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Belangrijke veiligheidsinformatie

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.

1.1. Belangrijke veiligheidsinstructies



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.
-   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



- Gebruik alleen orginele oplaadbare batterijen welke gespecificeerd zijn door Zoef Robot
- Gebruik alleen de meegeleverde netwerkadaptor. Standaard netwerpadaptor mogen niet gebruikt worden. 
   Dit kan de robot beschadigen en zal verleis van garantie inhouden.
- Gebruik geen beschadig oplaadstation of netwerkadaptor. Dit kan de robot beschadigen 
  en zal verleis van garantie inhouden.
-  Verwijder altijd de batterij uit de robot als u deze langdurig opbergt.
-  Alleen voor binnen gebruik. Niet buiten opladen!

1.2 Batterij en opladen



Product informatie

Naar Oplaadstation

LED Indicator

Aan/Uit / Starten

Stuur Jannie de robot naar haar oplaadstation,
toets op het oplaadstation icoon of 
op de afstandsbediening.

LED is oranje: Batterij is leeg
LED knippert groen: Opladen
LED is groen: Volledig opgeladen/
Standby modus / Aan het Schoonmaken
LED is rood of knippert rood: Probleem oplossen

Toets en houd de Aan/Uit toets vast
Toets nogmaals om schoonmaken te starten

2.1 Robot Jannie



Anti-val sensoren

Wielen

Aan/Uit knop

Stofbak

Anti-bots sensoren

Oplaadcontacten

Zwenk wiel
Zij-borstels

Baterij / Accu

Hoofdborstel



Oplaadstation Netwerk adapter

Stofbak Waterreservoir

Borstel 4x zij-borstels

Afstandsbediening
      (met batterijen)

Hepa Filter en voorfilter

2x schoonmaken doeken

2.2 Accessoires



Oplaad contacten Signaal uitzend gebied

Opberg plek afstandsbedieningLED Indicator

2.3 Oplaadstation



2.4 Afstandsbediening en opladen

Automatisch schoonmaak
programma

Richtingstoetsen

Klok instellen

Spot schoonmaken

Een kamer schoonmaken

Modus en tijd display

Automatische oplaad toets

Start / Pauze toets

Schema toets

Randen schoonmaak toets

Intensieve schoonmaak toets



3 Werking en programmeren
3.1 Tips voor u begint

Voordat u Jannie de robotstofzuiger aanzet, verwijder objecten, zoals kleding, papieren, kabels en 
breekbare items van de grond! Deze kunnen een obstructie zijn voor een goede werking.

Voor een trap of hoogte verschilt, kunt u het best een fysieke barriere plaatsen, omdat de sensoren 
kunnen worden geblokkeerd door vuil en stof wanneer deze niet regelmatig worden schoongemaakt.



3.2 Snelle Start

Steek de stekker in het oplaadstation
en rol de kabel op zodat er geen 
los uit einde is.

Plaats het oplaadsation tegen de muur.
Maak de omgeving rond het oplaadsttation vrij
zoals hieronder weergegeven.

Plaatsing oplaadstation

Opmerking; Het niet opvouwen van de oplaadkabel kan er voor 
zorgen dat de robot vast komt te zittten tijdens het schoonmaken 
of opladen.

Monteer de zij borstels op de onderzijde van de robot.
Zorg dat de linker borstel Links (L) zit en 
de rechter borstel Rechts (R). Er staat een R/L op de robot
en op de zijborstel.

Monteren zij borstels

Plaats Jannie op het oplaadstation, Zorg dat de 
oplaadcontacten van Jannie en het oplaadstation 
goed overeenkomen. Zodra dit juist gebeurd zal er een 
geluid volgen. Zodra de     aan/uit toets oplicht, is Jannie 
klaar voor gebruik.

Robotstofzuiger Jannie Aanzetten



Toets de     aan/uit toets om de robot te ontwaken
Toets de     aan/uit toets nogmaals op het schoonmaken 
te starten (of toets de        toets op de afstandsbediening)

Start schoonmaak cyclus

Als de batterij leeg is voordat deze de complete cyclus heeft gedaan, 
zal de robot automatisch naar zijn oplaadstation gaan om op te laden.
Zodra deze opgeladen is zal deze verder gaan met schoonmaken 
om de cyclus af te maken voordat deze weer terug gaat naar het 
oplaadstation.Indien de robot het oplaadstation niet kan halen zal 
deze naar het start of eind. Als dit gebeurd plaats dan de robot 
alsublieft weer op het oplaadstation.

Opmerking:
Kijk voor parragraaf 3.3 voor meer over schoonmaak modus.

Om te pauzeren tijdens het schoonmaken toets
op de robot of toets       op de afstandsbediening
Start de robot weer door op      te toetsen op    
de robot of op de afstandsbediening
Toets     om de robot naar haar oplaadstation te laten gaan.

Pauze

Om de robot te stoppen en deze in standby 
modus te zetten. toets      en houd deze vast 
totdat de indicatie LED uit gaat.

Uitschakelen



3.3 Mogelijkheden
Jannie de robotstofzuiger is ontworpen met een intelligente 
schoonmaak structuur voor een totale schoonmaak van je 
vloer door middel van vegen, stofzuigen en dweilen.

Automatische schoonmaak

Bij het starten van het schoonmaak programma zal 
de robot de kamer in kaart brengen.
Gedurende de schoonmaak cyclussen zal de robot 
verschillende randen, stoel poten en ander meubulair raken.
De robot zal dit proces herhalen tot hij de totale verdieping 
heeft gehad. Als debatterij tijdens deze cyclus leeg is
zal de robot op gaan laden om daarna weer automatisch 
verder te gaan met de schoonmaak.
Zodra de robot zijn schoonmaak cyclus heeft afgerond 
zal deze naar het oplaadsattion gaan.
 

 
.

Dweil
Jannie dheeft een watertank waardoor de robot 
ook kan dweilen
Bevestig de dweil aan de onderzijde van de waterresservoire, 
vervolgens vult u de water tank met water.

Verwijder de stofbak.

Plaats de gevulde watertank  aan de robot
Opmerking:
Indien u droog wilt dweilen/stoffen dient u de de 
watertank niet te vullen



Intensieve schoonmaak spiraal

Tijdens de intensieve schoonmaak, zal Jannie in een spiraal 
rond gaan rijden tot ongeveer 1 meter in diameter. 
De robot zal zowel een sipraal naar binnen als naar buiten 
maken. Bij spiraal schoonmaak zal de zuigkracht toenemen voor 
de best mogelijke schoonmaak resultaat. Om deze intensieve 
schoonmaak te starten. Plaats de robot in het cenrum 
van het schoon te maken plek en toets        op de 
afstandsbediening. 

Maximaal schoonmaak modus
Activeer de maximale schoonmaak modus door op      
te toetsen. In deze modus, versterkt Jannie de zuigkracht
voor intensieve schoonmaak. De intensieve schoonmaak 
staat niet standaard aan.

Plinten en randen schoonmaken
Na het schoonmaken van de open plekken van de vloer,
kunt u de plinten en randen schoonmaak modus kiezen.
Hierdoor zal Jannie langs de muren en meubels gaan.
Indien een snellere randen schoonmaak gewenst is 
toetst u        op de afstandsbediening. 



3.4 Schoonmaak schema 
Jannie de robotstofzuiger heeft een schoonmaak schema welke u naar eigen wens kunt instellen.
Zodat Jannie geheel volgens u wens aan de slag gaat. Het schema is alleen in te stellen via de 
afstandsbediening of met de APP.

Opmerking:
Houdt de afstandsbediening in de buurt van de robot als de klok of het schema wordt ingesteld.

Instellen klok

Gebruik de toetsen      en    om de 
gewenste tijden te selecteren, en
gebruik de       en       toetsen om te 
wisselen tussen uren en minuten.      

Toets        op de afstandsbediening
om de klok in te stellen, het uur
“hours” selectie zal knipperen op 
het display. 

Toets        om de instellingen op te slaan.
Als Jannie een piep geeft is 
de opdracht aan gekomen.  



Instellen schoonmaak schema

Toets        op de aftsandsbediening voor 
ongeveer 4 seconden. De robot zal piepen
om aan te geven dat het schema 
verwijderd is.  

Toets        op de afstandsbediening
om het schema in te stellen, het uur
“hours” selectie zal knipperen op 
het display. 

Gebruik de toetsen      en    om de 
gewenste tijden te selecteren, en
gebruik de       en       toetsen om te 
wisselen tussen uren en minuten.      

Toets        om de instellingen op te slaan.
Als Jannie een piep geeft is 
de opdracht aan gekomen.  

Verwijderen schoonmaak schema



4 Regulier onderhoud
Om Jannie in goede conditie te houden dient u het volgende onderhoud te plegen. Zodra u merkt dat de robot minder vuil opneemt, 
leeg de stofbak, maak het filter, de borstels en de lucht inlaat schoon.

Onderdeel                                                      Eens in de;                                                  Vervangen eens in de;

Stofbakje                                                        Na ieder gebruik                                         --

Filter                                                               Eens per week (2x in dien er                      Elke 2 maanden
                                                                       huisdieren zijn)

Watertank                                                       Na ieder gebruik                                         --

Schoonmaak doek          Na ieder gebruik                                         Elke 2-4 maanden

Voorwiel

Anti-val sensoren         Eens per maand           --
Oplaadcontacten
Anti-bots senosoren

Zij borstels                                                      Eens per week (2x in dien er                      Elke 6-12 maanden
Hoofdborstel                                                   huisdieren zijn)          

                                                 



4.1 Leeg maken stofbak 4.2 Schoonmaken filters
Druk de knop in aan de achterzijde van de stofbak
om deze te verwijderen.

Open de stofbak.

Open het klepje en verwijderen het filter door aan
het witte flapje te trekken.

Schud het filter leeg, door tegen de afvalemmer aan te tikken.



4.3 Schoonmaken van de Zij Borstels

Verwijder de borstel

Maak de zij borstel en de bevestiging schoon

4.4 Schoonmaken anti-val sensoren en 
oplaadcontacten:

Veeg de anti-val sensoren schoon met een droge doek

Veeg de oplaadcontacten schoon op de robot 
en op het oplaadstation Zorg dat de stekker uit het 
stopcontact is. Gebruik hiervoor een droge doek.



4.5 Schoonmaken van de 
      Anti-bots sensoren

4.6 Schoonmaken van de hoofdborstel 

Veeg met een schone droge doek de voorzijde 
van de robot schoon. Spuit geen schoonmaak 
middel direct op de sensoren. 

Gebruik een kleine schroevendraaier om de schroefjes
van het frame los te maken. Verwijder het frame. 

Verwijder de hoofdborstel. Maak deze schoon 
van haren en vuil. Maak de asjes aan beide 
zijde schoon.

Maak de luchtinlaat vrij/schoon.

Monteer de hoofdborstel en het frame
weer zoals deze zat voor het schoonmaken



4.7 Accu/Batterij en oplaad informatie 

Batterij opladen

Batterij opslaan/bewaren

Batterij verwijderen 
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

Om de batterij levensduur te verlengen dient u de robot opgeladen te houden en deze op het oplaadstation 

te plaatsen wanneer deze niet gebruikt wordt.

Als de robot voor langere tijd niet word gebruikt verwijder dan de batterij uit de robot en bewaar deze op een 

droge en koele plek.

Batterij vervangen
Als u de batterij wilt vervangen kunt u contact op nemen met info@zoefrobot.nl of bestellen op; www.zoefrobot.nl



Volg onderstaande instructies om de batterij te 
verwijderen of opnieuw te plaatsen.

Batterij vervangen

Verwijder de schroeven van het batterij klepje aan
de onderzijde van de robot om het klepje en de 
batterij te verwijderen.

Monteer de battterij met de flapjes aan de bovenzijde.

Monteer het batterij klepje met de twee schroeven.
Verzeker u ervan dat de zij borstels niet klem komen
te zitten onder het klepje.



LED                                                Geluid                            Mogelijke oorzaak                      Wat te doen                       

                                              Piept 1 maal          Voorste zwenkwiel zit vast               Maak de zwenkwiel schoon en 
                                  toets de aan/uit knop om te starten.
Brand Rood                           Piept 2 maal      De zijborstel zit vast                   Maak de zij borstel schoon en
         toets de aan/uit knop om te starten
                                              Piept 3 maal        De robot ventilator/inlaat zit  Verwijder en leeg de stofbak. Maak het 
     vast of het filter is verstopt/vol.   filter schoon en tik voorzichtig op de robot
         om resten vuil eruit te laten vallen.
   Piept 4 maal De hoofdborstel kan niet draaien Verwijder en maak de hoofdborstel schoon.

   Piept 2 maal De robot zit vast   Als de robot vast zit, bevrijd haar en start de 
         robot op een andere plek. Maak de zijwielen 
         vrij van haren . Druk de wielen in en uit en
Knippert Rood        check of de wielen vrij kunnen draaien.

   Piept 3 maal De anti-val senoren zijn vies.  Als de robot vastzit of bijvoorbeeld op een 
     De robotzit vast op een donkere  donkere ondergrond, verplaats deze naar
     ondergrond   een andere plek en start opnieuw. Anders
         maak de ani-val sensoren schoon   

Problemen oplossen
De robot zal u op problemen attenderen doormiddel van een geluid met twee tonen. De indicator        zal tevens
rood knipperen. Kijk in de tabel hieronder voor de mogelijke oplossing. Als het probleem hiermee
niet opgelost is kunt u contact opnemen met onze servicedienst. 
Resetten (Terug naar fabrieks instellingen)
Voor sommige fouten kan resetten van de robot het probleem oplossen. Om te resetten, toets de aan/uit knop 
zodra er een toon hoorbaar is de robot succesvol gereset. 



LED                                                Geluid                            Mogelijke oorzaak                      Wat te doen                       

                                              Piept 1 maal          Voorste zwenkwiel zit vast               Maak de zwenkwiel schoon en 
                                  toets de aan/uit knop om te starten.
Brand Rood                           Piept 2 maal      De zijborstel zit vast                   Maak de zij borstel schoon en
         toets de aan/uit knop om te starten
                                              Piept 3 maal        De robot ventilator/inlaat zit  Verwijder en leeg de stofbak. Maak het 
     vast of het filter is verstopt/vol.   filter schoon en tik voorzichtig op de robot
         om resten vuil eruit te laten vallen.
   Piept 4 maal De hoofdborstel kan niet draaien Verwijder en maak de hoofdborstel schoon.

   Piept 2 maal De robot zit vast   Als de robot vast zit, bevrijd haar en start de 
         robot op een andere plek. Maak de zijwielen 
         vrij van haren . Druk de wielen in en uit en
Knippert Rood        check of de wielen vrij kunnen draaien.

   Piept 3 maal De anti-val senoren zijn vies.  Als de robot vastzit of bijvoorbeeld op een 
     De robotzit vast op een donkere  donkere ondergrond, verplaats deze naar
     ondergrond   een andere plek en start opnieuw. Anders
         maak de ani-val sensoren schoon   

LED                                                Geluid                            Mogelijke oorzaak                      Wat te doen                       

                                                         Robot kan niet naar haar  Zorg ervoor dat er geen obstakels voor
Knippert Rood  Piept 4 maal oplaadstation of start positie.              het oplaadstation of de start plek staan.
         Maak de oplaadcontacten van het 
         oplaadstation en de robot schoon.

De robot wilt niet    De linker en rechter borstel zijn Controleer of de zij borstels op de juiste
op het oplaadstation                   omgedraaid.   positie zitten en verander dit indien nodig.


