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FUNCTIES

Hoekreiniging
Door de aanwending van een gloednieuw conceptontwerp dat geschikt is voor wanden, is het 
reinigend vermogen van de Robot Cleaner uiterst doelmatig.

De stand 'Learning' (leren)
De Robot Cleaner is in staat om de reinigingsomgeving te onthouden door middel van de 
leermodus voor slimmere reiniging.

Stand Turbo
In de stand "Turbo" reinigt de robotstofzuiger krachtiger waarmee een schoner resultaat 
wordt verkregen.
Indien geselecteerd, wordt de stand "Turbo" automatisch ingeschakeld op tapijten, zodat de 
robotstofzuiger doelmatiger kan reinigen.

Handgreep dweilhouder
Met de "Handgreep dweilhouder" kunnen gebruikers gemakkelijker de dweil vervangen 
zonder het apparaat om te hoeven draaien.

Mijn ruimte-modes
Als u de robotstofzuiger opdraagt een   bepaalde ruimte te reinigen, reinigt deze snel de 
gewenste ruimte.

Stofzuigen herhalen
De robotstofzuiger reinigt continu totdat de batterij leeg is.

Locatiezoekfunctie
Wanneer de robotstofzuiger tijdens de werking van een plek wordt verplaatst, zal het 
apparaat automatisch zoeken naar de vorige locatie en terugkeren naar de plek waar het 
werd onderbroken.

Zigzag
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Het doel van de hieronder beschreven veiligheidsvoorschriften is dat de gebruiker het product veilig en correct gebruikt om 
eventuele onverwachte risico op verwondingen of schade te voorkomen.

Elementaire voorzorgsmaatregelen

Nadat u de handleiding heeft gelezen, bewaart u deze op een gemakkelijk toegankelijke locatie.

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren 
die schade aan eigendommen kan toebrengen en/of tot ernstig lichamelijk letsel of de dood kan leiden.

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel ten gevolge kan 
hebben.

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, licht tot letsel letsel ten gevolge kan hebben.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

LET OP

1.  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief 
kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht 
staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

2.  Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze 
niet met het apparaat spelen.

3.  Indien het netsnoer beschadigd is, moet om gevaar te voorkomen 
deze worden vervangen door een service-vertegenwoordiger van LG 
Electronics

4.  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder 
en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht 
staan of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een 
veilige manier te gebruiken en de risico's hiervan begrijpen. Kinderen 
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen 
niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Verwijder de batterij niet uit de 
robotstofzuiger voor uw eigen veiligheid 
Als u de batterij of de robotstofzuiger 
moet vervangen, brengt u deze naar 
het dichtstbijzijnde geautoriseerde 
servicecentrum van LG Electronics of 
wederverkoper voor hulp.

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, 
kan dit brand of defecten in het apparaat 
veroorzaken.

Gebruik de robotstofzuiger nooit met een 
batterij en/of laadstation van een ander 
product dan deze robotstofzuiger.

Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er 
defecten in het apparaat optreden.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het netsnoer van het 
oplaadstation niet wordt verpletterd onder 
een zwaar voorwerp of worden beschadigd 
door aanraking met scherpe voorwerpen.

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan 
dit elektrische schokken, brand of defecten in 
het apparaat veroorzaken. Steek de stekker 
niet in de wandcontactdoos als het netsnoer 
beschadigd is. Breng het product naar een 
erkend service-reparateur van LG Electronics.

Plaats het oplaadstation en de 
robotstofzuiger niet in de buurt van een 
verwarmingsapparaat.

Hierdoor kan het apparaat vervormen, 
brand veroorzaken of kunnen er defecten in 
het apparaat optreden.

Raak de stekker niet aan met natte 
handen.

Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Forceer de stekker niet dat deze doorbuigt. 
Gebruik de stekker niet wanneer deze is 
beschadigd of losgeraakt.

Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er 
defecten in het apparaat optreden.

Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer 
er kaarsen of breekbare voorwerpen op de 
vloer staan.

Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er 
defecten in het apparaat optreden.

Gebruik altijd een eigen wandcontactdoos 
die geschikt moet zijn voor een stroom 
van 10 amp.

Als er meerdere apparaten gelijktijdig zijn 
verbonden met een wandcontactdoos 
kunnen ze voldoende warmte genereren om 
brand te veroorzaken.

Sta niet toe dat kinderen of huisdieren op enig 
moment met de robotstofzuiger spelen met of 
erop gaan liggen. Gebruik de robotstofzuiger 
niet als er een voorwerp uitsteekt.

Hierdoor kan letsel of schade aan het 
apparaat worden toegebracht.

Bij het uittrekken van de stekker van het 
oplaadstation trekt u de stekker altijd uit 
door aan de stekker, en niet aan het snoer, 
te trekken. Als u de stekker eruit trekt, mag 
u de pinnen niet met uw vingers aanraken.

Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Spuit of gebruik geen of ontvlambare 
materialen, oppervlakte-actieve stoffen, 
of drinkwater in de nabijheid van de 
robotstofzuiger.

Dit kan brand of veroorzaken of kunnen er 
defecten in het apparaat optreden.
*  Brandbare materialen: benzine, thinner, enz.
*  Oppervlakte-actieve stoffen: 

wasmiddelen, badproducten, enz.

Steek tijdens het gebruik geen 
lichaamsdelen, zoals een hand of voet, 
onder de borstel of wielen van de 
robotstofzuiger.

Hierdoor kan letsel of schade aan het 
apparaat worden toegebracht.

Laat de robotstofzuiger niet op smalle 
en hoge meubelen werken zoals een 
kledingkast, koelkast, bureau, tafel, enz.

Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken, 
kunnen er defecten optreden of schade aan 
het apparaat worden toegebracht die niet 
onder de garantie vallen.

Zet de stroomvoorziening onmiddellijk 
uit als er een abnormaal geluid, geur 
of rook door de robotstofzuiger wordt 
gegenereerd. U doet dit door de stekker 
uit het oplaadstation te halen en de 
hoofdschakelaar aan de achterkant van 
het apparaat uit te schakelen.

Als u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken of 
kunnen er defecten in het apparaat optreden.

Laat de robotstofzuiger niet in een kamer 
werken waar een kind ligt te slapen.

Hierdoor kan letsel of schade aan het 
apparaat worden toegebracht.

Laat geen kinderen of huisdieren 
zonder toezicht in de buurt van de 
robotstofzuiger.

Hierdoor kan letsel of schade aan het 
apparaat worden toegebracht.

  Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis 
en mag niet worden gebruikt in mobiele toepassingen. Het 
mag niet worden gebruikt in commerciële toepassingen zoals 
werkplaatsen of garages, enz.

Gasoline

Detergent

Schakel het apparaat niet in op een vloer 
met een helling van meer dan 10 graden.

Hierdoor werkt het apparaat mogelijk niet 
naar behoren.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Leeg de opvangbak veelvuldig en houd 
deze schoon.

Het in de opvangbak verzamelde stof kan 
leiden tot allergieën en kan schadelijke 
insecten bevatten.

Gebruik de robotstofzuiger alleen 
binnenshuis.

Als dit apparaat buitenshuis wordt gebruikt, 
kunnen er zowel defecten in het apparaat 
optreden als onherstelbare schade aan het 
apparaat worden toegebracht.

Sluit vóór het stofzuigen de klep van de 
opvangbak op het motorlichaam.

Als de klep niet gesloten is, kan er 
persoonlijk letsel of schade aan het 
apparaat worden toegebracht.

Gebruik de robotstofzuiger NIET rond een 
trapleuning, trap of andere gevaarlijke 
plaats.

Anders kan er persoonlijk letsel worden 
toegebracht of het apparaat worden 
blootgesteld aan schade.

Laat de robotstofzuiger niet vallen en stel 
het niet bloot aan sterke schokken.

Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken, of 
kunnen er defecten optreden die niet onder 
de garantie vallen.

Stel de robotstofzuiger niet bloot aan 
koude temperaturen (lager dan -5 °C) 
voor een lange periode van tijd.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in 
het apparaat optreden.

Voordat u begint, verwijder alle kabels of 
draadjes van de vloer.

Er kunnen kabels of draadjes verstrikt raken 
in de wielen van de robotstofzuiger, hetgeen 
defecten in het apparaat kan veroorzaken 
of kan het snoer van het apparaat kan 
worden losgetrokken.

Zorg ervoor dat de robotstofzuiger niet 
op een tafel of bureau wordt gezet als de 
stroom is ingeschakeld.

Zo kan er persoonlijk letsel of schade aan 
het apparaat worden toegebracht.

LET OP

In zeldzame gevallen kan de borstel van 
de robotstofzuiger het tapijt beschadigen. 
Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met 
stofzuigen.

Als een tapijt lange franje heeft, kan deze 
franje worden beschadigd.

Laat het motorlichaam en de 
contactpunten van het oplaadstation 
niet in contact komen met metalen 
voorwerpen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in 
het apparaat optreden.

Laat geen water, reinigingsmiddelen, enz. 
in de robotstofzuiger lopen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten 
in het apparaat optreden. Gebruik geen 
water, reinigingsmiddelen, enz. op de 
robotstofzuiger. Als er vloeistof aan 
binnenkant van de robotstofzuiger mocht 
komen, zet u de stroom uit en neemt 
u contact op met een verkoper van LG 
Electronics of de klantenservice.

Zorg ervoor dat de robotstofzuiger 
geen vloeistoffen, messen, punaises, 
aanmaakhoutjes, enz. kan opzuigen.

Hierdoor kunnen er defecten in het 
apparaat optreden.

Laat geen water, reinigingsmiddelen, 
enz. in de ultrasonische sensor van de 
robotstofzuiger lopen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in 
het apparaat optreden.

Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer 
de opvangbak helemaal vol is.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in 
het apparaat optreden.
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LET OP

Controleer de volgende punten voor het gebruik:

• Leeg de opvangbak na elke stofzuigbeurt of voordat deze vol raakt.
• Verwijder alle kabels of lange draadjes van de vloer.
• Verwijder vóór het stofzuigen vocht van de vloer.
• Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak.
•  Verwijder breekbare of overbodige voorwerpen uit de kamer die moet worden gestofzuigd.

Verwijder bijvoorbeeld duur keramiek en kostbaarheden van de vloer.
• Controleer of de batterij voldoende vermogen heeft, en als het laag is, laadt u deze op.
•  Sluit de deuren van elke kamer waarvan u niet wilt dat de robotstofzuiger deze ingaat. 

Tijdens het stofzuigen kan de robotstofzuiger een andere kamer ingaan en verder stofzuigen.
•  Gebruik dit apparaat niet in de kamer waar een kind alleen aan het slapen is. Het kind kan worden verwond of 

wakker worden.
•  Verwijder handdoeken, voetdoekjes of andere dunne doekjes van de vloer om deze door de borstel kunnen 

worden opgepakt.
•  Voordat u het apparaat opstart, is het beter om tapijten die dikker zijn dan 20 mm weg te halen, omdat deze 

problemen kunnen veroorzaken.
•  Sluit alle balkondeuren. De wielen kunnen tijdens het stofzuigen vast komen te zitten.

Als de vloer nat is of natte plekken heeft, 
haalt u de vochtigheid weg voordat u 
de robotstofzuiger gebruikt. Gebruik 
de robotstofzuiger niet op een natte 
ondergrond.

Als u dit niet doet, kunnen er defecten op 
het apparaat optreden.

Bij het bevestigen van de dweil, blokkeert 
u niet de onderste sensor van de camera.

Als de onderste sensor van de camera 
wordt geblokkeerd, kan het apparaat 
wellicht niet soepel werken.

Als de robotstofzuiger in werking is, kan 
deze tegen de stoelpoot, bureaupoot, 
tafelpoot of andere smalle stukken 
meubilair stoten.

Voor een snellere en betere stofzuigbeurt 
plaatst u de stoelen bovenop de eettafel.

Controleer vóór het stofzuigen dat de 
plaat op de vloer hoger is dan 2 cm van de 
vloer.

Als de drempel laag is, kan de 
robotstofzuiger erover gaan en misschien 
naar een ongewenste locatie gaan. Zorg 
ervoor dat alle deuren van de kamers, 
die niet moeten worden gestofzuigd, zijn 
gesloten.

Wenk

Als u de robotstofzuiger niet gebruikt 
om energie te besparen, zet u de 
stroomschakelaar uit en zet u de 
stroomschakelaar weer aan wanneer u 
stofzuigt of oplaadt.
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INBEGREPEN BIJ HET APPARAAT

� Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

Stofcontainerfi lter
(reserve) (optie)

Reinigingshulpstuk

CReinigingsborstel 
(op de klep van de opvangbak)

Dweilhouder (optie)

om de sensoren 
te reinigen

om het fi lter te 
reinigen

Ultramicrofi ber-dwei l
(2 stuks) (optie)

Droge cel voor afstandsbediening 
(2 stuks AAA-formaat)

Beknopte handleiding Gebruiksaanwijzing

Dockingstation

Robotstofzuiger

www.lg.com

BEKNOPTE HANDLEIDING

ROBOTSTOFZUIGER
Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u de robotstofzuiger moet gebruiken.
Voor meer details verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.

Afstandsbediening

Zijborstel (2 stuks) 
(optie)

Tapijtreiniger (optie)

HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR

ROBOTSTOFZUIGER
Voor het gebruik, lees de pagina's met de veiligheidsvoorschriften
aandachtig door voor een veilige werking van het product. Nadat u de
gebruiksaanwijzing heeft gelezen, bewaart u deze op een gemakkelijk
toegankelijke locatie.

www.lg.com
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BESCHRIJVING ONDERDELEN - ROBOTSTOFZUIGER  

� Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

Bovenaanzicht

Bovenste camerasensor

Stofcontainerklep

Display & Manipulatieknop

Knop voor de klep van de opvangbak

Ultrasone sensoren

Obstakeldetectie sensorvenster Sensoren van 
het oplaadstation detecteren & sensoren van de 
afstandsbediening ontvangen

Aan-/uitschakelaar

Ventilatiepoort

Hoogtedetectiesensor

Zijborstel

Contactpunten
Borstel

Wiel

Batterij

Lagere camerasensor

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Onderaanzicht
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DEEL BESCHRIJVING - DOCKINGSTATION/STOFCONTAINER

� Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

Dockingstation

Stofcontainer

Afstandsbedieninghouder

Contactpunten

Filterklep

Handgreep opvangbak

Reinigingsborstel

Stofcontainerklep

Flapje zuigopening

HEPA-fi lter

Filterklep

Openingsknop klep van 
de opvangbak

Bevestigingspunt netsnoer

Aan-/uitschakelaar
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KNOPFUNCTIES - ROBOTSTOFZUIGER

•  Als de knop wordt ingedrukt, wordt de stand 'Turbo' ingesteld met een stembevestiging.
• Als de knop in de stand 'Turbo' wordt ingedrukt, wordt het geannuleerd.

• Wordt gebruikt om de instelling van de reinigingsstand te wijzigen.
•  Als het apparaat in het oplaadstation staat, is de optie 'Spot Clean' (gerichte reiniging van een 

bepaald oppervlak) niet beschikbaar.
•  De stand 'My Space' (mijn ruimte) kan alleen worden geselecteerd met de afstandsbediening 

(wanneer de robotstofzuiger niet in het oplaadstation staat).

•  Wordt gebruikt om de robotstofzuiger terug te laten keren naar het oplaadstation om op te laden.
•  Als het stofzuigen is voltooid of de batterij bijna leeg is, zal de robotstofzuiger zelf terugkeren naar 

het oplaadstation om de batterij op te laden.

•  Door 3 seconden lang op de knop 'Turbo' en 'Mode' (stand) te drukken, wordt de functie Lock 
(vergrendeling) in- of uitgeschakeld.

•  Als 'Lock' (vergrendeling) aanstaat, is telkens wanneer een toets wordt ingedrukt dit gesproken 
bericht te horen: "Key has been locked" (knop is vergrendeld).

• Wordt gebruikt om de stroom aan te zetten, te starten met of te stoppen met stofzuigen.
•  Als de knop wordt ingedrukt, terwijl het toestel wordt ingeschakeld, wordt het stofzuigen gestart.
• Als de knop wordt ingedrukt tijdens het stofzuigen, wordt het stofzuigen gestopt.
•  Als de knop ongeveer 2 seconden lang wordt ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt 

de stroom uitgeschakeld.
•  Als de knop wordt ingedrukt in de stand 'Smart Diagnosis' (slimme diagnose), wordt de diagnose 

gestopt.

TURBO

MODE (STAND)

HOME 
(DOCKINGSTATION)

KNOPVERGRENDELING 
Aan/Uit

STARTEN/STOPPEN
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KNOPFUNCTIES - AFSTANDSBEDIENING

• Afstandsbediening beschikt niet over een stroom ON-stand.
• Als de stroom van de machine uitstaat, werkt de afstandsbediening niet.
•  Om de stroom AAN/UIT te zetten, gebruikt u de knop 'Start/Stop' op het bovenste deel van de 

robotstofzuiger.
•  Gebruik alleen de knoppen 'Mode' stand), 'My Space' (mijn ruimte) of 'Clock' (klok) als de robotstofzuiger is 

gestopt.

Start 
Door op deze knop te drukken, 
wordt de reiniging gestart. (p. 16)

Home (dockingstation)
Wordt gebruikt om de robotstofzuiger op 
te laden door deze terug te laten keren 
naar het oplaadstation. (p. 17)
Turbo 
Wordt gebruikt om de stand 'Turbo' in of 
uit te schakelen. (p. 22)

Stop/OK
Het indrukken van de knop zorgt ervoor 
dat de Robot Stofzuiger stopt, of de knop 
bevestigd een schoonmaak programma of 
tijdsinstelling.

My Space (mijn ruimte)
Wordt gebruikt om de robotstofzuiger in 
de stand ''My Space clean' (mijn ruimte 
stofzuigen) te zetten. (p. 20)

Mute (geluid dempen)
Wordt gebruikt om de stand 'Mute' (geluid 
dempen) in of uit te schakelen. (p. 11)

Diagnose
Wordt gebruikt om Smart Diagnosis 
(slimme diagnose) uit te voeren.
Alleen beschikbaar wanneer de 
robotstofzuiger is opladen. (p. 27)

Mode (stand)
De reinigingsstand wijzigen. (p. 19)

Richtingsknop
Met deze knop wordt de 
handbediening ingeschakeld en 
kan er een gebied in de stand 
'My Space cleaning' (mijn ruimte 
reinigen) worden geselecteerd.

Repeat (herhalen)
Met deze knop kunt u de stand 
'Repeat Cleaning' (nogmaals 
stofzuigen) in- of uitschakelen. 
(p. 22)

Klok
Wordt gebruikt om de huidige tijd, 
die op de robotstofzuiger wordt 
weergegeven, in te stellen. (p. 23)

Schedule (schema)
Wordt gebruikt op een gepland tijdstip 
om te beginnen met stofzuigen.
Door 3 sec. lang op de knop te 
drukken, wordt het geplande 
stofzuigen geannuleerd.
※  De opties schema-instellingen/

annulering zijn alleen beschikbaar in 
de stand 'Charge' (opladen). (p. 24)

Wenk
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INFORMATIE OVER DE DISPLAY-STATUS

•  Zodra de reinigingstand is geselecteerd (zigzag of cel-voor-cel) wordt dit opgeslagen, zelfs als de stroom is 
uitgeschakeld.

•  Om de reservering te annuleren, drukt u 3 seconden lang op de knop 'Schedule' (schema) op de 
afstandsbediening terwijl de robotstofzuiger wordt opgeladen.

Pictogram Lock (vergrendeling)
Geeft aan of 'Lock' (vergrendeling) 
al dan niet is ingeschakeld.

Pictogram geluid 
dempen
Dit pictogram geeft 
weer of de stand geluid 
dempen aan of uit staat.

Pctogram btterij
Dit pictogram geeft het 
resterende batterijniveau 
weer, het knippert als 
de batterij moet worden 
opgeladen.

Pictogram AM/PM
Dit geeft aan volgens de 
klokinstelling of het AM 
of PM is.
Pictogram Turbo
Dit display staat aan 
als de stand Turbo is 
ingeschakeld.
Pictogram Homing 
(terugkeren naar 
oplaadstation
Dit pictogram wordt 
weergegeven als 
robotstofzuiger is in 
de stand 'Homing' 
stand (terugkeren naar 
oplaadstation) is.
Mijn ruimte reiningen
Wordt weergegeven 
wanneer de robotstofzuiger 
het reiningen van My Space 
(mijn ruimte) aan het 
uitvoeren is.

Spot-reiniging (gerichte 
reiniging van een 
bepaald oppervlak)
Dit pictogram verschijnt 
als de robotstofzuiger 
begint met de 'Spot'-
reiniging (gerichte 
reiniging van een bepaald 
oppervlak).

Tijdweergave
Dit geeft de huidige en 
geplande tijd weer.

Nogmaals stofzuigen
Wordt weergegeven als het apparaat 
zich in de stand 'Repeat Cleaning' 
(nogmaals stofzuigen) bevindt.

Zigzag-reiniging
Dit pictogram wordt weergegeven om 
aan te geven dat de robotstofzuiger in 
een Zigzag-reiniging werkt.

Cell by Cell Cleaning 
(cel-voor-cel-reiniging)
Dit pictogram wordt weergegeven om 
aan te geven dat de robotstofzuiger 
werkt in de stand cel-voor-cel-reiniging.

Pictogram Schedule 
(schema)
Geeft de status van 
de schema weer wat 
betreft de instelling 
'One time' (één 
keer), of 'Everyday' 
(elke dag).

Wenk
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VOORDAT U BEGINT

• Gebruik dit apparaat niet in een kamer waar een kind alleen gelaten wordt. Het kind kan gewond raken.
•  Verwijder breekbare of overbodige voorwerpen uit de kamer die moet worden gestofzuigd.

Verwijder met name duur keramiek en kostbaarheden van de vloer.
• Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak.
• Verwijder eventueel vocht dat er op de vloer kan zijn.
•  Verwijder kabels, strips, handdoeken, matjes enz. van de vloer, zodat ze niet door de borstel worden opgepakt.
• Controleer of de batterij voldoende is opgeladen, en als het laag is, laadt u deze alsnog op.
• Leeg de opvangbak voor of na elke stofzuigbeurt, of voordat deze vol raakt.
•  Sluit de deuren van elke kamer waarvan u niet wilt dat de robotstofzuiger deze ingaat. Tijdens het stofzuigen kan de 

robotstofzuiger een andere kamer ingaan en verder stofzuigen.
•  Als de dweilis bevestigd, zal de robotstofzuiger niet in staat zijn om over drempels van 5 mm of hoger heen te gaan. Als u niet van 

plan om de dweil te gebruiken voor het stofzuigen, haalt u de dweil uit de houder voordat u de robotstofzuiger gebruikt.
•  Voordat u het apparaat opstart, is het beter om tapijten die dikker zijn dan 20 mm weg te halen, omdat deze problemen kunnen 

veroorzaken.
•  Sluit alle balkondeuren. De wielen kunnen tijdens het stofzuigen vast komen te zitten.

1. Open het batterijklepje door het achterste punt van de afstandsbediening eruit te halen.
2. Plaats twee AAA-batterijen hierbij controleert u of de +, - contactpunten zijn aangesloten tijdens het laden.
3. Doe het batterijklepje helemaal dicht, zodat de batterijen er niet uitvallen.

• Druk slechts op één knop per keer.
• Niet laten vallen of blootstellen aan krachtige schokken.
• Bewaar het apparaat niet bij apparaten die warmte, vuur of hete lucht afgeven.
•  Bepaalde fluorescentielampen, zoals felle stralingslampen, kunnen interfereren met het inschakelen van de afstandsbediening. 

Houd het apparaat daarom zo ver mogelijk uit de buurt van dergelijke lampen.
•  Als bij het inschakelen de afstandsbediening te ver van de robotstofzuiger verwijderd is, kan het niet naar behoren functioneren. 

Gebruik het apparaat zo mogelijk op een afstand van minder dan 3 m van de robotstofzuiger.

Controleer de volgende punten vóór het stofzuigen

De batterij van de afstandsbediening opladen

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van de afstandsbediening

– +

+ –
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OVERZICHT

1.5 

1.5 

2 1
Het oplaadstation installeren. (p. 14)

Steek de stekker van het netsnoer aan op een stopcontact en zoek 
een goede plek voor het station tegen een muur. Als er geen stroom 
aan het oplaadstation wordt geleverd, wordt de robotstofzuiger 
niet opgeladen.

2
De stroom aanzetten van de robotstofzuiger.
(p. 15)

Zet de stroomschakelaar links op de achterkant van de 
robotstofzuiger ON (aan) en druk op de de knop "Start/
Stop"op de bovenkant.
※  Als de stroom niet wordt aangezet, raadpleegt u 

pagina 15.

3
Controleer de opvangbak.

Controleer dat de opvangbak schoon is voordat u begint met 
stofzuigen en sluit de klep van de opvangbak op het motorlichaam.

4
Begin met stofzuigen. (p. 16)

Druk nogmaals op de knop START/STOP terwijl de robotstofzuiger 
aanstaat. U hoort het geluid van de stofzuiger en het reinigen 
begint.

5

6

Automatisch opladen. (p. 17~18)

Gebruik de reinigingsstand en extra functies. (p. 19~25)

De robotstofzuiger zal zelf een diagnose stellen en automatisch 
terugkeren naar het oplaadstation op te laden voordat de batterij 
helemaal leeg is. Het duurt ongeveer drie uur om de batterij op te 
laden.

Gebruik de knoppen op robotstofzuiger en afstandbediening om 
elke reinigingsstand en ondersteunende functie te gebruiken. 
Reinigingstanden zijn ZigZag, (cell by Cell (cel-voor-cel), Spot 
(gerichte reiniging van een bepaald oppervlak), My Space (mijn 
ruimte) en Repeat cleaning (nogmaals stofzuigen); ondersteunende 
functies zijn onder meer handmatig, gepland en reiniging met de 
Microfi ber-dweil.

< Waarschuwing >      Als robotstofzuiger wordt bediend als de klep van de opvangbak open is, kan dit persoonlijk 
letsel of ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
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HOE HET OPLAADSTATION TE INSTALLEREN

1.  Plaats op harde vloeren het oplaadstation tegen een muur om schuiven te 
voorkomen tijdens het opladen.

    Verwijder voorwerpen binnen 1,5 m van de rechter-en linkerkant en binnen 2 m 
van de voorkant.

2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

     Wikkel het netsnoer om de bevestigingshaak aan de achterkant van het 
oplaadstation of langs het muuroppervlak zodat de bewegingsbaan van de 
robotstofzuiger niet wordt belemmerd.

3.  Bevestig het oplaadstation aan de muur, zodat het niet kan bewegen. 
Zet de stroomschakelaar aan.

4.  Wanneer de afstandsbediening niet wordt gebruikt, zet u het in de 
afstandsbedieninghouder op het oplaadstation.

1.5 

1.5 

2 

Bevestigingshaak van het 
netsnoer

•  Houd het oplaadstation altijd aangesloten met de stroom Als het oplaadstation niet is aangesloten, zal de 
robotstofzuiger niet terugkeren naar het station om automatisch op te laden.

Hoe het oplaadstation te installeren

< Waarschuwing >      Gebruik de robotstofzuiger niet als het snoer of de stekker van het oplaadstation beschadigd 
is, als het niet goed werkt, of als het beschadigd of gevallen is. Om gevaar te voorkomen, moet 
het snoer worden vervangen door LG Electronics, Inc of door een erkend onderhoudsmonteur.

Wenk
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HOE DE STROOMVOORZIENING VAN DE ROBOTSTOFZUIGER AAN EN UIT TE ZETTEN

Controleer dat de schakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger zit.

Als de stroom uitstaat, zet u de schakelaar op ON.

※  Wanneer u de schakelaar aanzet, druk dan niet op de knop in het bovenste 
gedeelte van de robotstofzuiger. De bediening van de knop kan worden 
uitgesteld.

※  Om de batterij te beschermen, zet u de netschakelaar uit als de 
robotstofzuiger enige tijd niet wordt gebruikt. De Robotic Cleaner kan niet 
opladen als de hoofdschakelaar in de stand “OFF” (uit) staat.

Met de stroom van de robotstofzuiger UIT, druk 1 seconde lang op de 
knop 'Start/Stop' totdat u een "Ting" geluid hoort.Met de stroom van de 
robotstofzuiger UIT, druk 1 seconde lang op de knop 'Start/Stop' totdat u een 
"Ting" geluid hoort. Na ongeveer 10 seconden wordt de stroom aangezet en 
wordt er een melodie afgespeeld.

※  Als na het aanzetten er 10 minuten verstrijken zonder dat er actieve 
opdrachten aan de robotstofzuiger worden gegeven, wordt de stroom 
automatisch uitgezet.

Druk  twee seconden lang op de knop START/STOP terwijl de robotstofzuiger 
aanstaat. Er wordt een melodie afgespeeld wanneer de stroom uitstaat. 

• Als de stroom niet kan worden aangezet, doet u het volgende.
- Zet de stroomschakelaar en wacht minstens 3 seconden.
- Druk op de knop 'START/STOP' wanneer de stroomschakelaar aanstaat.
-  Als de stroom niet aanstaat of als er geen display is, maar alleen het “Ting”-geluid wordt 

afgespeeld, zet dan handmatig de robotstofzuiger tegen het oplaadstation.

De stroomvoorziening aanzetten

Aanzetten vanuit de standby-stroom.

De stroomvoorziening uitzetten

Wenk
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HOE HET REINIGEN TE STARTEN EN TE STOPPEN

Nadat de robotstofzuiger is aangezet, drukt u op de knop START/STOP om te 
beginnen met stofzuigen. Er wordt een melodie afgespeeld en het stofzuigen 
begint. Druk tijdens de stofzuigencyclus op de knop START/STOP om te stoppen 
met stofzuigen.

※  Als de knop 'START/STOP' wordt ingedrukt terwijl de stroomvoorziening van de 
robotstofzuiger uitstaat, wordt de stroom aangezet. Druk nog een keer op de 
knop 'START/STOP' om te beginnen met stofzuigen.

Nadat de robotstofzuiger is aangezet, drukt u op de knop 'START' op de 
afstandsbediening. Er wordt een melodie afgespeeld en het stofzuigen begint. 

Druk op de knop Stop/OK tijdens de stofzuigencyclus om te stoppen met stofzuigen.

※  De robotstofzuiger kan niet worden aangezet vanuit stand-by met behulp van 
de afstandsbediening wanneer de stroom van de robotstofzuiger uitstaat. Als 
de stroom is uitgezet, drukt u op de knop 'START/STOP' op de bovenzkant van 
de robotstofzuiger om de camera in te schakelen en om de afstandsbediening te 
gebruiken.

※  Tijdens het stofzuigen kunnen er botsingen plaatsvinden wanneer de sensor geen objecten kan detecteren vanwege hun vorm 
(dunne stoel- en tafelpoten, meubelhoekjes). Wanneer dit gebeurt, zal de interne effecten detecteren sensor reageren door een 
achterwaartse beweging te maken.

※  Als de robotstofzuiger is ingesteld om op een locatie op afstand van het oplaadstation te starten met stofzuigen, zet u de 
robotstofzuiger op een vlakke vloer om een storing van de obstakeldetectiesensor te voorkomen. Daarnaast begint u te 
stofzuigen vanaf een locatie waar er geen obstakels zoals gordijnen of muren binnen 30 cm van de robotstofzuiger zijn. 

Voor de beste resultaten:

•  Controleer het gebied dat moet worden gestofzuigd even op grote en kleine voorwerpen die problemen 
kunnen veroorzaken voor de robotstofzuiger.

•  Als het stofzuigen wordt gestart wanneer de robotstofzuiger tegen het oplaadstation staat, kan het 
apparaat snel worden geretourneerd naar het oplaadstation omdat de huidige uitgangspositie nauwkeurig is 
gelezen.

•  Als de dweilhouder is geïnstalleerd, gaat de eenheid niet over drempels van 5 mm of hoger om een 2e 
verontreiniging van de verontreinigde dweil te voorkomen

Met behulp van de knoppen op de robotstofzuiger

De afstandsbediening gebruiken

Wenk
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HOE DE BATTERIJ OP TE LADEN

De robotstofzuiger keert terug naar het oplaadstation aan het einde van een 
reinigingscyclus of wanneer de batterij bijna leeg is.

※  Als er 10 minuten verstrijken zonder dat de robotstofzuiger beweegt of als de 
batterij bijna leeg is, wordt de stroom automatisch uitgezet.

※  Zet de hoofdstroomschakelaar NIET UIT want anders wordt de batterij 
niet opgeladen. Als de machine met de handbediening met behulp van 
de hoofdstroomschakelaar wordt geretourneerd, wordt een foutmelding 
weergegeven, “Hoofdstroomschakelaar aan de achterkant van de HOM-BOT 
staat uit. Zet de schakelaar aan."

※  Indien het apparaat terugkeert naar het oplaadstation omdat batterij tijdens het 
stofzuigen leeg is geraakt, wordt het stofzuigen gestart na het laden van de dichtstbijzijnde plaats van het gebied dat niet eerder 
is gereinigd. (Pagina 18)

※  Als robotstofzuiger niet in staat is om tijdens de eerste poging zich aan het oplaadstation te koppelen, wordt opnieuw 
geprobeerd totdat deze koppeling met succes plaatsvindt.

※  Als robotstofzuiger alle gebieden die het kan stofzuigen heeft  voltooid, keert het terug naar het oplaadstation zelfs wanneer 
het batterijniveau niet bijna leeg is.

Als de robotstofzuiger voor het eerst wordt gebruikt of wanneer tijdens het stofzuigen de batterij wordt opgeladen, kunt u 
handmatig de batterij opladen.

Methode 1.  Bevestig de robotstofzuiger het oplaadstation 
door deze aan de voorkant van het oplaadstation 
aan te sluiten. Er wordt zowel een melodie als een 
audiobericht afgespeeld om aan te geven dat u kunt 
beginnen met opladen.

                 ※  Als dit audiobericht wordt afgespeeld, “De 
hoofdstroomschakelaar aan de achterkant van 
de HOM-BOT staat uit. Zet de schakelaar aan." 
herhaaldelijk wordt aangekondigd, zet dan de 
hoofdstroomschakelaar aan. 

Methode 2.  Wanneer de knop 'HOME' van de afstandsbediening 
of van de robotstofzuiger wordt ingedrukt, vindt deze 
opgeladen doordat het een zoeksignaal automatisch 
wordt gegenerereerd en de robotstofzuiger naar het 
oplaadstation wordt geretourneerd.

※  Als de robotstofzuiger niet beginnen met het stofzuigen van het oplaadstation of als de robotstofzuiger wordt handmatig 
opgeladen door op de knop Home (oplaadstation), kan het iets langer duren om het oplaadstation te vinden.

※  Als de robotstofzuiger zich binnen 10 cm van de voorkant van de contactpunten bevindt terwijl de stroomvoorziening aanstaat, 
keert deze automatisch terug naar het oplaadstation en het opladen begint.

Automatisch opladen

Met de handbediening opladen

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het oplaadstation:

•  Als er vreemd materiaal in de contactpunten terecht komt, kan het opladen niet goed verlopen. Veeg de 
contactpunten van tijd tot tijd met een droge doek af na de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald. (p. 32)

•  Om elektrische schokken of schade aan het oplaadstation te voorkomen, laat u de contactpunten niet in 
aanraking komen met metalen voorwerpen.

•  Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag het oplaadstation nooit uit elkaar worden gehaald of 
aangepast.

• Plaats het oplaadstation of de stroomstekker niet in de buurt van een warmtebron.

Wenk
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HOE DE BATTERIJ OP TE LADEN

Controle 1:
Als de batterij niet wordt opgeladen, zelfs wanneer de robotstofzuiger aan 
het oplaadstation is bevestigd, controleer dan de volgende punten.
-  Zet de stroomschakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger 

uit en dan weer aan.
- Controleer het controlelampje van het oplaadstation.
-  Veeg de aansluiting op het oplaadstation af met een droge doek. (p. 32)

Het batterijniveau wordt als volgt op het statusdisplay aangegeven.
• Als de batterij wordt opgeladen, knippert de batterijniveaulamp.
•  Als het opladen is voltooid, worden alleen de pictogrammen 'Batterij' en 'Reinigingsstand' weergegeven om energie te besparen.
•  Als het apparaat moet worden opgeladen, knippert alleen het eerste niveau van de batterijniveaulamp af en toe.

Het statusindicatielampje terwijl de 
robot wordt opgeladen 

(in ruimtelijke zigzagstand)

※  Als robotstofzuiger teruggaat naar het oplaadstation, als de batterij bijna leeg is terwijl 
de lamp 'Clean Mode' (reinigingsstand) begint te knipperen.

-  Als het de lamp 'Clean Mode' (reinigingsstand) begint te knipperen als het opladen 
is voltooid, zal de robotstofzuiger de gebieden stofzuigen die niet eerder werden 
gereinigd.

-  Druk op de knop 'Start' op de afstandsbediening of de knop 'Stop' op het motorlichaam 
terwijl het wordt opgeladen, terwijl de lamp van de 'Clean Mode' (reinigingsstand) 
knippert, zal ook robotstofzuiger de niet eerder gereinigde plekken vinden en 
stofzuigen.

-  Als na het wijzigen van de stand de knop "Start" op de afstandsbediening of op de knop 
"Start/Stop” op het apparaat wordt ingedrukt, begint de robotstofzuiger opnieuw met 
stofzuigen vanaf het begin.

Resterende batterij-oplaadlampje

Als de batterij niet wordt opgeladen

KnippertKnippert

In het geval dat het te reinigen 
gebied niet bestaat

In het geval dat het te reinigen 
gebied bestaat (knippert)

Stroomlampje

Contactpunten

Opladen is nodig

Midden

Laag

Hoog
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REINIGINGSSTANDEN

In de stand 'zigzagreiniging' herhaalt de robotstofzuiger een

zigzagbeweging om elke plek in het te reinigen gebied te 
reinigen.

Als u snel stofzuigen een gebied moet reiningen, kiest u de 
stand 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging).
"Druk op de knop 'Mode' (stand) op de afstandsbediening of op 
het motorlichaam
om de stand 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging) te selecteren en 
druk op de knop 'Start'.

※  De standaardinstelling van de fabriekinstelling is 'Zigzag 
Clean' (zigzagreiniging).

In de stand Cell by Cell (cel-voor-cel) reinigt de robotstofzuiger 
het gebied door het in rechthoekige ruimten te verdelen.
Voor een uiterst zorgvuldige reiniging selecteert u deze stand.

Druk op de knop 'Mode' (stand) op afstandsbediening om de 
stand 'cel voor cel' te selecteren en druk op de knop 'Start'.

De 1e fase: 
De maximale omtrek van 3 m x 3 m van het reinigingsgebied 
wordt gereinigd. (De grootte van de omtrek kan variëren in 
overeenstemming met de vorm van het te stofzuigen gebied.) 
(De grootte van de omtrek kan variëren in overeenstemming 
met de vorm van het te stofzuigen gebied.)

De 2e fase: 
In de 2e fase van de Cell by Cell Cleaning (cel-voor-cel-
reiniging) wordt de zigzag-stand automatisch uitgevoerd.

Wanneer de 1e en 2e fasen zijn voltooid, zal het te 
reinigen gebied worden gereinigd door de bovenstaande 
reinigingsmethode te herhalen als het apparaat wordt 
verplaatst naar het volgende deel van het te reinigen gebied.

•  Eenmaal ingesteld blijven de instellingen voor de reinigingsstand (zigzag, cel-voor-cel) behouden, zelfs nadat 
de stroomvoorziening is uitgezet.

•  Als u tijdens de werking de stand wilt wijzigen, drukt u op de knop Stop/OK en selecteert u vervolgens de 
gewenste stand. Het reinigen zal dan vanaf het begin starten.

Zigzagreiniging

Cell by Cell Cleaning (cel-voor-cel-reiniging)

Wenk
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REINIGINGSSTANDEN

Als u op 'My Space' (mijn ruimte reinigen) op de afstandsbediening 
drukt, zal de My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen) met een 
audiobericht worden ingesteld.
Voor het stofzuigen van bepaalde ruimten, kiest u deze stand.

De 1e fase: 
Gebruik de afstandsbediening om handmatig het stofzuigen aan 
de rand van elke reinigingsblok uit te voeren.

※  Deze reinigingsstand wordt geaccepteerd wanneer de afstand van de start- en eindpositie minder bedraagt dan 1 m.

De 2e fase:
Door op de knop 'Start' te drukken, zal dan de robotstofzuiger het handmatig aangegeven gebied zelf stofzuigen.

※  Als een zone niet volledig is aangegeven, wordt een audiobericht afgespeeld: "Area does not meet the specifi ed conditions.” 
(Ruimte voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. Please continue to make specifi ed area for cleaning process.” Ga verder met 
het gebied aan te geven voor het reinigingsproces." Gebruik de afstandsbediening om een zone nogmaals toe te wijzen.

※  Als de reiniging van alle geselecteerde gebieden is voltooid, wordt de robotstofzuiger in de  de net uitgevoerde reinigingsstand 
(zigzag of cel-voor-cel) gezet. 

• Tijdens het opladen, kunt u de stand 'mijn ruimtestofzuigen' niet activeren.
•  Om de reinigingsstand te veranderen als de robotstofzuiger in werking is, drukt u eerst op de knop 'Stop/OK' 

om een stand te selecteren. Het stofzuigen start vanaf het begin.

My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen)

My Space 
(mijn ruimte)

Wenk



21

N
ED

ERLAN
D

S

EXTRA REINIGINGSSTANDEN

Door het indrukken van een richtingknop op de afstandsbediening, kunt u robotstofzuiger in een handmatige stand verplaatsen. 
De robotstofzuiger zal het gebied stofzuigen, door zich vooruit/achteruit/links/rechts te verplaatsen, afhankelijk van de bediening 
van de richtingsknop. 
Terwijl in de stand 'Manual'(Handmatig), zal de robotstofzuiger obstakels tegenkomen die er achter zijn geplaatst als de knop op 
de afstandsbediening ingedrukt blijft.

Wordt het best gebruikt gebruikt om bepaalde delen van het huis te reinigen.
Druk op knop 'Mode' (stand) op de afstandsbediening om de stand 'Spot Clean' (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak), 
aangegeven op het Statusdisplay, te selecteren, en de knop 'Start', dan start de robotstofzuiger de Spot Clean (gerichte reiniging 
van een bepaald oppervlak) voor een ruimte binnen 1,5 m diameter.

※  Tijdens het opladen, kan 'Spot Clean' (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak) niet worden geselecteerd.

Handmatige reiniging

Spot Cleaning (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak)

Het stopt bij de startpositie als het stofzuigen 
voltooid is (duurt 4~5 min.).



22

EXTRA REINIGINGSSTANDEN

Door op de knop 'Turbo' op de afstandsbediening of op het 
motorlichaam te drukken, wordt de stand 'Turbo' geactiveerd 
met een audiobericht.

Terwijl in de stand 'Turbo' wordt door op dezelfde knop te 
drukken, de stand 'Turbo' met een audiobericht geannuleerd.

In de stand 'Turbo' werkt de robotstofzuiger intenser voor een 
krachtige reiniging.

※  <De stand Turbo (Floor Master Function)>
De stand 'Turbo' werkt automatisch wanneer de 
robotstofzuiger tapijten reinigt.

Door op de knop 'Repeat' (herhalen) op afstandsbediening te drukken, wordt de stand 
'Repeat' met een audiobericht geactiveerd.

Terwijl in de stand 'Repeat' (herhalen) wordt door op dezelfde knop te drukken 
'Repeat' met een audiobericht geannuleerd.

In de stand 'Repeat' (herhalen), herhaalt de robotstofzuiger de reiniging die wordt 
uitgevoerd totdat de batterij leeg is.

De robotstofzuiger is in staat om de te reinigen omgeving op 
te slaan door middel van de stand 'Learning' (leren) voor een 
intelligente reiniging.

※  De stand 'Learning' (leren) is alleen beschikbaar wanneer de 
machine begint te reinigen vanaf het oplaadstation.

Stand Turbo

De stand Repeat (herhalen)

De stand 'Learning' (leren)

• Voorzorgsmaatregelen met Smart Operation (slimme werking)
-  Met deze stand 'Learning' (leren) worden locaties met obstakels opgeslagen om deze te omzeilen. De 

robotstofzuiger slaat elk aspect van het omgevingstraject op: vanaf het moment van de starten van de 
reiniging vanaf het oplaadstation tot het moment van voltooiing van het traject.

-  De robotstofzuiger leert de nieuwe omstandigheden als de locatie van het oplaadstation is gewijzigd.
-  Als de leerstand wordt aanvaard, zal een audiobericht te zeggen: "The learning cleaning process is 

complete.” (Het leerreinigingsproces is voltooid.)

Wenk
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TIJDSINSTELLING

U kunt de actuele tijd op de robotstofzuiger instellen.
Door op de knop 'Clock' (klok) op afstandsbediening, wanneer robotstofzuiger wacht, wordt de actuele 
tijdsinstelling gestart.

•  Al het geplande stofzuigen wordt geactiveerd op basis van de tijd op de robotstofzuiger. U moet de klok 
instellen voordat u het stofzuigschema instelt.

•  Als er 10 seconden lang geen invoer is, wordt de klokinstelling geannuleerd.

Selecteer met behulp van '

�
 �' 

knoppen op de afstandsbediening.

De functie kan worden beluisterd via de 
audioberichten.

Stel de tijdseenheden in met behulp van de 
knoppen '��' op de afstandsbediening.

Stel de eenheid van minuten in met behulp van 
de knoppen '��' op de afstandsbediening.

Stel de AM/PM in met behulp van de knoppen 
'��' op de afstandsbediening.

Door op de knop ‘Clock’ of ‘Stop/OK’ op de 
afstandsbediening te drukken, wordt het 
tijdsinstellingsproces voltooid.

KnippertKnippert

KnippertKnippert

KnippertKnippert

Wenk
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REINIGING VOLGENS SCHEMA

U kunt een reiniging plannen, zodat de robotstofzuiger op een gepland tijdstip begint met stofzuigen.
Door op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening te drukken, als de batterij is opgeladen, zal 
de geplande reinigingsinstelling starten.

• Wanneer de geplande tijd komt, zal de robotstofzuiger zelf gaan stofzuigen.
• Gepland stofzuigen kan alleen worden ingesteld als de robotstofzuiger wordt opgeladen.
•  Tijdens het opladen, door 3 seconden lang op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening te 

drukken, wordt het ingestelde schema geannuleerd.
•  Als er 10 seconden lang niets wordt ingevoerd bij het instellen van het geplande tijdstip, wordt de instelling 

geannuleerd.

Instellen/annuleren van de reservering is alleen mogelijk wanneer het apparaat aan het opladen is.

Selecteer een niveau met behulp 
van de knoppen '

�
 �' op de 

afstandsbediening.

'One Time (eenmalig)

Everyday' (dagelijks)

Selecteer 'One Time' (eenmalig) of 'Everyday' 
(dagelijks) met behulp van de knoppen '��' op 
de afstandsbediening. Een audiobericht bevestigt 
het schema.

Stel het uur in eenheden in met behulp van de 
knoppen '��' op de afstandsbediening.

Stel de minuten in met behulp van de knoppen 
'��' op de afstandsbediening.

Stel de AM/PM in met behulp van de knoppen 
'��' op de afstandsbediening.

Door op de knop ‘Schedule’ of ‘Stop/OK’ op 
de afstandsbediening te drukken wordt het 
schemaproces voltooid.

KnippertKnippert

KnippertKnippert

KnippertKnippert

KnippertKnippert

Wenk
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DWEILREINIGING (OPTIE)

1.  Bevestig de ultramicrovezel-dweil aan de klittenband 
van de dweilhouder, zoals op de afbeelding.

2.  Duw de dweilhouder stevig in de openingen totdat u 
een 'klik' geluid hoort.

    ※  Houd er rekening mee dat als de dweilhouder niet 
goed is bevestigd, deze tijdens het stofzuigen los 
kan raken.

3.  Het is essentieel dat de bevestigingshaken 
op de dweilhouder correct zijn afgesteld in de 
bevestigingsopeningen aan de onderkant van de 
zuiger.

Voor dweilstofzuigen, bevestigt u de dweil en de dweilhouder aan de robotstofzuiger volgens de volgende aanwijzingen:

Door de ultramicrovezel-dweil te bevestigen, kunt u effectief 
gebruik maken van de robotstofzuiger om stof te verwijderen.

Wanneer de dweilhouder is bevestigd, zal de robotstofzuiger 
niet  over tapijten of over drempels gaan, om de overdracht van 
vuil met de dweil te voorkomen.

•  Om geurtjes te voorkomen, spoel vreemde voorwerpen of stof uit de dweil als het stofzuigen is voltooid.
•  Om vlekken op vloeren te voorkomen, maakt u geen gebruik van de ultramicrovezel-dweil om te reinigen 

wanneer vuil vermengd is met vloeistoffen, zoals koffie of inkt.
•  Om schade aan tapijten van het klittenband of vuilafgifte van de dwei lte voorkomen, reinigt u het tapijt niet 

als de dweilhouder of dweil is bevestigd.
•  Houd de ultramicrovezel-dweil droog.  Gebruik deze niet op een natte ondergrond.

Als er vocht is, kan het interfereren met de navigatie.
•  De stand Smart Diagnosis (slimme diagnose) is niet beschikbaar, wanneer de dweilhouder is bevestigd.

Bevestigingshaak Bevestigingsopening

"Klik!""Klik!"

 Let op
Bedek de onderste camerasensor 
niet met de dweil.

Wenk
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Zigzag Zigzag

LOCATIEZOEKFUNCTIE

※  De navigatiestand wordt geactiveerd nadat de 
robotstofzuiger de te reinigen omgeving voldoende herkent.

Handmatige relocatie.
1.  Zoek de robotstofzuiger in de buurt van de locatie vanaf 

waar het oorspronkelijk werd verplaatst.
    ※  Het zoeken naar de locatie is effectiever wanneer de 

robotstofzuiger dichter bij de plaats is vanaf waar het werd 
verplaatst.

    ※  Als deze wordt verplaatst van de oorspronkelijke 
reinigingspositie met meer dan 1 m, wordt het moeilijk 
voor de robotstofzuiger om de vorige locatie op te kunnen 
zoeken.

2.  Druk op de knop START/STOP op de robotstofzuiger of de knop START op de afstandsbediening. 
De robotstofzuiger zal vervolgens de locatiezoekfucntie beginnen, samen met een audiobericht.

    ※  Als het zoeken naar de locatie is voltooid, zal deze blijven stofzuigen vanaf waar het werd verplaatst. Als het zoeken naar de 
locatie mislukt, zal deze weer vanaf het begin beginnen.

De robotstofzuiger onthoudt de locatie tijdens het stofzuigen.
Als de gebruiker de robotstofzuiger verplaatst terwijl deze in werking is, zal deze zoeken naar de locatie 
van waar het werd verplaatst met behulp van de navigatielocatiezoekfunctie voordat u verder kunt gaan 
met stofzuigen.

Locatie wijzigen

Locatie van het incident

Locatie van het incident 

1 m

1 m

Als de locatiezoekstand is 
geactiveerd, knippert de
Reinigingsstand van de 

statusindicator

Om de nauwkeurigheid te verbeteren, blijft 
u uit de buurt van de HOM-BOT wanneer 

het in de stand locatie zoeken staat.

•  Wanneer de stroom wordt uitgezet nadat de locatiezoekfunctie is ingesteld, wordt de locatiezoekfunctie 
geannuleerd.

•  Het zoeken naar de locatie zal effectiever zijn wanneer de robotstofzuiger dichter bij de plaats is vanaf waar 
het werd verplaatst.

Wenk
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SMART DIAGNOSIS (SLIMME DIAGNOSE)

1.  Zet de de hoofdstroomschakelaar aan de achterkant ON (aan) na te 
hebben gecontroleerd dat de robotstofzuiger aan het oplaadstation is 
bevestigd.

※  Smart Diagnosis (slimme diagnose) is alleen mogelijk wanneer 
de robotstofzuiger is bevestigd aan het oplaadstation.

2.  Druk op de knop 'Diagnose' op de afstandsbediening, dan start het 
proces met het volgende audiobericht: "Starting HOM-BOT smart 
diagnosis. (De HOM-BOT slimme diagnose wordt gestart.) Please step 
away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet.” (Zorg 
dat u niet in de weg staat en verwijder voorwerpen binnen 1 meter, of 
ongeveer 3 meter.)

※  Als de dweilhouder is bevestigd, wordt het proces niet 
geactiveerd.

3.  Wanneer de Smart Diagnosis (slimme diagnose) met 
succes is voltooid, keert de robotstofzuiger terug naar 
het oplaadstation en biedt de uitkomst hiervan aan door 
middel van een audiobericht. Na het stembericht, kan het 
stembericht opnieuw worden afgespeeld door de knop 
'HOME' op de afstandsbediening of op het motorlichaam 
te drukken. Om het diagnoseproces te beëindigen, drukt u 
op de knop 'Stop/OK' op de afstandsbediening of op het 
motorlichaam.

※  Na het stembericht Smart Diagnosis (slimme 
diagnose) wordt de robotstofzuiger na 1 minuut 
opgeladen.

※  Als er een fout wordt gedetecteerd met een van de 
sensoren terwijl in Smart Diagnosis (slimme diagnose), 
kondigt een audiobericht dit aan en keert het apparaat 
niet terug naar het oplaadstation.

De robotstofzuiger gebruikt deze Smart Diagnosis (slimme diagnose) om een zelfdiagnose uit te voeren. 
Als een onregelmatigheid wordt gevonden d.m.v. de diagnose, neem dan contact op met het lokale 
servicecentrum van LG Electronics.
※  Gedurende Smart Diagnosis (slimme diagnose), zal de robotstofzuiger bewegen binnen een straal van 50 cm. Controleer 

daarom dat dat er geen voorwerpen in de weg staan binnen een straal van 1 m rond het oplaadstation, voordat u begint 
met de Smart Diagnosis (slimme diagnose).

•  Zorg dat u de robotstofzuiger niet aanraakt of de werking ervan verstoort voordat Smart Diagnosis (slimme 
diagnose) is voltooid. Als het per ongeluk onderbroken wordt, zet de de hoofdstroomschakelaar dan weer 
OFF (uit) en vervolgens weer ON (aan) om de diagnose te hervatten.

•  Smart diagnose zal niet worden geactiveerd in elk van de volgende gevallen. In elk geval, controleer dan het 
probleem en probeer het opnieuw.
- De robotstofzuiger is ontkoppeld van het oplaadstation
- Het batterijniveau is niet toereikend
- Er is geen opvangbakfilter geplaatst.
- De dweilhouder is bevestigd

Wenk
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SMART DIAGNOSIS (SLIMME DIAGNOSE)

Als er een audiobericht wordt aangekondigd na Smart Diagnosis (slimme diagnose), raadpleegt u de volgende tabel om de juiste 
acties te ondernemen.

Audiobericht Maatregelen (als verwijzing)
Starting HOM-BOT smart diagnosis. Please step away and remove any 
items within 1 meter, or about 3 feet.

Verwijder objecten binnen een straal van 1 m rond het oplaadstation, 
en bewaar afstand totdat de diagnose is voltooid.

HOM-BOT needs to be charging in order to activate smart diagnosis. 
Please dock the HOM-BOT to the home station.

Verplaats de robotstofzuiger naar het oplaadstation om op te laden.

Starting HOM-BOT smart diagnosis. Reservation has been cancelled 
for smart diagnosis. Please step away and remove any items within 
1 meter, or about 3 feet.
No defect found during diagnosis.
Unable to initiate smart diagnosis due to a low battery. Please try 
again after battery is charged.

Probeer de Smart Diagnosis (slimme diagnose) nogmaals na het 
opladen van de batterij.

Please check that the dust bin and fi lter are properly installed. Open de klep van de opvangbak en onderzoek de bak.
HOM-BOT will not charge due to infrared sensor error. Please try 
smart diagnosis again after turning the main power switch on the 
back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, 
please contact LG Electronics customer care.

Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt 
afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG 
Electronics.

HOM-BOT will not charge due to ultrasonic sensor error. Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt 
afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG 
Electronics.

HOM-BOT will not charge due to a problem with the cliff sensors on 
bottom. Please wipe the sensors clean.

Reinig de drie hoogtesensoren aan de onderkant van de voorkant 
van het apparaat.

Please clean the camera sensor on bottom right side. Reinig de lens van de camerasensor rechtsonderaan.
Please clean the obstacle detecting sensor windows on the left and 
right side of the HOM-BOT.

Reinig de lens van de obstakelsensoren aan zowel de linker- als de 
rechterkant.

A problem has been found on the Gyro Sensor. Please try smart 
diagnosis again after turning the main power switch on the back of 
the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please 
contact LG Electronics customer care.

Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt 
afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG 
Electronics.

Please check for foreign material on the left wheel. Controleer het linkerwiel op vreemde voorwerpen.
Please check for foreign material on the right wheel. Controleer het rechterwiel op vreemde voorwerpen.
A problem has been found on the left wheel sensor. Please try smart 
diagnosis again after turning the main power switch on the back of 
the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please 
contact LG Electronics customer care.

Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt 
afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG 
Electronics.

A problem has been found on the right wheel sensor. Please try smart 
diagnosis again after turning the main power switch on the back of 
the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please 
contact LG Electronics customer care.

Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt 
afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG 
Electronics.

A problem has been found with the brush. Please check for any foreign 
material. 

Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de borstel vastzitten.

A problem has been found in the suction motor. Please try smart 
diagnosis again after turning the main power switch on the back of 
the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please 
contact LG Electronics customer care.

Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt 
afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG 
Electronics.

A problem has been found in the acceleration sensor. Please try smart 
diagnosis again after turning the main power switch on the back of 
the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please 
contact LG Electronics customer care.

Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt 
afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG 
Electronics.

In order to listen to the smart diagnosis result again, please press the 
charging button. To stop, please press the stop button. 

Als u de diagnose-uitkomst wilt herhalen, drukt u op de knop 
'Home', of op de knop 'Stop/OK' om de diagnose te voltooien.

Smart diagnosis mode will be turned off.
Smart Diagnosis mode will not operate with the mop plate attached. 
Please try again after removing it.

Voer de slimme diagnose opnieuw uit nadat u de dweilhouder hebt 
verwijderd.

Smart diagnosis has failed to complete its diagnostics. Please try 
again after turning the main power switch on the back of the HOM-
BOT 'Off' then 'On' again.

Zet de hoofdstroomschakelaar OFF (uit) en vervolgens weer ON 
(aan) om de diagnose te hervatten. Raak de robot NIET aan of 
verstoor de werking ervan niet totdat de diagnose is voltooid.

Please check if the charging terminal is damaged or dirty. Reinig de onderkant van de machine en de contactpunten op het 
oplaadstation.
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DE STOFCONTAINER REINIGEN

1.  Open de opvangbakklep met behulp van de drukknop op de 
robotstofzuiger.

2.  Pak de hendel van de opvangbak en trek deze omhoog.

3.  Om het fi lter en de spons van elkaar te scheiden, trekt u aan 
de haak aan de linkerkant van de fi lterklep aan de achterkant 
van de opvangbak.

    ※  Houd er rekening mee dat als u het fi lter eruit haalt, er stof 
uit kan komen vallen.

    ※  Raadpleeg p. 30 voor het reinigen van het fi lter van de 
opvangbak. 

4.  Til de klep op terwijl u op de scheidingaknop op de opvangbak 
drukt.

5.  Leeg de opvangbak en reinig deze met een borstel of onder 
stromend water.

6.  Na de opvangbak met water te hebben gereinigd, droogt 
u deze in een goed geventileerde ruimte uit het directe 
zonlicht.

7.  Terwijl u de gereinigde opvangbak weer in elkaar zet en weer 
op zijn plaats zet, sluit u de klep en plaatst u de spons en het 
HEPA-fi lter.

    ※  Raadpleeg p. 30 voor gedetailleerde montage-aanwijzingen

8.  Zet de opvangbak in de robotstofzuiger en sluit de klep van 
de opvangbak.

Als de opvangbak vol is, kan de zuigkracht afnemen. Reinig de opvangbak voor en na elke reinigingssessie.

•  Gebruik van het apparaat zonder dat de filters in de opvangbak zijn geplaatst, kan een defect tot gevolg 
hebben dat niet onder de garantie valt.

•  Na het reinigen van de opvangbak, dient u het filter samen te stellen en in de opvangbak te plaatsen. Als 
u begint met stofzuigen, zonder filters gemonteerd te hebben in de opvangbak of als de filterklep niet is 
gemonteerd, wordt het volgende audiobericht afgespeeld: "Please check that the dust bin and filter are 
properly installed.” (Controleer of de opvangbak en het filter correct zijn geïnstalleerd.)

•  Zorg dat na het reinigen van de opvangbak altijd dat de klep van de 
opvangbak weer op de juiste manier is geplaatst, zodat deze gemakkelijk 
en nauwkeurig kan sluiten.

Wenk
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HET FILTER VAN DE OPVANGBAK REINIGEN

Het fi lter van de opvangbak bestaat uit zowel een HEPA-fi lter als een sponsfi lter.
Reinig zowel het HEPA- als de sponsfi lters in de volgende volgorde.

3.  Gebruik een borstel om het sponsfi lter te reinigen. Als u 
water heeft gebruikt om het fi lter te reinigen, laat het dan 
volledig in de schaduw voordat u het terugplaatst.

4.  Monteer zowel het HEPA- als de sponsfi lters terug op de 
fi lterklep in de volgende volgorde.

※  Plaats de rechthoekige locator op het HEPA-fi lter in de 
daarvoor bestemde opening van het fi lterhuis.

※  Let erop dat u het HEPA- en de sponsfi lters niet verkeerd 
op de fi lterklep monteert.

2.  Reinig de fi jne stofdeeltjes op het HEPA-fi lter grondig, met 
een stofzuiger of borstel.

※  Was het HEPA-fi lter NIET met water.
De zuigkracht neemt dan af.

•  Om de prestaties van de robotstofzuiger te behouden, dient u het HEPA-filter minstens één keer per week te 
reinigen, met een borstel of stofzuiger.

•  Als u met de Robot Cleaner werkt, met de filterklep gemonteerd op opvangbak en zonder ingevoegde filters, 
kan er stof binnen komen en een   storing veroorzaken.

1.  Trek aan de haak aan de linkerkant van de HEPA-fi ltermodule 
aan de achterkant van de opvangbak om de HEPA-fi lter en 
de spons van elkaar te scheiden.

Wenk
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DE BORSTEL REINIGEN

Plaats de bevestigingshaak 
(rechthoekige vorm)
de zijkant van de borstel in de 
openingen en zorg dat de kleuren 
overeenkomen.

Terwijl u de borstel in de richting 
van de pijl duwt, plaatst u de 
bevestigingshaak (rechthoekige vorm) 
in de opening aan de andere kant.

Druk naar beneden en sluit de klep 
totdat er een 'krak' geluid uit beide 
kanten van de bevestigingshaak 
komt.
※  Let erop dat bij het sluiten er geen 

borstelharen van de zijborstel 
onder de klep komen.

Duw de borstel helemaal in het 
gele uitsteeksel.

Terwijl u aan de borstel duwt, tilt u jet 
witte uitsteekseldeel om het van het 
motorlichaam te scheiden.

Reinig de borstel met een stofzuiger 
of een schaar.

Zet de hoofdstroomschakelaar OFF 
(uit) voordat u gaat stofzuigen.
Zet de robotstofzuiger 
ondersteboven op een zachte doek.

Na te hebben gecontroleerd of er 
vreemde voorwerpen zijn, drukt u de 
bevestigingshaak naar beneden en 
trek u deze omhoog om de borstelklep 
eraf te halen.

Door gebruik te maken van een 
reinigingsgereedschap, verwijdert 
u haren en ander vuil en vreemde 
voorwerpen uit de borstel en van de 
2 kleinere jwieltjes.

De roterende borstel, aan de onderkant van de robotstofzuiger, helpt om stof te verzamelen. Reinig de borstel in de volgende 
volgorde.

※  Voordat u het motorlichaam omdraait, legt u een zachte doek op de vloer en verwijdert u de opvangbak.
Anders kan het motorlichaam krassen oplopen en komt er stof uit de opvangbak.
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DE SENSOR/CONTACTPUNTEN REINIGEN

Bovenste 
camerasensor

•  Reinig de robotstofzuiger niet door er rechtstreeks met water, verdunner, benzeen of andere vloeistoffen op 
te spuiten.

•  Bel het servicecentrum als de sensor of de contactpunten beschadigd zijn. Schade aan sensor- en 
contactpunten kan tot gevolg hebben dat er stroringen aan het apparaat optreden.

•  Om de sensor/contactpunten te reinigen, moet u de stofzuigenborstel gebruiken.

Er zijn sensoren op de robotstofzuiger die obstakels, trappen en het oplaadstation 
voor het opladen van de batterij detecteren. Om de prestaties van de robotstofzuiger 
handhaven, reinigt u de sensoren en oplaadstation regelmatig als volgt:

1.  Zet de stroomschakelaar uit aan de onderkant van de robotstofzuiger. Er kan 
schade worden veroorzaakt door de robotstofzuiger te activeren als de stroom niet 
is uitgezet.

2.  Leg een zachte doek op de vloer, draai de robotstofzuiger om en leg deze op de 
doek.

※  Controleer dat u de opvangbak verwijdert voordat u aan het motorhuis draait. 
Anders kan er stof uit de opvangbak vallen.

3.  Gebruik een gladde doek of borstel om stof af te nemen van elke hoogtesensor, camerasensoren en ultrasone sensoren en de 
contactpunten zoals hieronder beschreven.

Contactpunten

Ultrasone sensoren

Obstakeldetectie 
sensorvenster Sensoren 
van het oplaadstation 
detecteren & sensoren 
van de afstandsbediening 
ontvangen

Hoogtedetectiesensor

Contactpunten

Onderste camerasensor

Lens

Wenk
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DE ZIJBORSTEL REINIGEN

Vreemde voorwerpen/materialen zoals haren kunnen zich gemakkelijk hechten aan 
de zijborstel. Verwijder dergelijke materialen ten minste één keer per week.

Als grote hoeveelheden vreemde voorwerpen vast aan de borstel zitten, bestaat 
het risico dat de borstels beschadigd kunnen raken.

Als de vloer ruw is of muren vaak worden gereinigd, kan de zijborstel verbogen of beschadigd raken. In dit geval gebruikt u de 
volgende methode om de zijborstel recht te buigen.

1.  De volgende procedure is nuttig om verbogen borstels te 
herstellen.

2.  Schakel de stroom uit door de hoofdschakelaar op de 
achterkant van het apparaat uit te zetten.

3.  Zet de robotstofzuiger op het uiteinde van een tafel om het 
reinigen van de zijborstel makkelijker te laten verlopen. Zorg 
dat de robotstofzuiger niet om kan vallen.

4.  Week de zijborstel in warm water.

5.  Druk tien seconden lang op de zijborstel, zodat deze volledig 
wordt ondergedompeld in het water.

6.  Veeg de zijborstel langzaam af door het met uw hand te 
omvatten terwijl u het uitknijpt.

7.  Draai de zijborstel rond en herhaal de stappen 4-6 voor elke 
sectie van de borstel.

8.  Gebruik de zijborstel pas als het volledig is opgedroogd.

1.  Verwijder de schroeven met behulp van een schroevendraaier 
en verwijder de zijborstel uit het motorlichaam.

2. Verwijder daarna eventuele haren.
3.  Monteer de zijborstel door het te vervangen aan de onderkant 

van de robotstofzuiger, met de 'R' en 'L' markering van de 
borstel die overeenkomen met de tegenhangers op de 
robotstofzuiger.

Onderhoud zijborstel
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DE ULTRAMICROFIBER-DWEIL (OPTIE) REINIGEN

1. Haal de ultramicrovezel-dweil van de dweilhouder af.

2. Reinig deze zorgvuldig met warm water.

3.  Gebruik de dweil na het volledig in direct zonlicht te hebben gedroogd.

※  Als de dweil in een vochtige of natte staat wordt gebruikt, zal de 
robotstofzuiger wellicht niet goed meer werken.

Om geurtjes te voorkomen, moet vuil en stof worden afgespoeld uit de dweil nadat deze bij het reinigen is gebruikt.
Volg deze aanwijzingen om de ultra microfi ber-dweil te wassen:

•  Om storingen aan het apparaat te voorkomen, gebruikt u alleen de bij de robotstofzuiger geleverde 
ultramicrovezel-dweil

•  Er kunnen extra microfiber-dweilen worden gekocht bij een servicecentrum van LG Electronics in de buurt..

210 mm

Wenk
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Er wordt een waarschuwing gegeven als een wiel het vloeroppervlak niet raakt om welke reden dan ook.

• Zit er een wiel vast in de voordeur, balkon, trap, enz?
   � Zet de robotstofzuiger op de vlakke vloer.

• Is het het wiel omwikkeld met draden of haren?
   �  Leg een zachte doek op de vloer, draai de robotstofzuiger om en leg deze op de doek. Verwijder vreemde voorwerpen na het 

wiel te hebben bekeken.

   ※  Controleer dat u de opvangbak verwijdert voordat u het motorhuis omkeert. 
Anders kan er stof uit de opvangbak vallen.

Er wordt een waarschuwing gegeven als de robotstofzuiger niet verder kan reinigen als gevolg van een ongunstige omstandigheid.

• Is de robotstofzuiger vastgelopen?
   �   Na het verwijderen van het deel dat vastzit, plaatst u de robotstofzuiger op een vlakke vloer.

Upon a voice message, "The wheels are not touching the fl oor. Please move HOM-BOT 
onto fl at fl oor."

Upon a voice message, "Please remove any foreign material on the left/right wheel."

Upon a voice message, "HOM-BOT cannot continue cleaning. Please check the area 
around it."
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Er wordt een waarschuwing gegeven als er geen opvangbak of fi lterklep is geplaatst.

• Is de opvangbak geplaatst op de robotstofzuiger?
   �  Open de de klep van de opvangbak en controleer dat de opvangbak goed is geplaatst.
   �  Laat de klep van opvangbak NIET open.

• Controleer dat het fi lterklep is geplaatst op de opvangbak.

Wanneer de resterende hoeveelheid van de batterij bijna nihil is, wordt het stembericht afgespeeld: “Battery is low” (Batterij is 
bijna leeg).

• Zorg dat de batterij van de robotstofzuiger wordt opgeladen door deze tegen het oplaadstation te zetten.
   �  Wanneer de robotstofzuiger met succes is bevestigd aan het dockingstation, begint het opladen door de melodie af te spelen 

die voor het starten van het opladen wordt gebruikt.

Upon a voice message, "Please check that the dust bin and fi lter are properly installed."

Upon a voice message, "Battery is low. Please move HOM-BOT onto the home station to 
charge."
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PROBLEMEN OPLOSSEN

※ Voor een meer gedetailleerde beschrijving van dit proces, raadpleegt u de instructies op pagina's 31, 33.

Er wordt een waarschuwing gegeven als vreemde voorwerpen de borstelrotatie beperken.

Leg een zachte doek op de vloer en zet de robotstofzuiger er ondersteboven op.

※  Voordat u het motorlichaam omdraait, verwijdert u de opvangbak.
Anders valt er stof uit de opvangbak.

• De borstel maakt een luid, abnormaal geluid.
   �  Bevestig de juiste montage van de borstel door de scheidingsopening van de borstel te controleren
   � Haal de borstel uit robotstofzuiger en verwijder vreemde voorwerpen uit de borstel.

• De borstel of zijborstel zit vast.
   �  Verwijder eventuele vreemde voorwerpen, zoals kabels, draadjes of haren die in de zijborstel of de borstel zijn geraakt.

Upon a voice message, "Please remove any foreign material from the brush on the bot-
tom of the HOM-BOT."
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VOORDAT U BELT VOOR ONDERSTEUNING

Controleer alvorens de storing van de robotstofzuiger door te geven.

Probleem Oplossingen (verwijzingspagina)

De stroomvoorziening kan niet 
worden aangezet.

Controleer dat de stroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15)

De stroomvoorziening wordt 
automatisch uitgeschakeld.

Dit is geen storing. De robotstofzuiger beschikt over een eigen 
energiebesparingsfunctie. 
Als na het aanzetten er geen tien minuten lang geen stroom wordt gebruikt, wordt de 
stroom automatisch weer uitgezet. (Pagina 17)

De robotstofzuiger wordt niet 
opgeladen. 

Controleer dat de hoofdstroomschakelaar is aangezet. �
Verwijder objecten rondom het oplaadstation. (Pagina 15) �
Controleer dat de stroomvoorziening is aangesloten op het oplaadstation.  �
(Pagina 14)
Veeg de contactpunten met een droge doek af. �

De zuigkracht wordt zwakker. Controleer dat geen vreemde voorwerpen de zuigopening blokkeren. (Pagina 31) �
Leeg de opvangbak. (Pagina 29) �
Reinig het fi lter van de opvangbak. (Pagina 30) �

Er is meer lawaai. Controleer dat de opvangbak naar behoren is gemonteerd. �
Controleer dat de opvangbakfi lter naar behoren is gemonteerd. (Pagina 30) �
Controleer dat vreemde voorwerpen in de borstel zijn geraakt. (Pagina 31) �

De robotstofzuiger wordt niet 
geactiveerd.

Controleer dat de stroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15) �
Controleer dat de batterij is opgeladen. (Pagina 18) �

De borstel draait niet. Reinig de borstel. (Pagina 31) �
Controleer dat de borstel op de juiste wijze is gemonteerd. (Pagina 31) �

Bewegingen zijn abnormaal of de 
bewegingsbaan is abnormaal.

Veeg de sensor zorgvuldig met een zachte doek af. (Pagina 32) �
Als de ultramicrovezel-dweil is bevestigd, controleert u of deze goed vastzit.  �
(Pagina 25)
Zet de stroomschakelaar uit en aan. �

De robotstofzuiger kan niet 
worden geactiveerd met de 
afstandsbediening.

Vervang de batterijen van de afstandsbediening. (Pagina 12) �
Controleer of de bediening binnen het dekkingsgebied van het motorlichaam werkt,  �
dat minder dan 3 m. bedraagt. (Pagina 12)
Controleer dat de hoofdstroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15) �
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APPARAATSPECIFICATIES

Artikel/Model LG robotstofzuiger
VR6260 Ser. / VR6270 Ser. 

Externe afmetingen 340 mm × 340 mm × 89 mm 

Gewicht 3 kg

Stroomverbruik 18 W

Batterij (volledig opladen) DC 16.8 V

Bewegingssnelheid 350 mm/s (maximaal)

Verbruikstijd Ca. 100 minuten 
(op basis van algemene houten vloer)

Oplaadtijd 3 uur

Hoofdfuncties Stand Turbo
De stand 'Learning' (leren)

Obstakeldetectie
Anti-valfunctie

Reiniging volgens schema
Foutweergave

Navigatie
Automatisch/handmatig opladen  

Droge doek (reiniging)
Hoekreiniging
Audiobericht

Kaarttekening
Spot Cleaning (gerichte reiniging van een 

bepaald oppervlak)
Stofzuigen herhalen

My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen)
Cell by Cell cleaning (cel-voor-cel-reiniging)

Zigzagreiniging

Artikel/Model Dockingstation (VR621)

Externe afmetingen 236 mm × 181 mm × 128 mm

Classifi catie 230 V~ 50 Hz

Uitvoerspanning/-stroom DC 17.1 V / 1.1 A

Stroomverbruik 23 W

Artikel/Model Batterij

Type Lithium Ion Polymeer batterij

Classifi catie DC 14.8 V / 1900 mAh
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VERWIJZINGSPUNTEN

Melding open-bron-software
Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open bronlicenties, die zijn opgenomen in dit apparaat, kunt u 
terecht op http://opensource.lge.com.
In aanvulling op de broncode, zijn alle genoemde licentieomstandigheden, afwijzing van garantie en auteursrechtvermeldingen 
beschikbaar voor download.

De batterij eruit halen en er weer inzetten

Zet de hoofdstroomschakelaar 
aan links op de achterkant van de 
robotstofzuiger.

Monteer de batterij in de 
omgekeerde volgorde.

Plaats een zachte doek op de vloer, 
verwijder de opvangbak, en draai de 
robotstofzuiger om.

Haal de draad uit de batterij terwijl u 
op de bevestigingshaak drukt.

Verwijder de schroef met behulp van 
de schroevendraaier.

Verwijder de batterij uit het apparaat.

WAARSCHUWING 
Wees voorzichtig bij brand, ontploffing, elektrische schok of storingen.

•  Laad dit batterijpakket (“pakket” hierna) niet op met een ander type oplader dan oorspronkelijk voorzien met de oplader.

•  Laat het pakket geen beschading oplopen door dit te laten vallen, in elkaar drukken, doorboren, snijden of door kortsluiting 
van de externe contacten.

•  Probeer in ieder geval niet om het pakket te demonteren. Wanneer het pakket beschadigd of defect is, brengt u het naar het 
servicecentrum.

• Gebruik dit pakket niet in de buurt van een warmtebron en gooi het niet in vuur of water.

•  Houd het pakket uit de buurt van een vochtige of natte omgeving wanneer de verpakking is opgeladen.

• Houd uit de buurt van kinderen, baby's of huisdieren.
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Verwijdering van oude batterijen/accu's
1.   Indien dit doorkruiste verrijdbare afvalbaksymbool is bevestigs aan batterijen/accu 's van uw apparaat staat, betekent dat ze vallen onder 

de Europese Richtlijn 2006/06/EC.
2.  Dit symbool kan worden gecombineerd met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 

0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood. bevat
3.  Alle batterijen/accu 's moeten gescheiden worden afgevoerd met het huishoudelijk afval naar speciale, door de overheid of plaatselijke 

autoriteiten aangewezen inzamelingspunten.
4.  Door de correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu 's helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu, mens en dier te 

voorkomen.
5.  Voor meer informatie over het afvoeren van uw oude batterijen/accu 's kunt u contact opnemen met uw gemeente, 

afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.

Verwijdering van uw oude apparaat
1.  Indien dit doorkruiste verrijdbare afvalbaksymbool zich bevindt op een apparaat betekent dat het apparaat valt onder de Europese 

Richtlijn 2002/96/EC.
2.  Alle elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden afgevoerd met het huishoudelijk afval naar speciale, door de 

overheid of plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelingspunten.
3.  De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4.  Voor meer informatie over het afvoeren van uw oude apparaat, kun u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de 

winkel waar u het apparaat heeft gekocht.



Garantiebewijs
Aanbieding van een garantie 24 maanden op dit apparaat

Garantievoorwaarden van de stofzuiger

Uw garantievoorwaarden aan de achterkant zijn ook van toepassing!

De garantieperiode begint op de datum 
van aankoop en geldt voor 24 maanden.
Begin van de garantieperiode is aangetoond, 
als de koper de aankoopbon samen met de 
garantiekaart, ingevuld en ondertekend door 
de verkoper, overlegt. Het serienummer van 
het apparaat moet overeenkomen met het 
ingevoerde nummer op de garantiekaart.

Schade als gevolg van onjuist gebruik, niet-
naleving van instructies voor gebruik en normale 
slijtage zijn niet gedekt door deze garantie.
Ook dekt de garantie geen slijtage-onderdelen 
of breekbare delen (zoals kijkglaasjes en 
gloeilampen). De koper is verantwoordelijk voor 
eventuele schade tijdens het transport alsmede 
de verzendings- en verpakkingskosten.

Tijdens de garantieperiode van 24 
maanden, corrigeren we eventuele 
gebreken zonder kosten voor u, indien 
kan worden bewezen dat deze worden 
toegeschreven aan fabricage- of 
materiaalfouten.

We beslissen om reparaties uit te voeren, 
onderdelen om te ruilen of te vervangen. 
Ingewisseld eof vervangen onderdelen 
blijven ons eigendom. De oorspronkelijke
garantieperiode wordt niet verlengd als 
er een koelkast wordt gerepareerd of een
bepaalde delen worden vervangen.

elektronica De garantie wordt 
vernietigd, indien een persoon ingrijpt in het 
apparaat hetgeen niet door LG Electronics is 
geautoriseerd, indien het apparaat wordt 
gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bewaar altijd de originele verpakking,
dus als het apparaat  onderhoud vereist, 
het kan worden vervoerd zonder het te 
beschadigen.

Verdere aanspraken zijn uitgesloten. 
Indien delen van deze bepalingen ongeldig 
zijn, zijn deze van toepassing n de zin van 
de tekst. De geldigheid van de overige 
bepalingen wordt niet beïnvloed.

Als een reparatie onder deze garantie 
valt, moet u altijd contact opnemen met uw 
dealer of geautoriseerd servicecentrum.

Type inrichting: Naam van de koper:

Stempel en handtekening van de dealer

Aankoopdatum:

Volgnummer:

Tijdens de 24-maanden garantie periode (Batterij van het stofzuigen robot: 12 maanden) 
zullen wij de reparatie van uw apparaat zonder kosten voor u uitvoeren of gratis onderdelen
aan uw dealer ter beschikking stellen, als dit apparaat defect is als gevolg van fabricage- of 
materiaalfouten. L'acheteur assume les frais de livraison et d'emballage. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van force majeure of tijdens het transport 
opgelopen schade.
De koper neemt de verzend-en verpakkingskosten voor rekening.
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