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Snelstart

Plaats het oplaadstation
1. Plaats het oplaadstation rechtop met de achterzijde tegen de muur, en niet op een

tapijt. Neem hiervoor zowel links als rechts een vrije ruimte van 1 meter en 1,5 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. Plaats het oplaadstation niet in direct zonlicht.

Gebruik
1. Verwijder de beschermende strip die tussen de bumper zit.
2. Zorg ervoor dat de vloer vrij is van kabels, kleine objecten, gordijnen die op de grond

hangen, ed.
3. Zet de robot  op het oplaadstation. Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten.
4. Verwijder de stofbak met de knop bovenop in het midden van de robot. Binnenin de

robot vind je de OFF/ON knop. Zet de robot op “ON”. Doe de stofbak terug.
5. Houd voor 3 seconden de “START/PAUZE” en de “THUIS” knop in aan de voorkant

van de robot. Je hoort nu een stemgeluid en wacht nu ongeveer 20 seconden. De
lichtring om de twee knoppen gaat branden en de robot is klaar voor gebruik.

6. Druk je nu op de “START/PAUZE” knop en de robot gaat de kamer scannen en
schoonmaken. Druk je weer op de knop dan stopt de robot.

7. Druk je op de “THUIS” knop dan gaat de robot automatisch terug naar het
oplaadstation om op te laden.

Download en installeer de APP
1. Scan de QR code of ga naar de App store/Google Play store en download de “Puppy

Robot” app. Volg de instructies in de app om verbinding te maken met de robot of zie
de app handleiding voor verdere informatie.

Android iPhone



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 elektrische schokken, brand en/of letsel.

WAARSCHUWING
Om het risico van vuur, elektrische schokken of letsel te voorkomen:

1) Gebruik het apparaat niet buiten of op oppervlakken die nat zijn.
2) Sta niet toe dat het apparaat gebruikt wordt als speelgoed. Veel aandacht is nodig

wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinder, huisdieren of planten.
3) Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Gebruik alleen de

toebehoren aanbevolen door de fabrikant.
4) Gebruik geen beschadigde snoer of stekker. Indien het apparaat niet werkt zoals het

zou moeten, is gevallen, is beschadigd, is buiten gelaten, of is gevallen in water
neem dan contact op met de klantenservice.

5) Trek niet aan het snoer, draag het apparaat niet aan het snoer, gebruik het snoer niet
als handvat, stop niet tussen de deur en haal niet langs scherpe randen of hoeken.
Laat het apparaat niet over het/een snoer rijden. Houd het snoer weg van verhitte
oppervlakken.

6) Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de
stekker, niet het snoer, om deze uit het stopcontact te halen.

7) Ga niet om met de oplader, stekker, snoer of openingen wanneer je natte handen
hebt.

8) Stop geen objecten in de openingen. Gebruik het apparaat niet wanneer openingen
geblokkeerd zijn; houd vrij van stof, pluisjes, haren of iets anders dat de luchtstroom
kan verminderen.

9) Houd haar, losse kleding, vingers of andere delen van het lichaam weg van de
openingen of bewegende delen van het apparaat.

10) Gebruik het apparaat niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen op te zuigen
zoals benzine, en gebruik niet in ruimtes waar dit aanwezig kan zijn.

11) Zuig met het apparaat geen brandende of rokende dingen op zoals sigaretten,
lucifers of heet as.

12) Gebruik niet zonder stofbak.
13) Voorkom het onbedoeld starten van het apparaat. Zorg ervoor dat de “OFF/ON” knop

binnenin de robot op “OFF” staat alvorens je het apparaat verbindt met de accu, het
apparaat optilt of draagt. Als je de vinger op de knop hebt terwijl je het apparaat
draagt of wanneer deze in werking is, kan ongelukken veroorzaken.

14) Risico van verwondingen. Borstel kan onverwachts starten. Verwijder borstel voor
schoonmaak of onderhoud.



15) Gebruik alleen de door de fabrikant meegeleverde adapter om het apparaat op te
laden. Een oplader geschikt voor de ene accu kan brandgevaar geven bij gebruik
met een andere accu.

16) Gebruik de apparaten alleen samen met de daarvoor specifieke accu’s. Het gebruik
van een andere accu kan risico geven tot verwondingen of brand.

17) Wanneer de accu niet in gebruik is, houd het weg van metalen objecten zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere metalen objecten die een
connectie kunnen maken van de ene terminal naar de andere. Kortsluiting kan brand
en/of brandwonden veroorzaken.

18) Door foutief gebruik kan er vloeistof uit de accu komen. Vermijd contact. Indien dit
per ongeluk toch gebeurd, spoel af met water. Zoek medische hulp wanneer de
vloeistof in contact komt met de ogen. De vloeistof uit de accu kan irritaties of
brandwonden veroorzaken.

19) Gebruik niet een accu of apparaat die beschadigd of aangepast is. Beschadigde of
aangepaste accu’s kunnen onvoorspelbaar zijn wat kan resulteren in brand,
explosies of het risico van verwondingen.

20) Stel de accu of het apparaat niet bloot aan vuur of een overmatige temperatuur.
Blootstelling aan vuur of een temperatuur boven de 130℃ kan explosies
veroorzaken.

21) Volg alle instructies op met betrekking tot het opladen en laad de accu of het
apparaat niet op buiten de specificaties in de instructies omtrent de temperaturen.
Foutief laden of bij een temperatuur anders dan gespecificeerd kan de accu
beschadigen of het risico tot brand verhogen.

22) Laat reparaties uitvoeren door iemand die daarvoor gekwalificeerd is en alleen
identieke vervangende onderdelen gebruikt. Hiermee blijft de veiligheid van het
product gehandhaafd.

23) Doe zelf geen aanpassingen of reparaties aan het apparaat of de accu behalve die
vallen binnen de instructies voor het gebruik en onderhoud van het product.

24) Plaats snoeren van andere apparaten uit het schoon te maken gebied.
25) Gebruik de robotstofzuiger niet in een ruimte waar een baby of kind aan het slapen

is.
26) Gebruik de robotstofzuiger niet in een ruimte met brandende kaarsen of kwetsbare

objecten op de grond.
27) Gebruik de robotstofzuiger niet in een ruimte waar brandende kaarsen op meubilair

staat waar het apparaat tegenaan kan botsen.
28) Sta niet toe dat kinderen op de robotstofzuigers gaan zitten.
29) Gebruik de robotstofzuiger niet op een natte oppervlakte.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Alleen voor gebruik in het huishouden.

Gebruik
Waarschuwing: Lees onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor gebruik.
Gebruik van het product dat niet voldoen aan de instructies van deze handleiding kan
resulteren in persoonlijk letsel of schade aan het product.



Aandachtspunten
1) Dit apparaat mag alleen gebruikt worden samen met de meegeleverde adapter,

oplaadstation, accu en de rest van het pakket. Gebeurt dit niet dan kan dat mogelijk
schade veroorzaken aan het apparaat, elektrische schokken geven, of er kan brand
ontstaan.

2) Gebruik het apparaat niet als de machine of een accessoire kapot is. Neem in dat
geval contact op met de after-sales service om het probleem op te lossen.

3) Verwijder de stekker van het stopcontact wanneer je het gaat onderhouden.
4) Raak de stekker of het apparaat niet aan wanneer je handen nat zijn. Dit kan leiden

tot een elektrische schok.
5) Neem contact op met de klantenservice wanneer de kabel kapot is om gevaar te

voorkomen.
6) Gebruik het apparaat niet bij de afwezigheid van een hek om het per ongeluk vallen

te voorkomen.
7) Vervang niet zelf de accu met een niet-originele accu.
8) Voorkom gevaar door te voorkomen dat kleren of delen van je lichaam (haren,

vingers, etc.) in de borstels of wielen van het apparaat terechtkomen.
9) Zet het apparaat of de apparaten niet in de buurt van vuur, vlambare, explosieve of

bijtende materialen.
10) Neem contact op met de klantenservice voor een nieuwe handleiding indien je deze

bent kwijtgeraakt.
11) Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
12) Zuig water, olie of andere vloeistoffen niet op. Dit kan schade veroorzaken aan het

apparaat.
13) Haal kabels uit de weg zodat deze het apparaat niet verhinderen tijdens het

schoonmaken.
14) Verwijder kwetsbare objecten van de grond.
15) Plaats het oplaadstation op een vlakke vloer met de achterzijde verticaal tegen de

muur. Voorkom genegenheid om deze te verplaatsen voor een optimale werking van
het apparaat.

16) Voorkom gevaar en houd je handen droog terwijl gebruik wordt gemaakt van het
apparaat.

17) Verplaats het oplaadstation niet terwijl het apparaat in werking is. Het apparaat kan
dan niet automatisch terugkeren om op te laden.

18) Stofzuig niet scherpe objecten zoals glas of spijkers om schade aan het apparaat te
voorkomen.

19) Gebruik het apparaat niet in vochtige, vlambare, explosieve of bederfelijke
omgevingen.

Veiligheid van kinderen
Dit apparaat mag niet bediend worden door kinderen onder de 8 jaar of kinderen die fysiek
of mentaal invalide zijn, of een gebrek hebben aan relevante ervaring en kennis, tenzij onder
de begeleiding en toezicht van een verantwoordelijk persoon om de veiligheid van de
gebruiker te waarborgen.



Laat een kind niet spelen met de eventueel bijgeleverde zakken. Dit kan verstikking
veroorzaken.

Accu
1) Dit product is beperkt voor gebruik met een accu uitgerust door de fabrikant.
2) Verwijder de accu voordat je het apparaat weggooit.
3) Neem contact op met de after-sales service wanneer je de accu wilt vervangen.

Gebruik geen andere adapter dan de meegeleverde adapter om de accu op te laden.
4) Indien de accu lekt, voorkom dat het op je huid of kleren komt, maak onmiddellijk

schoon met droge doek, en deponeer in recycle bak. Gooi niet weg.
5) Gooi de afgedankte accu op gepaste manier weg. Accu’s bevatten gevaarlijke stoffen

die gevaarlijk zijn voor het milieu. Volg lokale milieu regels en breng de accu naar
een daarvoor bestemde recycling locatie.

Gebruiksbereik
1) Het apparaat is geschikt voor een houten- of tegelvloer en laagpolig tapijt.
2) Voor het eerste gebruik en na het scannen van de map kan het aan te raden zijn om

verboden gebieden in te stellen in de app, daar waar de robot maar nét onder past.
Dit om te voorkomen dat de robot vast komt te zitten doordat er bovenop de radar
een kleine dode hoek zit van enkele millimeters.


