
Basishandleiding Proscenic U6

Opladen
1. Plaats het laadstation rechtop met de achterzijde tegen de muur. Neem hiervoor

zowel links als rechts een vrije ruimte van 1 meter en 1,2 meter aan de voorzijde.
2. Kies een vaste plek voor optimaal gebruik en verplaats het station zo weinig

mogelijk. Wil je het station toch verplaatsen, doe dit dan wanneer de robot niet in
werking is.

3. Laadt de robot voor het eerste gebruik 5 uur op.
4. Laadt de robot op wanneer deze bijna leeg is.
5. De robotstofzuiger keert automatisch terug naar het laadstation wanneer het

apparaat klaar is, of bijna leeg is.
6. Plaats het laadstation niet op plekken waar het in scherp licht staat, zoals in direct

zonlicht, of wanneer dit via een spiegel op het station schijnt. In het geval van een
spiegel, bedek de spiegel vanaf de grond tot 7 cm hoog.

7. Zorg ervoor dat robot tijdens het laden niet is uitgerust met de watertank. Dit is voor
de veiligheid en voorkomt ook schade aan de vloer.

Watertank
1. Verwijder de watertank direct na het dweilen van de vloer, voor het laden, en

verwijder de dweildoek.
2. Gebruik de dweil niet op tapijt.

APP instructies
1. Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met het Wi-Fi netwerk thuis.
2. Scan de QR-code hieronder of ga naar de App store (iPhone) of de Google Play

store (Android) en zoek op “ProscenicHome”.

3. Maak een account. Vervolgens voeg je een robot toe rechtsboven met de “+”.
Selecteer vervolgens de U6.

4. Zet de robot aan met de power knop. Volg de instructies in de App. Houdt de
“thuis” knop en power knop tegelijk in voor 5 seconden om de netwerk
configuratie te starten.

5. Vul je thuis Wi-Fi netwerk met wachtwoord in, in de app. (Alleen 2.4G Wi-Fi wordt
ondersteund).



6. Ga nu naar de Wi-Fi instellingen van je telefoon. Hier vind je nu een “hotspot”
verbinding van de robot met naam Proscenic-XXX (of Smartlife-XXX). Selecteer
deze, maak verbinding, en keer terug naar de app.

7. Je telefoon gaat nu verbinding maken met de robotstofzuiger. Zodra de verbinding
gemaakt is, is je robot klaar voor gebruik!

Onderhoud

Zorg er altijd voor dat de robotstofzuiger is uitgeschakeld en het oplaadstation van het
stroom is losgekoppeld voordat je begint met het schoonmaken en onderhouden van je
robot.

Zijborstels
Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit de zijborstels te verwijderen. Maak de
borstels met enige regelmaat schoon en vervang deze wanneer nodig. De zijborstels gaan
ongeveer 200 uur mee. In de app kan je terugvinden wat de (geschatte) resterende
levensduur is van de borstels in procenten en uren.

Hoofdborstel

Voor het beste resultaat maak je de hoofdborstel schoon na iedere schoonmaaksessie.
Verwijder de borstel en gebruik de meegeleverde schoonmaaktool om de borstel en het
rubber te ontdoen van haar en ander vuil. Het is mogelijk om de borstel af te spoelen met
water maar zorg ervoor dat deze helemaal droog is wanneer je de borstel terug plaatst. De
hoofdborstel gaat ongeveer 300 uur mee. De app geeft aan wat de (geschatte) resterende
levensduur is van de borstel in procenten en uren. Vervang deze wanneer nodig of
beschadigd.

Reservoir en filter

Druk op de knop van het stofreservoir om deze uit de robot te verwijderen. Open de
container om stof en vuil te verwijderen en gebruik de schoonmaak borstel om deze schoon
te maken. Verwijder daarna de filter onderdelen en maak deze stofvrij met de borstel. Spoel
de container en het filter af met water (gebruik geen water voor het HEPA filter). Droog alle
onderdelen volledig voordat je ze terug plaatst in de robot. Voor een goed resultaat maak je
het filter 1 of 2 keer per maand schoon. De levensduur van het HEPA filter is circa 150 uur.
De app geeft de (geschatte) resterende levensduur van het filter weer.

Sensors en wielen

Maak de sensoren en de contactpunten op het oplaadstation regelmatig schoon. Gebruik
een zachte, droge doek om de sensoren en contactpunten voorzichtig schoon te maken.
Gebruik geen olie of schoonmaakmiddelen. De sensors op de robot moeten uiterlijk om de
30 uur aan activiteit worden schoongemaakt. Hou de app in de gaten en wacht hiermee niet
tot het laatste moment. Voor een optimale werking en prestatie maak je deze na iedere
sessie schoon. Voor het oplaadstation geldt circa 1 keer per maand. Haar en ander vuil kan
tussen de wielen komen. Maak de wielen regelmatig schoon met de borstel.



Belangrijke informatie | Veiligheidsinstructies

Waarschuwing: Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basis
voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden waaronder het volgende: Lees alle instructies
voor het gebruik van dit apparaat. Indien de waarschuwingen en instructies niet
gevolgd worden kan dit resulteren in schade of letsel.

1. Alleen geautoriseerde technici mogen dit apparaat uit elkaar halen. Het wordt niet
aangeraden om dit zelf te doen.

2. Gebruik het product alleen met de bijgeleverde oplader. Een andere oplader kan
schade veroorzaken aan het product.

3. Raak geen draden, stopcontact of adapters aan wanneer je handen nat zijn.
4. Voorkom dat stoffen/doeken, kleding of lichaamsdelen tussen de wielen komen.
5. Gebruik het product niet om sigaretten, aanstekers of om ander smeulend vuur op te

zuigen.
6. Maak het apparaat schoon na elk gebruik.
7. Buig de snoeren niet buitensporig en plaats geen zware of scherp objecten op het

apparaat.
8. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en niet buiten.
9. Ga niet op het apparaat staan of zitten.
10. Gebruik de robot niet op een natte ondergrond, zoals in de badkamer.
11. Voor gebruik, verwijder alle kwetsbare objecten van de vloer (glas, lampen etc) en

verwijder snoeren en gordijnen om te voorkomen dat de robot hierin vastloopt of de
luchttoevoer verstopt raakt.

12. Gebruik het apparaat niet op een plek waar het makkelijk kan vallen, zoals op een
stoel of een bureau.

13. Check zorgvuldig voor het laden of de adapter goed is aangesloten met het
stopcontact zodat er geen schade aan de batterij ontstaat.

14. Om valpartijen te voorkomen, informeer aanwezige huisgenoten wanneer de
robotstofzuiger aan het werk gaat.

15. Leeg het stofreservoir voor gebruik.
16. Gebruik de robot alleen bij binnentemperatuur tussen de 0 en 40 ℃.
17. Gebruik de robot niet in een omgeving met een zeer hoge temperatuur.
18. Verwijder de accu voordat je het apparaat weggooit.
19. Zorg ervoor dat de robot niet aanstaat wanneer je de accu verwijdert.
20. Deponeer de verouderde accu in de juiste bak bestemd voor recycling.

WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik alleen de door de fabrikant originele meegeleverde accu en laadstation.
Accu’s die niet herlaadbaar zijn, zijn niet toegestaan. Check de specificaties van de
accu voor meer informatie.

2. Gebruik het apparaat niet in een ruimte met vuur of kwetsbare objecten.



3. Gebruik het apparaat niet in een extreem warme ruimte (>40℃) of een extreem
koude ruimte (<0℃).

4. Ga niet met haar, kleding, vingers of andere delen naar de openingen in de machine
of delen van de machine die in werking zijn.

5. Gebruik het apparaat niet op vloer waar water op staat.
6. Zuig geen stenen op of afval papier waardoor de robot verstopt kan raken.
7. Absorbeer met de robot geen brandbare stoffen zoals benzine, printer toner of foto

toner. Gebruik het product niet in een ruimte met vlambare items.
8. Gebruik het product niet voor brandende objecten zoals sigaretten, lucifers, as of

andere dingen die brand kunnen veroorzaken.
9. Plaats geen objecten in de zuigopening van de robot. Gebruik het apparaat niet

wanneer de opening geblokkeerd is. Houd goed schoon van vuil, katoen, wol, haren
etc. om de lucht goed door te kunnen laten bij de opening.

10. Gebruik de adapter zorgvuldig om schade te voorkomen. Gebruik de kabel, adapter
of laadstation niet om het apparaat op te tillen of te slepen. Gebruik de kabel niet als
handvat en zorg ervoor dat het niet tussen de deur komt. Trek de kabel niet langs
scherpe hoeken. Gebruik het product niet terwijl deze aan de kabel verbonden is.

11. Gebruik geen beschadigd laadstation.
12. Zelfs bij een zwaar beschadigd product mag je dit product niet verbranden. Dit kan

leiden tot een explosie.


