
Basishandleiding IMASS M1/S2/S3

Snelstart

Belangrijke instructies voorafgaand aan gebruik

1. Verwijder de EVA beschermende rubbers tussen de bumper aan beide zijkanten van
de robot.

2. Zorg ervoor dat de vloer vrij is van kabels, kleine objecten, gordijnen die op de grond
hangen, ed.

3. Schakel het apparaat in met ‘’I’’ en uit met ‘’O’’.

Belangrijke instructies tijdens gebruik
● Gebruik de MOP functie (dweilen) niet op tapijt.
● Laadt de robot niet op in MOP mode. De robot reageert in deze stand niet op

automatisch laden bij het gebruik van deze knop op de afstandsbediening.
● Zorg ervoor dat de sluiting van de watertank goed dicht zit, anders zal het water te

snel vrijkomen.
● Hou tijdens het dweilen de robot in de gaten en voeg op tijd water toe wanneer de

tank leeg raakt.

Twee manieren om op te laden
1. Sluit de adapter rechtstreeks aan op de robot en het stopcontact.
2. Laadt de robot op in het oplaadstation. Plaats het station op een plek met 1 meter

ruimte zowel links als rechts en 2 meter aan de voorzijde. Let erop dat de
contactpunten in contact zijn met de robot. Sluit de adapter aan op het oplaadstation
en vervolgens op het stroom.

Note: Als de robot aan het laden is reageert deze alleen op de ‘’Clean’’/start knop op het
apparaat en de Start/Stop knop op de afstandsbediening.



Fout tijdens gebruik
Als er tijdens het gebruik fouten optreden, bijvoorbeeld wanneer de robot vast komt te zitten,
start de robot dan opnieuw op na het oplossen van de fout.

Belangrijke informatie

Gebruik
Voordat je de robot gaat gebruiken, zorg ervoor dat de robot is ingeschakeld en dat de vloer
vrij is van kleine objecten en obstakels zoals kabels.

Om een grondige reiniging te garanderen zal de robot de verschillende secties van de vloer
meerdere keren passeren.

De roterende borstels kunnen sporadisch kleine deeltjes (hondenvoer, kattenbakkorrels, ed)
achterlaten. Uiteindelijk zal de robot alles opzuigen omdat deze vaker over de verschillende
secties komt.

Leeg het stofreservoir na iedere schoonmaak sessie om verzekerd te zijn van een optimaal
resultaat.

Als het stofreservoir vol raakt kan de robot vuil verliezen. Er wordt hiervan geen
waarschuwing gegeven dus houd dit goed in de gaten.

Voor maximaal resultaat
● Maak het filter schoon, en leeg het stofreservoir na ieder gebruik.
● Gebruik geen water om het HEPA filter schoon te maken.
● Vervang het HEPA filter zodra de zuigkracht van de robotstofzuiger afneemt en de

robot minder vuil opneemt dan voorheen.

Levensduur accu
Om de levensduur van de accu te vergroten en voor het behouden van een maximale
zuigkracht:

● Laadt de robot gedurende de hele nacht op voordat de robot voor het eerst in gebruik
wordt genomen.

● Schakel de robot uit wanneer deze voor een langere periode niet wordt gebruikt.



● Laadt de robot zo snel mogelijk op; de robot gedurende meerdere dagen in het
oplaadstation laten, terwijl deze is aangesloten op het stroom, kan de accu
beschadigen.

● Gebruik de robotstofzuiger met enige regelmaat.

Waarschuwing: Dit product bevat elektronica. Houdt deze NIET in of onder water en
besproei de robot eveneens niet met water. Gebruik alleen een droge doek om de robot
schoon te maken.

Veiligheidsinstructies
Lees de volgende instructies zorgvuldig door en volg alle instructies op voordat het
apparaat in gebruik wordt genomen.

● Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld voorafgaand aan het in gebruik nemen.
● Schakel het apparaat uit met de knop aan de rechterzijde als de robot gedurende

een langere periode niet gebruikt wordt.

WAARSCHUWING
1. Alleen bevoegde technici mogen het apparaat ontmantelen. Gebruikers mogen het

apparaat nooit ontmantelen en repareren.
2. Gebruik alleen de originele adapter zoals geleverd door de fabrikant. Het gebruik van

andere adapters kan elektrische schokken of brand veroorzaken en schade
toebrengen aan het apparaat.

3. Raak de plug of de adapter niet aan wanneer je handen nat zijn.
4. Zorg ervoor dat er geen kledingstukken of ledematen vast komen te zitten in wielen,

borstels of elders in het apparaat.
5. Houd het apparaat uit de buurt van sigaretten, aanstekers, lucifers of andere

brandbare materialen.
6. Wacht totdat het apparaat volledig is opgeladen voordat je het apparaat gaat

reinigen.
7. Gebruik geen kracht om de stroomkabel te buigen en stel deze niet bloot aan druk

van zware of scherpe objecten.
8. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik de robot niet

buiten.
9. Ga niet op het apparaat zitten en plaats geen objecten op het apparaat.
10. Gebruik het apparaat niet in een natte of vochtige omgeving (iedere omgeving met

vocht of vloeistoffen).



11. Ruim de vloer op voor gebruik van het apparaat. Verwijder alle breekbare objecten,
kabels, kleren, papier, gordijnen, ed, omdat deze vast kunnen komen te zitten in het
apparaat.

12. Plaats het apparaat niet in een positie waar deze risico loopt om te vallen (tafels,
stoelen, ed).

13. Schakel de stroomvoorziening van het apparaat uit als deze gedurende een langere
periode niet wordt gebruikt.

14. Controleer voor ieder gebruik of de adapter en plug correct zijn aangesloten.
15. Laat iedereen die aanwezig is in het huis of kantoor weten dat het apparaat in

gebruik is zodat er niemand over het apparaat kan struikelen of er op kan gaan
staan.

16. Het apparaat kan niet overweg met hoogteverschillen van meer dan 10 mm.
17. Gebruik het apparaat alleen in een temperatuurbereik van tussen de -10 graden en +

40 graden (graden in Celsius) en stel het apparaat niet bloot aan hogere en lagere
temperaturen.

18. Verwijder de accu voordat het apparaat wordt afgedankt en/of vernietigd.
19. Koppel het apparaat los van het stroom alvorens de accu te verwijderen.
20. Gooi de accu op de juiste manier weg.

Note: Zorg ervoor dat kinderen en andere personen met mentale of fysieke beperkingen
worden begeleid bij gebruik van het apparaat.


