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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 u helpen om uw specifieke probleem op te lossen of uw vraag te 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.
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Belangrijke veiligheidsinstruc-
ties

1. Laat het apparaat niet achter als het is aan-
gesloten op een stopcontact. Trek de stekker 
uit het stopcontact als u het apparaat niet 
gebruikt en voordat u onderhoud gaat plegen 
aan het apparaat.

2. ALLEEN geschikt voor huishoudelijk gebruik 
BINNEN. Gebruik het apparaat niet buiten of 
op een natte ondergrond.

3. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het ap-
paraat bijzonder goed in de gaten bij gebruik 

door of in de buurt van kinderen.
4. Het apparaat mag niet worden gebruikt door 

personen (inclusief kinderen) met verminderde 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, 
of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij 
zij begeleiding of instructie hebben gekregen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spe-
len.

5. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze 
handleiding wordt beschreven. Gebruik alleen 
de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.

6. Gebruik het apparaat niet met een beschadig-
de stroomkabel of stekker. Als het apparaat 
niet naar behoren werkt, gevallen is, bescha-
digd is geraakt, buitenshuis achtergelaten is 
of in het water gevallen is, breng het dan naar 
een servicecentrum.

7. Trek of draag het apparaat niet aan de 
stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als 
een handvat, sluit geen deur met een stroom-
kabel ertussen en trek de stroomkabel niet 
langs scherpe randen of hoeken. Laat het ap-
paraat niet over de stroomkabel gaan. Houd 
de stroomkabel weg van hete oppervlakken.

8. Trek de stekker niet uit het stopcontact door 
aan de stroomkabel te trekken. Pak de stek-
ker vast om deze uit het stopcontact te halen, 
niet de stroomkabel.

9. Raak de stroomkabel of het apparaat niet met 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIN-
STRUCTIES 
Tijdens het gebruik van een elektrisch appa-
raat dienen altijd de basis voorzorgsmaatre-
gelen te worden opgevolgd, waaronder het 
volgende:
LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUC-
TIES VOORDAT U DIT APPARAAT IN 
GEBRUIK NEEMT 
WAARSCHUWING – Om het risico op 
brand, een elektrische schok of letsel te vermin-
deren:
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natte handen aan.
10. Steek geen voorwerpen in openingen. Ge-

bruik het apparaat niet met een geblokkeerde 
opening; houd openingen vrij van stof, pluis, 
haar en alles wat de luchtstroom kan vermin-
deren.

11. Houd haar, losse kleding, vingers en alle 
andere lichaamsdelen uit de buurt van ope-
ningen en bewegende onderdelen.

12. Schakel alle bedieningselementen uit alvorens 
u de stekker uit het stopcontact trekt.

13. Ga extra voorzichtig te werk bij het schoon-
maken van trappen.

14. Gebruik het apparaat niet om ontvlambare 
of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op 
te zuigen of in ruimtes waar deze aanwezig 
kunnen zijn.

15. Gebruik het apparaat niet zonder dat de stof-
zak en/of de filters op hun plaats zitten.

16. Laat het apparaat niets opzuigen dat brandt 
of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.

17. Zorg ervoor dat de spanning van uw netvoe-
ding overeenkomt met de spanning die is 
aangegeven op het oplaadstation.

18. Gebruik het apparaat niet in extreem warme 
of koude omgevingen (lager dan -5 °C/ 23°F 
of boven 40 °C/ 104°F).

19. Het oplaadstation mag niet gerepareerd wor-
den en niet meer gebruikt worden als dit be-

schadigd of defect is.
20. Het oplaadstation dient te worden gebruikt 

volgens de aanwijzingen in deze instructie-
handleiding. ECOVACS ROBOTICS kan niet 
aansprakelijk of verantwoordelijk worden 
gehouden voor schades of letsels die door 
oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.

21. Dit product is een voeding en wordt gebruikt 
als een klasse 2 batterijlader voor huishou-
delijk gebruik. Het oplaadstation is speciaal 
ontwikkeld voor de modelseries met inbegrip 
van maar niet beperkt tot DEEBOT OZMO 
T8 en DEEBOT OZMO T8 AIVI ECOVACS 
ROBOTICS stofzuigers, het opladen van het 
lithium-ionbatterijpakket (max. 8 cellen, max. 
nominale spanning DC 14,4 V, nominale ca-
paciteit 4.800 mAh) in de stofzuiger.

22. Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.
23. Dit apparaat kan worden gebruikt door kin-

deren van 8 jaar en ouder en personen met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of ver-
standelijke vermogens of gebrek aan ervaring 
en kennis, zolang ze onder toezicht staan of 
zijn geïnstrueerd over het gebruik van het ap-
paraat op een veilige manier en op de hoogte 
zijn van het gevaar tijdens het gebruik.

24. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toe-
zicht door kinderen worden uitgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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Correcte verwijdering van dit product
Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU 
niet mag worden afgevoerd met overig huis-
houdelijk afval. Om eventuele schade aan het 
milieu of de gezondheid door ongecontroleerde 
afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op 
verantwoorde manier te recyclen ter bevorde-
ring van het duurzaam hergebruik van materiële 
hulpbronnen. Om uw gebruikte apparaat te re-
cyclen, 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
Voor informatie over de Europese Verklaring van 
overeenstemming, bezoek https://www.ecovacs.
com/global/compliance

Klasse II

Kortsluiting beveiligde geïsoleerde trans-
formator

Stroomvoorziening met schakelmodus

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

Gelijkstroom

Wisselstroom

Lees zorgvuldig alle instructies voordat 
u (dit apparaat) in gebruik neemt
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1. Inhoud van de verpakking/1.1 Inhoud van de verpakking

StofreservoirInstructiehandleiding Basis Auto-Empty stofbak

DEEBOT Auto-Empty
sleutel

Schroeven basis StofzakSchroevendraaier Netsnoer

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.
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1. Inhoud van de verpakking/1.2 Productoverzicht
Auto-Empty Station Auto-Empty Station (achterkant)

Auto-Empty Station (bovenkant)

Ontgrendelknop 
deksel

Ophangpunt netsnoer

Fitting stofzak

Stofafvoerslang

Ophangpunt netsnoer

Deksel blower

Wifi-indicatielampje

Infraroodzender

Auto-Empty ingang

Oplaadpennen Au-
to-Empty Station
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Auto-Empty Station (onderkant)

Schroefaansluiting basis

Afdekking stofafvoerslang

Schroeven afdekking 
stofafvoerslang
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Auto-Empty stofbak Stofzak

Stofhouderhandvat

handstofzuiger

Filterrooster

Auto-Empty uitgang Stofbakhandvat

Sponsfilter

Hoge-efficiëntiefilter
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2. Het Auto-Empty Station gebruiken/2.1 Opmerking voorafgaand aan het gebruik
Plaats het Auto-Empty Station niet in de buurt van een trap of 
een punt waar de robot naar beneden kan vallen om te voorko-
men dat DEEBOT over de rand valt.

1 Om ervoor te zorgen dat DEEBOT terug kan keren naar het 
station, mag u het Auto-Empty Station tijdens de reiniging niet 
oppakken en verplaatsen. Als u het Auto-Empty Stationver-
plaatst, dan kan de DEEBOT zichzelf mogelijk niet lokaliseren en 
gaat de kaart verloren.

2
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Berg het originele oplaadstation op1

Verwijder de beschermstrip2

Plaats het stofreservoir op de basis3

2. Het Auto-Empty Station gebruiken/2.2 Snelstart
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Sluit het netsnoer aan5

Plaats het Auto-Empty Station6

Draai de schroeven van de basis vast4
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Ontgrendel de afdekkingen van de Auto-Empty uitgangen op 
de DEEBOT

7

Installeer de Auto-Empty stofbak8

De DEEBOT opladen9

*  Verwijder beide afdekkingen door de DEEBOT Auto Empty 
sleutel rechtsom te draaien.

*  Voor het eerste gebruik moet u de DEEBOT inschakelen en de 
DEEBOT op het Auto-Empty Station plaatsen om op te laden. 
Zorg ervoor dat de DEEBOT vanuit het Auto-Empty Station 
begint met schoonmaken om te zorgen dat de DEEBOT suc-
cesvol kan terugkeren naar het station om op te laden.
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Oplaadpennen Auto-Empty Station1

Generator infraroodsignaal2

Giet resterend water uit het reservoir en verwijder het reservoir en de 
dweilplaat alvorens u de DEEBOT oplaadt.

2. Het Auto-Empty Station gebruiken 
/2.3 Opladen en automatische lediging

3. Onderhoud/3.1 Regulier 
onderhoud

3. Onderhoud/
3.2 Auto-Empty Station

Als het Auto-Empty Station is aangesloten op de stroomvoorziening, 
dan keert de DEEBOT automatisch terug naar het station om de op te 
laden en de stofhouder te legen als dat nodig is.

Om de DEEBOT en het Auto-Empty Station in topconditie te houden, 
dient u onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen aan de 
hand van de volgende intervallen:

Onderdeel Onderhoudsinter-
val Vervangingsinterval

Stofzak /

Stofzakken moeten ver-
vangen worden zodra de 
ECOVACS HOME-app 

dit aangeeft.

Infraroodzender Eenmaal per week /

Oplaadpennen Auto-Empty 

Station
Eenmaal per week /

Sponsfilter Eenmaal per week Om de 3-6 maanden

Hoge-efficiëntiefilter Eenmaal per week Om de 3-6 maanden

Opmerking: Bezoek https://www.ecovacs.com/global voor meer in-
formatie over het aanschaffen van vervangende accessoires.

Opmerking: Alvorens u het Auto-Empty Station reinigt en onder-
houdt, moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken.  
Veegt het Auto-Empty Station af met een schone, droge doek. Ge-
bruik geen reinigingsmiddel of een reinigingsspray.
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Stofzak3

Installeer de stofzak5Veeg het deksel van de blower schoon4 Druk op het deksel om dit 
te sluiten

6

*  De stofzak wordt afgesloten door het handvat zodat het stof uit de 
zak kan valen.
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Stofafvoerslang6



18NL

Auto-Empty stofbak

1 1 3

4

5

2

3

3. Onderhoud/3.3 Auto-Empty stofbak en filters
Filters

2
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4 Probleemoplossing

Nr. Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

1
De DEEBOT begint niet met auto-
matische lediging na terugkeer in het 
Auto-Empty Station.

Het deksel van de stofcontainer is niet gesloten. Sluit het deksel van de stofcontainer.

De stofzak is niet geïnstalleerd op het Auto-Empty Station. Installeer de stofzak en sluit het deksel van de stofcon-
tainer.

Door de DEEBOT handmatig naar het Auto-Empty Station 
te verplaatsen, wordt de automatische lediging niet geacti-
veerd.

Om ervoor te zorgen dat DEEBOT begint de automati-
sche lediging, mag u het Auto-Empty Station tijdens de 
reiniging niet oppakken en verplaatsen.

De DEEBOT keert terug naar het Auto-Emptying Station 
terwijl hij gebruikmaakt van de Videomanager in de app. Dit is normaal.

De modus "Niet storen" is ingeschakeld in de ECOVACS 
HOME-app.

Dit is normaal. Schakel de modus "Niet storen" in de 
app uit, of geef in de app opdracht voor de automati-
sche lediging.

De stofzak is vol. Vervang de stofzak en sluit het deksel van de stofcontai-
ner.

Als de mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, dan is er moge-
lijk sprake van een storing in een onderdeel. Neem dan contact op met de klantenservice.

2 De DEEBOT slaagt er niet in de stofhou-
der automatisch te legen.

De Auto-Empty stofbak is niet geïnstalleerd. Installeer de Auto-Empty stofbak met twee Auto-Emp-
ty-uitgangen aan de onderkant.

De stofzak is vol. Vervang de stofzak en sluit het deksel van de stofcontai-
ner.

De Auto-Empty-uitgangen op de Auto-Empty stofbak zijn 
verstopt met vuil.

Verwijder de Auto-Empty stofbak en verwijder het vuil uit 
de Auto-Empty-uitgangen.

De stofafvoerslang is verstopt. Maak de stofafvoerslang schoon.

3 Er zit vuil in de stofcontainer.

Fijne deeltjes komen in de stofcontainer terecht via de 
stofzak.

Maak het deksel van de stofcontainer en de binnenwand 
schoon.

De stofzak is beschadigd. Controleer de stofzak en vervang deze.

4 De DEEBOT verliest stof of vuil tijdens 
het schoonmaken. De Auto-Empty uitgangen zijn verstopt met vuil. Verwijder de Auto-Empty stofbak en verwijder het vuil.

5 De basis is vuil. Er zit vuil op de hoofdborstel en moet gereinigd worden. Maak de hoofdborstel schoon.
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5 Productspecificaties

Model CH1918

Nominale ingangsstroom 
(opladen)

220-240 V     50-60 Hz   0,3 A

Vermogen (automatische 
lediging)

1000 W

Nominale uitgangsstroom 20 V    1 A
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