
Instructiehandleiding



Gefeliciteerd met de aankoop van uw ECOVACS ROBOTICS WINBOT! We hopen dat u er vele jaren plezier van hebt. We vertrouwen erop dat uw 
nieuwe robot u helpt uw huis schoon te houden zodat u meer tijd overhoudt voor andere dingen. 

Slimme oplossingen. Meer genieten van het leven.

Als u situaties tegenkomt die niet in deze Instructiehandleiding worden beschreven, neem dan contact op met onze Klantenservice. Een technicus 
kan uw specifieke probleem oplossen of uw vraag beantwoorden.  

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische en/of ontwerpaanpassingen aan dit product aan te brengen in het kader van voortdurende 
verbetering.

Bedankt dat u hebt gekozen voor een WINBOT!
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1. Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met vermin-
derde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan 
of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een 
veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het 
gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

2. Gebruik niet in extreem warme, koude of vochtige omgevingen 
(lager dan 0˚C/32˚F, boven 40˚C/104˚F of boven 65% lucht-
vochtigheid). Het apparaat kan worden gebruikt om ramen aan 
de buitenkant mee te reinigen als het goed is vastgebonden 
aan de Safety Pod en als er weinig wind staat en het niet regent 
of sneeuwt.

3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
4. ALLEEN voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet 

in commerciële of industriële omgevingen.
5. Gebruik het apparaat niet op gebarsten glas of op glas met 

erop aangebrachte posters of verhoogde punten.
6. Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies in de hand-

leiding. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant wor-
den aanbevolen of verkocht. Gebruik alleen de oplaadbare bat-
terij en de lichtnetadapter die door de fabrikant zijn geleverd.

7. Gelieve ervoor te zorgen dat de voltage van uw netvoeding 
overeenkomt met de spanning die is aangegeven op de adap-
ter.

8. Gebruik het apparaat niet op een omlijst raam met een lijst die 

smaller is dan 5 mm.
9. Gebruik het apparaat niet op natte of vettige ramen. 
10. Bewaar het apparaat uit de buurt van hitte en brandbare ma-

terialen.
11. Gebruik het apparaat niet als deze niet stevig tegen het glas is 

bevestigd of zichtbare tekenen van schade heeft.
12. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag 

u het apparaat niet in contact laten komen met water of een 
andere vloeistof. Plaats of berg het apparaat niet op waar het in 
een bad of wastafel kan vallen of worden getrokken.

13. Raak de stroomkabel of het apparaat niet met natte handen 
aan.

14. Laad het apparaat niet in extreem warme of koude omgevingen 
op, want dit kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.

15. Plaats het apparaat tijdens het opladen niet op andere elektri-
sche apparaten en houd het uit de buurt van vuur en vloeistof.

16. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet beschadigt. Trek of draag 
het apparaat niet aan de stroomkabel, gebruik de stroomka-
bel niet als een handvat en zet geen zware gewichten op de 
stroomkabel. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlak-
ken. 

17. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel 
of defect stopcontact. Gebruik het apparaat niet als deze niet 
goed werkt, is gevallen of beschadigd of in contact met water is 
geweest. Het apparaat dient dan door de fabrikant of zijn tech-
nische dienst te worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.

18. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door de fabrikant 
of zijn servicedienst te worden vervangen om gevaar te voor-
komen.

19. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te zijn 
gehaald voordat u het reinigt of onderhoudt.

20. Trek de stekker van de adapter niet uit het stopcontact door aan 
de stroomkabel te trekken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis 
voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:
LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOORDAT 
U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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1. Belangrijke veiligheidsinstructies

21. De batterij dient  door de fabrikant of zijn technische dienst te 
worden vervangen om gevaar te voorkomen.

22. De batterij dient te worden verwijderd en weggegooid volgens 
de lokale wet- en regelgeving voordat u het apparaat afvoert.

23. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te worden 
gehaald voordat de batterij wordt verwijderd voor het afvoeren 
van het apparaat.

24. Gelieve gebruikte batterijen weg te gooien volgens de lokale 
wet- en regelgeving.

25. Verbrand het apparaat niet, zelfs als deze ernstig is bescha-
digd. De batterij kan exploderen bij blootstelling aan vuur.

26. Het apparaat dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen 
in deze instructiehandleiding. De fabrikant kan niet aansprake-
lijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schades of let-
sels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.

27. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer 
deze is aangesloten op de voedingsbron of afkoelt.

28. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij 
alleen de afneembare voedingsunit  OH-1048A2701700U1-U 
die bij het apparaat wordt meegeleverd. Klasse II

Kortsluiting beveiligde geïsoleerde 
transformator

Stroomvoorziening met schakelmodus

Alleen geschikt voor gebruik 
binnenshuis

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd 

voordat ze worden opgeladen;
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen 

mogen niet samen worden gebruikt;
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst;
- Lege batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd en op 

een veilige manier te worden afgevoerd.
- Als het apparaat langere tijd ongebruikt wordt opgeslagen, dienen 

de batterijen te worden verwijderd.
- De voedingsaansluitingen mogen niet kortgesloten te zijn.

Correcte verwijdering van dit product
Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden af-
gevoerd met overig huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan 
het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering 
te voorkomen, dient u het op verantwoorde manier te recyclen ter 
bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële hulpbron-
nen. Om uw gebruikte apparaat te recyclen, dient u gebruik te ma-
ken van de retour- en inzamelsystemen of contact op te nemen met 
de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product veilig 
voor u laten recyclen.

Voor EU-landen
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2.1 Inhoud van de verpakking

WINBOT Safety Pod met vooraf 
geïnstalleerde batterijenAdapter

Afstandsbediening met 
batterijen

Instructiehandleiding + snelstartgids

Schoonmaakpads ×4 Glansdoek

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens 

Opmerking: Figuren en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WINBOT 
schoonmaakoplossing
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2.2 Specificaties 2.3 Productoverzicht
WINBOT

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens 

Model WA30

Gebruiksspanning 22,2 VDC Nominaal 
vermogen 60W

Adapter OH-1048A2701700U1-U

Ingang  
100-240 VAC, 

50/60 Hz,
1,5 A

Uitgang 27 VDC, 1,7 A

Batterijmodel af-
standsbediening AAA Nominale 

spanning 1, 5 VDC 

Safety Pod-model AA1408
Ingangs-
spanning 
Safety Pod 

3 VDC

Batterijmodel Safety 
Pod AAA Nominale 

spanning 1, 5 VDC 

Opmerking: Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd 
in het kader van voortdurende productverbetering.

Handgreep

Oplaadpoort

Safety Pod-statusindicatielampje

Safety Pod-poort 

WINBOT statusindicatielampje/
START/PAUZE-knop
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WINBOT

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens 

Safety Pod

Randdetectie-
sensoren

Raamtrekker

Ventilator

Aan/uit-schakelaar

Safety Pod-statusindica-
tielampje onderkant

Schoonmaakpad
Loopvlakken

Bevestigingspunt 
voor schoonmaak-
pad en klittenband

Zijrollers 

WINBOT-statusindica-
tielampje onderkan

Safety Pod-stekker

Snelontgrendelingshendel

Batterijstatusin-
dicatielampje

Aan/uit-schakelaar

Batterijcom-
partiment

Koppelingsknop 
Safety Pod

Opmerking: De batterijen van de Safety Pod zijn vooraf geïnstalleerd.
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Afstandsbediening

Bedieningsknoppen 
voor richting

Knop voor modus 
Grondig schoonmaken
RESET-knop

START/PAUZE-knop

Knop voor koppeling 
afstandsbediening

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens 

Knop Gebruik

Bedien ingsknoppen 
voor richting

Druk hierop om de rijrichting van de WINBOT te 
regelen.

START/PAUZE-knop Druk hierop om WINBOT te starten/in de pauzes-
tand te zetten.

Knop voor modus Gron-
dig schoonmaken

Gebruikt voor het schoonmaken van ramen in zowel 
N- als Z- patronen, voor betere schoonmaakpresta-
ties. Als de WINBOT in de AUTO-schoonmaakmo-
dus staat, pauzeer deze modus dan voordat u deze 
functie gebruikt.

RESET-knop

1. Druk op de RESET-knop om de WINBOT weer 
onder controle te krijgen als deze vastzit;
2. Druk een keer op RESET, druk vervolgens nog-
maals op RESET en houd de knop ingedrukt om 
de handmatige opheffingsmodus te activeren en de 
WINBOT weer onder controle te krijgen (zie Sectie 
6. Probleemoplossing voor meer informatie).

Knop voor koppeling 
afstandsbediening

Gebruik om de afstandsbediening met de WINBOT 
te koppelen (de koppeling is standaard al tot stand 
gebracht).

Opmerking: Om de batterijen in de afstandsbediening te vervangen, maakt u het batterijdeksel van de afstandsbediening los. Verwijder vervolgens de 
oude batterijen, plaats de batterijen met de juiste polariteit en schuif het batterijdeksel op de achterkant naar beneden totdat dit vastklikt. 
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Gebruik de WINBOT niet op een omlijst raam met een lijst die smaller 
is dan 5 mm.

Als het indicatielampje van de WINBOT ROOD knippert, dan dient u de 
WINBOT op te laden.

De WINBOT kan omraamd glas of een frameloos glas dat groter is dan 
50 cm × 50 cm schoonmaken.

Als het indicatielampje van de Safety Pod ROOD knippert, dan is de batterij 
bijna leeg en. De Safety Pod kan niet gebruikt worden. Laad de batterij op.

3.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken

3. De WINBOT bedienen

Lees de onderhouds- en reinigingsinstructies van de fabrikant voordat u de WINBOT op glas met een oneven oppervlak gebruikt, zoals matglas, of glas met 
een structuur, patroon of coating. ECOVACS ROBOTICS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade door onjuist gebruik op deze oppervlakken.
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3. De WINBOT bedienen

De WINBOT kan horizontaal geïnstalleerd glas alleen schoonmaken, 
maar alleen als u de bedieningsknoppen voor de richting op de afstands-
bediening gebruikt. Houd de Safety Pod stevig tegen het glas aan.

Gebruik de WINBOT niet ondersteboven.

Als het raam bedekt is met vuil, reinig dan eerst een klein gedeelte van 
het raam voordat u de Safety Pod en WINBOT daar plaatst.

De WINBOT kan glas dat onder een hoek is geïnstalleerd reinigen, 
maar werkt mogelijk niet normaal. In dit geval dient iemand in de buurt 
te blijven om te helpen als er een probleem is.
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2  De WINBOT INschakelen

3. De WINBOT bedienen

Opmerking: Houd objecten uit de buurt van de ventilator van de WIN-
BOT om blokkering te voorkomen.

3  De WINBOT opladen

Opmerking: Als de WINBOT oplaadt, dan knippert het statusindica-
tielampje van de WINBOT BLAUW. Als de WINBOT volledig opgeladen 
is, dan brandt het statusindicatielampje van de WINBOT ononderbroken 
BLAUW. Vervolgens gaat het uit.

3.2 De WINBOT gebruiken

1  De stroomadapter monteren

2.5
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3. De WINBOT bedienen

4  De schoonmaakpad bevestigen (vooraf geïnstalleerd)

Opmerking: Zorg ervoor dat de witte kant van de schoonmaakpad aan 
het bevestigingspunt wordt bevestigd. 
De schoonmaakpad is niet volledig vierkant. Zorg dat deze de raam-
trekkers bedekken of randdetectiesensoren niet bedekt.

5  Reinigingsspray

Opmerking: Spuit niet te veel Reinigingsspray. Dit kan ertoe leiden dat 
de loopvlakken slippen.

Opmerking: Veeg na het spuiten ALTIJD de bodem van WINBOT af 
met een droge doek.

Het wordt aanbevolen om de WINBOT te gebruiken met de WINBOT-reinigingsspray van ECOVACS. Als u kraanwater of een ander reini-
gingsmiddel gebruikt, dan kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van de schoonmaakbeurten. Als u andere reinigingssprays gebruikt, is de 
garantie mogelijk niet meer van toepassing.

1Step 2Step1Stap 2Stap
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3. De WINBOT bedienen

7  Beginnen met schoonmaken

1Step

Waarschuwing: Als de WINBOT wordt gebruikt om een raam schoon te maken dan moet de Safety Pod gebruikt worden om een 
veilig gebruik van de WINBOT te garanderen.

6  De Safety Pod voorbereiden

1Step

2Step 2Step

Gebruik een glansdoek om de onderkant van de Safety Pod 
schoon te maken. Gebruik een droge doek om het gedeelte op 
het glas schoon te maken waar u de Safety Pad plaatst.

Druk de Safety Pod stevig op het glas, totdat het Safety Pod-
statusindicatielampje ononderbroken GROEN brandt.

Opmerking: Draai de stekker rechtsom richting  totdat deze vergren-
delt.

1Stap

2Stap

1Stap

2Stap
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3. De WINBOT bedienen

3Step Als het raam 1 m of minder breed is, dan plaatst u de Safety Pod in de bovenhoek van het raam of op een nabijgelegen raam. Zorg ervoor dat 
de Safety Pod minstens 1,6 m boven de grond is bevestigd. 

Opmerking: De ventilator start pas als de Safety Pod stevig op het glas is bevestigd.  Houd de ventilator uit de buurt van haar of vuil. De kabel van 
de Safety Pod is 2,5 m lang.

Waarschuwing: Of u de WINBOT nu gebruikt om een raam aan de binnenkant of aan de buitenkant schoon te maken: druk de Safety Pod ALTIJD 
STEVIG op de BINNENKANT van het raam. 

OR

3Stap

OF
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3. De WINBOT bedienen

4Step Als het raam breder is dan 1 m, plaats de Safety Pod dan in het 
midden van het raam. Zorg ervoor dat de Safety Pod minstens 
1,6 m boven de grond is bevestigd.

De WINBOT is op de juiste wijze op het raam geplaatst als het 
WINBOT-statusindicatielampje ononderbroken BLAUW brandt 
en er een piepsignaal klinkt. 

Opmerking: Zorg ervoor dat er 15 cm ruimte zit tussen het glas en 
obstakels in de kamer zoals gordijnen of meubels. 

5Step4Stap 5Stap
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3. De WINBOT bedienen

Modus Grondig schoonmaken
Deze modus kan worden gebruikt voor betere schoonmaakprestaties, 
omdat de WINBOT reinigt in zowel N- als Z-patronen.

Opmerking: De WINBOT kiest automatisch de geschikte schoon-
maakroute in een N- of Z-schoonmaakmodus, afhankelijk van de vorm 
van het raam.

AUTO-schoonmaakmodus
Dit is de modus die het meest wordt gebruikt. Deze is het beste 
geschikt voor dagelijkse schoonmaakbeurten.

6Step

OR

OR

Opmerking: De Bedieningsknoppen voor richting op de afstandsbedie-
ning kunnen niet gebruikt worden tot de WINBOT in de pauzestand staat.

8   Zet de WINBOT in de pauzestand

OR

6Stap

OF

OF
OF
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3. Bediening van de WINBOT

Opmerking: Gebruik een droge doek om vlekken die de robot op 
het glas heeft achtergelaten, weg te vegen. Als u de WINBOT tijdens 
het schoonmaken wilt stoppen, druk dan u eerst op de START/PAU-
ZE-knop om de WINBOT in de pauzestand te zetten. Houd vervolgens 
de WINBOT STEVIG vast terwijl u deze knop langer dan 5 seconden 
ingedrukt houdt om WINBOT weg te halen.

Als de WINBOT zijn schoonmaakcyclus heeft afgerond, dan keert het apparaat terug naarde startpositie en laat het een piepsignaal horen. 

9   Stoppen (schoonmaken afronden)

1Step

2Step 3Step

Opmerking: Als de WINBOT problemen ondervindt en het WINBOT-statusindicatielampje ononderbroken ROOD brandt, dan kan het apparaat gereset 
worden door de RESET-knop op de afstandsbediening in te drukken. Zie Sectie 6. Probleemoplossing voor meer informatie.

4Step

1Stap

2Stap 3Stap 4Stap
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4. Onderhoud
Voordat u de WINBOT schoonmaakt en onderhoud verricht, dient u het apparaat UIT TE ZETTEN en de stekker van de WINBOT uit het 
stopcontact halen.
4.1 Schoonmaakpad

Opmerking: 
Was de pad met een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik GEEN natte schoonmaakpads op de WINBOT, omdat het apparaat dan van het raam kan vallen.
Was de schoonmaakpad regelmatig om de levensduur te verlengen.
Als de schoonmaakpad slijt of niet langer precies op de klittenband past, dan dient u deze door een nieuwe te vervangen voor de beste schoonmaak-
resultaten.
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Randdetectiesensoren

Raamtrekkers

4.2 Ventilator, zijrollers, randdetectiesensoren en raamtrekkers
Ventilator

Zijrollers

4. Onderhoud
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4. Onderhoud

4.3 Loopvlakken

1Step

Inspecteer de loopvlakken door de bedieningsknoppen 
voor richting op de afstandsbediening te gebruiken. Stop de 
loopvlakken als er vuil op zit.2Step

3Step1Stap

2Stap

3Stap
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1Step

4. Onderhoud

4.4 Safety Pod

Opmerking: Verwijder de batterij uit de Safety Pod als de robot gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Als de batterij lekt, verwijder deze dan en 
voer deze af in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. 

3Step

2Step De Safety Pod schoonmaken

Vervang de batterijen in de Safety Pod (indien noodzakelijk)

1Stap

2Stap

3Stap



23 NL

4. Onderhoud

4.5 Regulier onderhoud
Om de WINBOT in topconditie te houden, dient u onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen in lijn met de volgende intervallen.

Opmerking: ECOVACS produceert diverse vervangingsonderdelen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over 
vervangingsonderdelen.

Robotonderdeel Onderhoudsinterval Vervangingsinterval

Schoonmaakpad Na elk gebruik Elke 40 wasbeurten

Ventilator

Na elk gebruik /

Zijrollers

Randdetectiesensoren

Raamtrekkers

Loopvlakken
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5. Statusindicatielampje en -geluiden

Indicator Status Beschrijving

WINBOT

WINBOT- 
statusindicatielampje

Knippert BLAUW
1. De WINBOT laadt op.
2. De WINBOT is al gekoppeld met de Safety Pod en kan op het raam 
geplaatst worden.

Ononderbroken BLAUW
1. De WINBOT heeft zich met succes aan het glas te hechten en is 
klaar om schoon te maken.
2. De Safety Pod wordt voorbereid.

Knippert ROOD De accu van de robot is bijna leeg. Laad de WINBOT op als beschreven 
in Sectie 3.2.

Ononderbroken ROOD Raadpleeg Sectie 6. Probleemoplossing voor meer informatie.

Safety Pod-
statusindicatielampje

Knippert GROEN

De Safety Pod is niet voorbereid om op het glas te worden geplaatst: 
1.De Safety Pod-stekker is niet ingestoken op de WINBOT.
2.De Safety Pod is niet gekoppeld met de WINBOT.
3.De Safety Pod is niet op veilige en stevige wijze aan het glas 
bevestigd. 
4.De Safety Pod wordt gekoppeld met de WINBOT.

Ononderbroken GROEN De Safety Pod werkt normaal. De WINBOT kan aan de slag.

Knippert ROOD De batterij van de Safety Pod is bijna leeg. Vervang de batterij als 
beschreven in Sectie 4.4.

Ononderbroken ROOD Raadpleeg Sectie 6. Probleemoplossing voor meer informatie.

Safety Pod Statusindicatielamp-
je

Knippert ROOD De batterij van de Safety Pod is bijna leeg. Vervang de batterij als 
beschreven in Sectie 4.4.

Ononderbroken GROEN De batterij van de Safety Pod heeft voldoende vermogen.

De WINBOT laat een piepsignaal horen als deze een probleem ondervindt. Als u de piepsignalen hoort, controleer dan de onderstaande lijst 
om de oplossingen te vinden. 
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6. Probleemoplossing

Nr. Storing Mogelijke oorzaken Oplossingen

1
Het Safety Pod-
statusindicatielampje brandt 
ononderbroken ROOD

De Safety Pod is niet gekoppeld met de 
WINBOT (de WINBOT is af fabriek gekoppeld 
met de bijbehorende Safety Pod. Als de 
Safety Pod ontkoppeld wordt of vervangen 
wordt, dan kan deze opnieuw gekoppeld 
worden).

Houd binnen de eerste 5 seconden na het inschakelen 
van de WINBOT de START/PAUZE-knop op WINBOT 
en de koppelingsknop op de Safety Pod tegelijkertijd 
ingedrukt. De koppeling is voltooid als het Safety Pod-
statusindicatielampje ROOD en GROEN knippert en een 
piepsignaal geeft.

De Safety Pod verliest zijn zuigkracht.

A. Druk stevig op de Safety Pod om te kijken of het 
Safety Pod-statusindicatielampje binnen 5 seconden 
ononderbroken GROEN brandt.
B. Haal de Safety Pod van het raam en gebruik de 
glansdoek om de Safety Pod schoon te vegen. Herhaal 
vervolgens oplossing A. 

De Safety Pod staat in de slaapstand.  Zet de Safety Pod UIT en zet deze vervolgens opnieuw 
AAN.

De Safety Pod-stekker is niet aangesloten op 
de Safety Pod-poort op de WINBOT.

Plaats de Safety Pod-stekker in de poort als beschreven 
in Sectie 3.2.

2
Het WINBOT-
statusindicatielampje brandt 
ononderbroken ROOD

De WINBOT is op een probleemgebied 
gestuit en verliest zijn zuigkracht. 

Druk op de RESET-knop van de afstandsbediening 
en gebruik de bedieningsknoppen voor richting om 
de WINBOT minstens 10 cm van het probleemgebied 
vandaan te bewegen. Vervolgens drukt u op de START/
PAUZE-knop om het schoonmaken te hervatten 
in de AUTO-schoonmaakmodus of u gebruikt de 
bedieningsknoppen voor richting om het gebied 
handmatig schoon te maken.

De randdetectiesensoren zijn vuil.
Maak de randdetectiesensoren schoon als beschreven in 
sectie 4.2. Neem contact op met de klantenservice als het 
probleem aanhoudt.
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Nr. Storing Mogelijke oorzaken Oplossingen

3

De ventilator van de robot 
werkt niet nadat de Safety Pod 
gekoppeld is met de WINBOT 
en op het raam is bevestigd.

Storing van de Safety Pod Controleer het Safety Pod-statusindicatielampje op de 
WINBOT. Raadpleeg Sectie 5 voor meer informatie.

De WINBOT staat in de slaapstand Druk op de START/PAUZE-knop op de WINBOT om de 
robot uit de slaapstand te halen.

4
De WINBOT kan niet 
bediend worden met de 
afstandsbediening.

Als de WINBOT aan het schoonmaken is, dan 
werkt alleen de START/PAUZE-knop op de 
afstandsbediening. 

Zet de WINBOT in de pauzestand door op de START/
PAUZE-knop op de robot of op de afstandsbediening te 
drukken. De andere knoppen op de afstandsbediening 
functioneren als de WINBOT in de pauzestand staat.

De afstandsbediening is niet gekoppeld 
met de WINBOT (de WINBOT is af 
fabriek gekoppeld met de bijbehorende 
afstandsbediening. Als de afstandsbediening 
ontkoppeld wordt of vervangen wordt, dan 
kan deze opnieuw gekoppeld worden).

Houd binnen de eerste 5 seconden na het inschakelen 
van de WINBOT de START/PAUZE-knop op WINBOT en 
de koppelingsknop op de afstandsbediening tegelijkertijd 
ingedrukt. Het koppelen is voltooid als de START/PAUZE-
knop ROOD en BLAUW knippert en een piepsignaal laat 
horen.

Het WINBOT-statusindicatielampje brandt 
ononderbroken ROOD.

Houd de RESET-knop op de afstandsbediening ingedrukt 
om de WINBOT te initialiseren, dan functioneert de 
afstandsbediening.

De batterij zijn niet in de afstandsbediening 
geplaatst of dienen vervangen te worden. Plaats of vervang de batterijen in de afstandsbediening.

6. Probleemoplossing
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6. Probleemoplossing

Nr. Storing Mogelijke oorzaken Oplossingen

5
Het statusindicatielampje 
knippert BLAUW nadat de robot 
op het glas is geplaatst.

De schoonmaakpad is onjuist 
bevestigd en bedekt de ventilator of de 
randdetectiesensoren.

Verwijder de schoonmaakpad en breng deze opnieuw 
aan. Zorg er hierbij voor dat deze precies binnen het 
bevestigingsgebied wordt geplaatst en dat deze de 
ventilator of de randdetectiesensoren niet bedekt.

Storing van de randdetectiesensoren.

A. Verwijder de schoonmaakpad en breng deze opnieuw 
aan. Zorg ervoor dat deze de randdetectiesensoren niet 
bedekt of belemmert.
B. Maak de randdetectiesensoren schoon als beschreven 
in sectie 4.2.
C. Neem contact op met de klantenservice als het 
probleem aanhoudt. 

Storing van de ventilator.

A. Maak de ventilator schoon als beschreven in Sectie 
4.2. 
B. Neem contact op met de klantenservice als het 
probleem aanhoudt.

Het glas is te vuil, waardoor de WINBOT niet 
goed bevestigd kan worden.

Maak een klein gedeelte van het glas schoon voordat u de 
WINBOT daar plaatst en gebruikt, of reinig het raam eerst 
met de hand en gebruik daarna de WINBOT om het raam 
schoon te maken.
* De WINBOT is bedoeld voor onderhoudsreiniging van 
gewone ramen. Dit product is NIET ontworpen voor zware 
schoonmaak of om een raam met veel stof en vuil voor de 
eerste keer te reinigen.  
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6. Probleemoplossing

Nr. Storing Mogelijke oorzaken Oplossingen

6
De WINBOT maakt tijdens het 
schoonmakeneen onregelmatig 
patroon.

Er zit te veel vuil en gruis op het raam.

A. Vervang de schoonmaakpad en start de schoonmaak-
cyclus opnieuw.
B. Maak de loopvlakken schoon als beschreven in Sectie 
4.3.
C. Spuit extra reinigingsspray op de schoonmaakpad.
D. Maak het raam handmatig schoon met de bedienings-
knoppen voor de richting op de afstandsbediening.
* De WINBOT is bedoeld voor onderhoudsreiniging van 
gewone ramen. Dit product is NIET ontworpen voor zware 
schoonmaak of om een raam de eerste keer te reinigen. 

7

De WINBOT zit vast en kan niet 
bewegen, niet worden gestuurd 
via de afstandsbediening en 
niet worden gereset door op 
RESET te drukken. 

Onvoldoende zuigkracht of afwijking van de 
randdetectiesensoren.

Druk op een keer op de RESET-knop op de afstandsbe-
diening. Druk deze vervolgens nogmaals in en houd deze 
ingedrukt totdat het WINBOT-statusindicatielampje onon-
derbroken BLAUW brandt en het Safety Pod-statusindica-
tielampje ononderbroken GROEN brandt om de WINBOT 
om te schakelen naar de handmatige opheffingsmodus. 
In de handmatige opheffingsmodus zijn de bedienings-
knoppen voor richting op de afstandsbediening geacti-
veerd. Gebruik de bedieningsknoppen voor de richting om 
de WINBOT van de randen weg te bewegen zodat u de 
WINBOT veilig kan bereiken. Haal de WINBOT van het 
raam en zet hem uit. Zet de WINBOT opnieuw AANom te 
herstarten.
* Als u de handmatige opheffingsmodus gebruikt, moet 
u de WINBOT niet op het glas laten zitten. 
Neem contact op met de klantenservice als het probleem 
aanhoudt.

8
De WINBOT laadt niet op nadat 
de vermogensadapter op de 
juiste wijze ingestoken is. 

De aan/uit-schakelaar van de WINBOT staat 
niet op AAN.

Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de robot 
in de AAN-stand en controleer of het WINBOT-statusindi-
catielampje BLAUW knippert.
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EU-Declaration of conformity
Document number:0029
Manufacturer: Ecovacs Robotics  Co., Ltd.
Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.
We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:                        
Brand:                                             

Model: 

Specification:                             

Window cleaner

WA30

Electrical appliances for household and similar purposes   

EC Regulations or Directives:

RED
RoHS
WEE
REACH 
Eco-design

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU
Directive 2002/96/EC
Directive1907/2006/EC
Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:
EN 60335-2-54:2008 + A11:2012 + A1:2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62233:2008
IEC 61558-1:2005+A1:2009
IEC 61558-2-16:2009+A1:2013

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 440 V2.1.1
Draft EN300440 V2.2.0

Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Final draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 62479:2010
IEC62321:2008
EN 50564: 2011

Signature:
General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2018-03-20
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