op het '+ icoon' 
om uw apparaat toe te 
voegen. 

Selecteer het apparaat 

dat u wilt toevoegen. 

Selecteer "EZ mode" in 

de rechterbovenhoek 

indien nog niet 

geselecteerd en klik op 

"confirm". 

Con�rm

7 8 9

Voer uw wifi

wachtwoord in en druk op

bevestigen. 

Alleen 2,4 GHz 

wi-fi-netwerken worden 

ondersteund.  Zie 

de handleiding van uw router 

voor hulp. 

Only 2.4 GHz Wi-Fi networks
are supported

<

Druk op de knop 

'Ga naar verbinding' 

onderin uw scherm. 

Selecteer het 'SmartLife 

xxx'-netwerk uit de lijst 

en keer terug naar de 

Bluebot-app. 

Uw robot zal

nu verbinding maken 

met

de app. 

Ga naar verbinden

10 11 12

Bevestig

Add Device

NL
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Indien de robot er niet in slaagt het oplaadstation te lokaliseren, zal hij automatisch terugkeren naar de oorspronkelijke 
positie.  Plaats de robot handmatig terug op het oplaadstation.  Duw de robot voorzichtig in de richting van het 
oplaadstation totdat de laadplaten van de robot in contact komen met de laadplaten van het oplaadstation. 

OPLADEN 

Automatische modus: De robot zal na het werk automatisch terugkeren naar het oplaadstation.    

Handmatige modus: In de hangende toestand, een korte druk op de HOME toets op de robot of via de App of afstandsbediening om 
het opladen te starten.   

Het indicatielampje knippert wanneer de robot wordt opgeladen 
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

REINIGINGSMODUS 

Na het opstarten zal de robot een zigzag reinigingsprogramma 
volgen om de hele vloer te bestrijken en de reiniging van elke 
kamer op een ordelijke en efficiënte manier te voltooien.  De 
robot keert terug naar het oplaadstation en laadt automatisch 
op nadat de reiniging is voltooid. 

REINIGING MET VASTE PUNTEN
 
Als u de Home-knop 3 seconden lang ingedrukt houdt, zal 
de robot zichzelf lokaliseren, een cirkelvormig gebied met 
een diameter van 1,5 m reinigen, en vervolgens terugkeren 
naar de startlocatie en automatisch stoppen met werken 
nadat de reiniging is voltooid. 

SCHOONMAKEN OP VASTE TIJDSTIPPEN  

Een vaste schoonmaaktijd kan worden ingesteld met behulp van de mobiele APP.  De robot begint automatisch te reinigen op het 
ingestelde tijdstip en keert na het werk terug naar het oplaadstation

NL
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DAGELIJKS ONDERHOUD

WIFI RESET
 
Als de mobiele telefoon geen verbinding kan maken met de robot vanwege een wijziging in de routerconfiguratie en het 

wachtwoord of om andere redenen, houdt u de  toets en de Home-toets tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat een stem 
u laat weten dat de WiFi gereset is en het indicatielampje paars wordt en langzaam knippert. 

STILLE MODUS
 
U kunt de robotstem aan- en uitzetten met de mobiele APP 

WILLEKEURIGE MODUS (Voor hoogpolig tapijt):  

Bij het reinigen van hoogpolig tapijt, klik op de willekeurige modus in de APP en de robot zal beginnen met willekeurige 
reiniging en een betere prestatie bereiken.  De reinigingstijd is onbeperkt totdat de stroom minder dan 20% is en dan wordt de 
robot opgeladen.   

AANPASSING VAN DE ZUIGKRACHT  

U kunt de zuigkracht instellen op stil, standaard en hoog via de mobiele APP 

ROLLENBORSTEL (Regelmatig schoonmaken)
 
1.  Draai de robot om en druk op de gesp op de afdekking van de rolborstel om de rolborstel te verwijderen
2.  Verwijder stof buiten en binnen de rolborstel met een klein borsteltje en reinig de rolborstel
3.  Zet de rolborstel weer in elkaar en druk het rolborsteldeksel stevig aan om de gesp vast te zetten

Gesp

Hoofdborstel

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
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DAGELIJKS ONDERHOUD

R 
(rechter zijborstel)

L
(linker zijborstel)

ZIJBORSTEL (Regelmatig schoonmaken)  

1.  Draai de robot om en trek de zijborstel naar boven uit
2.  Verwijder haren en vuil en zet de zijborstel weer in elkaar
3.  Zorg ervoor dat de linkerborstel (L) en de rechterborstel (R) overeenkomen met L en R op de onderste behuizing, druk op L en R 

om ze terug te plaatsen

Vervang de zijborstel om de 3-6 maanden om het reinigingseffect te garanderenOPMERKING

STOFRESERVOIR EN FILTERZEEF (Regelmatig reinigen)  

1.  Druk op de knop en trek de stofreservoir naar achteren uit

2.  Open boven de vuilnisbak

NL
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STOFRESERVOIR EN FILTERZEEF (Regelmatig schoonmaken)  

1.  Druk op de knop en trek de stofreservoir naar achteren uit
2.  Open en reinig de stofreservoir 

FILTERZEEF SCHOONMAKEN (Regelmatig schoonmaken)  

1.  Na elke reinigingsronde, verwijder het filtergaas, de spons en het HEPA filter
2.  Reinig het verwijderde filtergaas, de spons, en het HEPA filter, indien nodig kunt u water gebruiken
3.  Schud de waterdruppels af en droog het natuurlijk, gebruik het dan nadat het volledig droog is
4.  Nadat het droog is, installeer het in de volgorde, filter gaas - spons - HEPA Filter

filtergaas

Knop

Filterdeksel

Spons

HEPA filter

•  Was het filter met helder water en gebruik geen reinigingsmiddel
•  Maak de filterzeef niet schoon met een borstel en vingers
• Droog het filter aan de lucht gedurende ten minste 24 uur
•  Vervang de filterzeef om de 3-6 maanden
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DAGELIJKS ONDERHOUD

SENSOR (Regelmatig schoonmaken)  

Reinig de sensoren met een droge, zachte reinigingsdoek: 
1.  Reinig de langs-de-wand-sensoren aan de rechterzijde van de robot 
2.  Reinig de drie valsensoren aan de onderkant van de robot 
3.   Reinig de infraroodsensoren aan de voorkant van de robot 
4.  Oplaadstation: reinig de bovenkant, zijkanten en onderkant van het oplaadstation (schakel de stroom uit tijdens het reinigen)

Val sensoren

Oplaadcontact

Infrarood sensoren

NL
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SENSOR (Maandelijks gereinigd) 

Anti-botsing 
sensoren

Infrarood opladen 
sensor

Signaalemissie 
gebied

Laadpinnen

BATTERIJ

• De robot is uitgerust met krachtige lithium-ion batterijen.  Om de prestaties van de batterijen te behouden, dient u de robot bij 
dagelijks gebruik opgeladen te houden

• Indien de robot gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, dient u hem uit te schakelen en goed te bewaren.  Laad het apparaat 
ten minste om de drie maanden op om schade aan de batterijen door overmatige ontlading te voorkomen. 

UPGRADE FIRMWARE  

Upgrade de firmware met behulp van de mobiele APP.  Als er nieuwe firmware wordt gedetecteerd, moet u deze upgraden volgens de 
melding in de App.  Het batterijniveau moet >50% zijn tijdens een firmware-upgrade, dus de robot moet op het oplaadstation worden 
geplaatst. 

DAGELIJKS ONDERHOUD

BASISPARAMETERS

Item Parameter

Model BLUEBOT XVAC

Totale afmeting 350X350X80mm

Gewicht van het product 3. 0 kg

Li-Batterij 2600mAh

Nominale spanning 14. 4V

Nominaal vermogen 25W

Item Parameter

Totale afmeting 160x143X80mm

Nominaal vermogen 11. 4W

Nominaal vermogen 11. 4W

ROBOT

OPLAADSTATION

NL
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• Het product wordt alleen gebruikt voor vloerreiniging in een woonomgeving en kan niet worden gebruikt voor buiten (zoals een open 
terras), niet-grond (zoals een bank), of commerciële of industriële omgeving

• Gebruik het product niet in hoge ruimten (zoals een penthouse, open terras en meubeltop) zonder een beschermende omheining

• Gebruik het product niet bij een temperatuur boven 40°C of onder 0°C of wanneer er vloeistoffen en kleverige stoffen op de grond liggen

• Hang eventuele kabels vóór gebruik op de grond om te voorkomen dat ze door de robot worden meegesleept

• Gelieve breekbare voorwerpen en onzuiverheden (zoals vazen en plastic zakken, enz. ) van de grond te verwijderen om beschadiging van 
kostbaarheden te voorkomen wanneer de robot vastzit of licht stoot

• Personen met fysieke, mentale of perceptuele stoornissen (inclusief kinderen) mogen het product niet gebruiken of bedienen

• Kinderen kunnen het product niet als speelgoed gebruiken.  Houd kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer de robot aan het werk is

• Houd de hoofdborstel en ander schoonmaakgereedschap buiten het bereik van kinderen

• Plaats geen voorwerpen (ook geen kinderen of huisdieren) op een stilstaande of bewegende robot. 

• Houd haar, vingers en andere delen van het menselijk lichaam of huisdieren uit de buurt van de aanzuigopening wanneer de robot in 
werking is

• Gebruik het product niet om brandende voorwerpen (zoals brandende sigarettenpeuken) te reinigen

• Gebruik het product niet voor het reinigen van langpolig tapijt (sommige donkere tapijten kunnen niet normaal gereinigd worden)

• Voorkom dat de robot harde of scherpe voorwerpen opzuigt (zoals afval van decoratieve materialen, glas en ijzeren spijkers, enz. )

• Verplaats de robot niet door de beschermkap van de laserafstandssensor en de botsingsbumper vast te houden

• Reinig of onderhoud de robot en het oplaadstation wanneer deze uitgeschakeld zijn of uit staan

• Veeg geen enkel deel van het product af met een natte doek of een vloeistof

• De LED's zenden zeer sterke UV-straling uit. 

• Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht, UV-straling kan uw ogen beschadigen. 

• Draag een veiligheidsbril om zelfs geringe blootstelling te voorkomen. 

• Buiten bereik van kinderen bewaren. 

• Gebruik het product volgens de gebruikershandleiding.  De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door 
oneigenlijk gebruik

Batterij en opladen

• Gebruik geen batterij, oplaadstation of lader geleverd door derden

• Gelieve de batterij of het oplaadstation niet willekeurig te demonteren, te melden of opnieuw te monteren

• Houd het oplaadstation uit de buurt van een warmtebron (zoals een verwarmingsplaat)

• Veeg of reinig het opoplaadstation niet vuil met een natte doek of natte hand

• Laat gebruikte batterijen niet zomaar achter.  Gebruikte batterijen moeten worden verwijderd door een professioneel recyclingbureau

• Als de stroomkabel beschadigd of gebroken is, gooi hem dan onmiddellijk weg en vervang hem via de officiële kanalen

• Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer wordt uitgeschakeld en dat het product in de oorspronkelijke verpakking wordt vervoerd

• Indien de robot gedurende een lange periode niet gebruikt wordt, dient hij volledig opgeladen te worden en vervolgens op een koele en 
droge plaats te worden geplaatst.  Laad de robot ten minste om de drie maanden op om schade aan de batterijen door overmatige 
ontlading te voorkomen

GEBRUIKSBEPERKINGEN
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GARANTIE
Dit product heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.  De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van aankoop van het 
product, volgens de aankoopfactuur.  De garantie dekt alleen fabricagefouten, defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik, 
zoals laten vallen, onjuist transport, aansluiting op het lichtnet die niet in overeenstemming is met de in deze handleiding 
aangegeven spanning, het inbrengen van vreemde voorwerpen en natuurlijke slijtage van onderdelen en componenten zoals 
plastic onderdelen (kappen, knoppen, handgrepen, vergrendelingen, stroomkabels, enz. ) en metalen onderdelen (draden, 
motoren, enz. ).  

Eveneens niet gedekt zijn beschadigingen als gevolg van natuurverschijnselen, blikseminslag, voedsel, zee, oxidatie, 
vochtigheid, enz. ) De garantie vervalt indien het product gebreken vertoont die na analyse door onze technici worden 
gekenmerkt als onjuist gebruik, gebruik voor professionele doeleinden of voor een doel waarvoor het niet bestemd is (volgens 
de gebruikershandleiding).  Deze garantie vervalt als wordt vastgesteld dat er met het apparaat is geknoeid of dat het is 
gerepareerd door een persoon of dienst die niet door Blaupunkt is geautoriseerd.  De garantie is alleen geldig met de bij 
aankoop overhandigde kassabon/factuur.  

Blaupunkt verbindt zich ertoe de bovenvermelde diensten tijdens de garantieperiode enkel te verlenen op plaatsen waar zij een 
geautoriseerde dienst onderhoudt.  Consumenten die zich niet in de nabijheid van een geautoriseerd servicecentrum bevinden, 
zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten en risico's van vervoer naar de geautoriseerde service van hun keuze.  

Natuurlijke "slijtage" wordt niet gedekt door de garantie. 

Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. 

VERWIJDERING EN RECYCLING  
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd.  Om 
mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op 
verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.  Om uw gebruikte apparaat 
terug te brengen, kunt u gebruik maken van de terugname- en inzamelsystemen of contact opnemen met de detailhandelaar 
waar het product is gekocht.  Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling. 

Probleem Oplossing

De robot start niet

• Indien de batterij bijna leeg is, plaats de robot dan op het oplaadstation en zorg ervoor dat de laadplaten van de robot en het oplaadsta-

tion op elkaar aansluiten.  De robot start automatisch (indien de robot volledig is uitgeschakeld, kan hij automatisch worden gestart nadat 
hij een tijdje is opgeladen)
• Als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 50°C, gebruik het dan bij een temperatuur van 0-40°C

De robot kan niet worden opgeladen

• Beweeg de robot weg van het oplaadstation en controleer of het indicatielampje van het oplaadstation oplicht.  Controleer of beide 

uiteinden van de voedingsadapter van het oplaadstation goed zijn aangesloten.  Zorg ervoor dat het oplaadstation correct voor de robot is 
geplaatst en dat de afstand tussen de voorkant van de robot en het opoplaadstation ongeveer 2 cm bedraagt
• Controleer of er een slecht contact is tussen de laadplaten van de robot en het Oplaadstation, reinig de laadplaten of duw de zijborstels 
opzij als deze de verbinding tussen de laadplaten blokkeren

De robot laadt niet op De robot is te ver weg van het oplaadstation, plaats de robot in de buurt van het oplaadstation en probeer het opnieuw

Abnormaal gedrag Schakel de robot uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden en start de robot na 10 minuten opnieuw op

Abnormaal geluid
De hoofdborstel, zijborstel of het wiel kunnen verstrikt zijn met vreemde voorwerpen; schakel de robot uit en verwijder deze vreemde 
voorwerpen

Reinigingscapaciteit neemt af of er valt stof uit
• De vuilnisbak is vol, ruim hem alsjeblieft op. 
• De filterzeef is verstopt, gelieve ze te verwijderen of te vervangen
• De hoofdborstel is verstrikt met vreemde voorwerpen, maak hem schoon. 

WiFi kan niet worden aangesloten

• Het WiFi-signaal is slecht, zorg ervoor dat er een goed WiFi-signaal is
• De WiFi is abnormaal verbonden, reset de WiFi (router), download de nieuwste APP en probeer opnieuw verbinding te maken 
• Wachtwoord is onjuist
• De wifi werkt ofwel op de 5 Ghz frequentieband of op een gemengde band van 2,4 en 5 Ghz.  De schoonmaakrobot gebruikt alleen de 2. 
4G frequentieband. 
• Log in op uw router en zorg ervoor dat de twee Ghz frequenties zijn opgesplitst in 2. 4 en 5 Ghz en geef deze verschillende namen.  Instruc-
ties over hoe dit te doen vindt u in de handleiding van uw router. 

Reiniging op vaste tijdstippen mislukt In geval van een laag batterijniveau kan de reiniging met vaste tijd alleen worden gestart als het batterijniveau 30% of meer bedraagt

Verbruikt de robot stroom wanneer hij op het 
Ladestation is geplaatst 

De robot verbruikt weinig stroom wanneer hij op het oplaadstation is geplaatst.  Dit verzekert de beste prestaties van de batterij

GEMEENSCHAPPELIJKE PROBLEMEN
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