
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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Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door per-
sonen met verminderde lichamelijke, zintuig-
lijke of verstandelijke vermogens of gebrek 
aan ervaring en kennis, zolang ze onder toe-
zicht staan of zijn geïnstrueerd over het ge-
bruik 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% luchtvoch-
tigheid). 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 tij-

dens gebruik.
4. ALLEEN voor huishoudelijk gebruik. Gebruik 

het apparaat niet in commerciële of industri-
ele 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 in-
structies in de handleiding. Gebruik alleen 
accessoires die door de fabrikant worden 
aanbevolen of verkocht. Gebruik alleen de 
oplaadbare batterij en de lichtnetadapter die 
door de fabrikant zijn geleverd.

7. Gelieve ervoor te zorgen dat de voltage van 
uw netvoeding overeenkomt met de span-
ning die is aangegeven op de adapter.

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 materialen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat die-
nen altijd de basis voorzorgsmaatregelen te worden 
opgevolgd, waaronder het volgende:
LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOOR-
DAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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Belangrijke veiligheidsinstructies

11. Gebruik het apparaat niet als deze niet stevig 
tegen het glas is bevestigd of zichtbare teke-
nen van schade heeft.

12. Om het risico op een elektrische schok te 
verminderen, mag u het apparaat niet in con-
tact 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 le-
vensduur van de batterij beïnvloeden.

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

16. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet be-
schadigt. Trek of draag het apparaat niet aan 
de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet 
als een handvat en zet geen zware gewichten 
op de stroomkabel. Houd de stroomkabel 
weg van hete oppervlakken.

17. Gebruik het apparaat niet met een bescha-
digde stroomkabel of defect stopcontact. 

Gebruik het apparaat niet als deze niet goed 
werkt, is gevallen of beschadigd of in con-
tact met water is geweest. Het apparaat 
dient dan door de fabrikant of zijn technische 
dienst te worden gerepareerd om gevaar te 
voorkomen.

18. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze 
door de fabrikant of zijn servicedienst te wor-
den vervangen om gevaar te voorkomen.

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

20. Trek de stekker van de adapter niet uit het 
stopcontact door aan de stroomkabel te trek-
ken.

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 regel-
geving 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 
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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 beschadigd. De batterij kan explo-
deren bij blootstelling aan vuur.

26. Het apparaat dient te worden gebruikt vol-
gens de aanwijzingen in deze instructiehand-
leiding. De fabrikant kan niet aansprakelijk 
of verantwoordelijk worden gehouden voor 
schades of letsels die door oneigenlijk ge-
bruik zijn veroorzaakt.

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

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

29. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet op-
nieuw worden opgeladen.

30. - Oplaadbare batterijen moeten uit het ap-
paraat worden verwijderd voordat ze worden 
opgeladen;

31. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en 

Belangrijke veiligheidsinstructies

gebruikte batterijen mogen niet samen wor-
den gebruikt.

32. - Batterijen moeten met de juiste polariteit 
worden geplaatst.

33. - Lege batterijen dienen uit het apparaat te 
worden verwijderd en op een veilige manier 
te worden afgevoerd.

34. - Als het apparaat langere tijd ongebruikt 
wordt opgeslagen, dienen de batterijen te 
worden verwijderd.

35. De voedingsterminals dienen niet kortgeslo-
ten te zijn.

Om te voldoen aan de vereisten voor bloot-
stelling aan radiofrequenties dient tussen dit 
toestel en personen een scheidingsafstand 
van minstens 20  cm te worden gehandhaafd 
terwijl het wordt gebruikt. 
Om de naleving hiervan te verzekeren, worden 
werkzaamheden op een kleinere afstand van 
het toestel niet aanbevolen. De antenne die 
voor deze zender wordt gebruikt, mag niet in 
combinatie met een andere antenne of zender 
worden gebruikt.
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Belangrijke veiligheidsinstructies

Correcte verwijdering van dit product
Dit symbool geeft aan dat dit product in de 
EU niet mag worden afgevoerd met overig 
huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan 
het milieu of de gezondheid door ongecontro-
leerde afvalverwijdering te voorkomen, dient 
u het op verantwoorde manier te recyclen ter 
bevordering van het duurzaam hergebruik van 
materiële hulpbronnen. Om uw gebruikte ap-
paraat te recyclen, dient u gebruik te maken 
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
Klasse II

Kortsluiting beveiligde geïsoleerde 
transformator

Stroomvoorziening met schakelmodus

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

Gelijkstroom

~ Wisselstroom

Voor informatie over de Europese Verklaring 
van overeenstemming, bezoek https://www.
ecovacs.com/global/compliance
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1. Inhoud van de verpakking/ 1.1 Inhoud van de verpakking

WINBOT
Safety Pod met vooraf 

geïnstalleerde batterijenAdapter
Afstandsbediening met 

batterijen

Instructiehandleiding +   
snelstartgids

Schoonmaakpads Glansdoek

1. 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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1. Inhoud van de verpakking/ 1.2 Productoverzicht
Voorkant

1. Inhoud van de verpakking en technische gegevens 

Stootrand

Safety Pod-
statusindicatielampje

Safety Pod-poort 

WINBOT 
statusindicatielampje/
START/PAUZE-knop

Oplaadpoort

Achterkant

Randdetectie- 
sensoren

Ventilator

Aan/uit-
schakelaar

Safety Pod-
statusindicatielampje

Schoonmaakpad

Loopvlakken

Zijrollers 

WINBOT-
statusindicatielampje
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1. Inhoud van de verpakking en technische gegevens 

Safety Pod

Connector Safety Pod

Snelontgrendelingshendel

Batterij-
indicatielampje 

Aan/uit-
schakelaar

Batterijvak

Koppelingsknop Safety 
Pod

(Houd binnen 60 seconden na het 
INschakelen van de WINBOT de 

START/PAUZE-knop op de WINBOT 
en de Koppelingsknop op de Safety 

Pod tegelijkertijd ingedrukt. Het 
koppelen is gereed zodra de START/
PAUZE-knop op de WINBOT GROEN 

en ROOD knippert)

* De Safety Pod is bij levering reeds gekoppeld met de WINBOT. 

Opmerking: Om de batterijen in de afstandsbediening te vervangen, 
maakt u het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening 
los. Verwijder vervolgens de oude batterijen, plaats nieuwe batterijen 
met de juiste polariteit en schuif het batterijdeksel op de achterkant 
naar beneden totdat dit op zijn plaats vastklikt.

* De afstandsbediening is bij levering reeds gekoppeld met de 
WINBOT. 

Afstandsbediening

Bedieningsknoppen 
voor richting

Knop voor modus 
Grondig schoonmaken

Knop voor modus 
Vlekkenreiniging

START/PAUZE-knop

Knop voor 
koppeling 

afstandsbediening

Voorkant

Achterkant
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Verwijder vóór het eerste gebruik de beschermstroken. Sluit de adapter aan op de WINBOT-oplaadpoort en sluit deze vervol-
gens aan op de netvoeding.

* Gebruik de WINBOT alleen op een gladde, stevige ondergrond met 
een frame dat dikker is dan 3 mm.

* Laad de WINBOT vóór het eerste gebruik volledig op gedurende 
ca. 2,5 uur.

De beschermstrip verwijderen Opladen

2. Bediening van de WINBOT / 2.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken

2. Bediening van de WINBOT

1 2
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Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van WINBOT op "I". ("I"= 
AAN; "O" = UIT)

Als u de WINBOT gebruikt, dan MOET de Safety Pod aangesloten 
worden op de WINBOT voor de veiligheid.
Steek de Safety Pod-connector in de Safety Pod-poort van de WINBOT. 
Druk de connector er goed in en draai hem rechtsom tot hij vastklikt.

* De batterijen van de Safety Pod zijn vooraf geïnstalleerd.

De WINBOT INschakelen

De Safety Pod aansluiten

De Safety Pod INschakelen

2. Bediening van de WINBOT / 2.2 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken

2. Bediening van de WINBOT

1

3

2
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2. Bediening van de WINBOT

De Safety Pod bevestigen4 Reinigingsspray5

* Plaats de Safety Pod op een aangrenzend raam voordat u gaat 
schoonmaken. Als er maar één raam is, bevestig dan de Safety Pod 
in de hoek voor optimale reinigingsprestaties. Veeg de Safety Pod bij 
het bevestigen schoon met de glansdoek om ervoor te zorgen dat de 
Safety Pod zich goed aan het raam vastzuigt.
* Om veiligheidsredenen moet de Safety Pod aan een binnenraam 
worden bevestigd.

* Houd bij het spuiten van de reinigingsspray de spuitkop ongeveer 
1-2 cm van de schoonmaakpad vandaan.
Het wordt aanbevolen om de WINBOT te gebruiken met de WINBOT-
reinigingsspray van ECOVACS. Als u kraanwater of een ander 
reinigingsmiddel 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.

Spuit de reinigingsspray gelijkmatig op de twee breedste randen van 
de schoonmaakpad. Spuit op elke rand ongeveer acht keer. Gebruik 
de glansdoek om de schoonmaakpad, de ventilator, de loopvlakken en 
de randdetectiesensoren te reinigen. Dit helpt te voorkomen dat de 
robot tijdens het gebruik uit zijn positie glijdt.
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Beginnen met schoonmaken6

* Bevestig de Safety Pod op meer dan 10 cm van de rand bij het 
schoonmaken van een raam zonder kozijnen.
* Houd de ventilator uit de buurt van haar of vuil nadat de WINBOT 
is begonnen.

Als er te veel vuil op het raam zit, gebruik dan de glansdoek om het 
gedeelte op het glas schoon te maken waarop u de Safety Pad be-
vestigt.

Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op de onderkant op "I" staat. 
("I"= AAN; "O" = UIT) Druk op  om de ventilator te starten. Nadat 
u de Safety Pod hebt bevestigd, begint de WINBOT automatisch met 
schoonmaken.

2. Bediening van de WINBOT
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2. Bediening van de WINBOT

De WINBOT in de pauzestand zetten7

Tijdens het schoonmaken kunt u de WINBOT pauzeren door op  op 
de WINBOT of op  op de afstandsbediening te drukken.

De meest gebruikte reinigingsmodus. WINBOT maakt schoon door in 
een patroon in een rechte lijn heen en weer te bewegen. U kunt de 
AUTO-schoonmaakmodus starten door op  op de WINBOT of op 

 op de afstandsbediening te drukken.OR

OR

Reinigingsmodi8

De WINBOT heeft drie reinigingsmodi: AUTO-schoonmaakmodus, de 
modus Grondig schoonmaken en de modus Vlekkenreiniging. U kunt 
al naar gelang de behoefte de reinigingsmodi kiezen.

a. AUTO-schoonmaakmodus
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Druk op  op de afstandsbediening. Deze modus kan worden ge-
bruikt voor betere schoonmaakprestaties, omdat de WINBOT de 
schoonmaakcyclus herhaalt tijdens het schoonmaken.

Deze modus kan gebruikt worden voor een ruimte waar veel vuil of 
stof ligt. Druk op  op de afstandsbediening om de modus Vlekken-
reiniging te starten.

b. Modus Grondig schoonmaken c. Modus Vlekkenreiniging

2. Bediening van de WINBOT
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2. Bediening van de WINBOT

2. Bediening van de WINBOT / 2.3 Stoppen met schoonmaken
Stoppen met schoonmaken: Nadat WINBOT een schoonmaakcyclus heeft voltooid, keert deze terug naar de startplek. Dan geeft de WINBOT de 
melding "Schoonmaken voltooid".

De WINBOT verwijderen

De Safety Pod afnemen De Safety Pod UITschakelen

De WINBOT UITschakelen1

3 4

2

Nadat u de WINBOT hebt gepauzeerd, pakt u de hendel vast. Houd 
 gedurende ca. 5 seconden ingedrukt, totdat de ventilator stopt. 

Verwijder de WINBOT van het raam.

Draai de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de WINBOT op 
"O". ("I"= AAN; "O" = UIT)
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3. Onderhoud
Schoonmaakpad
a. De schoonmaakpad vervangen b. De schoonmaakpad reinigen
Zet de WINBOT in de pauzestand. Verwijder de vuile schoonmaakpad 
en plaats een nieuwe in de juiste richting.

Verwijder de schoonmaakpad van de WINBOT. Dompel de schoon-
maakpad gedurende ca. 2 minuten onder in lauw water. Wrijf met een 
zachte borstel langs de groeven van de schoonmaakpad om het vuil 
te verwijderen. Vouw de schoonmakpad op en knijp deze zachtjes uit 
om het overtollige water te verwijderen. Leg de schoonmaakpad ver-
volgens plat om deze te laten drogen. 

3. Onderhoud

* De donkere kan van de schoonmaakpad is naar buiten gericht. Be-
vestig de zijde met  aan de WINBOT-schoonmaakpadplaat met 
dezelfde . * Knijp niet te hard in de schoonmaakpad en hang deze niet op om te 

drogen, omdat hij dan zijn vorm kan verliezen. Daarnaast kan dit het 
vermogen om vuil te absorberen aantasten.
* Gebruik NOOIT een vochtige schoonmaakpad op de WINBOT. Dit 
helpt te voorkomen dat de robot tijdens het gebruik uit zijn positie 
glijdt.
* Als de schoonmaakpad slijt of niet langer precies op de klittenband 
past, dan dient u deze door een nieuwe te vervangen voor de beste 
schoonmaakresultaten.
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Controleer vóór het reinigen of de aan/uit-schakelaar op "I" staat en of 
de ventilator is uitgeschakeld.

Inspecteer de loopvlakken door de bedieningsknoppen voor richting 
op de afstandsbediening te gebruiken. Stop de loopvlakken als u vuil 
ziet en maak deze schoon met de glansdoek.

Bevestig na het reinigen van de loopvlakken de schoonmaakpad en 
begin met het schoonmaken van de raam, of zet de aan/uit-schakelaar 
op WINBOT op "O" om de WINBOT UIT te schakelen.

3. Onderhoud

De loopvlakken reinigen
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Ventilator: Reinig deze met de glansdoek om te zorgen dat de zuig-
kracht optimaal blijft.

Randdetectiesensoren: Reinig deze met de glansdoek.

Zijrollers: Reinig de zijrollers met de glansdoek om een optimale ge-
voeligheid te garanderen.

Andere componenten

3. Onderhoud

* Nadat de WINBOT een melding geeft dat de batterij bijna leeg is, 
dient u WINBOT volledig op te laden om de levensduur van de batterij 
te verlengen alvorens u de WINBOT weer gebruikt of opbergt.
* Als u de WINBOT gedurende langere tijd niet gebruikt, laad dan de 
WINBOT volledig op en schakelt deze uit voordat u deze opbergt. 
Laad de WINBOT elke 6 maanden op om mogelijke schade aan de 
batterij te voorkomen.
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3. Onderhoud

a. De batterijen plaatsen b. De Safety Pod schoonmaken

Safety Pod

Schroef het batterijdeksel aan de onderkant van de Safety Pod los en 
open het batterijvak. Plaats twee batterijen met de juiste polariteit en 
sluit het batterijvak weer, alvorens u de schroef vastdraait.

Veeg de onderkant van de Safety Pod af met de glansdoek.

* Als u de WINBOT gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijder 
dan de batterijen uit de Safety Pod. Als een batterij lekt, verwijder dan 
beide batterijen en veeg het batterijvak schoon.
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4. Statusindicatielampje

WINBOT

Statusindica-
tielampje op de 
WINBOT START/

PAUZE-knop

Knippert BLAUW Als de WINBOT aan het opladen is, dan knippert het statusindicatielampje BLAUW. Het 
laampje gaat uit als de WINBOT volledig is opgeladen.

BLAUWE lampje 
uit

Dit is normaal. WINBOT gaat automatisch naar de slaapstand als deze enige tijd gepau-
zeerd is. Druk op de Start/pauze-knop op de WINBOT om de robot uit de slaapstand te 
halen.

Brandt BLAUW 1. Dit is normaal als de WINBOT aan het werk of gepauzeerd is.
2. De Safety Pod wordt voorbereid.

Knippert ROOD Raadpleeg de sectie Probleemoplossing voor oplossingen.

Brandt ROOD De batterij van de WINBOT is bijna leeg en moet opgeladen worden.

Safety Pod-statusin-
dicatielampje

Brandt GROEN De Safety Pod is in normale toestand en de WINBOT kan aan de slag.

Knippert ROOD

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

Brandt ROOD De batterijen van de Safety Pod zijn bijna leeg en moeten vervangen worden.

Safety 
Pod

Batterij-indica-
tielampje

Brandt GROEN Dit is normaal. De batterijen van de Safety Pod hebben voldoende vermogen.

Brandt ROOD De batterijen van de Safety Pod zijn bijna leeg. Vervang de batterijen als beschreven in 
Sectie 3 Onderhoud.
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5. Probleemoplossing

Nr. Storing Mogelijke oorzaken Oplossingen

1
Als de Safety Pod is INgeschakeld, 
meldt de WINBOT "Schakel de 
Safety Pod in".

De Safety Pod staat in de 
slaapstand.

Schakel de Safety Pod nogmaals IN om deze uit de slaapstand te ha-
len.

2
Nadat de Safety Pod is INgescha-
keld, reageert het statusindica-
tielampje van de batterij niet meer.

De batterijen van de Safe-
ty Pod zijn bijna leeg.

Vervang de batterijen als beschreven in Sectie 3 Onderhoud. Neem 
contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.

3

Als de WINBOT aan het werk of 
gepauzeerd is, dan knippert het Sa-
fety Pod-statusindicatielampje op 
de WINBOT ROOD. De WINBOT 
geeft de melding "Onvoldoende 
zuigkracht".

De Safety Pod verliest zijn 
zuigkracht.

Neem de Safety Pod van het raam af, maak de Safety Pod schoon met 
een schone doek. Bevestig deze dan opnieuw aan het raam, totdat 
het statusindicatielampje van de Safety Pod op de WINBOT GROEN 
brandt.

4

Als de WINBOT aan het werk of 
gepauzeerd is, dan knippert het 
Safety Pod-statusindicatielampje 
op de WINBOT ROOD. De WIN-
BOT geeft de melding "Fout Safety 
Pod-signaal".

De Safety Pod is niet ge-
koppeld met de WINBOT 
of er is een koppelings-
storing.

Houd binnen 60 seconden na het INschakelen van de WINBOT de 
START/PAUZE-knop op de WINBOT en de Koppelingsknop op de 
Safety Pod tegelijkertijd ingedrukt, totdat het Safety Pod-statusindica-
tielampje GROEN en ROOD knippert om aan te geven dat de koppe-
ling succesvol tot stand is gebracht.

5

Als de WINBOT aan het werk of 
gepauzeerd is, dan knippert het Sa-
fety Pod-statusindicatielampje op 
de WINBOT ROOD. De WINBOT 
geeft de melding "Safety Pod niet 
juist ingestoken".

De Safety Pod-connector 
is niet correct aangeslo-
ten op de Safety Pod-
poort op de WINBOT.

Steek de Safety Pod-connector in de Safety Pod-poort. Druk de con-
nector er goed in en draai hem rechtsom tot hij vastklikt.

6 De afstandsbediening werkt niet.

De afstandsbediening is 
niet gekoppeld aan de 
WINBOT of de koppeling 
is verbroken.

Schakel de robot UIT en start deze opnieuw op.  Houd binnen 60  op 
de WINBOT en  op de afstandsbediening tegelijkertijd ingedrukt, 
totdat het statusindicatielampje GROEN en ROOD knippert om aan te 
geven dat de koppeling succesvol tot stand is gebracht. 
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5. Probleemoplossing

Nr. Storing Mogelijke oorzaken Oplossingen

7

De WINBOT schuitt uit 
zijn positie of beweegt in 
een onregelmatig patroon 
en geeft de melding "Ik 
schuif weg".

Er zit te veel vuil en gruis op het raam.

A. Controleer of de schoonmaakpad vuil of te vochtig is. Als dit 
het geval is, vervang deze dan door een schoon exemplaar. Spuit 
de reinigingsspray gelijkmatig op de twee breedste randen van 
de schoonmaakpad. Spuit op elke rand ongeveer acht keer en 
start de WINBOT opnieuw op.
B. Maak de loopvlakken schoon als beschreven in Sectie 3 On-
derhoud.
C. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan de bedienings-
knoppen voor richting op de afstandsbediening om het raam te 
reinigen.
* De WINBOT is bedoeld voor onderhoudsreiniging van gewone 
ramen in huishoudelijk gebruik. Dit product is NIET ontworpen 
voor zware schoonmaaktaken of om een raam de eerste keer te 
reinigen.

Er zit te veel vuil en gruis op het raam op 
de schoonmaakpad.

De schoonmaakpad is te vochtig.

De loopvlakken zijn vuil.

De loopvlakken zijn versleten.
Controleer het oppervlak van de loopvlakken. Kijk of er sprake 
is van zware slijtage, scheurtjes of breuken. Als dit het geval is, 
neem dan contact op met de klantenservice.

8
De WINBOT beweegt niet 
en geeft de melding "On-
voldoende zuigkracht."

De schoonmaakpad is verkeerd bevestigd. Verwijder de schoonmaakpad en plaats deze opnieuw in de 
juiste richting. 

 Er zit een spleet in het glas.
Houd de veiligheidsband vast en druk op de richtingsknoppen 
op de afstandsbediening om de WINBOT het gebied met de 
spleet en obstakels te laten verlaten.De schoonmaakpadplaat is geblokkeerd 

door een spleet of obstakels.

9

WINBOT kan nauwelijks 
bewegen of beweegt zich 
in cirkels en meldt "Het 
loopvlak zit vast".

Het loopvlak zit vast.

Controleer of er stof of vuil op de loopvlakken zit. Als dit het ge-
val is, maak dan de loopvlakken schoon als beschreven in Sectie 
3 Onderhoud. Start de WINBOT opnieuw op. Neem contact op 
met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
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Nr. Storing Mogelijke oorzaken Oplossingen

10

De WINBOT blijft op zijn 
plek of beweegt in een 
onregelmatig patroon en 
meldt "De stootrand zit 
vast".

De stootrand zit vast. Als de stootrand vastzit, tik dan zachtjes op de stootrand en con-
troleer of deze terugveert. Als dat het geval is, start dan de WIN-
BOT opnieuw op. Neem contact op met de klantenservice als het 
probleem aanhoudt.De stootrand is beschadigd.

11

De WINBOT blijft op zijn 
plek of beweegt in een 
onregelmatig patroon en 
meldt "Hardwarefout".

De randdetectiesensoren geven een 
signaalfout.

A. Controleer of de schoonmaakpad de randdetectiesensor be-
dekt.
B. Controleer of er vuil op de de randdetectiesensor zit. Als dat 
het geval is, reinig dan de randdetectiesensoren.
C. Controleer of de randdetectiesensoren beschadigd zijn. Als dit 
het geval is, neem dan contact op met de klantenservice.

Storing van de ventilator.

Controleer of er vuil op de ventilator zit. Als dit het geval is, maak 
dan de ventilator schoon als beschreven in Sectie 3 Onderhouder. 
Neem contact op met de klantenservice als het probleem aan-
houdt.

12

De WINBOT stopt met be-
wegen nadat deze op het 
raam is bevestigd en geeft 
de melding "Plaats mij in 
het midden van de raam."

De WINBOT bevindt zich te dicht bij 
de rand van het raam of in de buurt 
van obstakels (raamgrepen).

Gebruik de bedieningsknoppen voor de richting op de afstands-
bediening om de WINBOT naar een plek te sturen die minstens 
10 cm verwijderd is van raamhoeken en obstakels. Start de WIN-
BOT opnieuw op. U kunt ook de WINBOT van het raam afnemen 
en deze op een plek bevestigen die minstens 10 cm van de raam-
hoeken en obstakels verwijderd is. Start de WINBOT opnieuw op.

13

De WINBOT zit vast en geeft 
de melding "Ik zit vast". Als 
u op de bedieningsknoppen 
voor de richting op de af-
standsbediening drukt, dan 
bewegen de loopvlakken 
wel, maar de WINBOT be-
weegt nauwelijks.

De WINBOT zit vast door obstakels. 

Zorg ervoor dat de Safety Pod stevig op het raam is bevestigd 
en dat de veiligheidsband vastgemaakt en vergrendeld is. Houd 
de veiligheidsband vast en gebruik de bedieningsknoppen voor 
de richting om de WINBOT uit de buurt van het probleemgebied 
te houden. Neem contact op met de klantenservice als het pro-
bleem aanhoudt.  

5. Probleemoplossing



26NL

6. Specificaties

Model WA50

Nominale ingangsstroom 27 V , 1,7 A Nominaal vermogen 60 W

Adapter OH-1048A2701700U1-U

Ingang 100-240 V~ , 50-60 Hz, 1,5 A Uitgang 27 V   1,7 A

Model afstandsbediening RC1712

Batterijmodel afstandsbedie-
ning AAA Nominale spanning 1,5 V 

Safety Pod-model AA1408 Ingangsspanning Safety 
Pod 3 V 

Batterijmodel Safety Pod AAA Nominale spanning 1,5 V 

Uit-/stand-bymodusvoeding Minder dan 0,50 W

Frequentiebanden 2402-2483 MHz

Uitvoervermogen wifi-module lager dan 100 mW.

Opmerking: Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd voor voortdurende productverbetering.
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