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NEDERLANDS

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN / VOORZORGSMAATREGELEN
Lees alle instructies in deze handleiding aandachtig voordat u dit doet Start het apparaat op.
OPGELET
•
Bevestig de veiligheidskabel aan een geschikte binnenste beugel of een van de volgende
geschikte plaats voordat u het apparaat gebruikt.
•
Controleer het veiligheidstouw op beschadiging en de knoop stevig vast voordat u het
apparaat gebruikt.
•
Breng een beveiligings- of waarschuwingsgebied onder ramen of deuren zonder balkon
tot stand.
•
Zorg dat het product voor gebruik volledig is opgeladen (groen licht)
•
Niet gebruiken op regenachtige of vochtige dagen.
•
Schakel de schakelaar van de machine in voordat u deze op het raam plaatst.
•
Controleer of het product in het venster zit.
•
Houd het apparaat met de hand vast voordat u het apparaat uitschakelt.
•
Gebruik het apparaat niet op vensters zonder frames.
•
Zorg ervoor dat de reinigingsring goed op de robot zit om lekkage te voorkomen.
•
Verwijder elk element uit het venster. Niet gebruiken op gebroken of gebarsten glas. De
ramen met coating kan enigszins worden bekrast tijdens het proces als gevolg van de
vuildeeltjes in het glas.
•
Houd haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van andere hol of bewegend deel.
•
Niet gebruiken in gebieden met ontvlambare vloeistoffen of gassen.
•
Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar oud. Dit apparaat
kan worden gebruikt voor kinderen van 8 jaar en ouder dan 8 jaar als ze voortdurend
onder toezicht staan.
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met fysieke, sensorische of psychische
aandoeningen of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies
hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen
de risico’s.
•
Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
•
Reiniging en onderhoud van de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
•
Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik door middel van een externe timer of een
extern afstandsbedieningssysteem.

4

CONGA WINROBOT 870

NEDERLANDS

2. PRESENTATIE VAN HET PRODUCT
De Conga WinRobot 870 is een glazenwasser met een vacuümmotor op de zich zelfstandig aan
het reinigingsoppervlak op ramen houden. Een UPS-systeem (Uninterruptible power supply)
voorkomt dat het apparaat uit het raam valt. Ook in geval van stroomuitval is de veiligheid
gegarandeerd. De Conga WinRobot heeft er twee Speciaal ontwikkelde reinigingswielen, het
glasoppervlak of het te reinigen venster en zelfs om wanden optimaal schoon te maken. De
niet-pluizende microvezeldoeken zijn eenvoudig en bij uitstek geschikt voor het reinigen van
glazen oppervlakken. De Conga WinRobot 870 maakt gebruik van speciale AI (Artificial Intelligence) -technologie om de ideale route te creëren om raamkozijnen te berekenen, waardoor
een compleet en efficiënt verloop verzekerd is Om ervoor te zorgen dat uw vensters worden
schoongemaakt. Daarnaast is er een handmatige modus en een afstandsbediening voor handmatige bediening van het apparaat.
WAARSCHUWING: voor uw veiligheid moet de robot altijd zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Als het de stroom wordt onderbroken, de robot blijft op dezelfde plaats aan het raam
bevestigd dankzij je batterij. In dat geval moet u de robot zo snel mogelijk uit het venster verwijderen. De robot zal niet werken als hij niet op het netwerk is aangesloten.

PRODUCTEN EN ACCESSOIRES
•
Conga WinRobot 870
•
Reinigingsdoeken x 12
•
Veiligheidstouw x 1
•
Afstandsbediening x 1
•
Wisselstroomadapter x1
•
Verlenging x 1
•
Lithium Ion-antivalaccu (inbegrepen in
het hoofdgedeelte) x 1
•
Instructiehandleiding
KENMERKEN VAN HET PRODUCT
•
Robotstofzuiger slimme glasreiniger.
•
AI-technologie: berekent en voert de ideale reinigingsroute uit.
•
Extrapower Suction Pro: blijft alleen aan het glas bevestigd.
•
3 reinigingsmodi: om het venster vanaf elk punt te reinigen.
•
Geschikt voor glas van elke dikte, tegels, gladde oppervlakken en ramen
•
Cecotec-beveiligingssysteem: 3 valbeveiligingssystemen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het stopt automatisch wanneer het reinigen is voltooid.
Bevat 12 microfiber-moppen van hoge kwaliteit
Veiligheidskoord met hoge sterkte (150 kg).
Tafelreinigingsmodus
Reinigingssnelheid 4 min / m2.
Afstandsbediening met handmatige bediening.
Energieverbruik van 80W.
Ingangsspanning 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz.
Lithium Ion anti-fall batterij met 500m Ah en 14.8 V.
Oplaadtijd van 1,5 uur.
Afmetingen: 28x14x12 cm. Gewichten (N.W / G.W) 0,95 kg / 1,4 kg).

PRODUCT WERKING
1.
Ontvanger voor externe signalen
2. Ventilator
3. Aan / uit-knop
4. Gelijkstroominvoer
5. Koppel gat voor het veiligheidstouw
6. Lichtsignalen
7.
Bel / luidspreker
8. Gemakkelijk grip handvat
De Conga WinRobot moet zijn aangesloten voor gebruik, met de netsnoeren en het lichtnet..
Hoe het product bij het raam te gebruiken
•
Schakel de schakelaar in en controleer of de ventilator werkt.
•
Plaats het apparaat bij het raam, op 10 cm van het frame.
•
Controleer of het apparaat aan het venster voldoet voordat het wordt losgelaten.
Hoe het product uit het venster te verwijderen
•
Druk op de knop Pauze op de afstandsbediening.
•
Terwijl de stofzuiger loopt, houdt u het veiligheidskoord met één hand vast en neemt u de
product van het venster met de andere.
•
Zet de schakelaar off in een veilige plek.
Veiligheidstouw
•
Controleer voor gebruik of het veiligheidstouw beschadigd is of de knoop los zit.
•
Bevestig het veiligheidstouw en knoop het vast aan een element in uw huis voordat u het
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product gebruikt.
Uninterruptible power supply (UPS)
•
De robot moet altijd op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
•
Het UPS-systeem start automatisch als de robot geen elektriciteit ontvangt. Het heeft
een systeemduur van 30 minuten.
•
Zonder elektriciteit stopt het product automatisch, geeft een alarm af en schakelt een
knipperend rood licht in. De gebruiker moet de robot zo snel mogelijk uit het venster
verwijderen.
•
De gebruiker kan het product herstellen als je het veiligheidskoord trek onder een hoek
dicht bij het raam om te voorkomen dat het valt.
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen (groen licht) voor gebruik
•
Schakel de schakelaar van de robot uit en verbind hem met het netwerk. Het oranje lampje
geeft aan dat het wordt opgeladen.
•
Het groene lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.
Tafel reinigingsmodus
•
Plaats het apparaat op de tafel en selecteer de automatische reinigingsmodus voor tafels.
Waarschuwing:
•
Gebruik de robot niet in frameloze ramen voor uw veiligheid.
•
Zorg ervoor dat de reinigingsring correct op het reinigingswiel is geplaatst om mogelijke lekkage te
voorkomen.
•
Gebruik het niet op regenachtige of natte dagen voor uw veiligheid.
•
Maak een veiligheids- of waarschuwingsgebied onder ramen of deuren zonder balkon.
LED SIGNALEN
De robotstofzuiger heeft 3 indicatielampjes, elk met een different
functie:
· Licht 1 bevindt zich aan de linkerkant en toont de staat van de batterij. Als de robot is met de onvolledige of volledige batterij, is het
rode lampje 1 solide. Wanneer de robot volledig is opgeladen, wordt het licht blauw.
· Licht 2 is in het midden, het geeft aan wanneer de robot begint schoon te maken. Dit lampje
gaat branden wanneer de robot al aan het raam is bevestigd en een reinigingsmodus start.
Wanneer de robot schoonmaakt, is het licht blauw en knippert het.
· Light 3 bevindt zich aan de rechterkant, dat aangaat wanneer de robot in de stop / pauze-modus staat. Dit lampje gaat branden wanneer de robot zonder reinigingsmodus op het raam

CONGA WINROBOT 870

7

NEDERLANDS
wordt aangesloten wanneer de robot is gepauzeerd / gestopt of wanneer het reinigen stopt
en stopt. Het lampje dat gaat branden is rood en knippert.
VOORBELDEN:
1. Robot met onvolledige lading (rood licht 1 vast)
2. Robot met volledige lading (blauw licht 1 vast)
3. Robot met onvolledige in de pauzeer/stopmodus (rood licht 1 vast en rood licht 3 knipperend).
4. Robot met volledige lading in de pauzeer/stopmodus (blauw licht 1 vast en rood licht 3
knipperend).
5. Robot met onvolledige lading tijudens het reinigen (rood licht 1 vast en blauw licht 2 knipperend).
6. Robot met volledige lading tijudens het reinigen (blauw licht 1 vast en blauw licht 2 knipperend).
1

2

3

4

5

6

Reinigingstips
•
Stap I: Gebruik schone, droge doeken om stof en vuil uit het venster te verwijderen.
•
Stap II: verander de vodden wanneer ze vies zijn. Spuit het onderwiel in met een beetje
reinigingsmiddel (1 of 2 keer) en houd het bovenste wiel droog. Bevochtig de doek niet
te veel; als dit gebeurt, kan de robot niet correct bewegen. Reinig vervolgens het venster
opnieuw.
Hoe te gebruiken
•
Stap I: sluit de robot aan op het elektriciteitsnet en haak het veiligheidskoord vast. Zorg
ervoor dat de batterij is opgeladen.
•
Stap II: plaats de microfiber-moppen op de reinigingswielen.
•
Stap III: zet de robot aan en plaats hem in het venster.
•
Stap IV: kies de gewenste reinigingsmodus met de afstandsbediening.
•
Stap V: wanneer de robot klaar is met schoonmaken en stopt, pakt u hem bij de handgreep
vast, zet u de schakelaar uit en verwijdert u deze uit het venster.
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3. AFSTANDSBEDIENING
Boven

Start/Pause

Onder

Auto Boven en onder

Links

Auto naar links en onder

Rechts

Auto rechts en onder

Stop

Maak het venster twee keer schoon

De robot kan worden bediend met afstandsbediening vanaf de
voor- en achterkant.

Auto Boven en onder

Auto naar links en onder

Auto rechts en onder

* Verwijder de isolator van de onderkant van de afstandsbediening
vóór gebruik. Als u de batterijen moet vervangen, schuift u het
batterijklepje
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4. VOEDINGSADAPTER
1.
2.
3.
4.
5.

voedingsadapter
DC-verlengkabel
DC-connector
L - stekker
DC-stekker

1
3

4
5

2

5. VEELGESTELDE VRAGEN
V 1:
A:
1.
2.
3.
4.

5.

Conga WinRobot 870 gaat niet aan en geeft een waarschuwing.
De wrijvingsfactor van het product is niet correct.
Controleer of de doeken te vuil zijn.
Kleefstoffen en glasfolies kunnen ook de wrijvingsfactor beïnvloeden.
Als een venster vaak wordt schoongemaakt, zal het oppervlak glad worden.
Het oppervlak van het venster zal glad worden als het meerdere keren wordt gereinigd
in een omgeving met een lage luchtvochtigheid, zoals het geval is met kamers met airconditioning
Bij het aanzetten, druk op
,
of
en plaats de robot 10 cm van het raamkozijn.

V 2: Conga WinRobot 870 slipt en kan het bovenste raamkozijn niet detecteren in de modus
“Automatisch omhoog en omlaag” (
).
A: Druk de knop
en kiez de mode
of
.
V 3: Conga WinRobot 870 kan niet de hele venster schoonmaken.
A: Druk
of
om door te gaan met schoonmaken.
V 4: Conga WinRobot 870 slipt en kan het bovenste raamkozijn niet detecteren.
A: De wrijvingsfactor is te laag.
1.
De oorzaak van het probleem kan raamstickers zijn.
2. Reinigingsdoeken zijn mogelijk te nat.
3. Als een venster vaak wordt schoongemaakt, zal het oppervlak glad worden.
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4.

Het oppervlak van het venster zal glad worden als het meerdere keren wordt gereinigd in
een omgeving met een lage luchtvochtigheid, zoals kamers met airconditioning.
5. Bij het aanzetten, druk op
,
of
en plaats de robot 10 cm van het raamkozijn
V 5: Conga WinRobot 870 het beweegt niet soepel of beweegt onregelmatig.
A:
1.
Het schoonmaakdoekje is te vuil. Alsjeblieft, verander het.
2. Het oppervlak van het venster heeft gebieden met verschillende wrijvingsfactoren
vanwege kleefstoffen of glasfolie. Gebruik het product alleen in een gebied.
3. De schroef van het wisserwiel kan los zitten en moet worden vastgedraaid.
V 6: Als u klaar bent met het reinigen, zijn er cirkelvormige markeringen op het oppervlak van
het venster.
A: Het schoonmaakdoekje is te vuil. Alsjeblieft, verander het.
V 7: Wat moet ik doen als de Conga WinRobot 870 zonder stroom op een hoge plaats stopt, met
een knipperend rood lampje en een alarmsignaal?
A:
1.
Herstel uw Conga WinRobot 870 met het veiligheidstouw. Trek voorzichtig aan het veiligheidstouw onder een hoek dicht bij het raam om te voorkomen dat het valt.
2. Zet de schakelaar uit.
3. Controleer of de elektrische verbinding mislukt of dat er een gebroken draad is.
V 8: Wat moet ik doen als Conga WinRobot 870 onregelmatig stopt en een knipperend rood
licht zonder alarm laat branden?
A:
1.
Verplaats uw Conga WinRobot 870 naar een veilige plek met de afstandsbediening of haal
hem op met het veiligheidstouw. Trek voorzichtig aan het veiligheidstouw onder een hoek
dicht bij het raam om te voorkomen dat het valt.
2. Zet de schakelaar uit.
3. Controleer als er lucht lekkage veroorzaakt door gaten of onregelmatigheden in de
raamkozijnen.
V 9: Conga WinRobot 870 stopt niet automatisch onderaan het venster.
A: Druk de knop
om de robot te stoppen.
V 10: Kan ik de robot gebruiken zonder hem op het elektriciteitsnet aan te sluiten?
A: Nee, de robot moet worden aangesloten om te werken en schoon te maken. De batterij behoort tot een beveiligingssysteem zodat de robot niet valt als er een stroomstoring optreedt.
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VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER DE ADAPTER / BATTERIJ
•
Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product wordt geleverd. Het gebruik van
andere soorten adapters kan storingen en / of schade veroorzaken.
•
Gebruik stopcontacten in goede staat en geen zware voorwerpen op de adapter of het
netsnoer.
•
Zorg ervoor dat de adapter goed ventileert wanneer u hem gebruikt. Dek het niet af met
voorwerpen die de koeling ervan kunnen verminderen.
•
Gebruik de adapter niet in vochtige omgevingen of gebruik deze niet met natte handen.
•
Steek de adapter in een geschikt stopcontact. De spanning vereisten kun je vinden in de
voedingsadapter.
•
Gebruik geen beschadigde of kapotte adapters, netsnoeren of stekkers.
•
Probeer de adapter niet te demonteren. Er zitten geen bruikbare onderdelen in. Vervang
de gehele eenheid als deze is beschadigd of aan een hoge luchtvochtigheid is gesteld.
Raadpleeg de dealer van uw Conga WinRobot 870 voor hulp en onderhoud.
•
Een onjuist gebruikte batterij kan vlam vatten of brandwonden veroorzaken. Demonteer
de kortsluiting niet als het heet is heet meer dan 60 oC.
•
Als u het product wilt weggooien, breng het dan naar een elektrisch of elektronisch
afvalverwerkingscentrum.

6. BEVEILIGINGSINFORMATIE
•
•

Houd de veiligheids en bedieningsinstructies bij de hand voor toekomstig gebruik.
Volg alle instructies voor gebruik en bediening.

•

Stel uw robot niet aan regen of extreme vochtigheid. Houd het uit de buurt van vloeistoffen
(dranken, kranen, enz.).
Stel het product niet aan direct zonlicht of intense bronnen van licht of warmte (radiatoren,
kachels, fornuizen, enz.).
Plaats het product niet in de buurt van sterke magnetische velden.
Houd het product en de accessoires uit de buurt van kinderen.
Werktemperatuur: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F).
Opslagtemperatuur: -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F).

•
•
•
•
•

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productafmetingen

295x148x120 (hoog x breed x laag)

Gewicht van het product

930 g

Totaal gewicht van de doos

2.05 kg
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Ingangsspanning

100~240 VCA, 50Hz/60 Hz

uitgangsadapter

24V/3.75 A

Vermogen

80 W

AC kabel lengte

1.0m

DC-kabel lengte

4.0m

Lengte van het veiligheidskoord

4.5m

Baterij

4xLi-Po, 3.7 V

Lengte van de batterij werkt

30 minuten

Levensduur van de batterij

2 jaar

Reinigingssnelheid

4min/m² (tweemaal schoonmaken)

Maximale schoonmaakoppervlakte

Hoogte: 6 m Breedte: 5 m

BEPERKTE GARANTIE
Als u defecten ziet in uw glazenwasser Conga WinRobot 870, vanwege materialen defect,
kwaliteit of prestaties, binnen de garantieperiode vanaf de datum van aankoop of levering,
neem contact met uw distributeur of officiële technische assistentie.
UIT GARANTIE
•
Normale slijtage door gebruik (bijv. Vodden, veiligheidstouw, enz.).
•
Vermindering van de ontladingstijd van de batterij als gevolg van het gebruik of de
veroudering van de batterij.
•
Schade veroorzaakt door het niet-aanbevolen gebruik van uw Conga WinRobot 870, de
overeenkomst met de instructies.
•
Schade veroorzaakt door het gebruik van de Conga WinRobot 870 glasreinigingsrobot
voor doeleinden die afwijken van normaal huishoudelijk gebruik.
•
Schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen en accessoires die niet zijn gespecificeerd en deze instructies.
•
Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik van het product.
ECOLOGIE EN RECYCLING
De Europese Richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) bepaalt dat apparaten niet mogen worden gerecycleerd met de rest
van het stedelijk afval. Deze apparaten moeten apart worden weggegooid om het terugwinnen en recyclen van materialen te optimaliseren en op deze manier de impact die ze kunnen
hebben op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het doorgekruiste container
symbool herinnert aan uw verplichting om dit product op de juiste manier weg te gooien. Als het
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product in kwestie een batterij heeft voor zijn elektrische autonomie, moet het worden verwijderd voordat het wordt weggegooid en afzonderlijk wordt behandeld als een afval van een andere categorie. Voor gedetailleerde informatie over de meest geschikte manier om uw apparaten
en / of de bijbehorende batterijen weg te gooien, moet de consument contact opnemen met de
plaatselijke autoriteiten.

8. KLANTENSERVICE EN GARANTIE
Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop, zolang de inkoopfactuur
wordt bewaard en verzonden, het product in perfecte fysieke staat is en correct wordt gebruikt
zoals aangegeven in deze handleiding.
De garantie dekt niet:
•
Als het product buiten zijn capaciteit of bruikbaarheid is gebruikt, mishandeld, geslagen,
gesteld aan vocht, ondergedompeld in een of andere vloeistof of bijtende stof, evenals elke
andere fout die aan de consument te wijten is.
•
Als het product is gedemonteerd, aangepast of gerepareerd door personen die niet zijn
geautoriseerd door de officiële Cecotec SAT.
•
Als de incidentie is veroorzaakt door normale slijtage van de onderdelen als gevolg van gebruik. De garantieservice dekt alle fabricagefouten gedurende 2 jaar op basis van de huidige
wetgeving, met uitzondering van verbruiksartikelen. In geval van misbruik door de gebruiker is de garantieservice niet verantwoordelijk voor de reparatie.
Als u op enig moment een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op
met de officiële Cecotec Technical Assistance Service via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.
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