
Combo robotstofzuiger met dweilfunctie

Scan de QR-code voor de handleiding en 
hulpvideo’s
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PRODUCTVEILIGHEID

             Lees voor gebruik van dit product de hele inhoud van 
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, installeer het apparaat 
dienovereenkomstig en bewaar deze gebruiksaanwijzing goed voor latere 
raadpleging. Om het risico van brand, elektrische schokken of andere 
verwondingen te beperken, moet u de volgende gebruiksvoorschriften 
naleven:
•	 Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen 

(kinderen inbegrepen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze 
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik 
van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat 
ze met het apparaat spelen.

•	 Voor Europa: dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 
8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan 
of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat 
en de gevaren ervan begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud 
mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen 
mogen niet met het apparaat spelen.

•	 Zuig geen stoffen op die heet zijn (onuitgedoofde sigarettenpeuken, 
lucifers, hete as. enz.), superfijne stoffen (zoals kalk, cement, zaagsel, 
gesso, as en toner), grote scherpe fragmenten (niet fysisch bepaalde 
materialen zoals glas).

•	 Er is geen actie nodig om het product tussen 50 en 60 Hz te schakelen, 
aangezien het product zichzelf kan aanpassen aanzowel 50 als 60 Hz.

•	 Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de 
fabrikant, diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon 
om gevaar te voorkomen.

•	 Gebruik voor het opladen het dockingstation CS-RS2-TWT2-D, 
aangeboden door EZVIZ.

•	 WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schok te verminderen - 
Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken in commerciële of 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
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industriële omgevingen.
•	 WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schok te verminderen - 

Alleen binnenshuis gebruiken.
•	 WAARSCHUWING: Om he risico op elektrische schok te verminderen - 

Loskoppelen vóór onderhoud.

•	 Kijk niet direct in de optische interface terwijl het apparaat werkt.
•	 Klasse 1 laser, uitgang 0,641 mW/0,038 mW/1,21 mW, golflengte 808 

nm/910 nm/980 nm, IEC 60825-1:2014.
•	 Dit product bevat een laser met een laserklasse-1, wat veilig is in 

redelijk voorzienbare omstandigheden.
•	 LET OP: Willekeurig wijzigingen aan de werking of prestaties van de 

optische module, zonder de voorwaarden van deze handleiding te 
volgen, kunnen gevaarlijke laserstraling veroorzaken.

•	 Het dockingstation mag alleen lithium-ionbatterijen laden die niet meer 
dan 8 cellen bevatten met een nominaal vermogen van max. 5200 mAh.

•	 Het dockingstation kan geen niet-oplaadbare batterijen opladen.

JUIST GEBRUIK VAN HET APPARAAT
•	 Het apparaat wordt alleen gebruikt voor het schoonmaken van de vloer in 

een woonomgeving en mag niet worden gebruikt buitenshuis (zoals open 
balkons), een niet-grond-omgeving (zoals trappen) en een industriële 
omgeving.

•	 Het apparaat niet gebruiken in een verhoogde omgeving (zoals een 
duplex, open balkons en bovenop meubilair) zonder beschermende 
faciliteiten.

•	 Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als speelgoed. Houd 
kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat tijdens het gebruik 
ervan. Plaats accessoires, zoals de zijborstel, niet op een voor kinderen 
bereikbare plaats, zodat ze deze niet per ongeluk opeten. Zet geen 
kinderen en huisdieren op de behuizing van het apparaat.
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•	 Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een open vuur of 
breekbare objecten.

•	 Gebruik het apparaat niet op een vloer die onder water staat of op een 
natte bodem.

•	 Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een temperatuur van 
meer dan 40°C of minder dan 0°C.

•	 Gebruik het apparaat niet om brandbare materialen te verwijderen (zoals 
benzine, toner). Gebruik het apparaat niet in een gebied met brandbare 
materialen.

•	 Gebruik het apparaat niet om brandende items op te ruimen, zoals 
lucifers, sigaretten en andere items die brand kunnen veroorzaken.

•	 Gebruik het apparaat niet om grote stenen, afvalpapier en andere items 
die het product kunnen blokkeren, op te zuigen. Wanneer de zuigpoort 
geblokkeerd is, moet u het product tijdig schoonmaken en stof, katoen, 
haar enz. uit de zuigpoort verwijderen.

•	 Gebruik uitsluitend accessoires die worden aanbevolen of verkocht door 
de fabrikant. Gebruik geen batterijen of dockingstations van derden en 
gebruik geen beschadigde batterijen of dockingstations.

•	 Gooi versleten batterijen weg in overeenstemming met de lokale wetten 
en voorschriften.

•	 Verbrand het apparaat in geen geval omdat de batterij een ontploffing 
kan veroorzaken.

•	 Als de RGB-camera tijdens het gebruik, is vervuild door stof, is het 
aanbevolen een luchtblazer te gebruiken om de camera schoon te 
maken. U kunt ook een papieren doek en een zachte droge doek 
gebruiken om deze af te vegen en schoon te maken. Gebruik geen 
ruwe of harde materialen om krassen op het glasoppervlak van de 
zichtmodule te vermijden.

•	 Als de achterkant van de robot teveel stof bevat, zal dit het opladen van 
de robot beïnvloeden. Het is aanbevolen deze regelmatig of zoals nodig 
te reinigen. Het is ook aanbevolen een papier doek of een zachte droge 
doek te gebruiken voor de reiniging.

•	 Als het oppervlak van de randsensor op de zijkant van de robot 
vervuild is door veel stof, zal dit het gedrag en het positioneringseffect 
van de robot beïnvloeden als deze langs de muur passeert. Het is 
aanbevolen deze regelmatig of zoals nodig te reinigen. Omdat de 
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sensor zich binnenin de behuizing bevindt, is het aanbevolen het 
luchtblaasgereedschap/een papieren doek/een zachte droge doek te 
gebruiken om de camera te reinigen en de sensor af te vegen. Stop uw 
vingers niet in het apparaat voor het reinigen.

•	 De onderkant van de robot wordt gemakkelijk vervuild door veel stof. 
Het is daarom aanbevolen deze regelmatig of zoals nodig te reinigen.

•	 Gebruik het apparaat volgens de instructies in de handleiding. Elk 
verlies of letsel, veroorzaakt door verkeerd gebruik, zal worden gedragen 
door de gebruiker.

Informatie met betrekking tot regelgeving
Dit product en, indien van toepassing, ook de meegeleverde accessoires, dragen het “CE”-teken en voldoen derhalve 
aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen, onder de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU, de  
EMC-richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2009/125/EG.

2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie 
niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever dit product voor een juiste recycling in bij uw 
plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen 
inzamelpunten. Raadpleeg www.recyclethis.info voor meer informatie
2006/66/EU en het amendement 2013/56/EU (richtlijn batterijen): Dit product bevat een batterij die binnen de 
Europese Unie niet mag worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie 
voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die 
cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of 
bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hangzhou EZVIZ Software Co. Ltd. verklaart dat dit type radioapparaat [CS-RS2-TWT2] in overeenstemming is met het gestelde 
in richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-CONFORMITEITSVERKLARING is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE
De frequentiebanden en de nominale limieten van het uitgezonden vermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn 
op dit radioapparaat zijn de volgende:
Band Wifi 2,4 GHz

Frequentie Van 2,400 GHz tot 2,4835 GHz

Vermogenstransmissie (EIRP) 100 mW

Technische parameters
Klasse II

Gelijkstroom

Wisselstroom

Voor gebruik binnenshuis.

Lees de instructies vóór het opladen. 
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Robot
Model CS-RS2-TWT2
Batterij 14,4 V/5200 mAh lithium-ionbatterij
Gewicht Ca. 4,6 kg
Nominale ingang 20 V  3 A
Laadtijd Ca. 3 uur
Capaciteit voor het kruisen van barrières 20 mm

Dockingstation
Model CS-RS2-TWT2-D
Nominale ingangsspanning 100-240 V~, 50/60 Hz
Nominaal vermogen 65 W
Nominale uitgang 20 V  3 A
De batterij opladen 14,4 V/5200 mAh lithium-ionbatterij
Capaciteit tank schoon water 5500 ml
Capaciteit tank vuil water 5000 ml
Methode voor drogen mopdoek Aan de lucht drogen
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van 
Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna “EZVIZ” genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna “de 
handleiding” te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, 
gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders 
bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met 
betrekking tot de handleiding.
Over deze handleiding
De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen 
en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding 
is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere 
redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van  ™ (http://www.ezviz.com).
Herziening
Nieuwe uitgave – Mei 2022
Erkenning handelsmerken

 ™,  ™, en andere handelsmerken en logo’s van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende 
jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke 
eigenaars.
Juridische disclaimer
HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER 
TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT “ZOALS HET IS”, MET ALLE 
STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN 
ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, 
WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, 
GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN 
BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND 
MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN 
ZULKE SCHADE. 
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE 
TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT 
OVERSCHRIJDEN. 
EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF 
EIGENDOMSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN DIENSTEN 
VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE 
BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET 
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, 
ENZ. VAN DERDEN.
WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT 
VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 
ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG 
VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO’S OP 
HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. 
WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. 
CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT 
OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET 
AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN. 
IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE 
LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.
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Overzicht
Inhoud van de verpakking

Dockingstation x1

Robotstofzuiger x1
(hierna “robot” genoemd) Mopdoek x2 Assemblage mop (met mopdoek) x2

Zijborstel x2 Reinigingsgereedschap x1 Camerasticker x1

Voedingskabel x1 Beknopte handleiding x2 Wettelijke informatie x1

Het uiterlijk van de voedingskabel is onder voorbehoud van het feitelijk gekochte product.
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Basis

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Bumper

Microfoon

Bumper

*Aan/uit-knop

Intelligente  
led-beltoon

Bovenklep robot

Resetknop *

Wifi-indicator

Stofbak

Naam Omschrijving

Aan/uit-knop •	 4 seconden ingedrukt houden voor in-/uitschakelen.
•	 Eenmaal drukken: werking starten/pauzeren.
•	 Tweemaal drukken: de taak beëindigen en terugkeren naar het dockingstation.

Resetknop •	 4 seconden ingedrukt houden: open de netwerkconfiguratie.
•	 10 seconden ingedrukt houden: fabrieksinstellingen herstellen en opnieuw opstarten.
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5 6

1

3

2

4

Klipsensor x6

Universeel wiel

Zijborstel

Aandrijfwiel

Assemblage 
mop

RGB-camera

Obstakelsensor

Oplaadcontact

Luchtuitlaat

Waterinlaat

Materiaalsensor

Zijborstel

Hoofdborstel

Aandrijfwiel

Assemblage 
mop

D-TOF Lidar

Randsensor

Oplaadcontact

Luidspreker

Infrarood ontvangstterminal
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Reinigingsgereedschap

Plaats voor 
reserve mopdoekDeur cabine

Platform assemblage 
mop

Watersensor

Reinigingsbekken

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

SchoonwatertankAfvalwatertank

Bedieningspaneel

Inlaat reinigingsoplossing

Starten/pauzeren •	 Eenmaal drukken: Taak starten/pauzeren.
•	 Gedurende 2 seconden ingedrukt houden: de taak beëindigen.

Reinigen wasbekken •	 Eenmaal drukken: de robot verlaat het dockingstation en het dockingstation 
spuit water in het reinigingsbekken en wacht op reiniging.

•	 Opnieuw drukken: het afvalwater wordt afgevoerd.

Modus Eenmaal drukken, schakelen naar de reinigingsmodus (stofzuigen vóór dweilen, 
stofzuigen tijdens dweilen, alleen stofzuigen, alleen dweilen, mopdoek reinigen, 
mopdoek drogen).
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Afsluiten/oproepen Eenmaal drukken: de robot verlaat/keert terug naar het dockingstation.

+
Kinderslot ontgrendelen/
vergrendelen

2 seconden ingedrukt houden: het kinderslot ontgrendelen/vergrendelen. 
Wanneer de kinderslotfunctie is ingeschakeld, is het indrukken van de toets op 
het bedieningspaneel ongeldig (u moet de kinderslotfunctie eerst inschakelen 
op de EZVIZ-app).

Snelstartgids
Voorbereiding
Probeer het gebruik in een omgeving met trappen te vermijden (voorzie anders een vangrail) en probeer de obstakels op de grond 
te verwijderen vóór gebruik.

De voeding van het dockingstation aansluiten
Selecteer een geschikte locatie, plaats het dockingstation op een horizontale vloer tegen de muur, sluit het dockingstation en de 
stroomstekker aan met de voedingskabel en het dockingstation zal automatisch starten (het is aanbevolen het dockingstation op 
een vlakke vloertegel in een lichte kleur te plaatsen in plaats van op een tapijt).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Geen obstakels 1,5 m voorop

Plaats het automatisch leegstation niet naast radiatoren, kachels, open haarden, enz. om schade door externe warmte te 
voorkomen.
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Schoon water toevoegen
Verwijder de beschermende zakken van de watertank met schoon water en deze met vuil water. Vul de schoonwatertank bij met 
schoon water en plaats ze terug.

•	 Geen warm water bijvullen, anders kan het apparaat schade oplopen.
•	 Als u een reinigingsoplossing moet gebruiken, kies dan voor de oplossing die door onze onderneming wordt gemaakt. 

Andere reinigingsoplossingen kunnen het apparaat beschadigen.

MAXMAX.

Afscherming verwijderen

Verwijderen 
voor gebruik

Verwijderen 
voor gebruik

De zijborstels en mopassemblage installeren
Installeer de zijborstels en mopassemblage aan de onderzijde. Lijn de zijborstels uit op het punt zoals weergegeven in de 
afbeelding en duw ze omlaag. Als u een “klik” hoort, geeft dit aan dat ze op hun plaats zijn geïnstalleerd. Lijn de mopassemblage 
uit op het magnetische punt.
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Download de EZVIZ-app

EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund). 
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar “EZVIZ” in de App Store of Google PlayTM.
3. Start de app en meld u aan voor een EZVIZ-gebruikersaccount.

•	 Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Om uit te zoeken of een update 
beschikbaar is, gaat u naar de App store of Google PlayTM en zoekt u “EZVIZ”.

•	 Het werkelijke proces kan verschillen afhankelijk van de lopende app-updates. Volg de instructies die in de app zijn 
opgegeven.

De robot toevoegen aan de EZVIZ-app
1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de interface 

voor het scannen van de QR-code zult zien. 
2. Houd de aan/uit-knop op de Robot 4 seconden ingedrukt tot deze start.
3. Open de bovenklep van de robot, scan de QR-code op de behuizing van de robot en voltooi de netwerkconfiguratie en 

toevoeging van de robot in overeenstemming met de interfacevragen.

Als de wifiverbinding is mislukt, of als u de robot wilt verbinden met een ander wifinetwerk, houdt u de resetknop 4 seconden 
ingedrukt. Daarna wordt de robot opnieuw opgestart en kunt u de robot opnieuw toevoegen aan de EZVIZ-app.

3

Scan to add device

1 2

De robot plaatsen
Plaats de robot voor het docking station en druk dan op  op het bedieningspaneel. De robot gaat naar het dockingstation en 
start het opladen.
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Eerste reiniging
U hebt twee manieren om te werken:

•	 Druk op  om de reinigingsmodus te selecteren en druk dan op  om te werken.

•	 Meld aan bij uw account via de EZVIZ-app, selecteer de reinigingsmodus op de startpagina van het apparaat en klik op .

Na het eerste gebruik zal de robot de binnenruimte in kaart brengen en registreren. (Om de efficiëntie van het tekenen van kaarten 
te verbeteren, is het beter dat u bij het eerste gebruik de functie Alleen stofzuigen of Stofzuigen vóór dweilen gebruikt)

•	 Het is aanbevolen volledig op te laden vóór het eerste gebruik.
•	 Om het apparaat vlot te laten terugkeren voor het opladen na de reiniging, is het aanbevolen te starten vanaf het 

dockingstation. Verplaats het dockingstation niet tijdens het reinigen.

De camerasticker gebruiken (optioneel)
Er is een camerasticker voorzien voor het geval u de camera moet afdekken.
1. Scheur de beschermende film af.
2. Veeg het glas van de camera af met een nat doekje. Plak en druk de camerasticker tegen het glas van de camera en 

controleer of deze stevig vasthangt.
3. De sticker kan worden gewassen en hergebruikt.

31 2

Een van de vereisten voor de werking van het visueel vermijden van obstakels, is dat de camera aan is. De beeldverwerking die 
hierbij betrokken is, gebeurt lokaal op het product en wordt niet geüpload naar EZVIZ CloudPlay. U kunt de camera afdekken 
om de functie te weigeren, zoals nodig. De productverpakking bevat een camerasticker voor het afdekken van de camera, die 
elektrostatisch wordt geabsorbeerd.
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Bewerkingen in de EZVIZ-app
De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Kaar voor reiniging
Kaart bewerken (segmentatie, samenvoegen, zone gebouw, naam kamer, verboden zone, onzichtbare wand, rotatie), zonebepaling 
kaart, weergave tapijt, weergave reinigingsroute in realtime en opslaan van meerdere kaarten.

Reinigingsmethode
Algemene reiniging, persoonlijke aangepaste reiniging, geplande reiniging, reiniging aangewezen kamer en zonereiniging.

Reinigingsinstellingen
Zuiginstelling, instelling watervolume, instelling reinigingsvolgorde, tapijtdrukmodus, extra vegen voor tapijt, en tijdinstelling 
mopdoek drogen.

Huishoudelijke functies
Maak een afspraak voor een patrouille-inspectie, beweging vast punt, maak foto's/video's voor patrouille-inspectie en spraakintercom.

Informatieweergave
Tijd voor de verzorging van huisdieren, reinigingsgeschiedenis, patrouillegeschiedenis, vermogen apparatuur, verbruiksproducten 
en onderhoud.

Meer functies
Firmware-upgrade, volumeregeling, modus Niet Storen, lichtcompensatie nachtzicht enz.

Routinematig onderhoud
Om het apparaat in topconditie te houden moet u het apparaat zelf en de reserveonderdelen onderhouden met de volgende 
frequenties:

Robotgedeelte Onderhoudsfrequentie Vervangingsfrequentie
Mopdoek / Elke 2-3 maanden

Zijborstel Elke 2 weken Elke 3-6 maanden

Hoofdborstel Eenmaal per week Elke 6-12 maanden

Sponsfilter/
Filter hoog rendement Eenmaal per week Elke 3-6 maanden

D-TOF Lidar
RGB-camera
Randsensor

Obstakelsensor
Klipsensor

Infrarood ontvangstterminal
Bumper

Oplaadcontact
Universeel wiel/aandrijfwiel

Eenmaal per week /

Reinigingsbekken Elke 2 weken /

Schoonwatertank Elke 3 maanden /

Afvalwatertank Na elke dweilbeurt /

Dockingstation Elke 2 weken /

•	 Voordat u de reininigs- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert op het apparaat, schakelt u de robot UIT en koppelt u het 
dockingstation los.

•	 Voor eenvoudig onderhoud is een multifunctioneel reinigingsgereedschap voorzien. Ga voorzichtig te werk bij het gebruik 
van dit reinigingsgereedschap omdat het scherpe randen heeft.

•	 EZVIZ produceert verschillende reserveonderdelen en hulpstukken. Ga naar www.ezviz.com voor meer informatie over 
reserveonderdelen.
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Mopdoek vervangen

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2 Houd ermee rekening dat de 
mopdoek nooit het middelste 
deel van mopbeugel afdekt.

 

3
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Stofbak leegmaken

1

2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

Houd de witte knop op de stofbak 
ingedrukt, de klep van de stofbak 
zal automatisch openen, en de 
afval wordt afgevoerd.

3

Filter hoog rendement en fijne filterdoek reinigen

1

24H

2

24u
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3

1

2

Filter hoog rendement en fijne filterdoek vervangen

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

Verwijder de filter met 
hoog rendement en de fijne 
filterdoek en vervang ze 
door de nieuwe.

Het dockingstation reinigen
Gebruik het reinigingsgereedschap of vodden om de binnenkant 
van het dockingstation, het reinigingsbekken en de watersensor op 
de linkerhoek schoon te maken.
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De schoonwatertank reinigen
Neem de schoonwatertank uit, open de klep van de watertank, 
verwijder de waterbuis aan de zijkant en verwijder de filterdoek 
voor de reiniging. Installeer de filterdoek en plaats de waterbuis in 
de uitsparing na het reinigen.

De afvalwatertank reinigen

De hoofdborstel reinigen

1
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Druk op en draai tegelijkertijd aan de knop aan het uiteinde van het 
reinigingsgereedschap, verwijder het verborgen haakmes, reinig 
daarna de hoofdborstel en installeer deze vervolgens terug.

1

2
2

Belangrijke onderdelen reinigen
De klipsensoren, materiaalsensor, magnetische punten, 
laadcontacten, RGB-camera, obstakelsensoren, randsensor en 
infrarood ontvangstterminal afvegen en reinigen met een zachte 
droge doek.
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Wielen reinigen
Neem het universeel wiel direct uit het apparaat met de hand en 
reinig het met het verborgen haakmes.
Reinig de aandrijfwielen met het verborgen haakmes.

De zijborstels vervangen

Milieumaatregelen
De chemische stoffen in de ingebouwde lithium-ionbatterij van dit product kan milieuvervuiling veroorzaken. Verwijder de batterij voordat 
u het apparaat weggooit en bezorg deze aan een professioneel inzamelpunt voor batterijrecycling voor een gecentraliseerde verwijdering.

Stappen voor het verwijderen van de batterij (de volgende informatie is alleen van toepassing wanneer u het apparaat weggooit en 
hoort niet bij de dagelijkse gebruiksrichtlijnen):
1. Laat de robot werken tot de stroom volledig is opgebruikt zonder het dockingstation te raken.
2. Schakel de robot uit en verwijder de zijborstels en mopassemblage.
3. Draai de robot om en verwijder de 13 schroeven aan de onderkant, zoals weergegeven in de afbeelding.
4. Verwijder de batterijklep.
5. Trek aan de zwarte sticker met pijlpunt en verwijder de batterij.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13
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•	 Wanneer u de batterij demonteert, moet u controleren of de voeding is opgebruikt en werken terwijl het dockingstation is 
losgekoppeld.

•	 Demonteer de volledige batterijdoos en beschadig de behuizing niet om kortsluiting of lekkage van gevaarlijke stoffen te 
voorkomen.

•	 Als de batterij stoffen afscheidt en u ze per ongeluk aanraakt, moet u ze afspelen met veel water en onmiddellijk medisch 
advies inroepen.

•	 Dit product mag niet worden weggegooid na de vervaldatum of als het niet normaal werkt na reparatie. Bezorg het in 
dat geval aan een bedrijf dat gemachtigd is om afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) te verwijderen. 
Raadpleeg de nationale of lokale regelgevingen betreffende het verwijderen van AEEA voor de correcte methode.

Veelgestelde vragen
Probleem Oplossing

Probleem bij het opladen. Het dockingstation is niet ingeschakeld. Controleer of beide uiteinden van de 
voedingskabel zijn aangesloten.

Probleem bij het terugkeren van de robot 
naar het dockingstation.

Er zijn teveel obstakels dicht bij het dockingstation. Verwijder de obstakels voor het 
dockingstation.

Het is aanbevolen de robot vóór elke reiniging terug in het dockingstation te plaatsen 
om zeker te zijn dat de robot het werk start vanaf het dockingstation.

Er is een hoge vloerweerstand. Het is aanbevolen het dockingstation te verplaatsen 
naar een vlakke vloer.

De vloer is glad. Het wordt aanbevolen om de vloer voor het dockingstation schoon 
t vegen.

De locatie van het dockingstation is verkeerd. Controleer of de locatie van het 
dockingstation op de kaart correct is.

Abnormale werking dichtbij het 
dockingstation terwijl de robot 
terugkeert naar het dockingstation.

Er zijn obstakels binnen een ruimte van 1,5 m voor het dockingstation of 0,5 m aan de 
zijkanten. Verwijder de obstakels.

Gebruik zachte materialen (papieren doek of zachte droge doek enz.) voor het 
schoonmaken van het oppervlak van het zwarte venster in het midden van de 
laadcontacten op de achterkant van de robot en het zwarte venster van het 
dockingstation.

Abnormaal geluid/schudden tijdens 
reiniging.

Wiel/zijborstels/hoofdborstel verward door andere objecten. Schakel de robot uit en 
reinig deze onderdelen voordat u de robot opnieuw gebruikt.

De rubberstrips van de zuigpunten kunnen de grond raken. Dit is normaal. U hoeft zich 
dus geen zorgen te maken.

De mopdoek is opgerold. Verwijder de assemblage van de mop en installeer de 
mopdoek opnieuw.

De afvalwatertank blijft pompen. Reinig het dockingstation.

Het bedieningspaneel geeft aan dat de 
verbinding tussen het dockingstation en 
de robot abnormaal is.

Controleer of de robot is gestart.

Het wifi-signaal is zwak. Controleer of de robot zich in een gebied dat gedekt is door 
een goed wifisignaal.

Probleem bij het verbinden met wifi.

Het wifi-signaal is zwak. Controleer of de robot zich in een gebied dat gedekt is door 
een goed wifisignaal.

De wifiverbinding is abnormaal. Voer een reset van de wifi uit en download de 
nieuwste “EZVIZ”-app en probeer de QR-code op het apparaat te scannen om opnieuw 
te verbinden.
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Probleem Oplossing

Probleem bij het vermijden obstakels.

Gebruik zachte materialen (papieren doek of zachte droge doek enz.) om het glas op 
het camera-oppervlak schoon te vegen.

Wanneer de robot objecten met een hoge lichttransmissie (glas), hoge reflectie 
(gepolijst metaal), lage reflectie (zwart) enz. aantreft, worden de prestaties bij het 
vermijden van obstakels verminderd door de impact van de omgeving.

Gedrag bij het vermijden van abnormaal 
gedrag.

Gebruik zachte materialen (papieren doek of zachte droge doek enz.) om het glas op 
het camera-oppervlak schoon te vegen.

De zijborstel valt uit het apparaat tijdens 
het reinigen.

Draai de robot om en installeer de zijborstel opnieuw. Controleer of u een "klik" hoort 
tijdens de installatie.

De valbeschermingsdetectie mislukt en de 
robot kan niet verhinderen dat deze van de 
trappen valt en hoger gelegen plaatsen.

Gebruik zachte materialen (papieren doek of zachte droge doek enz.) om de 
klipsensoren te vegen.

Abnormale werking.
Als de bovenstaande problemen worden opgelost. Schakel het apparaat uit en start 
het opnieuw op. Als de problemen niet kunnen worden opgelost, neemt u contact op 
met de klantendienst.

Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten
Hartelijk dank dat u voor EZVIZ-producten heeft gekozen.
Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als hightechbedrijf zijn wij ons steeds meer bewust van de rol die technol ogie 
speelt bij de verbetering van de bedrijfsefficiëntie en de levenskwaliteit, maar ook van de potentiële schade van een verkeerd 
gebruik ervan. Videoproducten zijn bijvoorbeeld in staat om echte, volledige en duidelijke beelden op te nemen. Dit biedt een 
grote waarde in retrospectief en bij het behouden van realtime feiten. Het kan echter ook leiden tot een inbreuk op de legitieme 
rechten en belangen van een derde indien videogegevens op oneigenlijke wijze worden verspreid, gebruikt en/of verwerkt. Vanuit 
de filosofie “Technologie voor het goede” verzoekt EZVIZ dat iedere eindgebruiker van videotechnologie en videoproducten zich 
houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving alsmede ethische gebruiken, met als doel gezamenlijk een betere gemeenschap 
te creëren.
Lees de volgende initiatieven zorgvuldig:

1. Iedereen heeft een redelijke verwachting van privacy. De installatie van videoproducten mag niet in strijd zijn met deze 
redelijke verwachting. Daarom moet bij de installatie van videoproducten in openbare ruimten op redelijke en doeltreffende wijze 
een waarschuwing worden gegeven en moet het bewakingsbereik worden verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimten worden 
de rechten en belangen van derden geëvalueerd wanneer videoproducten worden geïnstalleerd, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, het installeren van videoproducten alleen na instemming van de belanghebbenden, en het niet installeren van zeer 
onzichtbare videoproducten.

2. Videoproducten zijn bedoeld om echte activiteiten in een bepaalde tijd en ruimte en onder specifieke omstandigheden 
vast te leggen. Daarom moet elke gebruiker eerst in redelijkheid zijn eigen rechten in een dergelijk specifiek toepassingsgebied 
bepalen, om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de eigendomsrechten, privacy of andere legitieme rechten van een 
derde.

3. Tijdens het gebruik van videoproducten zullen van echte scènes afgeleide videobeeldgegevens blijven worden gegenereerd, 
waaronder een grote hoeveelheid biologische gegevens (zoals gezichtsbeelden), en de gegevens zouden verder kunnen 
worden toegepast of herbewerkt. De videoproducten zelf konden geen onderscheid maken tussen goed en slecht wat betreft 
het gebruik van de gegevens die louter op basis van de beelden die door de videoproducten zijn vastgelegd. Het resultaat van 
het gebruik van gegevens hangt af van de methode en het doel van het gebruik van de gegevensbeheerders. Daarom moeten 
de gegevensbeheerders niet alleen alle toepasselijke wet- en regelgeving en andere normatieve vereisten naleven, maar ook 
de internationale normen, de sociale moraal, de goede zeden, gangbare praktijken en andere niet-verplichte vereisten in acht 
nemen, en de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht en andere rechten en belangen van het individu eerbiedigen.

4. Bij de verwerking van videogegevens die voortdurend door videoproducten worden gegenereerd, moet altijd rekening worden 
gehouden met de rechten, waarden en andere eisen van de verschillende belanghebbenden. In dit verband zijn product- en 
gegevensbeveiliging van het grootste belang. Daarom moet elke eindgebruiker en gegevensbeheerder alle redelijke en noodzakelijke 
maatregelen treffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en het uitlekken, de ongeoorloofde bekendmaking en het 
ongeoorloofde gebruik van gegevens te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het instellen van toegangscontrole, het 
selecteren van een geschikte netwerkomgeving (internet of intranet) waar videoproducten worden aangesloten, en het instellen en 
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voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging. 
5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de sociale zekerheid in de hele wereld. 

Wij geloven dat deze producten ook een actieve rol zullen spelen in meer aspecten van het sociale leven. Elk misbruik 
van videoproducten dat een schending van de mensenrechten inhoudt of tot criminele activiteiten leidt, is in strijd met de 
oorspronkelijke bedoeling van technologische innovatie en productontwikkeling. Daarom moet elke gebruiker een evaluatie- en 
volgmechanisme voor zijn producttoepassing instellen om ervoor te zorgen dat elk product op een correcte en redelijke manier 
en te goeder trouw wordt gebruikt.
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