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Beste Klant, 

Bedankt voor het kopen van deze Zoef Robot Stofzuiger.  

We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit product en dat deze een onmisbare 

kracht in uw huishouden wordt. 

Deze Zoef Robot is eenvoudig in gebruik. Het is echter wel van belang deze 

gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u de Zoef Robot gaat gebruiken. 

 

Tips. 

Gebruik de stofzuiger vaak, dit levert het beste resultaat op. 

Leeg na elke schoonmaakbeurt de stofbak en maak de filters schoon. 

Maak voor een maximaal resultaat de zijborstels regelmatig schoon. 

Verwijder haren en vuil dat zich rond de borstels heeft verzameld. 

 

Veiligheid voorop! 

Zorg ervoor dat u deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u het 

apparaat aanzet. Lees voordat u deze Zoef Robot stofzuiger voor het eerst 

gebruikt alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door. 
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Belangrijke Veiligheidsinstructies: 

 

Betracht altijd de nodige voorzichtigheid bij het gebruik van uw Zoef Robot Stofzuiger. Om het 

risico op schade en letsel te beperken dienen de veiligheidsinstructies zorgvuldig te worden 

gelezen en dienen bij het instellen, gebruik en onderhoud de veiligheidsvoorzorgs 

maatregelen in acht genomen te worden! 

 

Lees, voordat u verder gaat met het uitpakken van de, de onderstaande veiligheidsinstructies 

en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen nauwkeurig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u 

deze, indien nodig, op een later tijdstip nog eens kunt raadplegen. 

 

Veiligheid: 

 

-   Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. 

- Gebruik alleen onze originele, meegeleverde adapter om de Zoef Robot op te laden. 

Dit voorkomt beschadiging aan het product. Gebruik van een andere adapter leidt 

onmiddellijk tot het verlies van Garantie. 

-   Haal de Zoef Robot niet uit elkaar. 

- Besproei of dompel de Zoef Robot of de adapter niet onder in water of andere 

vloeistoffen. 

- Gebruik de Zoef Robot niet op natte vloeren of in ruimten waar het gevaar bestaat dat 

deze in contact komt met water. 

-   Gebruik de Zoef Robot niet in vochtige ruimten, zoals de badkamer. 

- Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat dit geheel is afgekoeld. 

-   Gebruik de Zoef Robot niet in de buurt van gevaarlijke plekken zoals een open 

haard of zwembad, of in de buurt van brandende voorwerpen (zoals een kaars of sigaret) 

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd, dit kan een elektrische schok veroorzaken. 

 

Waarschuwing: 

 

-   Gebruik de Zoef Robot nooit als de stekker, netsnoer, de net adapter of de 

Robot zelf beschadig is. 

-   Probeer de Zoef Robot nooit zelf te repareren. Dit leidt tot verlies van Garantie. 

- De Zoef Robot mag niet gebruikt worden door personen (waaronder kinderen) met 

verminderde lichamelijke, zintuigelijke en/of geestelijke vermogens, of personen met 

gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun 

veiligheid toezicht houdt of hun heeft uitgelegd hoe de Zoef Robot gebruikt dient te 

worden. 

-   Raak de Zoef Robot, snoer en adapter nooit aan wanneer uw handen nat zijn.  

-   Houd haar, lichaamsdelen en losse kleding uit de buurt van de borstel en 

andere bewegende onderdelen van de Zoef Robot. 

- De Zoef Robot is alleen bedoeld voor het reinigen van vloeren. Dus niet voor het reinigen 

van stoelen, tafels of de trap. 
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-  De Zoef Robot is geen kinderspeelgoed. Kleine kinderen en huisdieren dienen 

onder toezicht te staan wanneer Zoef Robot aan het werk is. 

- Laat kinderen en/of huisdieren niet op de Zoef Robot staan of zitten. 

- Zorg ervoor dat alle breekbare en losse voorwerpen zoals bv. vazen, kleding, papier, 

afstandsbediening, etc. van de vloer verwijderd zijn. 

- Zorg ervoor dat de Zoef Robot niet verstrikt raakt in trekkoorden van jaloezieën of gordijn, 

netsnoeren of andere kabels. Dit kan gevaarlijke situaties 

opleveren. Wanneer de Zoef Robot over een netsnoer gaat en het meesleept kan het 

voorwerp omvallen of van een tafel of kast vallen. 

-   Gebruik de Zoef Robot niet voor het opzuigen van glasscherven en andere 

scherpe voorwerpen. Dit kan beschadigingen aan de Robot opleveren. 

- Schakel de Zoef Robot altijd uit wanneer deze zich abnormaal gedraagt of een vreemde 

geur afgeeft, of wanneer er zich een gevaarlijke situatie voor doet. 

- Waarschuw een ieder die in de ruimte is waar de Zoef Robot werkzaam is, om te 

voorkomen dat diegene over de Zoef Robot struikelt. 

-   De Zoef Robot is niet instaat om over een drempel te gaan die hoger is dan 10 mm. 

De Zoef Robot functioneert alleen in een omgevingstemperatuur tussen de 5 en 40 

graden Celsius. 
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Product Kenmerken 

 

Sterke Zuigkracht & Intelligente Zuigkrachtregeling 

 

Sterke Zuigkracht: 
 

Door de sterke zuigkracht van deze Robot Stofzuiger worden zelfs de kleinste stofdeeltjes op 

de vloer grondig opgezogen! 

 

Intelligente Zuigkrachtregeling: 
 

Deze Robot stofzuiger is in staat om automatisch haar zuigkracht aan te passen aan de 

verschillende ondergronden. Dit maakt niet alleen het stofzuigen efficiënter, maar het zorgt er 

ook voor dat de Robot stofzuiger minder stroom verbruikt. Hierdoor gaat de batterij per 

oplaadbeurt tot wel 30% langer mee. 

 

Gebruiksvriendelijk ontwerp:  
 
De bediening is eenvoudig, 

Door op de       knop te drukken  

wordt de Robot stofzuiger gestart. 

 

 

Eenvoudig te reinigen stofbak: 
 

Was de stofbak en de filters met water. 

Was de stofbak elke keer als u deze leeg maakt.  
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Product Kenmerken  

Verschillende Schoonmaak instellingen 

Deze Robot stofzuiger heeft verschillende schoonmaak instellingen: 

 

1. Auto cleaning (Auto modus)  
De Robot zal de vloer automatisch schoonmaken en past haar schoonmaak aan de 

omstandigheden / obstakels aan. Door de gyroscoop functie gaat Sjaan gestructureerd 

door de kamer tot ze alles heeft gehad en gaat daarna terug naar het oplaadstation. 

In een kleine ruimte zal ze dus sneller klaar zijn dan bij een grotere ruimte. 

 

LET OP: Als Sjaan in AUTO Clean stand is kan er geen andere modus gekozen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Edge cleaning mode (Langs de plinten modus) 
In deze modus gaat de Robot stofzuiger langs de plinten of obstakels zuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Scheduling mode ( Afspraken modus) 
Wanneer de Robot stofzuiger geprogrammeerd is, zal deze haar oplaadstation verlaten op 

de door u ingestelde tijden. 

 

 

 

 

 

 



 9 

Voorbereiding 

 

Verpakking: 

 

Gooi de verpakking niet weg, deze kan in de toekomst nog van pas komen bij het opbergen of 

transporteren van Sjaan de Robot Stofzuiger. 

Wanneer u Sjaan de Robot Stofzuiger en haar accessoires uitpakt zorg er dan voor dat de 

plastic zakken uit de buurt van baby’s en kleine kinderen blijven om verstikkingsgevaar te 

vermijden. 

 

Batterijen/Accu: 

 

Voordat u Sjaan de eerste keer gaat gebruiken moet ze opgeladen worden. Dit kost ongeveer 

12uur. Om de accu niet te beschadigen mogen alle onderdelen niet blootgesteld worden aan 

temperaturen onder de 5C en boven de 40C. De net adapter mag alleen aangesloten worden 

op een standaard wandcontactdoos. 

 

Voor een optimale prestatie raden wij u aan Sjaan van Zoef Robot altijd opgeladen te 

bewaren. Wanneer Sjaan niet gebruikt wordt moet ze worden aangesloten aan de net adapter. 

Het intelligente oplaadsysteem zorgt ervoor dat Sjaan altijd opgeladen is, maar beschermt 

haar tegen overbelasting. 

Om ongelukken te voorkomen dient er een persoon in dezelfde kamer als Sjaan aanwezig te 

zijn. 

 

Controleer voor gebruik: 

 

• Of de stofbak is leeg is. Zo niet maak deze leeg. 

• Of de zuigmond vrij is. Zo niet maak deze vrij. 

• Of de stofdoek recht is gemonteerd. Indien dit niet het geval is kan dit het functioneren 

beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 



 10 

Kennismaking met Sjaan 

 

Inhoud van de doos: 

 

Nr. Omschrijving Aantal 

1 Robot stofzuiger Sjaan 1 

2 Oplaad station 1 

3 Adapter 1 

4 Afstandsbediening (zonder batterijen) 1 

5 HEPA Filter 2 

6 Schoonmaakborsteltje 1 

7 Zij-borstels 4 

8 Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 1 

9 Metalen Virtuele muur strip  1 
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Kennismaking met Sjaan 

-
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Kennismaking met Sjaan 

 

 

Let op:   

A. Plaats voor het gebruik twee AAA batterijen in de afstandsbediening. 

B. Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening voor een langere periode 

niet gaat gebruiken. 

C. Gebruik de afstandsbediening niet vlakbij het oplaadstation, Sjaan zal de opdracht 

niet herkennen en niet aan het werk gaan. 

D. De afstandsbediening werkt alleen wanneer Sjaan in de stand-by modus staat. Dat 

wil zeggen wanneer de Fan via de App is uitgeschakeld. 
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Kennismaking met Sjaan 

Weergave Scherm (Display) 

 

 

LED Scherm 

1. “        ”: LED scherm 

     Het LED scherm geeft de tijd instelling, oplaad status en foutcodes weer door middel 

van letters, cijfers of symbolen. 

 

Knoppen 

2. “MODE“: Kies de modus  

Druk, wanneer Sjaan een specifieke taak moet uitvoeren. 

Nod1: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 1 x 1 meter werken. 

Nod2: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 2 x 2 meter werken. 

Nod3: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 3 x 3 meter werken. 

Nod4: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 4 x 4 meter werken. 

 

3. “PLAN”: Knop om een Afspraak te programmeren. 

Druk, wanneer Sjaan in de Stand-by modus staat, op deze knop om de Afspraken modus 

aan of uit te zeten. 

 

4. “CLEAN”: Schoonmaak knop 

A. Druk op deze knop om van de Slaap stand in de Stand-by modus te gaan. 

B. Druk deze knop langer dan drie seconde in om van de Stand-by modus in de 

Slaapstand te gaan. 

C. Om de Afspraak instellingen te bevestigen in de Afspraken modus. 

D. Beginnen met schoonmaken vanuit de Stand-by modus. 

 

5. “HOME”: Automatisch naar het oplaadstation / Vooruit bladeren in Afspraken modus 

A. Druk op deze knop om vooruit te bladeren in de Afspraken modus. 

B. Wanneer je in een andere modus op deze knop drukt gaat Sjaan naar haar 

oplaadstation en begint met opladen. 

 

6. “ WALL“: Modus langs de wanden 

Druk op deze knop om Sjaan langs de wand te laten schoonmaken. 
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Gebruik en Bediening 

1. Batterij Opladen 

A. Plaatsen van het oplaadstation: 

Plaats het oplaadstation tegen een muur  

en sluit deze aan op een stopcontact. Verwijder alle  

obstakels ongeveer 1 meter aan beide zijden en 

2 meter voor het oplaadstation. Zie plaatje 

 

B. Om de batterij op te laden moet de “ON/OFF” knop aan de zijkant van Sjaan op “ON” 

staan. 

C. Sjaan kan op de volgende twee manieren opgeladen worden: 

a. Plug de adapter in de robot stofzuiger en stop de stekker in het stopcontact, zie Fig. a. 

b. Druk op”      ” op Sjaan of op “HOME” op de afstandsbediening om Sjaan naar haar 

oplaadstation te laten gaan om de batterij op te laden, zie Fig. b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: 

a. Wanneer Sjaan aan het opladen is zal er op het LED scherm geleidelijk “11:11” van links 

naar rechts verschijnen. 

b. Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal er op het LED scherm “11:11” staan. 

c. In stand-by modus, zal Sjaan het wanneer haar batterij bijna leeg is “please charge” 

(graag opladen) zeggen. 

d. Wanneer Sjaan aan het werk is zal ze, wanneer haar batterij bijna leeg is, automatisch 

terugkeren naar haar oplaadstation. 

 

Om optimale prestaties van de batterij te verzekeren: 

 

a. Laad, voordat Sjaan voor het eerst gebruikt wordt, de batterij 12 uur op. 

b. Laad de batterij op wanneer deze bijna leeg is. 

c. Sjaan zal automatisch terug gaan naar haar oplaadstation wanneer ze klaar is met 

stofzuigen of wanneer haar batterij bijna leeg is. 

d. Wanneer Sjaan een lange tijd niet gebruikt wordt, berg haar dan met een volledig 

opgeladen batterij op in een koele, droge ruimte. Zorg ervoor dat de “On/Off” knop op Off 

staat wanneer u haar weg zet. 

e. Wanneer Sjaan langer dan 3 maanden niet gebruikt wordt, zet haar dan eerst 12 uur aan 

de oplader en berg haar dan op in een koele, droge ruimte. Zorg ervoor dat de “On/Off” 

knop op Off staat wanneer u haar weg zet. 
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Gebruik en Bediening 

2. Aan zetten/ Stand-by/ Slaap modus/ Uit zetten 

A. Aan zetten 
a. Zet de “ON/OFF” knop aan de zijkant van Sjaan op “ON”. 

b. Druk op “CLEAN” op de display van Sjaan of op “ON/OFF” op de afstandsbediening 

om de robot te laten beginnen met stofzuigen. 

Let op: Druk op “CLEAN” op de display van Sjaan om haar wakker te maken vanuit de 

slaap modus. Druk nogmaals op “CLEAN” en Sjaan begint automatisch met stofzuigen. 

 

B. Standby 
Stand-by betekent dat Sjaan klaar is om aan het werk te gaan. De Stand-by modus kan op 

twee manieren aangezet worden. 

a. Druk tijdens het stofzuigen op “CLEAN” de display van Sjaan. 

b. Druk tijdens het stofzuigen op de “ON/OFF” knop op de afstandsbediening. 

 

C. Slaap modus 
Sjaan kan uit haar Slaap modus worden gehaald door op “CLEAN” op de display te 

drukken of op de “ON/OFF” knop op de afstandsbediening te drukken. Om Sjaan vanuit 

de Stand-by modus in de Slaap modus te zetten: 

a. Houdt de “CLEAN” knop op Sjaan minimaal 3 seconde ingedrukt. 

b. Sjaan zal automatisch naar de Slaap modus aan wanneer ze langer dan 60 seconde 

geen opdracht ontvangt. 

 

D. Uit zetten 
a. Zet de “ON/OFF” knop aan de zijkant van Sjaan op "OFF". 

 

3. Een Afspraak Programmeren  

U kunt Sjaan zo programmeren zodat ze automatisch, op de door u gewenste tijd, elke 

dag gaat stofzuigen. 

 

4. Spraak AAN/UIT Zetten  

Druk op “PLAN” en “HOME” tegelijk voor 3 seconden in. De Spraak terugkoppeling wordt 

AAN/UIT gezet. 

 

Let op:  

Sjaan kan alleen geprogrammeerd worden wanneer ze in de Stand-by of Oplaad modus staat. 

Wanneer ze in de Slaap modus staat druk op “CLEAN” op de display of op de “ON/OFF” knop 

op de afstandsbediening om haar wakker te maken. Is Sjaan aan het stofzuigen, zet haar dan 

eerst in de Stand-by of Oplaad modus. 
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Gebruik en Bediening 

 

 

Programmeren met behulp van de knoppen op de display 

 

A. Huidige tijd instellen (alleen in Stand-by of Oplaad modus) 

 

a. Druk op “PLAN” op de display om de huidige tijd in te stellen. 

b. Druk op “CLEAN” om de uren in te stellen, de linker twee nummers op het LED scherm 

gaan knipperen. Gebruik hiervoor de “HOME” en de “WALL” knop.  

 

c. Druk nogmaals op “CLEAN” om de minuten in te stellen, de rechter twee nummers op 

het LED scherm gaan knipperen. Gebruik hiervoor de “HOME” en de “WALL” knop. 

 

d. Druk nogmaals op “CLEAN” om de instelling te bevestigen.  

 

B. Een afspraak plannen (alleen in Stand-by of Oplaad modus) 

 

a. Druk twee keer achter elkaar op “PLAN” om te beginnen met het plannen van een 

afspraak. Op het LED scherm zal de laatste afspraak verschijnen of “00:00” wanneer 

er nog geen afspraak is geprogrammeerd.  

b. Druk op “CLEAN” om de uren in te stellen, de linker twee nummers op het LED scherm 

gaan knipperen. Gebruik hiervoor de “HOME” en de “WALL” knop. 

 

c. Druk nogmaals op “CLEAN” om de minuten in te stellen, de rechter twee nummers op 

het LED scherm gaan knipperen. Gebruik hiervoor de “HOME” en de “WALL” knop. 

 

d. Druk nogmaals op “CLEAN” om de instelling te bevestigen. 

 

C. Een afspraak annuleren 

a. Zet de afspraak op 00:00. (zie stap B.) 

b. Zet de “On/Off” aan de zijkant van Sjaan op “Off” en zet deze na 3 seconden weer op 

“On”. 

 

Let op: 

a. Zet voordat u gaat programmeren de klok van de Robot stofzuiger gelijk met de echte tijd. 

b. De Robot stofzuiger gaat uit van de door u ingestelde tijd wanneer ze volgens afspraak 

gaat stofzuigen. 
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Gebruik en Bediening 

 

Schoonmaak instellingen 

Druk op de “CLEAN” knop om Sjaan te laten stofzuigen. De verschillende schoonmaak 

instellingen zijn alleen te selecteren wanneer Sjaan aan het stofzuigen is. Druk op de  MODE 

knop van de afstandsbediening om een schoonmaak instelling te selecteren. De instelling zal 

als volgt op het LED Scherm verschijnen: 

 

Druk “MODE”wanneer Sjaan een specifieke taak moet uitvoeren. 

Nod1: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 1 x 1 meter werken. 

Nod2: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 2 x 2 meter werken. 

Nod3: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 3 x 3 meter werken. 

Nod4: de robot zal via een zig-zag patroon op een oppervlakte van 4 x 4 meter werken. 

 

 

Gebruik metalen strip 

De metalen strip fungeert als een virtuele muur. Leg de strip bv in een deuropening 

en Sjaan zal de ruimte achter de strip niet betreden.  

 

 

Gyroscoop (2D Mapping) 

Sjaan is voorzien van een gyroscoop. Hierdoor gaat ze effectief de verschillende 

ruimtes af i.p.v. willekeurig. Dit zorgt voor een beter en sneller schoonmaak resultaat.  

  

 

  

Door de Gyroscoop werkt de directe handmatige besturing, zowel op de App als met de 

bijgeleverde afstandsbediening, alleen wanneer Sjaan in de stand-by modus staat. Dat wil 

zeggen wanneer de Fan via de App is uitgeschakeld.  
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Gebruik en Bediening 

Dweil Installatie 

 

1.   Open het water inlaat en laat langzaam water in de watertank lopen. 

2.   Sluit het water inlaat als de watertank vol is. 

3.   Plaats de dweil op de watertank. 

4.   Plaats de watertank met dweil op de onderzijde van Sjaan. 

         

 

 

  

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

Let op: 
 

• Indien u droog wilt dweilen dient u het resterende water uit de watertank te  

  laten lopen en een nieuwe droge dweil te bevestigen. 

• Het is verboden de dweil en watertank te gebruiken op vloerbedekking of op 

een ruwe vloer.  
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Product Onderhoud 

 

1. Schoonmaken van de zij borstels 
Maak de zij borstels schoon wanneer er vuil aan zit en vervang ze wanneer ze kapot zijn. De 

maximale levensduur voor een zij borstel is 12 maanden. 

Let op: Zorg ervoor dat bij het vervangen van de zijborstels de “L” en “R” op de zij borstels 

overeenkomen met de “L” en “R” op de onderkant van de Robot stofzuiger. 

 

2. Schoonmaken van de Stofbak en de Filters 
Maak de Stofbak na elke stofzuigbeurt leeg en schoon. Volg hierbij de stappen zoals 

beschreven in het onderstaande figuur. 

 

 
 

Let op: 

a. Was het HEPA filter en de Primaire filter elke 15~30 dagen, afhankelijk van het gebruik. 

  De maximale levensduur van de filters is 24 maanden. 

b. Plaats het HEPA filter en de Primaire filter alleen terug wanneer deze helemaal droog zijn 

c. Het HEPA filter en de Primaire filter kunnen, indien nodig, altijd vervangen worden. 

d. Droog de filters niet in de volle zon. 
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Product Onderhoud 

 

3. Schoonmaken van de Sensoren en de Wielen 
Maak de sensoren (zie onderstaande figuur) met een zachte doek voorzichtig schoon. 

Verwijder regelmatig het vuil en haren rondom de wielen. 

 

4. Schoonmaken van de Oplaad Punten 
Maak de oplaadpunten van zowel het Oplaadstation als de Robot stofzuiger (zie 

onderstaande figuur), met een zachte doek, regelmatig schoon.  

     
5. Schoonmaken van de Stof-inlaat en de Stofsensor 
Haal de Stofbak uit de Robot stofzuiger en maak, de Stof-inlaat en Stofsensor (zie 

onderstaande figuur), met een zachte doek goed schoon.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op:   

Gebruik voor het schoonmaken van de Sensoren geen water, tinner of andere 

vloeistoffen. Maak deze alleen schoon met een droge, zachte doek! 
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Probleem oplossingen 

Fout codes voor de Sensoren 
 

Fout Code Oorzaak Oplossing 

AUBF Stof-inlaat is geblokkeerd Maak de Stof-inlaad schoon 

AUBN Stofbak is niet of foutief geplaatst Plaats de Stofbak op de juiste manier 

E1XX Foutmelding Linker bots schakelaar 

 
Controleer de gevoeligheid van de bumper E2XX Foutmeldeing Rechter bots schakelaar 

E3XX Foutmelding linker en rechter bots schakelaar 

E4XX Linker wiel is van de grond Zet de robot op een vlakke ondergrond 

E5XX 
Linker wiel is van de grond, foutmelding Linker 
bots schakelaar 

Zet de robot op een vlakke ondergrond en 
Controleer de gevoeligheid van de bumper  E6XX 

Linker wiel is van de grond, foutmelding 
Rechter bots schakelaar 

E7XX 
Linker wiel is van de grond, foutmelding Linker 
en Rechter bots schakelaar 

E8XX Rechter Wiel is van de grond Zet de robot op een vlakke ondergrond 

E9XX 
Rechter wiel is van de grond, foutmelding 
Linker bots schakelaar 

Zet de robot op een vlakke ondergrond en 
Controleer de gevoeligheid van de bumper EAXX 

Rechter wiel is van de grond, foutmelding linker 
en rechter bots schakelaar 

EBXX 
Rechter wiel is van de grond, foutmelding 
Linker en Rechter bots schakelaar 

ECXX Linker en Rechter Wielen zijn van de grond Zet de robot op een vlakke ondergrond 

EDXX 
Linker en Rechter Wielen zijn van de grond, 
foutmelding Linker bots schakelaar  

Zet de robot op een vlakke ondergrond en 
Controleer de gevoeligheid van de bumper 

EEXX 
Linker en Rechter Wielen zijn van de grond, 
foutmelding Rechter bots schakelaar  

EFXX 
Linker en Rechter Wielen zijn van de grond, 
foutmelding Linker en Rechter bots schakelaar 

EXX1 Linker Anti-val sensor ziet een diepte Maak de Anti-val sensoren op de onderkant 

van de robot schoon EXX2 Voorste Anti-val sensor ziet een diepte 

EXX3 
Linker en voorste Anti-val sensoren zien een 
diepte 

Maak de voorste sensor en de Anti-val 
sensoren op de onderkant van de robot 
schoon 

EXX4 Rechter Anti-val sensor ziet een diepte Maak de Anti-val sensoren op de onderkant 

van de robot schoon EXX5 
Linker en Rechter Anti-val sensor zien een 
diepte 

E XX6 
Rechter en voorste Anti-val sensoren zien een 
diepte Maak de voorste sensor en de Anti-val 

sensoren op de onderkant van de robot 
EXX7 

Rechter, voorste en Linker Anti-val sensoren 
zien een diepte 

EXX8 
Rechter Infrarood sensor op de voorbumper 
ziet een obstakel Maak de sensor op de voorbumper schoon 
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Probleem oplossingen 

Fout codes voor de Sensoren 

 

Fout Code Oorzaak Oplossing 

EXX9 
Linker Anti-val sensor ziet een diepte, Rechter 
Infrarood sensor op de voorbumper ziet een obstakel 

Maak de voorste sensor en de 
Anti-val sensoren op de onderkant 
van de robot 

EXXA 
Voorste Anti-val sensor ziet een diepte Rechter 
Infrarood sensor op de voorbumper ziet een obstakel 

EXXB 
Linker en voorste Anti-val sensoren zien een diepte, 
Rechter Infrarood sensor op de voorbumper ziet een 
obstakel 

EXXC 
Rechter Anti-val sensor ziet een diepte, Rechter 
Infrarood sensor op de voorbumper ziet een obstakel 

EXXD 
Linker en Rechter Anti-val sensor zien een diepte, 
Rechter Infrarood sensor op de voorbumper ziet een 
obstakel 

EXXE 
Rechter en voorste Anti-val sensoren zien een 
diepte, Rechter Infrarood sensor op de voorbumper 
ziet een obstakel 

EXXF 
Rechter, voorste en Linker Anti-val sensoren zien 
een diepte, Rechter Infrarood sensor op de 
voorbumper ziet een obstakel 

EX1X 
Linker Infrarood sensor op de voorbumper ziet een 
obstakel 

Maak de sensor op de voorbumper 

schoon 

EX2X 
Middelste Infrarood sensor op de voorbumper ziet 
een obstakel 

EX3X 
Middelste en Linker Infrarood sensoren op de 
voorbumper zien een obstakel 

EX4X 
Rechter Infrarood sensor op de voorbumper ziet een 
obstakel 

EX5X 
Linker en Rechter Infrarood sensoren op de 
voorbumper zien een obstakel 

EX6X 
Middelste en Rechter Infrarood sensoren op de 
voorbumper zien een obstakel 

EX7X 
Linker, Middelste en Rechter Infrarood sensoren op 
de voorbumper zien een obstakel 

EX8X 
Infrarood muur sensor in de voorbumper ziet een 
obstakel 

EX9X 
Infrarood muur sensor in de voorbumper en de linker 
infrarood sensor zien een obstakel 

EXAX 
Infrarood muur sensor in de voorbumper en de 
middelste infrarood sensor zien een obstakel 

EXBX 
Infrarood muur sensor in de voorbumper en de linker 
en middelste infrarood sensor zien een obstakel 

EXCX 
Infrarood muur sensor in de voorbumper en de 
rechter infrarood sensor zien een obstakel 

EXDX 
Infrarood muur sensor in de voorbumper en de linker 
en rechter infrarood sensor zien een obstakel 

EXEX 
Infrarood muur sensor in de voorbumper en de 
rechter en middelste infrarood sensor zien een 
obstakel 

EXFX 
Infrarood muur sensor in de voorbumper en de linker, 
rechter en middelste infrarood sensor zien een 
obstakel 
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Probleem oplossingen 

Fout codes voor de motor 
 

Fout code Oorzaak Oplossing 

L01X Fan overbelast Maak de Stofbak schoon 

L0X1 Linker Wiel overbelast 

Controleer of Wielen en Borstels vrij 
van vuil en haren zijn. Zo niet, 
verwijder dit. 

L0X2 Rechter Wiel overbelast 

L0X3 Linker en Rechter Wiel overbelast 

L0X4 Linker Zij-Borstel overbelast 

L0X5 Linker Wiel en Linker Zij-Borstel overbelast 

L0X6 Rechter Wiel en Linker Zij-Borstel overbelast 

L0X7 Beide Wielen en Linker Zij-Borstel overbelast 

L0X8 Rechter Zij-Borstel overbelast 

L0X9 Linker Wiel en Rechter Zij-Borstel overbelast 

L0XA Rechter Wiel en Rechter Zij-Borstel overbelast 

L0XB Beide Wielen en Rechter Zij-Borstel overbelast 

L0XC Linker en Rechter Zij-Borstels overbelast 

L0XD Linker Wiel en Beide Zij-Borstels overbelast 

L0XE Rechter Wiel en Beide Zij-Borstels overbelast 

L0XF 
Linker en Rechter Wiel en Linker en Rechter 
Zij-Borstel overbelast 

L02X Hoofdborstel is overbelast 

 

Let op: 
1. Er is geen probleem wanneer de display L000 aangeeft 

2. X staat voor een letter of nummer dat verschijnt op de display bij een foutmelding 

3. Wanneer er E001 or E004 verschijnt, zoek de bijbehorende oplossing in bovenstaande lijst. 

4. Wanneer er EC07 verschijnt, zoek onder ECXX en EXXX de bijbehorende oplossing in bovenstaande 

lijst 

5. Het zelfde geldt voor EE91 op de display. Zoek onder EXX1, EEXX en EX9X de bijbehorende 

oplossing in bovenstaande lijst. 

6. Wanneer bovenstaande oplossingen niet werken, probeer dan het volgende: 

a. Reset de robot door deze uit te zetten en daarna weer aan te zetten. 

b. Wanneer de melding na het resetten blijft staan, neem dan contact op met de after sales. 

7. UV Licht is schadelijk voor de ogen, kijk daarom niet direct in het UV Licht wanneer de Robot op de kop 

ligt. 
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Batterij Verwijderen  

 

1. Verwijder de schroeven van de afdekplaat met een schroevendraaier 

2. Verwijder de afdekplaat. 

3. Haal de batterij eruit. 

4. Maak de verbinding tussen de batterij en de Robot voorzichtig los. 

 

Let op:  

Gebruik alleen een originele batterij, dit om beschadiging aan de Robot Stofzuiger te 

voorkomen. 

 

 

Product specificities 

 

Naam Sjaan Typenummer: SR806W 

Specificaties 

 

Diameter 340mm 

Hoogte 85mm 

Gewicht 3.4Kg 

Electrische 

Specificaties 

Vermogen 14.6V 

Batterij Li-ion 2150mAH 

 

Schoonmaak 

Specificaties 

 

Stofbak inhoud 0.5 liter 

Opladen Automatisch Opladen / Handmatig Opladen 

Schoonmaak Modus 
Auto-, Op één plek-, langs de plinten- en 

zig-zag modus 

Oplaadtijd Tussen 200~300 min. 

Werktijd 90 minuten 

Knop type op de Robot Touch (LED display) 
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Belangrijke informatie 
 

 

Reserve onderdelen en Verbruiksartikelen: 

Vervang altijd met alleen originele Zoef Robot reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaar 

bij de geautoriseerde vakhandel en via www.zoefrobot.nl 

 

Kwaliteit: 

Onze fabrieken zijn onafhankelijk gecontroleerd op kwaliteit. Onze producten worden 

gemaakt met behulp van het ISO9001 systeem. 

 

Milieu: 

Dit toestel valt onder de "European Directive 2002/96/EC on Wast Electrical and 

Electronic Equipment" (WEEE) 

 

De accu van de Zoef Robot bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi 

de accu niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij een officieel 

inzamelpunt voor batterijen. 

 

Gooi de Zoef Robot aan het eind van haar levensduur niet weg met het normale huisafval, 

maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten 

recyclen. Voordat u uw Zoef Robot wegdoet en inlevert, dient u de accu te verwijderen. 

Op deze manier levert u een bijdrage aan een schoner milieu. 

 

Garantie: 

Uw Zoef Robot is met de grootste zorg ontwikkeld en ontworpen. 

Wanneer uw Zoef Robot onverhoopt gerepareerd dient te worden kunt u contact 

opnemen met het verkoop punt waar u het toestel gekocht heeft of kijk op de website van: 

www.zoefrobot.nl. Het eerste jaar zit er op uw Zoef Robot fabrieksgarantie, met 

uitzondering van de accu (6 maanden) en de aan slijtage onderhevige onderdelen. Ook 

daarna kunt u voor service bij ons terecht. 
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