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INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor reiniging in het huis, zoals beschreven in deze
gebruikersgids. Zorg ervoor dat u de instructies volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Oplader altijd uitdoen en uit het stopcontact halen voor het schoonmaken of enige andere
onderhoudstaak te verrichten.
Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring of kennis indien
ze toezicht of onderricht gehad hebben betreffende het veilig gebruik van het toestel en het
begrip van de gevaren in kwestie. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reinigings- en
gebruiksonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.
Indien het stroomsnoer beschadigd is, onmiddellijk stoppen met het toestel te gebruiken. Om
veiligheidsrisico’s te voorkomen, moet het netsnoer worden vervangen door een erkend monteur van
Hoover.
Als het schoon te maken gebied een balkon bevat, zal een fysieke barrière gebruikt moeten
worden om toegang tot het balkon te verhinderen en veilig gebruik te verzekeren. Kleine kinderen
en huisdieren moeten onder toezicht gehouden worden terwijl Robo.com³ reinigt.”
Batterij Opladen
Gebruik alleen de oplader die oorspronkelijk bij het toestel geleverd is.
Controleer of uw bronspanning dezelfde is als die vermeld op de lader.
Nooit de batterijen opladen bij temperaturen boven 30°C of onder 0°C.
Verbind de bij het toestel geleverde oplader met een geschikt stopcontact.
Lekkage van batterijcellen kan voorkomen bij extreme gebruiks- of temperatuurcondities. Als de vloeistof
met de huid in contact komt, snel met water afwassen. Als de vloeistof in de ogen komt, spoel ze dan
direct af met schoon water voor minimaal 10 minuten. Zoek medische hulp.
Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen.
Gebruik enkel toevoegingen, gebruiksartikelen of reserveonderdelen die door Hoover aanbevolen of
geleverd zijn.
Geen harde of scherpe voorwerpen, lucifers, hete as, sigarettenpeuken of soortgelijke items
opnemen.
Geen ontvlambare vloeistoffen, schoonmaakmiddelen, aerosols of dampen hiervan verstuiven of
opnemen.
Blijf dit toestel niet gebruiken wanneer het defect blijkt.
Hoover service: Om de veilige en doeltreffende werking van het apparaat te verzekeren,
adviseren wij om onderhoud of reparaties alleen door een erkende onderhoudsmonteur van
Hoover uit te laten voeren.
Gebruik het apparaat niet om dieren of mensen mee schoon te maken.
Niet de Robot batterijen met niet-oplaadbare batterijen vervangen.
Einde levensduur batterij verwijdering
In het geval u het apparaat weg doet, dienen de batterijen eerst verwijderd te worden. Het
apparaat moet ontkoppeld zijn van het net bij het verwijderen van de batterij. Gooi de batterijen veilig
weg. Laat het apparaat doorwerken todat het stopt en de batterijen volledig ontladen zijn . Gebruikte
batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en niet in het afval van het huishouden
geworpen worden. Om de batterijen te verwijderen neem contact op met de Hoover klantendienst, of
ga verder volgens deze instructies.
OPMERKING: Mocht u enige problemen ondervinden met het uit elkaar halen van het voorwerp,
of voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit apparaat,
neem contact op met uw lokale gemeente of de afvalreinigingsdienst.
BELANGRIJKE INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u uw Robo.com³ of de bijbehorende accessoires gebruikt.
Demonteer de Robo.com³ niet en probeer deze niet zelf te repareren. In geval van een defect, neem svp contact op met de Klantendienst van Hoover
voor professioneel advies.
Trappen: De Robo.com³ maakt gebruik van sensoren die vermijden dat deze van opstappen, trappen of over een rand valt. In sommige situaties kunnen
deze sensors in de war raken.
De Robo.com³ detecteert geen opstappen van minder dan 8cm in hoogte. Opstappen van minder dan 8 cm kunnen ertoe leiden dat de Robo.com³ valt.
Indien beschikbaar, maak gebruik van de Virtuele Barrière om te voorkomen dat uw Robo.com³ valt.
Hoog reflecterende of zeer donkere oppervlakken die op sommige opstappen of trappen worden gebruikt, zoals glas of gepolijst keramiek, kunnen ertoe
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leiden dat de Robo.com³ valt. Indien beschikbaar, maak gebruik van de Virtuele Barrière of plaats een mat
op de lagere trede om te voorkomen dat uw Robo.com³ valt.
Gebruik uw Robo.com³ niet op tussenverdiepingen, overlopen of opgehoogde zones zonder randen.
Indien beschikbaar, maak gebruik van de Virtuele Barrière om te voorkomen dat uw Robo.com³ deze
zones ingaat.
Gebruik van Batterijen: Uw Robo.com³ wordt aangedreven door oplaadbare, hoge capaciteit lithium-ion
batterijen. Deze heroplaadbare batterijen hebben een garantie voor een periode van 6 maanden, als deze
onderhouden en bediend worden volgens deze Gebruikershandleiding.
In geval van een sterke vermindering van de prestaties van de Robo.com³, kunt u vervangende batterijen
bij uw Hoover-winkel verkrijgen.
Gebruik alleen Hoover goedgekeurde vervangende onderdelen voor uw Robo.com³. Het gebruik van niet
door Hoover geautoriseerde onderdelen is gevaarlijk en zal uw garantie ongeldig maken.
Gebruik alleen het geleverde oplaadstation* en elektriciteitsadapter voor het opladen van uw Robo.com³.
Het gebruik van niet door Hoover geautoriseerde onderdelen is gevaarlijk en zal uw garantie ongeldig
maken.

INHOUD VAN DE DOOS

Robo.com³

Oplaadstation*

Adaptor

Handleiding

Virtuele Barrière*

Vloerglanspadhouder*

Multifunctionele borstel
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Filter**

Afstandsbediening**

Vloerglanspad*

Randreinigingsborstel
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VERPAKKING

Gooi uw Robo.com³ verpakking niet weg. Deze zou in de toekomst nodig kunnen zijn om uw Robo.com³
op te bergen of te verplaatsen.
WAARSCHUWING: Bij het uitpakken van uw Robo.com³ en de accessoires hiervan, wees voorzichtig dat
u de plastic zakken uit de buurt van baby’s, jonge kinderen en dieren houdt, vanwege verstikkingsgevaar.
Alvorens u uw Robo.com³ voor de eerste maal gebruikt, moet u deze volledig opladen. Dit zal ongeveer
5 uur duren. Stel de Robo.com³, stroomadapter of oplaadstation niet bloot aan temperaturen onder 0°C
of boven 30°C omdat dit de batterij kan beschadigen. De stroomadapter mag alleen aan een normaal
stopcontact aangesloten worden.

BATTERIJ

Voor optimale prestatie van de batterijen wordt aanbevolen dat u de Robo.com³ batterijen volledig
opgeladen houdt. Wanneer de Robo.com³ niet in gebruik is, zou men het toestel verbonden moeten laten
met het oplaadstation of de stroomadapter. De Robo.com³ heeft een intelligent oplaadsysteem dat de
batterijen volledig opgeladen houdt. Dit voorkomt dat de batterijen overladen worden.
Om ongevallen te vermijden, zorg dat alle personen in de kamer weten dat de Robo.com³ hier
wordt gebruikt. Als de Robo.com³ zonder batterijen is, plaats de Robo.com³ dan met de hand op het
oplaadstation.
OPMERKING: Wanneer u de Robo.com³ niet gebruikt voor lange periodes, ontkoppel deze van het
oplaadstation & de stroomadapter.

Wi-Fi INSTELLING*
Tablet/smartphone niet inclusief
Fig. 1

0.5m
0.5m

U kunt de Wi-Fi functie* aan of uit zetten door voor 1 seconde de gevoelige Wi-Fi knop* op het
besturingspaneel van het hoofdproduct ingedrukt te houden. Wanneer het Wi-Fi status pictogram*
opgelicht is betekent dat dat de functie beschikbaar is of vice versa. u kunt deze functie ook activeren
door de timing instelling knop & Wi-Fi schakelaar knop op de afstandsbediening 4 seconden ingedrukt te
houden.
1. U kunt de mobiele app downloaden door de linker QR code*** te scannen. [Fig.1]
2. Installeer het op uw smartphone/tablet.
3. Volg de instructies in de mobiele app om uw Robo.com³ in te stellen.
OPMERKING: U kunt de Wi-Fi instelling resetten door de AUTO-knop op het hoofdproduct 4 seconden in
gedrukt te houden. Eenmaal gereset zult u een beltoon horen.

OPLAADSTATION INSTELLEN
3m

Fig. 2

Fig. 3

Alvorens de Robo.com³ te gebruiken, zorg dat u alle obstakels die de stofzuiger hinderen uit de weg
neemt. Besteed aandacht aan:
• Voorwerpen die makkelijk omver worden gestoten.
• Randen of vloerkleden of matten waarop deze vast kan gaan zitten.
• Gordijnen en tafelkleden die tot de vloer hangen.
• Warmtebronnen of brandbare items.
• Elektriciteitssnoeren en kabels.
• Breekbare voorwerpen.
1. Plaats het oplaadstation op een niet-reflecterende horizontale vloer, bij voorkeur tegen een muur. Als
het oppervlak van de vloer teveel weerkaatst, kan dit het navigatiesysteem van de Robo.com³ storen,
waardoor het moeilijkheden kan hebben om het oplaadbasisstation te vinden.
2. Er mogen zich geen voorwerpen in het gebied rondom het oplaadstation bevinden, in een omtrek van
3m aan de voorzijde en 0,5 m aan iedere zijde. [Fig.2]
3. Steek de stroomadapter in het contact en verbind deze met het oplaadstation. Zorg dat het
elektriciteitssnoer niet onder het oplaadstation vastraakt.
4. Zorg dat het elektriciteitssnoer niet in de knoop raakt of uitgerekt wordt. Als er teveel snoer is, bewaar
het snoer dan netjes op met het hiervoor bestemde koord.
5. Controleer dat de afvalbak in de Robo.com³ geplaatst is.
6. Plaats uw Robo.com³ op het oplaadstation om te starten. Tijdens normaal gebruik zal het ongeveer 4
uur duren om volledig op te laden.
OPMERKING: De eerste keer zal het opladen ongeveer 5 uur duren.
HOOFDPRODUCT HERLADEN [Fig. 3,4,5]
Voor optimale prestatie zorg dat u de Robo.com³ altijd herlaad.

Fig. 4

Fig. 5
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Automatisch opladen
Als de capaciteit van de Robo.com³ batterij 15% bereikt heeft zal het stoppen met reinigen en naar het
oplaadstation zoeken. Als deze eenmaal op het oplaadstation staat, zal het oplaadlampje branden.
Het kan zijn dat de Robo.com³ niet het oplaadstation bereikt als er teveel voorwerpen tussen de
stofzuiger en het oplaadstation zijn. Voor de beste resultaten, zorg dat het oplaadstation in een grote
open ruimte staat.
Manueel opladen
Er zijn verschillende manieren om uw Robo.com³ op te laden.
A. Door de thuisknop op uw aftandsbediening in te drukken.
B. Door op de tiptoets homeknop op uw Robo.com³ te drukken.
C. Door de stroomadapter direct op de Robo.com³ aan te sluiten.
D. Door de Robo.com³ met de hand op het oplaadstation te plaatsen.
E. instructies van de Wi-Fi applicatie* volgen.
BELANGRIJK: De Robo.com³ zal niet werken terwijl het direct op de stroomadapter is aangesloten.
* Alleen bepaalde modellen
** Kan variëren naargelang het model
*** “ Robo.com³ “ zoeken in Google play of de APP store
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AFSTANDSBEDIENING ** INSTELLEN [Fig. 6]
Voor het installeren van batterijen zie reiniger onderhoud – Batterijen vervangen
Elke keer dat u de robot aan zet, hou de of knop** op het hoofdproduct 4 seconden ingedrukt om de
afstandsbediening functie te activeren. Als deze knop op de robot brandt* of als op LCD** de indicator
verschijnt betekent het dat de afstandsbediening functie actief is en vice versa.
OPMERKING: De afstandsbediening werkt door muren heen omdat deze met radiogolven werkt en niet
met infrarood.
De afstandsbediening functie can geactiveerd worden door de of knop** op het hoofdproduct
4 seconden ingedrukt te houden. Deze functie zal ook resetten wanneer het hoofdproduct uitstaat.
Wanneer de lamp onder de of de
knop of het
pictogram op de LCD** (afhankelijk van het model)
zal branden, betekent dit dat de afstandsbediening functie beschikbaar is.

Afstandsbediening functie AAN

Afstandsbediening functie UIT

VIRTUELE BARRIERE** INSTELLEN [Fig. 7]
Voor het installeren van batterijen zie reiniger onderhoud – Batterijen vervangen
De virtuele barrière word gebruikt om te voorkomen dat uw Robo.com³ bepaalde kamers of zones ingaat.
Alvorens de virtuele barrière in te stellen, onthoud dat u:
• Voorwerpen wegneemt uit het directe pad van de virtuele barrière.
• De virtuele barrière moet op hetzelfde oppervlak worden geplaatst waar de Robo.com³ op werkt.
• Zorg dat de virtuele barrière zich op een afstand van meer dan 3m van het Oplaadbasisstation bevindt.
OPMERKING: Wij raden aan om een fysiek obstakel te gebruiken om te voorkomen dat de Robo.
com³ gevaarlijke zones binnen gaat.

15o

Pictogram
Type bereik
1. Plaats de virtuele barrière op dusdanige manier dat de infrarode
Uit
zender naar de zone gericht staat waar u de barrière wilt maken.
Kort
2. Schuif de selectieknop naar de gewenste lengte van de barrière.
Medium
3. Controleer of de virtuele barrière goed dekking biedt terwijl de
Lang
Robo.com³ in werking is.
OPMERKING: Het elektriciteitsgebruik van de batterij houdt direct verband met het infrarode niveau.
Voor een langere levensduur van de batterij, kies het correcte bereikpictogram.
OPMERKING: De infrarood zender zal de Robo.com³ stoppen als deze 50cm van de virtuele barrière bereikt.

50cm

Fig. 7

WIJZIGING VAN DE SPREEKTAAL* [Fig. 8]
De Robo.com³ kan communiceren* in het Engels, Frans, Italiaans of Spaans. De standaardtaal is het
Engels. Om deze te wijzigen:
Met afstandsbediening
1. Zet de Robo.com³ aan.
2. Houd de spraakknop ingedrukt gedurende 4 seconden totdat u hier de huidige taalinstelling hoort.
3. Druk opnieuw op de spraakknop totdat u de volgende taal hoort. Herhaal dit totdat u de gewenste
taalinstelling hoort.
4. Eenmaal geselecteerd, zal Robo.com³ de instellingen aanpassen. Druk niet opnieuw op de
afstandsbediening.
Met Wi-Fi applicatie*
instructies van de Wi-Fi applicatie* volgen.
OPMERKING: De taal informatie zal gedurende 5 seconden op het weergavescherm verschijnen.

Bijstellen van de Robo.com³ spraakvolume* [Fig.9]
Fig. 8

Met afstandsbediening
1. Druk op de spraakknop om de gewenste volume te selecteren. U kunt laag, medium, hoog of UIT selecteren.
2. Het volume zal op het weergavescherm verschijnen.
Met Wi-Fi applicatie*
Instructies van de Wi-Fi applicatie* volgen.
OPMERKING: Het volume zal gedurende 5 seconden op het weergavescherm verschijnen.

UW ROBO.COM³ REINIGER GEBRUIKEN

Fig. 9

Voor het installeren van batterijen zie reiniger onderhoud – Batterijen vervangen
Aanzetten
1. Druk op de AAN/UIT-schakelaar aan de zijkant van de Robo.com³.
2. Het LCD-scherm gaat branden.
OPMERKING: INDIEN UW Robo.com³ REEDS INGESCHAKELD IS, MAAR OP STANDBY STAAT,
KAN HET TOESTEL GEHERACTIVEERD WORDEN DOOR OP DE AAN/UIT KNOP VAN DE
AFSTANDSBEDIENING OF DE TIPTOETS OP HET TOESTEL ZELF TE DRUKKEN.
OPMERKING: De aanraakgevoelige toetsen op de Robo.com³ werken niet even goed als uw handen
vochtig zijn.

INSTELLEN VAN DE DAG/TIJD OP DE Robo.com³ * [Fig.10]

Fig. 10
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Met afstandsbediening
1. Druk op de tijd-instelling knop en een flitsend licht zal onder het dag pictogram verschijnen. Als deze
knop voor een langdurige tijd ingedrukt gehouden wordt zal de Wi-Fi functie AAN/UIT gezet worden.
2. Gebruik de pijltoetsen van de afstandsbediening totdat de lijn onder de juiste dag verschijnt. Druk op
de OK bevestigingsknop om te bevestigen.
3. De uurweergave gaat knipperen. Druk op de pijltoetsen van de afstandsbediening totdat het juiste uur
wordt aangegeven. Druk op de OK bevestigingsknop om te bevestigen.
* Alleen bepaalde modellen

** Kan variëren naargelang het model
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4. De minutenweergave gaat knipperen. Druk op de pijltoetsen van de afstandsbediening totdat de
juiste minuut word aangegeven. Druk op de OK bevestigingsknop om te bevestigen.
5. Gebruik de pijltoetsen van de afstandsbediening om tussen dag, uur en minuut te wisselen.
6. De dag en het uur zijn nu ingesteld.
Met Wi-Fi applicatie*
instructies van de Wi-Fi applicatie* volgen.
OPMERKING: De datum zal automatisch worden aangepast volgens uw smartphone eenmaal
uw Robo.com³ verbonden is met de APP in uw smartphone.

Reinigingsprogramma’s
Robo.com³ gebruikt AAI™ Infrared Navigation, een geavanceerd navigatiesysteem dat de
algoritmische berekening gebruikt om de beste route te berekenen om je kamer efficiënt te reinigen.
Bij de detectie van stof zal de Robo.com³ automatisch een reinigingscyclus opstarten en een elliptisch
patroon volgen.

Fig. 11

U kunt de automatische reinigingsmode activeren door: [Fig.11]
1) Druk de AUTO-tiptoets op uw Robo.com³ in.
2) Druk de AUTO-knop in op uw afstandsbediening.
3) instructies van de Wi-Fi applicatie* volgen.
Robo.com³ zal automatisch de beste reinigingsstand kiezen voor het schoonmaken van uw kamer.
Hier wordt van 4 verschillende reinigingspatronen gebruik gemaakt:
ZIG ZAG
RAND
ELLIPTISCH
VIERKANT

U kunt de SPOT reinigingsmode activeren door: [Fig. 12]
1) Druk op de tiptoets op Robo.com³. *
2) Druk op de
knop op de afstandsbediening.
3) Druk op de SPOT-knop in het APP menu.
Gebruik deze modus om een beperkte zone intensief te reinigen. Robo.com³ zal bewegen door een
elliptisch patroon te volgen, waar de radius continu toeneemt en dan weer afneemt.
Met de afstandsbediening kunt u ook de andere reinigingsprogramma’s activeren: [Fig. 13]
Fig. 12

Manuale navigatie [Fig. 13]:
De Robo.com³ kan op ieder moment manueel tijdens een reinigingsprogramma worden bestuurd. De
navigatiepijltoetsen op de afstandsbediening / Wi-Fi applicatie* zullen de Robo.com³ in de gewenste
richting verplaatsen waarbij het zuigen geactiveerd is. Met de afstandsbediening, of Wi-Fi applicatie
kan de Robo.com³ tot op een lange afstand worden bestuurd, zelfs achter een muur.
FULL & GO*: [Fig. 13]
Druk op de FULL & GO knop op de afstandsbediening of Wi-Fi applicatie* om de robot terug naar
de basis te richten. Op het scherm zal de FULL & GO indicator verlicht zijn. Nadat hij volledig is
opgeladen zal Robo.com³ automatisch een reinigingscyclus beginnen en zal de FULL & GO optie
gereset worden.

Fig. 13

Turbo optie* [Fig.13]: AAN / UIT
U kunt de turbo mode aan of uit zetten door:
1) Op de TURBO-knop op de afstandsbediening te drukken.
2) Op de TURBO-knop in het APP menu te drukken.
De turbo optie licht op wanneer turbo aan is, en Robo.com³ zal op turbo snelheid werken. Robo.com³ zal sneller
werken en sneller de ruimte schoon maken. Anders zal Robo.com³ op normale snelheid werken.
Geprogrammeerd Reinigen*:
U kunt beslissen hoe laat de Robo.com³ met reinigen begint, dagelijks of wekelijks. Voor het instellen
van een reinigingsprogramma, zie het volgende ‘instellen van het reinigingsprogramma’.

Fig. 14

Instellen van het Reinigingsprogramma.* [Fig. 14]
Met afstandsbediening
The Robo.com³ kan geprogrammeerd worden om naar wens elke dag of op bepaalde dagen
automatisch te reinigen. Als deze eenmaal is ingesteld, zal hij dit elke gespecificeerde dag op dezelfde
tijd doen. Voor het instellen van een reinigingsprogramma gedurende één week, moet het volgende
worden uitgevoerd:
1. Druk op de programmeerfunctieknop op de afstandsbediening. Nu verschijnt er een knipperend vak rond
M (Maandag).
2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste dag te selecteren en druk dan op de OK bevestigingsknop
om die dag te bevestigen. U kunt ook meerdere dagen (tot 7 dagen) kiezen.
3. Als iedere dag van de week geselecteerd is, kunt u het uur van het reinigingsprogramma uitkiezen:
het uur op het scherm zal beginnen te knipperen. Gebruik de pijltoetsen om het gewenste uur te
selecteren. Druk op de OK bevestigingsknop.
4. Het minuut display zal flitsen, gebruik de pijltoetsen om de gewenste minuut te kiezen. Druk op de
OK bevestigingsknop.
5. Het reinigingsprogramma voor de dagen is nu geselecteerd. U kunt deze makkelijk zien dankzij het
verlichte streepje onder de geprogammeerde dag/dagen.
Met Wi-Fi applicatie*
instructies van de Wi-Fi applicatie* volgen.
OPMERKING: Met de Wi-Fi applicatie kan het uur om te reinigen elke dag anders geprogammeerd
worden.
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Thuis-mode: [Fig. 15]
U kan uw Robo.com³ instellen om terug naar het oplaadstation te gaan door :
1) Druk op de tiptoets van de robot.
2) De knop op de afstandsbediening indrukken.
3) instructies van de Wi-Fi applicatie* volgen.

Extra kenmerken
Demo-modus*: [Fig. 15]
Met afstandsbediening
Druk eenmaal op de DEMO-knop om de productdemonstratie te starten. Deze zal in de Loopmodus
starten. Druk opnieuw op de demo-knop om de demonstratie te beëindigen.
Met Wi-Fi applicatie*
Druk op de demo-knop vanaf het menu.

Fig. 15

Vloerglanspad*: [Fig. 16]
Het vloerglanspad zit vast aan de onderzijde van de Robo.com³ door middel van de
vloerglanspadhouder, en wordt gebruikt voor het polijsten van marmer, parket, houten vloeren en
andere delicate vloeren.
OPMERKING: Gebruik deze niet op een tapijtoppervlak.

UW ROBO.COM³ REINIGER ONDERHOUDEN
Alvorens een onderhoudstaak uit te voeren, zorg dat de Robo.com³ uitgeschakeld is.
1. Schakel de Robo.com³ uit en verwijder deze van het oplaadstation.
2. Gebruik een vochtige doek met een beetje zeep om alle oppervlakken te reinigen. GEBRUIK GEEN
water op geen enkel onderdeel voor het reinigen van het product.
3. Droog met een zachte doek.

HET STOFRESERVOIR LEGEN [Fig.16]

Fig. 16

Leeg het stofreservoir bij iedere reinigingscyclus of als deze vol is.
1. Schakel de Robo.com³ uit en verwijder deze van het oplaadstation.
2. Druk op de knop van het stofreservoir zodat deze vrij komt en neem het stofreservoir uit de Robo.com³.
3. Houd het stofreservoir boven een vuilnisbak om het te legen.
4. Maak gebruik van de multifunctionele borstel als overtollig stof aan de binnenkant van het
stofreservoir moet worden verwijderd.
5. Plaats het reservoir terug op de Robo.com³.
BELANGRIJK: De Robo.com³ zal niet werken als het stofreservoir niet geplaatst is.

De filters reinigen [Fig. 17]
De Robo.com³heeft een pre-motor filter ingebouwd. Om optimale reinigingprestaties te onderhouden,
moet u de pre-motor filter regelmatig schoonmaken. Reinig de pre-motor filter bij elke 5 stofcontainer
ledigingen en was deze.
BELANGRIJK: De pre-motor filter zal gereinigd en gewassen moeten worden na elke 5de keer dat de
stofcontainer is geledigd. Het niet reinigen van de filters kan leiden tot verstopping, oververhitting en
slechte werking van het product. Hierdoor kan uw garantie komen te vervallen.

Fig. 17

1. Schakel de Robo.com³ uit en verwijder deze van het oplaadstation.
2. Druk op de knop van het stofreservoir zodat deze vrij komt en neem het stofreservoir uit de Robo.com³.
3. Trek aan de filterladetab voor het openen van de filterlade.
4. Trek aan de zijkant van het filter zodat het uit de beugel springt.
5. Tik voorzichtig op het filter en spoel dit vervolgens met handlauw water schoon. Verwijder met een
droge doek het overtollige water uit de filters en laat ze drogen.
6. Monteer het filterpakket weer in elkaar als het volledig droog is en plaats het terug in de Robo.com³.
NIET de Robo.com³ gebruiken zonder correct geplaatste filter.
BELANGRIJK: controleer en onderhoud de pre-motor filter regelmatig door de onderhoudsinstructies
op te volgen. Het is ook aanbevolen om nieuwe filters aan te schaffen na elke 3 filter wasbeurten. Dit
zal de prestatie van uw Robo.com³ onderhouden.
FILTER REGELMATIG SCHOONMAKEN >>> TREK OM BIJ DE FILTER TE KOMEN >

SCHOONMAKEN VAN DE AGITATORS

Reinig de agitators regelmatig om optimale reiniging prestaties te behouden.
1. Schakel de Robo.com³ uit en verwijder deze van het oplaadstation.
2. Draai de Robo.com³ om.
3. Draai de agitatorassemblage voorzichtig los en maak gebruik van een schaar om voorzichtig draad- en
haarproppen te verwijderen..
4. Gebruik de multireinigingsborstel voor het verwijderen van overtollig stof.

VERVANGEN VAN DE AGITATORS [Fig. 18]

Fig. 18
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1. Schakel de Robo.com³ uit en draai hem om.
2. Gebruik een schroevendraaier om de agitator houder schroef te verwijderen.
3. Verwijder beide agitators.
4. Maak de inkeping schoon waar de agitators in zitten.
5. Plaats de nieuwe agitators zorgvuldig terug.
6. Plaats de agitator terug en zet hem vast.
* Alleen bepaalde modellen

** Kan variëren naargelang het model

NL
SCHOONMAKEN VAN DE STOFSENSOREN* [Fig. 19]
De stofsensoren bevinden zich in het stofreservoir van de Robo.com³. Maak het sensorvenster schoon
iedere keer dat het stofreservoir geleegd wordt. Regelmatig schoonmaken wordt aanbevolen voor optimale
reinigingsprestaties van uw Robo.com³.
Gebruik een droge, zachte doek of katoenen wat voor het schoonvegen van het sensorvenster.

SCHOONMAKEN VAN DE AANDRIJFWIELEN [Fig. 20]
Fig. 19

1. Schakel de Robo.com³ uit en draai hem om.
2. Verwijder al het vuil of vastzittend haar in de wielen.
3. Maak de wielen schoon met een droge doek.
4. Controleer dat de wielen vrij draaien.

SCHOONMAKEN VAN DE RANDBORSTELS* [Fig. 21]
Fig. 20

De randborstels kunnen gemakkelijk versleten raken door zwaar gebruik dus controleer ze regelmatig
om hun staat te bewaken.
1. Schakel de Robo.com³ uit en draai hem om.
2. Verwijder de klemschroef met een schroevedraaier.
3. Gebruik een schaar om vastgekomen haar of vuil te verwijderen.

CORRIGEREN VAN RANDBORSTEL VERVORMING
De randborstels kunnen soms vervormen tijdens transport of bij gebruik van het product onder bepaalde
omstandigheden. Als dit gebeurt is het mogelijk deze weer de oude vorm terug te geven door de stekels
in heet water te zetten.
GOED

Fig. 21

HERSTELBAAR

VEREIST VERVANGING

1. Schakel de Robo.com³ uit en draai hem om.
2. Verwijder de klemschroef met een schroevedraaier. Verwijder de randborstels
3. Dompel de borstelharen voorzichtig in heet water onder.
4. Houd iedere set haren in het water totdat deze hun originele vorm hebben en recht staan. Haal deze er
vervolgens uit en laat drogen.
5. Als deze volledig droog zijn, zet deze weer in elkaar en schroef vast.
WAARSCHUWING: Zorg dat ze aan de correcte zijde worden teruggeplaatst, verwijzend naar de ‘R’ en
‘L’ merken.

VERVANGEN VAN DE RANDBORSTELS*

Fig. 22

Als de randborstel beschadigd is, zal deze vervangen moeten worden. Vervangende randborstels zijn
verkrijgbaar bij uw Hoover winkel.
1. Schakel de Robo.com³ uit en draai hem om.
2. Verwijder de klemschroef met een schroevedraaier.
3. Verwijder de oude randborstel en druk de nieuwe op zijn plaats.
4. Plaats deze goed in positie en maak de schroef vast.
WAARSCHUWING: Zorg dat ze aan de correcte zijde worden teruggeplaatst, verwijzend naar de ‘R’ en
‘L’ merken.

SCHOONMAKEN VAN HET VOORWIEL [Fig. 22]
1. Schakel de Robo.com³ uit en draai hem om.
2. Verwijder al het vuil of vastzittend haar in het wiel.
3. Maak het wiel schoon met een droge doek.
4. Controleer dat het wiel vrij draait.

Schoonmaken van de vloersensors. [Fig. 23]
Fig. 23

De vloer detectie sensoren bevinden zich aan de onderzijde van de Robo.com³. Maak de sensors
schoon iedere keer dat het stofreservoir geleegd wordt. Regelmatig schoonmaken wordt aanbevolen
voor optimale reinigingsprestaties en veilige werking van uw Robo.com³.
1. Schakel de Robo.com³ uit en verwijder deze van het oplaadstation.
2. Draai de Robo.com³ om.
3. Gebruik een droge, zachte doek of katoenen wat voor het schoonvegen van de sensors.

SCHOONMAKEN VAN DE SENSORVENSTERS [Fig. 24]
Fig. 24

De muur detectie sensoren bevinden zich in de bumper van de Robo.com³. Veeg de sensorvensters
schoon bij elke stofreservoir lediging. Regelmatig schoonmaken wordt aanbevolen voor optimale
reinigingsprestaties van uw Robo.com³.
Gebruik een droge, zachte doek of katoenen wat voor het schoonvegen van het sensorvenster.

SCHOONMAKEN VAN HET VLOERGLANSPAD * [Fig. 25]

Fig. 25
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1. Schakel Robo.com³ uit.
2. Druk op de knop van het stofreservoir zodat deze vrij komt en neem het stofreservoir uit de Robo.
com³.
3. Trek de klem van de Vloerglanspadhouder uit het stofreservoir.
4. Trek de Vloerglanspad uit de Vloerglanspadhouder en was met handwarm water. Verwijder het teveel
aan water en laat het drogen voor hergebruik.
5. Plaats deze terug als deze volledig droog is.
* Alleen bepaalde modellen

** Kan variëren naargelang het model

NL
Batterijen vervangen
WAARSCHUWING: Gebruik alleen Hoover goedgekeurde vervangende onderdelen voor uw Robo.
com³. Het gebruik van niet door Hoover gevalideerde onderdelen zal uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Indien de Robo.com³ virtuele barrière* en afstandsbediening* niet gebruikt zullen
worden gedurende verschillende maanden, gelieve de batterijen te verwijderen en op een droge locatie
te bewaren.
WAARSCHUWING: Zorg dat het apparaat altijd uit staat alvorens u de batterijen verwisselt.

Fig. 26

DE BATTERIJEN VAN DE ROBO.COM³ VERVANGEN [Fig. 26]
De Robo.com³ is voorzien van een oplaadbare lithium-ion accu. Vervang met Accu Ref. (RB226).
1. Schakel de Robo.com³ uit, draai deze om en plaats op een gelijkmatig oppervlak. Verwijder de
schroeven uit het batterijendeksel en neem het deksel af.
2. Verwijder de oude accu en vervang deze door de nieuwe accu, zorgend dat de polariteit correct is.
Plaats het deksel terug.
3. Herlaad de Robo.com³, verwijzend naar ‘hoofdproduct herladen’.
4. Gooi de batterijen veilig weg. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht
worden en niet in het afval van het huishouden geworpen worden.
DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN [Fig. 27]
De afstandsbediening is voorzien van 2 x AAA batterijen.
1. Verwijder het batterijendeksel.
2. Verwijder de oude batterijen en vervang deze door de nieuwe batterijen, waarbij de polariteit de juiste moet zijn.
Plaats het deksel terug.
3. Gooi de batterijen veilig weg. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en niet
in het afval van het huishouden geworpen worden.

Fig. 27

DE BATTERIJEN VAN DE VIRTUELE BARRIERE VERVANGEN [Fig. 28]
De virtuele barrière is uitgerust met 2 x D-batterijen.
1. Kantel de virtuele barrière om en draai de bevestigingsclip. Verwijder het batterijendeksel.
2. Verwijder de oude batterijen en vervang deze door de nieuwe batterijen, waarbij de polariteit de juiste moet zijn.
Plaats het deksel terug.
3. Gooi de batterijen veilig weg. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en niet
in het afval van het huishouden geworpen worden.

PROBLEEM OPLOSSEN
De volgende lijst is een lijst van algemeen gevonden problemen en oplossingen.
Als een van deze problemen blijft bestaan, neem contact op met uw plaatselijk Hoover verkooppunt.
Fig. 28
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De Robo.com³ werkt niet

•
•
•

Controleer of de Robo.com³ aan staat.
Controleer of het stofreservoir, filter en motor schoon zijn.
Controleer of de Robo.com³ herladen moet worden.

Stofzuiger reinigt niet goed

Schakel de stofzuiger uit en:
• Leeg het stofreservoir
• Controleer het filter en motor en maak deze schoon.
• Controleer en reinig de Vloerborstels.
• Controleer de sensors en maak deze schoon.
• Controleer de aandrijfwielen en maak deze schoon.

De Afstandsbediening**
werkt niet

• Controleer de batterijen.
• Controleer de batterij van de Robo.com³.
• Plaats de Afstandsbediening** dichter bij de Robo.com³.
• Zie ’afstandsbediening instellen’.
- Elke keer dat u de robot aan zet, hou de of knop** op het
hoofdproduct 4 seconden ingedrukt om de afstandsbediening functie
te activeren. Als deze knop op de robot brandt* of als op LCD** de
indicator verschijnt betekent het dat de afstandsbediening functie
actief is en vice versa.
• Als deze nog steeds niet werkt,
- Druk tegelijkertijd op AUTO (op het product display) en op de OK
knop van de afstandsbediening.
U zult het akoestische alarmsignaal opnieuw horen.
Gelieve op te merken: Als u geen geluid hoort dan is de taak niet
geslaagd. Gelieve opnieuw te proberen.

De Robo.com³ laadt niet
automatisch op

•

Zorg dat er zich geen hindernissen tussen de Robo.com³ en het
oplaadstation bevinden.

De Robo.com³ is zeer
luidruchtig tijdens het
reinigen.

•
•

Maak het stofreservoir en filter schoon.
Controleer de borstels en de aandrijfwielen op vuil en stof.

Robo.com³ stopt met
functioneren/reinigt
intermitterend

•

Controleer de instelling van de reinigingstijden.

Robo.com³ detecteert geen
trappen

•

Controleer de sensors en maak deze schoon.

Robo.com³ zit vast

•

The Robo.com³ zal proberen zichzelf te bevrijden maar assisteer
de Robo.com³ in sommige gevallen handmatig.

* Alleen bepaalde modellen

** Kan variëren naargelang het model
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Robo.com³ werkt niet maar
er is geen foutcodeweergave

•

Neem contact op met uw plaatselijke Hoover-vertegenwoordiger

De smartphone maakt geen
verbinding met de Robot

•
•

Kies het Wi-Fi Netwerk “HOOVER_XXX”
Voer het Robot Wachtwoord in, welke te vinden is door de
knop minimaal 4 seconden ingedrukt te houden.

Wi-Fi functie werkt niet

• Controleer of uw Wi-Fi router beschikbaar is.
• controleer of de APP correct is geinstalleerd op uw smartphone.
• Controleer of het Wi-Fi icoon is verlicht, zo niet zie ‘Wi-Fi
instellingen’

Foutcodes
De volgende codes kunnen verschijnen tijdens het gebruik of bij het opstarten. [Fig. 29]
Fig. 29

Niet werkingCode

Uitleg

Er01
Er02
Er04
Er05
Er07

Vuil zit vast in de Randreinigingsborstel Zie ‘Reiniging van de randreinigingsborstel’.

Er08
Er09
Er12

Controleer de bumper beweging.

Vuil zit vast in de agitators. Zie ‘reiniging van de agitators’.
Linker aandrijfwiel motor is overbelast. Zie ‘Schoonmaken van de Aandrijfwielen’
Motor van Rechter-aandrijfwiel overbelast. Zie ‘Schoonmaken van de Aandrijfwielen’
Linker of rechter wiel maakt geen contact met de grond. Zie ‘Schoonmaken van de
Aandrijfwielen’

Er is geen stofreservoir. Vervang stofreservoir.
Vuil in de rechter randreinigingsborstel*. Zie ‘Schoonmaken van de randborstels’.

ATTENTION: Indien één van deze storingen voortduurt, neem dan contact op met uw lokale Hoover
vertegenwoordiger. NIET de Robo.com³ zelf proberen te demonteren.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Originele reserveonderdelen en toebehoren van Hoover
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Hoover. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Hoover
Dealer. Als u onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.
Verbruiksartikelen
• Robo.com³ Lithium-Ion Accu
• Vloerborstels
• Randreinigingsborstels
• Vloerreinigingspads (x5)
• Pre-motor filter
• Stofcontainer
• Virtuele Barrière

RB226
RB220
RB221
RB222
RB223
RB224
RB225

35601727
35601404
35601405
35601406
35601407
35601408
35601728

Kwaliteit

De fabrieken van Hoover zijn op onafhankelijke wijze getest op kwaliteit. Onze producten worden
vervaardigd aan de hand van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de vereisten van ISO 9001.

Het milieu

Het symbool op dit toestel duidt aan dat dit toestel niet mag behandeld worden als
huishoudelijk afval. In de plaats daarvan moet het overhandigd worden aan het geschikte
verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en electronische uitrusting. U moet het
toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking.
Voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit
toestel, gelieve je lokale gemeentebestuur te contacteren, je dienst voor huishoud- en
afvalverwerking of de winkel waar je het toestel kocht.
Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijnen 1999/5/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU en
2011/65/EU. Om een kopie van de verklaring van overeenstemming te ontvangen, gelieve
de fabrikant te contacteren via de website: www.candy-group.com
HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

Uw garantie

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar
het toestel wordt verkocht. Bijzonderheden omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dealer
waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het
verkoop- of ontvangstbewijs voorleggen.
Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
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