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Welkom!

Bedankt voor het kiezen van de Blaupunkt Bluebot XTREME.

Met deze handleiding willen wij u graag ondersteunen bij de installatie en 
het gebruik van jouw Blaupunkt Bluebot robot. 

Voor extra how-to video's, tips & tricks, FAQ's of contactgegevens, ga naar: 

www.blaupunktrobotics.eu/support

In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod om jou te 
ondersteunen bij de installatie van de robot:
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1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING:

 • Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij in het laadstation die speciaal door 

de fabrikant zijn geplaatst. Niet-oplaadbare batterijen

zijn strikt verboden.

• Het is verboden om deze producten te gebruiken in omgevingen met open vuur of 

breekbare voorwerpen.

• Het is verboden de producten te gebruiken in extreem warme (boven 40 °C) of 

extreem koude (onder 0 °C) omgevingen.

• Menselijk haar, kleding, vingers of andere delen mogen niet in de buurt komen van 

de openings- en werkingsdelen van het product.

• Het is verboden de producten te gebruiken op een natte of stagnatie ondergrond.                                                                                                                                      

• Het is verboden het product te gebruiken in de buurt van brandende of extreem 

hete voorwerpen, bijvoorbeeld een brandende open haard.

• De producten mogen geen voorwerpen zoals stenen en papierafval opnemen die 

de producten kunnen verstoppen.

• De producten mogen geen ontvlambare stoffen absorberen, zoals benzine, toner en 

toner voor printers of fotokopieën. Het is verboden

producten te gebruiken in propere ruimtes met ontvlambare voorwerpen. 

• De producten mogen geen brandende voorwerpen absorberen, zoals sigaretten, 

lucifers, as en andere voorwerpen die brand kunnen

veroorzaken.

• Plaats geen voorwerpen bij de aanzuigopening. Gebruik het product niet wanneer 

de aanzuigopening geblokkeerd is. Ruim stof,

watten, haren enz. bij de aanzuigopening op om een vlotte luchtcirculatie bij de 

aanzuigopening te verzekeren.

• Gebruik het netsnoer voorzichtig om beschadiging te voorkomen. Het is verboden 

het netsnoer te gebruiken om het product en het

oplaadstation van het product te verslepen of eraan te trekken. Het is verboden het 

netsnoer als handvat te gebruiken. Het is verboden

om het netsnoer in de kier van een deur te klemmen. Het is verboden om aan het 

netsnoer te trekken in scherpe hoeken en bochten.

Het is verboden om het product op het netsnoer te laten werken, terwijl het netsnoer 

ver verwijderd moet zijn van de warmtebron.

• Gebruik geen beschadigde lader, snoer of oplaadstation.

• Zelfs als het product ernstig beschadigd is, is het verboden het product te verbran-

den, wat kan leiden tot ontploffing van de batterij van
het product.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Voordat u dit product gebruikt, dient u de volgende veiligheidsinstructies te lezen en alle gebruikelijke veiligheids-voorzorgsmaatregelen te

volgen. Lees de instructies zorgvuldig door, bewaar de instructies. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksaanwijzing

kan leiden tot schade aan dit product.
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NOTE:

• Alleen bevoegde technici kunnen dit product demonteren. We raden het onze 
gebruikers niet aan om dit product zelf te demonteren. 
• Dit product kan alleen de door de fabriek geleverde stroomadapter gebruiken. 
Indien andere adapters worden gebruikt, kan het product beschadigd raken.                                                                                                                           
• Raak geen draden, stopcontacten of stroomadapters aan wanneer uw handen 
nat zijn. 
• Gebruik geen stoffen doeken of lichaamsdelen om in de aandrijfwielen van het 
product te rollen. 
• Plaats dit product niet in de buurt van sigarettenpeuken, aanstekers en andere 
smeulende vuurtjes. 
• Reinig dit product na het opladen. 
• Buig de kabels niet overmatig en plaats geen zware voorwerpen en scherpe 
voorwerpen op de machine. 
• Dit product is een huishoudelijk product voor binnenshuis. Gebruik het niet 
buitenshuis. 
• Ga niet op het product zitten. 
• Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving (bijv. badkamer). 
• Voordat u dit product gebruikt, dient u alle kwetsbare voorwerpen (bijv. 
glazen, lampen enz.) van de grond te verwijderen, evenals voorwerpen (bijv. 
draden, lakens, gordijnen) die de zijborstels en de luchtaanzuigkanalen kunnen 
verstrengelen.

• Plaats dit product niet op een plek waar het gemakkelijk kan vallen (bijv 
bureau, stoelen of een trapgat).                                                                                                          
• Controleer zorgvuldig of de adapter is aangesloten op het stopcontact 
alvorens het te gebruiken, anders kan de batterij beschadigd raken.                 
• Om struikelen te voorkomen, gelieve andere leden van de huishouden te 
informeren wanneer dit product werkende is.                                                                              
• Maak het stofreservoir leeg voordat u dit product gebruikt als het stofreservoir 
vol is.
• De temperatuur die voor dit product wordt aangeraden is 0 tot 40 graden 
Celsius.
• Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen.
• Verwijder de batterij uit het apparaat voordat u het product weg gooit.
• Zorg ervoor dat dit product niet is ingeschakeld wanneer u de batterij 
verwijdert.
• Gelieve de afgedankte batterijen veilig te recycleren.                                                
• Aanbevolen om de trapuitgang te blokkeren of gebieden waar de robot kan 
vallen. De valdempers voorkomen dat de robot van trappen en steile hellingen 
valt. Ze kunnen echter minder doeltre!end werken wanneer ze vuil zijn of 
gebruikt worden op re"ecterende/zeer donker gekleurde vloeren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
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2. PRODUCTINFORMATIE

XTREME robot Oplaadstation Handleiding Zijborstels (4x)

Adapter Reinigingsborstel met 
mes

Reinigingsborstel

Dweil (2x) Stofreservoir 2 in 1 elektrisch geregeld 
waterreservoir

HEPA #lter + spns#lter 
(2x)

Afstandsbediening Batterij (2x)
Spiraal vormige 

rolborstel



69

NL

PRODUCTINFORMATIE    

Filterdeksel

Muursensor

BOVEN! & ONDERAANZICHT ONDERAANZICHT

Anti-valsensor

Oplaadcontactpunten

Zijborstel

Beschermingsdeksel 
rolborstel

Rolborstel

Aandrijfwiel

Batterijdeksel

Universeel wiel

Knop stofreservoir

LDS laser afstandssensor

Anti-botssensor

Infrarood herlaadsensor

Anti-botssensor voor radar

SCHOONMAKEN AAN & UIT 
• Kort indrukken voor start reinigen/pauzeren
• Lang indrukken gedurende 3 sec voor aan/uit

OPLADEN/LOKAAL REINIGEN
• Kort indrukken voor opladen/pauze
• Lang indrukken om lokale reiniging te starten

INDICATIELAMPJE
• Blauw: normale werking of opladen
• Rood: abnormale toestand of lege batterij
• Paars: robot is niet verbonden met het netwerk

WIFI RESET
• Druk tegelijkertijd op de twee knoppen 
gedurende 3 seconden
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PRODUCTINFORMATIE  

Automatisch reinigen start/pauze

Vooruit gaan

Naar links draaien

Instellen van de zuigkracht

Niet storen-modus aan/uit

Reinigen van randen

Opladen start/pauze

Naar rechts

Zoek robot

Waterstroom aanpassen

 Plaatselijke reiniging 
start/pauze

AFSTANDSBEDIENING & OPLAADSTATION

Stroomindicator lampje

Signaal

Oplaadpinnen

Opberggroef

Afdekplaat

Kabelsleuf

Poort voor adapter

Wikkelpaal
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PRODUCTASSAMBLAGE

1 Installeer de zijborstels. Zorg dat de linkse zijborstel (L) 
en de rechtse zijborstel (R) overeenkomen met L en R op de 
onderkant van de behuizing. Druk vervolgens op L en R om 
ze terug te plaatsen. Ze zijn geïnstalleerd wanneer je een 'klik' 
geluid hoort. 

2 Plaats het stofreservoir of de 2-in-1 combi-watertank in de 
robot.

3 Installeer het laadstation

4 Laad de robot volledig op (voor het eerste gebruik)

5 Maak verbinding met de Bluebot app (optioneel)

6 Start met schoonmaken

3. INSTALLATIE INSTRUCTIE ROBOT

>0.5m

>1.5m >0.5m
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INSTALLATIE INSTRUCTIE ROBOT

NOTE

• Verplaats het laadstation niet zonder reden en houd het uit 
de buurt van direct zonlicht.

• Als het laadstation wordt verplaatst, kan de robot falen in 
positionering en de kaart verliezen. Wanneer de robot opnieuw 
wordt opgestart, zal hij de kaart opnieuw opbouwen en 
onthouden. In de opnieuw opgebouwde kaart informatie voor 
verboden zones en andere zones 
verloren gegaan."

• Direct zonlicht zal het oplaadsignaal verstoren en bijgevolg 
kan het gebeuren dat de robot niet kan terugkeren naar het 
laadstation.

• De robot kan niet worden gebruikt voor het verwijderen van 
vloeisto!en.

• Indien het batterijniveau minder dan 20% bedraagt, zal de 
machine niet werken. Laad hem dan op.

• De machine zal automatisch terugkeren naar het laadstation 
als het batterijniveau tijdens het gebruik minder dan 20% 
is en zal uitgeschakeld en begint dan automatisch met 
schoonmaken nadat de 80% bereikt."

• Maak verschillende draden (inclusief de stroomkabel van het 
laadstation) van de grond voor gebruik om uitval te voorkomen 
en beschadiging van objecten of draden wanneer draden 
worden gesleept door de robot.
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INSTALLATIE VAN DWEILMODULE

1 Plak de dweil plat op de bodem van het
waterreservoir.

2 Vul de watertank: neem het deksel eraf en vul met water.

3 Houd de knop in het midden van het reservoir ingedrukt en duw hem horizontaal 
langs de achterkant van de robot. De module is correct op zijn plaats geïnstalleerd 
als u een “klik” hoort.

4 Verwijder de dweil module.                                                                                                            
Indien de robot klaar is met werken, drukt u op de knop in het midden van het 
waterreservoir. Zo kunt u de dweilmodule via de achterkant verwijderen, om hierna 
het water in het waterreservoir te legen en de dweil te reinigen. Let op: beweeg of 
draai de robot niet om tijdens het reinigen.

INSTRUCTIES VOOR DE DWEILMODULE:

· Gelieve de dweilmodule niet te gebruiken nadat deze ongebruikt is achtergelaten.
· Om veiligheidsredenen dient u de dweilmodule te verwijderen wanneer deze wordt 
opgeladen of ongebruikt blijft.
· Dweil het tapijt niet. Stel via de Bluebot app een verboden gebied in om te 
voorkomen dat de machine op het tapijt komt.
· Voor een beter dweilresultaat moet de dweilmodule worden geïnstalleerd nadat de 
vloer eerst is stofgezuigd.
· Om water toe te voegen of de dweil schoon te maken terwijl de machine in gang 
is, dient u het proces te onderbreken en neemt u de dweilmodule eruit. Hierna 
monteert u deze weer volgens stap 3. Verplaats of draai de robot niet, anders kan de 
positionering mislukken, de kaart verloren gaan en kunnen de verboden gebieden 
die geprogrammeerd zijn “vergeten” worden.
· De dweilfunctie van de machine is bedoeld voor het afnemen van de vloer en is 
niet bevorderlijk voor diepe reiniging. Hardnekkige vlekken kunnen mogelijks niet 
doeltre!end verwijderd worden. De machine zal deze arbeidskrachten niet kunnen 
vervangen.                                                                                                                                     
· Gelieve geen schoonmaakmiddel in de watertank te gebruiken om verstoppingen 
te voorkomen.                                                                                                                                
· De robot niet gebruiken om water te verwijderen.

INSTALLATIE INSTRUCTIE ROBOT
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BLUEBOT APP       1  Laad de robot volledig op     2  Download de Bluebot app       3  Volg de stappen voor registratie         4  Verbind de robot met de app (zie onderstaande stappen)

4.   INSTALLATIE BLUEBOT APP 

1 2 3

4 5 6

Plaats de robot op het oplaadstation om op te laden en zorg 
ervoor dat hij volledig opgeladen is voor gebruik. Wanneer 
de robot volledig is opgeladen, zullen de lichten op de robot 
stoppen met knipperen.

"Download de Bluebot app. 
De Bluebot app is te vinden in de App Store en Google Play."

Maak een nieuw account aan 
indien u nog geen bestaande 
gebruiker bent. Druk 
hiervoor op “registreren”.

Open de Bluebot app en druk 
op de ‘Apparaat toevoegen’ 
knop om je Bluebot toe te 
voegen.

Zorg ervoor dat de robot aan staat, door de ‘Aan knop’ 
bovenaan de robot gedurende een paar seconden ingedrukt 
te houden. Wacht tot de robot volledig is opgestart.Verwijder de robot van het oplaadstation. 
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INSTALLATIE BLUEBOT APP 

Go to connect

 

7 8 9

10 11 12

Selecteer het betre!ende 
apparaat dat u wilt 
toevoegen.

Selecteer ‘APP-modus’ 
rechtsboven indien dit nog 
niet het geval is en klik op 
‘Volgende Stap’.

Zorg er na uw registratie voor dat de robot van 
zijn oplaadstation is afgehaald. 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 totdat de robot 
meldt dat de WIFI-verbinding verbroken is.

Voer uw WIFI-wachtwoord in 
en druk op bevestigen.

Druk op de knop ‘Nu Verbind-
en’ onderaan het scherm.

Selecteer het ‘SmartLife xxx’ 
netwerk uit de lijst en keer 
terug naar de Bluebot app.

Enkel 2.4 GHz WIFI netwerken 
worden ondersteund. Raad-
pleeg de handleiding 
van uw router voor hulp.
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SCHOONMAAK MODUS

Gebruik deze functie bij het eerste gebruik van de robot. De robot zal dan 
de kamer(s) gaan scannen om hierna een map aan 
te maken. Deze map kan vervolgens in de toekomst gebruikt worden. Dit 
bevordert ook het proces van de robot, doordat 
deze dan beter weet waar hij zich bevindt.

NOTE

Verplaats de robot niet zomaar of regelmatig tijdens het reinigen. Zet 
de robot na het verplaatsen in de buurt van de oorspronkelijke positie. 
Wanneer hij opnieuw start, zal hij proberen zich opnieuw te positioneren. 
Na een succesvolle positionering zal hij het geplande pad volgen en verder 
werken. Indien de positionering mislukt, zal de robot de vorige missie 
afbreken, een nieuwe kaart maken en opnieuw schoonmaken.

SPOT SCHOONMAAK 
Wanneer een plaatselijk gebied een extra schoonmaak nodig heeft, kun je 
in de app deze plek selecteren. De robot zal dan twee keer reinigen binnen 
een straal van1,5mx1,5m met de startpositie als centraal punt.

GEDEELTELIJKE SCHOONMAAK 
Als de robot niet met de mobiele APP kan worden bestuurd, verwijdert 
u de robot naar de plaats die u wilt reinigen. Houd de knop 3 seconden 
lang ingedrukt, en de robot zal twee keer reinigen binnen een straal van 
2mx2m, waarbij hij zich op zichzelf concentreert.

 

5.   GEBRUIK VAN DE ROBOT

Area being cleaned

Area to be cleaned

2m

2m
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MEER OPTIES 
 
Timer* 
Zet een timer die aangeeft wanneer de robot op vaste tijden moet gaan schoonma-
ken. 

Handmatig 

Bestuur de robot handmatig of gebruik de Bluebot app of jouw smartphone als 

afstandsbediening.

Zoek robot 

Klik deze optie aan wanneer u uw robot kwijt bent. Vervolgens zal de robot vertellen 

waar hij zich bevindt.

Map management* 

Gebruik deze functie voor het beheer van jouw mappen  (5 max.).

Water dosering 

Regel de water dosering en kies tussen laag, medium of hoog. Dit zal de natheid 

van de dweil reguleren, wanneer u gebruik maakt van de 2 in 1 elektrisch geregeld 

waterreservoir.

Auto Boost* 

Auto Boost zorg ervoor dat de zuigkracht wordt verhoogd wanneer de robot meer 

wrijving krijgt. Dit is ontworpen om de zuigkracht te versterken wanneer de robot 

een tapijt moet schoonmaken.

Custom mode* 

Deze functie zorgt ervoor dat de robot per gebied routes onthoudt.

Record* 

Hiermee kunt u al uw vorige schoonmaaksessies bekijken. Hier ziet u het aantal 

vierkante meters dat reeds is schoongemaakt en hoe lang dit heeft geduurd. 

Daarnaast kunt u ook vorige opgeslagen mappen terug vinden, wat ideaal is wanneer 

u op verschillende etages de robot gebruikt.

Voice and volume 

Stel uw voorkeur taal in en pas het volume aan.

Niet storen modus 

Hier kunt u een tijdsperiode instellen waarin de robot u niet mag storen.

Verbruik en onderhoud* 

Here you will find an overview of consumables and indicates when consumables 

need to be replaced or maintenance is required.

Meer informatie* 

Hier vindt u meer informatie over het netwerk en de robot.

Stel virtuele muur / restricted area in* 

Gebruik deze functie om no-go zones te markeren in een ruimte. Zo kun je een 

virtuele muur in de map tekenen waar de robot niet langs mag komen. Of je maakt 

een verboden gebied aan voor stofzuigen en/of dweilen in de map.

* Alleen mogelijk via Bluebot app

6.  SCHOONMAAK INSTELLINGEN
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ROLBORSTEL | REGELMATIG SCHOONMAKEN

1 Draai de machine om en druk op de twee klemmen op het deksel van de 
rolborstel om deze te openen en de rolborstel eruit te halen. 
2 Verwijder het stof aan de buiten- en binnenkant van de rolborstel met 
een klein borsteltje en maak de rolborstel schoon. 
3 Zet de rolborstel terug in elkaar en druk de rolborstel en het deksel stevig 
aan om de klemmen volledig te sluiten.

 

ZIJBORSELS | REGELMATIG SCHOONMAKEN

1 Draai de machine om en trek de zijborstel naar buiten en omhoog. 
2 Verwijder alle haren en vuil en zet de zijborstel terug in elkaar. 
3 Zorg ervoor dat de linkse zijborstel (L) en de rechtse zijborstel (R) 
overeenkomen met L en R op de onderkant van de behuizing, druk op L en 
R om ze terug te plaatsen.

7.   ONDERHOUD

Clip

Main brush
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STOFRESERVOIR | REGELMATIG SCHOONMAKEN

1 Druk op de knop en trek het stofreservoir er naar achteren uit 

2 Open, leeg en reinig het stofreservoir.

FILER | REGELMATIG SCHOONMAKEN

1 Verwijder het #ltergaas, de spons en de HEPA. 
2 Reinig het verwijderde #ltergaas, de spons en de HEPA onder water. 
3 Schud de waterdruppels eraf en droog de onderdelen op natuurlijke 
wijze; gebruik ze pas nadat ze volledig gedroogd zijn. 
4 Installeer de onderdelen na het volledig drogen in de volgende volgorde: 
#ltergaas > spons > HEPA.

 

ONDERHOUD

Filtergaas

Knop

Filterdeksel

Spons

HEPA

Stofreservoir

HEPA

Spons

Filtergaas

Watertank
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DWEILMODULE | 2!IN!1 ELECTISCH GEREGELD 
WATERTANK 

1 Verwijder de dweil en giet het water uit het waterreservoir.

2 Reinig de dweil (met de hand) en droog het waterreservoir en de dweil. 

SENSOR | REGELMATIG SCHOONMAKEN

Maak de volgende sensoren schoon met een droge, zachte doek: 
1 De anti-valsensoren aan de onderkant van de robot. 
2 De beveiliging tegen elektrische schokken en pinnen van het 
oplaadstation aan de onderkant van de robot (sluit de stroom af tijdens het 
schoonmaken). 
3 Het signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation.

 

ONDERHOUD

Anti-valsensor

Oplaadcontactpunten
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BATTERIJ 
• De robot is uitgerust met krachtige lithium-ion batterijen. 
• Om de prestaties van de batterij te behouden, dient u de robot bij 
dagelijks gebruik opgeladen te houden. 
• Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, dient u het uit te 
schakelen en goed te bewaren. 
• Laad de robot ten minste elke drie maanden op om schade aan de 
batterijen door overmatige ontlading te voorkomen"

FIRMWARE UPGRADE 
• Upgrade #rmware met behulp van de Bluebot app. Als nieuwe #rmware 
wordt gedetecteerd, upgrade deze dan volgens de melding. 
• Het batterijniveau moet $50% zijn tijdens de #rmware-upgrade, plaats 
alvorens de upgrade te starten het apparaat indien nodig op 
het oplaadstation."

SYSTEEM RESET 
• Haal het stofreservoir naar beneden, open de rubberen plug en druk op 
de ‘Reset toets’. 
• De huidige kaart en timing zullen verloren gaan, WIFI en 
gepersonaliseerde instellingen zullen behouden worden na de reset."

 

ONDERHOUD
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8.  BASIS PARAMETERS  

Item Parameter

Model BLUEBOT XTREME

Totale afmeting 350X350X100mm

Product gewicht 3.2 kg

Li-batterij 5000mAh

Nominale spanning 14.4V

Nominaal vermogen 50W

Item Parameter

Totale afmeting 160x143X80mm

Nominaal vermogen 24W

Nominale output 24W

ROBOT

LAADSTATION
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• Het product wordt alleen gebruikt voor vloerreiniging in een thuisomgeving en 
kan niet buitenshuis (zoals een open terras), weg van de grond 
(zoals op een bank) of in commerciële of industriële omgevingen worden gebruikt. 
• Gebruik het product niet weg van de begane grond (zoals in een penthouse, open 
terras, en bovenop meubilair) zonder een beschermende 
omheining. 
• Gebruik het product niet bij een temperatuur boven 40°C of onder 0°C of wanneer 
er vloeisto!en en kleverige substanties op de grond liggen. 
• Hang kabels die op de grond liggen vóór gebruik op om te voorkomen dat ze door 
de robot worden meegetrokken. 
• Verwijder breekbare voorwerpen en onzuiverheden (zoals vazen en plastic zakken, 
enz.) van de grond om beschadiging van kostbaarheden te 
voorkomen wanneer de robot vast komt te zitten of lichtjes stoot. 
• Personen met een fysieke, mentale of perceptuele stoornis (inclusief kinderen) 
mogen het product niet gebruiken of bedienen. 
• Kinderen mogen het product niet als speelgoed gebruiken. Houd kinderen en 
huisdieren uit de buurt wanneer de robot in werking 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 machine. 
• Houd haar, vingers en andere delen van het menselijk lichaam of huisdieren uit de 
buurt van de aanzuigopening wanneer het apparaat in 
werking is. 
• Gebruik het product niet voor het opvegen van brandende voorwerpen (zoals een 
brandende sigarettenpeuk). 
• Gebruik het product niet voor het reinigen van langharig tapijt (sommige donkere 
tapijten worden mogelijk niet normaal gereinigd). 
• Voorkom dat het apparaat harde of scherpe voorwerpen opzuigt (zoals afval van 
decoratieve materialen, glas, ijzeren spijkers, enz.) 

• Verplaats het apparaat niet door de beschermkap van de laserafstandssensor en 
de bumper vast te houden. 
• Reinig of onderhoud de robot en het oplaadstation wanneer het apparaat is 
gepauzeerd of uitgeschakeld. 
• Veeg geen enkel deel van het product af met een natte doek of een vloeistof. 
• Gebruik het product volgens de gebruikershandleiding. De gebruiker is verant-
woordelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door 
verkeerd gebruik. 
• Gebruik de dweilfunctie niet voor tapijten en bovenkanten van meubels. 
• Verwijder zeker het waterreservoir wanneer de machine wordt opgeladen.                      
 • Gebruik geen batterij, oplaadstation of oplader die door derden zijn geleverd. 
• Demonteer de batterij of de lader niet, repareer ze niet en plaats ze niet willekeur-
ig terug. 
• Houd het oplaadstation uit de buurt van warmtebronnen (zoals een radiator). 
• Veeg of reinig de pinnen van het oplaadstation niet met een natte doek of natte 
hand. 
• Gooi batterijen niet zomaar weg. Batterijen moeten worden verwijderd door een 
professioneel recyclingbureau. 
• Als de stroomkabel beschadigd of gebroken is, stop dan onmiddellijk met het 
gebruik ervan en vervang hem via de o%ciële kanalen. 
• Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer wordt uitgeschakeld en dat het 
product in de oorspronkelijke verpakking wordt 
vervoerd. 
• Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, moet het volledig worden opgela-
den en vervolgens op een koele en droge plaats 
worden bewaard. 
• Laad de machine minstens om de drie maanden op om schade aan de batterijen 
door ontlading te voorkomen.                                
 •  Gebruik geen schoonmaakmiddel in dit apparaat om verstopping te verkomen.

9.   GEBRUIKSBEPERKINGEN 
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10.   PROBLEEMOPLOSSING
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 
oplaadstation 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 opnieuw 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 #lterzeef 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 wi# 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. Instructies 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

De robot blijft rond draaien • Haal de watertank en/of stofreservoir eruit.
• Druk voor 2 seconden de reset knop in

De dweil is vies De dweil mag op maximaal 40 graden worden gewassen met de hand of in een wasmachine, maar deze mag niet worden 
gebruikt in een droger en moet natuurlijk worden gedroogd. 
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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.

11.   GARANTIE & RECYCLING


