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HURTIGERE  
Jeg er hurtigere, fordi jeg arbejder uafbrudt i 270 minutter. Efter genopladning 
er  eg klar igen til næste rengøringsrunde. 
 
 
RENERE 
Jeg fortsætter, selvom du programmerede mig, for jeg kan programmere mig 
selv til den bedst mulige rengøring. Eller jeg kan følge dine instrukser. 
 
 
GRØNNERE 
Jeg er forprogrammeret til at udføre støvsugningen så præcist og effektivt som 
muligt. Al min energi bliver brugt på rengøring... intet går til spilde. Mens jeg 
bruger 50 W på en time, bruger flere alternative maskiner 1000 W 
 
SIKRERE 
Ingen kabler betyder mindre fare for faldulykker. Kan endda bruges natten over 
i mørke områder uden problemer. 
 
 
BEDRE FOR ALLE 
Du kan udføre andre opgaver i mellemtiden. Du har det trænede menneskelige 
overblik, der sørger for perfektion. Du kan fokusere på detaljerne.  
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Forord 
Tak fordi du valgte co-botic™ 1700, enheden designet til hurtig, autonom rengøring 
på små områder.  
 
Co-botic 1700 er nem at bruge, når du følger anvisningerne. Læs venligst brugermanualen 
omhyggeligt. Bliv fortrolig med de korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedurer. Opbevar 
manualen et sikkert sted. Manualen er vigtig for brugen af co-botic 1700 og skal gives videre 
til en eventuel ny ejer ved videresalg eller bytte. Alle co-botic 1700 har et unikt serienummer, 
der fremgår på undersiden af hovedenheden. Din i-partner skal bruge dette nummer, når du 
bestiller dele. 
 
Når der i denne manual henvises til "producenten", henvises der til: Future Cleaning 
Technologies B.V., et selskab tilknyttet i-team Professional i Eindhoven, Holland. Når 
der i denne manual henvises til "partneren", henvises der til din lokale servicepartner 
inden for videresalg af og support til i-team-produkter. 

Formålet med brugermanualen 
Formålet med brugermanualen er at give brugeren oplysninger om brugen af co-botic 1700, 
så co-botic 1700 bruges korrekt, effektivt og sikkert i løbet af hele dens levetid – selv ved et 
rimeligt og forudsigeligt omfang af forkert brug. 
 
Brugermanualen indeholder anvisninger om: 
 
• brugerens personlige sikkerhed; 
• tilsigtet og utilsigtet brug af co-botic 1700; 
• anvisninger til daglig brug; 
• vedligeholdelsesanvisninger; 
• opbevaringsforhold; 
• bortskaffelse af co-botic 1700. 

Disse anvisninger skal medtænkes for at undgå risici, der kan føre til fysiske og/eller 
materielle skader. 

Målgruppe 
Denne brugermanual er rettet mod co-botic 1700-brugere og deres vejledere samt partnere 
og importører. 

co-botic 1700 brugere 

Co-botic 1700 må kun betjenes af en person, der har læst og forstået anvisningerne 
i denne manual korrekt, eller som er uddannet af en erfaren bruger, der har læst og 
forstået anvisningerne i denne manual. 
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Læsevejledning 
Følgende symboler og udtryk bruges i denne manual for at gøre læseren opmærksom 
på sikkerhedsforhold og vigtige oplysninger: 
 
Symbol Udtryk Forklaring 

 

ADVARSEL Angiver en farlig situation, som, hvis 
sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til 
kvæstelser af brugeren eller tilskuere, let og/eller 
moderat beskadigelse af produktet eller miljøet. 

 

FORSIGTIG Angiver en farlig situation, som, hvis 
sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre 
til let og/eller moderat beskadigelse af produktet 
eller miljøet. 

 

BATTERIER Angiver en batteridrevet maskine. Batterierne skal 
oplades i henhold til anvisningerne i den separate 
brugermanual til klasse 1-batteriopladere. Batterier 
skal bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning 
og de gældende regler i dit område. 

 

VÆR OPMÆRKSOM Angiver et ansvarsforhold, hvor producenten eller 
dens partnere og tilknyttede selskaber ikke kan 
holdes ansvarlige for skader forårsaget af 
manglende overholdelse. 

 
  



 

 

 
6 

Indhold 

Forord .........................................................................................................................................................................................4 

Formålet med brugermanualen ..........................................................................................................................................4 

Målgruppe .................................................................................................................................................................................4 

co-botic 1700 brugere ..........................................................................................................................................................4 

Læsevejledning ........................................................................................................................................................................5 

1 Introduktion .....................................................................................................................................................................8 

1.1 Tilsigtet anvendelse af produktet ...................................................................................................................8 

1.2 Ikke-beregnet brug af produktet ....................................................................................................................8 

1.3 Levetid ....................................................................................................................................................................8 

1.4 Ændringer..............................................................................................................................................................8 

1.5 Specifikationer ......................................................................................................................................................9 

1.6 Garanti ....................................................................................................................................................................9 

1.7 Identifikation..........................................................................................................................................................9 

2 Beskrivelse.................................................................................................................................................................... 10 

2.1 Knapper og sensorer ....................................................................................................................................... 11 

3 Sikkerhed ...................................................................................................................................................................... 11 

3.1 Batteri ................................................................................................................................................................... 12 
Generelle forholdsregler ........................................................................................................................................... 12 
Sundhedsfarer ............................................................................................................................................................. 12 

4 Transport og opbevaring  ......................................................................................................................................... 13 

5 Samling og installation.............................................................................................................................................. 13 

5.1 Installation .......................................................................................................................................................... 13 

5.2 Installer opladningsbasen (standard)......................................................................................................... 13 

6 Brug ................................................................................................................................................................................ 14 

6.1 Brug af co-botic™ 1700 uden en app ....................................................................................................... 15 

6.2 Brug af co-botic 1700 med en app ............................................................................................................ 15 

6.3 Registrering og login ....................................................................................................................................... 15 

6.4 Tilslutning af co-botic™ 1700 til  netværket og appen......................................................................... 16 

6.5 Opsætning af din organisation..................................................................................................................... 18 

6.6 Deling af co-botic 1700 med flere brugere.............................................................................................. 18 

6.7 Kortlægning og ruter ....................................................................................................................................... 19 



 

 

 
7 

6.8 Oprettelse af lokaler, no-go-zoner og rengøringstilstande................................................................. 20 

6.9 Brug af rengøringsknapperne ...................................................................................................................... 22 

6.10 Andre funktioner............................................................................................................................................... 22 

7 Vedligeholdelse........................................................................................................................................................... 24 

7.1 Rengøring ........................................................................................................................................................... 24 

7.2 Beskadigede eller slidte dele ........................................................................................................................ 24 

7.3 Vedligeholdelseshyppighed.......................................................................................................................... 24 

7.4 Opbevaring ......................................................................................................................................................... 24 

8 Fejlfinding ..................................................................................................................................................................... 25 

9 Brugsafslutning og bortskaffelse .......................................................................................................................... 26 

10 Specifikationer og CE ........................................................................................................................................... 26 

  



 

 

 
8 

1 Introduktion 
Co-botic™ 1700 er en nem og sikker enhed at bruge. Denne manual hjælper dig med 
at komme godt i gang og forklarer drifts- og vedligeholdelsesprocedurerne. 
 
Batteriet bør være fuldt opladet inden brug. Du kan gøre dette ved at placere enheden på 
dens opladningsstation. Henvend dig til din i-partner for at få flere oplysninger om opladere. 
 
Denne manual er beregnet til personer, der arbejder med co-botic 1700 og udfører 
vedligeholdelse på daglig basis. Hele manualen skal læses før brug. Denne manual 
indeholder oplysninger om den korrekte anvendelsesmetode, sikkerhedsforanstaltninger, 
vedligeholdelse og transport. 
 
i-team forbedrer løbende alle sine produkter baseret på brugernes oplevelser og feedback. 
Eventuelle afvigelser mellem teksterne og/eller billederne fra manualen og dit produkt kan 
derfor opstå på grund af en forskel i model eller fra mulige ændringer på grund af kontinuerlig 
udvikling og innovation. 
 

1.1 Tilsigtet anvendelse af produktet 
Co-botic 1700 er specielt udviklet til at støvsuge små områder i kommercielle miljøer. 
For eksempel: På hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker og kontorer. Den er 
kun beregnet til brug indendørs og i et tørt miljø. 
 

1.2 Ikke-beregnet brug af produktet 

 

ADVARSEL 
Ikke-beregnet brug kan have konsekvenser for brugerens og eventuelle tilskueres 
sikkerhed og får garantien på produktet til at bortfalde. 

 
 

1.3 Levetid 
For at give co-botic 1700 længere levetid skal du efter hver brug rengøre den og kontrollere, 
om den er beskadiget. 
 

1.4 Ændringer 
Det er ikke tilladt at foretage ændringer af co-botic 1700s design uden forudgående dialog 
med og tilladelse fra producenten. Dette påvirker garantien. Se afsnit 1.6. 
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1.5 Specifikationer 
 
Model: Co-botic 1700™ 

(basic) 
Enhedsstørrelse 
(L x B x H): 

350 x 350 x 98 mm 

Vægt (ekskl. batteri): Ikke relevant 
Vægt (inkl. batteri): 3,4 kg 
Strømkilde: 220V dockingstation 
Batterispecifikation 
for i-power x: 

Ikke relevant 

Driftstid for batteri: 270 minutter 
Opladertype: Docking 
USB-C-opladningstid 
(5 V 2 A): 

≈ 240 minutter 

i-charge 5-tid: Ikke relevant 
i-charge 7-tid: Ikke relevant 

 

1.6 Garanti 
Co-botic 1700 bør kun bruges som beregnet og beskrevet i denne vejledning. Brug af 
co- botic 1700 på anden måde annullerer producentens garanti. Garantiperioden er 1 år. 
 

1.7 Identifikation 
Alle co-botic 1700 har et unikt serienummer, der fremgår på undersiden af hovedenheden. 
Din i-team-partner skal bruge dette nummer, når du bestiller dele. 
 
Forklaring typeskilt: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
Produkttype: co-botic 1700 
Produktmodel: Specifikt for 
co- botic 1700-versionen 
Serienummer: Nødvendig 
for garantikrav 
Opladningsbase model: Hvilke 
baser fungerer for din model 
 
 
Importør: 
i-team Professional 
Hoppenkuil 27 b  
5626 DD Eindhoven 
Holland 
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2 Beskrivelse 
Co-botic™ 1700 består af: 

 

 

Figur 2 

 

1. Hovedmaskine 
2. Støvbeholder 
3. Støvfilter 
4. Rengøringsværktøj 
5. Ekstra sidebørster 
6. Fjernbetjening 
7. Batterier 
8. Opladningsbase 
9. Strømkabel 
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2.1 Knapper og sensorer 
 

 
Figur 3 
 
 

3 Sikkerhed 
Sikkerhed kommer i første række. Derfor skal du tage dig tid til at læse og forstå disse 
sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan medføre skade eller annullere producentens garanti. 
 

 

ADVARSEL 
STOP BRUGEN ØJEBLIKKELIGT, hvis co-botic 1700 ikke fungerer korrekt eller 
laver en usædvanlig lyd. Efterse og vedligehold co-botic 1700, før du fortsætter 
med at bruge den. 

 

 

ADVARSEL 
BRUG IKKE co-botic 1700 på fugtige eller våde overflader. Dette vil beskadige 
co-botic 1700 og er farligt for brugeren. Skader forårsaget af brug på en våd 
overflade er ikke omfattet af garantien. 
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3.1 Batteri 
Generelle forholdsregler 

 

FORSIGTIG 
• Må ikke bruges i omgivelser, hvor temperaturen er over 40°C eller under 0°C 
• Må ikke bruges i omgivelser med flydende eller tyktflydende stoffer 
• Lad ikke børn eller andre ukvalificerede personer bruge enheden 
• Hold kropsdele væk fra maskinens sugeindtag, når den er i brug 
• Brug den ikke til at fjerne brændende genstande (såsom tændte cigaretter) 
• Brug den ikke til at opsuge hårde eller skarpe genstande 

(såsom glas, stål, søm osv.) 
• Transportér eller flyt ikke cobot ved at bruge Lidar-dækslet, maskinens  

dæksel eller stødfangeren som håndtag 
• Sluk for maskinen før rengøring eller vedligeholdelse af maskinen 

og opladningsstationen 
• Tør ikke nogen del af produktet af med en alt for våd klud eller væske 
• Brug produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ethvert tab 

eller skade forårsaget af forkert brug er brugerens eget ansvar 
• Brænd ikke produktet, selvom det er blevet alvorligt beskadiget, batteriet 

indeni kan eksplodere 

 

Sundhedsfarer 

 

ADVARSEL 
Hvis du udsættes for nogen af batteripakningens kemikalier, skal du følge 
nedenstående procedurer: 
 
Øjne - Skyl øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og hold det øvre 
og nedre øjenlåg åbent fra tid til anden. 
 
Indånding - Forlad straks det område, hvor kontakten opstod, og søg frisk luft. 
Brug ilt, hvis det er tilgængeligt. 
 
Indtagelse - Giv personen mindst to glas mælk eller vand. Fremkald opkastning, 
hvis patienten er ved bevidsthed. Søg lægehjælp. 
 

• Brug ikke batterier, opladere og opladningsbaser fra tredjeparter 
• Adskil, reparér eller modificér ikke batteriet eller opladningsbasen 
• Placer ikke opladeren i nærheden af en varmekilde (såsom en radiator) 
• Kassér ikke inaktive batterier, bortskaf dem i professionelle genbrugsanlæg 
• Hvis strømledningen er ødelagt, skal du straks stoppe med at bruge 

maskinen 
• Ved transport/returnering skal du slukke for maskinen og bruge den 

originale  emballage 
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4 Transport og opbevaring 
• opbevar ikke co-botic™ 1700 udendørs; 
• opbevar kun co-botic 1700 på et tørt sted; 
• hvis det er relevant, oplad batteriet helt, før du bruger co-botic 1700 igen 

 

5 Samling og installation 
Co-botic 1700 kræver ikke samling. Co-botic 1700 kan bruges med en almindelig 
dockingstation (medfølger) eller med systemet til automatisk bortskaffelse af snavs 
(ikke inkluderet). Den almindelige dockingstation kræver, at brugeren regelmæssigt 
tømmer smudsopsamlingsbeholderen i selve cobot. Når systemet til automatisk 
bortskaffelse af snavs bruges, tømmer cobot sin beholder i den større affaldspose. 
Hyppigheden af dette kan ændres i appen. 
 

5.1 Installation 
Co-botic 1700 er pakket i 1 æske sammen med et USB-kabel og et vægstik. Du skal først 
fjerne skumtransportstykkerne mellem den forreste stødfanger og hovedenheden. 
 

5.2 Installer opladningsbasen (standard) 
1. Placer opladerbunden fladt mod en væg, 

uden mellemrum 
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2. Sørg for, at der er mere end 1,2 meter 
tomrum foran opladeren og mere end 
0,5 meter tomrum til siden. 

  

 

6 Brug 
1. Placer co-botic™ 1700 på gulvet 

foran opladerbasen 
2. Tryk langt på tænd/sluk-knappen   
3. cobot finder sin opladningsbase 

og begynder at oplade 

  

  

 

VÆR OPMÆRKSOM 

Oplad batteriet helt, første gang du bruger co-botic 1700. 
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6.1 Brug af co-botic™ 1700 uden en app 
 
1. Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen 
2. Co-botic 1700 begynder at rengøre 

det område, den er i 
3. Mens den gør rent, vil den også skabe  

et kort over rummet, som senere kan 
bruges med appen 

4. Efter rengøring vender cobot tilbage til 
sin opladningsbase 

5. BEMÆRK: Hvis softwarens hotelversion 
er installeret på enheden, vender cobot 
IKKE tilbage til sin base, den vender 
i stedet tilbage til den position, hvor 
den først blev startet. 

6. Tryk på hjem-knappen for manuelt at 
give cobot besked på at vende tilbage 
til sin base 

  

6.2 Brug af co-botic 1700 med en app 
Brug af co-botic 1700 med en app giver dig mulighed for at: 

• Kortlægge og planlægge en rute til dit område 
• Indstille lokaler og no-go-zoner 
• Se dine rengøringsresultater 
• Tjekke dine overordnede rengøringsstatistikker 
• Tilføje flere områder og cobotter 
• Tilføj andre brugere til dine cobotter 
• Kontrollere niveauerne af forbrugsvarer 
• Se fejlmeddelelser 

6.3 Registrering og login 
1. Download "Co-botic"-appen fra Apple Store eller Google Play Store ved at udføre 

en søgning i butikken eller ved at scanne QR-koden nedenfor:  

2. Registrer dig med din e-mailadresse til en ny konto (spring trin 2 og 3 over, hvis 
du allerede har en konto) 

3. Vælg dit land 
4. Log ind på appen med din nye konto 
5. Dette bliver din "Profil" til at oprette forbindelse til flere maskiner senere 
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6.4 Tilslutning af co-botic™ 1700 til netværket og appen 
1. Tænd for enheden 
2. Hvis "POWER"-knappen blinker blåt, er maskinen klar til at tilslutte 
3. Hvis de ikke blinker, skal du trykke samtidig på både "HOME" og "POWER"-

knapperne i 3 sekunder. cobot siger derefter "WiFi-forbindelse nulstilles" 
4. Sørg for, at din mobile enhed er forbundet til et 2,4 GHz trådløst netværk. 

(Vi understøtter i øjeblikket ikke 5Ghz trådløse netværk) 
5. På appen skal du vælge "Tilføj enhed" 
6. Vælg "co-botic 1700"-enheden 

7. Vælg dit eget trådløse netværk på listen og indtast adgangskoden 
8. Sørg for, at "POWER"-lyset endnu en gang blinker blåt på co-botic 1700-enheden, 

og sæt derefter kryds i boksen for "Bekræft tændt-knappens blå lys blinker langsomt" 
9. Opret forbindelse til co-botic 1700s trådløse netværk ved at vælge netværket" 

Smartlife-xxxxxxxx" 
10. Appen begynder derefter at forbinde cobot til dit netværk 
11. Når det er færdigt, skal du klikke på "Udført", og forbindelsen er vellykket 
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18 

6.5 Opsætning af din organisation 
Co-botic™ 1700 kan placeres i en organisation med flere bygninger, lokaler og cobotter. 
Hvordan du opretter din organisation er afgørende for at identificere, hvor cobotter er 
placeret, og hvordan de præsterer. 
 
1. På startskærmen skal du trykke på rullemenuen i øverste venstre hjørne for at åbne 

den eksisterende struktur 
2. Vælg "Boligstyring" 
3. Fra denne skærm kan du se de forskellige boliger eller bygninger, der allerede er tilføjet, 

eller vælge "Opret ny bolig" for at tilføje et nyt sted. Dit sted skal være baseret på en fysisk 
placering med en standard postadresse. 

4. Indtast stedets navn og adresse 
5. Nedenfor vil du se lokaler, der allerede er standard på stedet, du kan fravælge disse, hvis 

de ikke passer med din organisationsstruktur og i stedet vælge "Tilføj lokale" 
6. Navngiv lokalet inden for stedet, og gentag dette for hvert lokale, der skal rengøres af 

co- botic 1700 
7. Når du tilføjer en ny enhed til din organisation, skal du sørge for at tilføje enheden på det 

korrekte sted OG det rigtige lokale, som den er tildelt. 
 

 
Opsætning af din organisation 

6.6 Deling af co-botic 1700 med flere brugere 
Ved opsætning af flere brugere er det vigtigt at bemærke, at brugere oprettes på deres 
individuelle telefoner, og derefter kan de dele adgang til maskinerne. Brugerkonti gemmes 
ikke på maskinen eller i appen. Brugerdata gemmes i skyen og derefter kan hver bruger 
dele et enkelt lokale eller hele organisationen. 
 
1. Hver bruger skal oprette deres egen konto på deres egen app 

(se afsnit 6.2- 6.3 i denne brugervejledning) 
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2. For at dele alle maskinerne på et sted/bygning skal du starte fra den originale konto, der 
allerede har adgang til organisationen. 

3. Fra startskærmen skal du vælge placeringsrullemenuen i skærmens øverste venstre hjørne 
4. Vælg "Boligstyring" 
5. Vælg det sted eller den bygning, du vil dele 
6. Tryk på "Tilføj medlem" 
7. En dialog åbnes og giver dig mulighed for at dele en kode med andre i din organisation 
8. Denne kode kan deles på flere måder gennem forskellige meddelelsesapps, eller du kan 

kopiere koden og sende den til den rigtige person 
9. Når brugeren modtager koden, skal de logge ind på deres app og derefter gå tilbage til 

skærmen "Boligstyring" (se trin 3-5) 
10. Fra skærmen "Boligstyring" skal du vælge "Tilslut bolig" 
11. Indtast koden fra trin 7 

6.7 Kortlægning og ruter 
Co-botic™ 1700 laver sit eget kort, når den 
bevæger sig gennem et område. Den kortlægger 
enten, når du trykker på knappen i manuel tilstand, 
eller når du starter den fra appen. Kortene gemmes 
i cobot og tilgås derefter fra cobot af appen, som 
nødvendigt. 
 
1. Tryk på den grønne startknap, og den skifter til 

en pauseknap. Dette får cobot til at begynde at 
skabe kortet. 

2. cobot begynder at rengøre, mens den 
kortlægger og også begynde at opbygge 
logikken for, hvordan den vil rengøre i 
fremtiden. 

3. Når den er færdig, vil den fortsat rengøre med 
denne metode hver gang 

4. Hvis du har et foretrukket rengøringsmønster, 
kan du også se og køre mønsteret ved at bruge 
"Optag"-funktionen til at se på tidligere 
rengøringer og kort. 

5. For at bruge optag-funktionen, skal du trykke 
på "Mere" 

6. Vælg "Optag" 
7. Vælg den dato og det klokkeslæt, 

du foretrækker 
8. Tryk på "Genskab kort" 
9. cobot indlæser kortet og ruten og kører 

den samme rengøringsprocedure. 
 

 

    
   Kortlægning i gang 
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6.8 Oprettelse af lokaler, no-go-zoner og rengøringstilstande 
For at bruge zoner er det vigtigt at forstå de tre 
driftstilstande: Fastgør og kør, Zone og Auto 
1. Sådan oprettes en no-go-zone: 

a. Åbn det kort, du vil bruge 
b. Vælg knappen "Område" på højre side af 

skærmen 
c. Vælg "Tilføj område" 
d. Træk firkanten rundt om det område, du ikke 

vil have cobot til at rengøre. Dette er især 
nyttigt for døråbninger eller udgange, som du 
ikke ønsker, at cobot skal gå igennem. 

e. Du kan ændre størrelsen, rotere og slette 
zonen fra denne skærm 

f. Gem din zone 

 

  
Sådan laves en no-go zone 
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2. Sådan skabes lokaler til rengøring 
a. Åbn det kort, du vil bruge. BEMÆRK: For 

at opsætte flere lokaler skal du sørge for at 
kortlægge hele området inklusive alle lokaler 
og gange, der fører til lokalerne 

b. Vælg "Zone"-knappen under kortet 
c. Vælg knappen "Opret område" til højre 
d. Træk rummets form ud, som du 

foretrækker det 
e. Navngiv rummet ved hjælp af blyantikonet 

i nederste venstre hjørne af figuren 
f. Tryk på "Start" for at gemme rummet 
g. BEMÆRK: Valg af "Område"-knappen på 

denne skærm fungerer på samme måde 
som at oprette en no-go-zone, men hvis 
du opretter en no-go-zone her, vil den 
også bruge den til zonerengøring. 

h. BEMÆRK: På grund af netværksforsinkelse 
kan du muligvis ikke se lokalerne og no-go-
zonerne med det samme. Vent venligst op til 
30 sekunder, når du indlæser kortet, for at 
se zonerne. 

3. Sådan fungerer rengøring i de forskellige tilstande: 
a. Auto – cobot rengør hele kortet og starter 

ved opladningsstationen 
b. Zone - cobot rengør kun de zoner, der er 

oprettet. Den begynder at rengøre den zone 
der er nærmest til opladeren og afslutte 
rengøringen i lokalet med opladeren. Du kan 
også vælge en zone og derefter trykke på 
start, så går den direkte til den zone. 

c. Fastgør og kør - cobot rengør et sted, du 
direkte vælger på kortet. Den kører til det 
sted og rengør derefter i 1,5 meter radius 
omkring stedet. 

 

   
Oprettelse af lokaler og valg af tilstand 

   
 

 



 

 

 
22 

6.9 Brug af rengøringsknapperne 
1. Knapperne nederst på skærmen 

forklares nedenfor: 
a. Dock – Sender cobot tilbage til 

dens opladningsbase. Du kan 
sætte processen på pause ved 
at trykke på denne knap igen 

b. Start – Starter 
rengøringsprocessen baseret 
på hvilken tilstand der er valgt 
(Fastgør og kør, Zone eller Auto) 

c. Sug - Styrer støvsugermotorens 
effekt. Denne indstilling justeres 
automatisk afhængigt af 
gulvtype til optimal rengøring. 

d. Mere – Giver adgang til andre 
funktioner beskrevet i denne 
vejledning 

 

 
Rengøringsknapperne 

   

6.10 Andre funktioner 
Disse funktioner findes under 
knappen "Mere". 

1. Planlægning af rengøring 
a. Vælg "Timer" 
b. Indstil de datoer og tidspunkter, 

du vil fastsætte rengøringen til, 
og om du vil underrettes 

2. Manuel kontrol 
a. Dette giver dig mulighed for 

manuelt at flytte cobot 
b. BEMÆRK: På grund af 

netværksforsinkelse kan der være 
en betydelig forsinkelse mellem 
tryk på bevægelsesknappen og 
den faktiske bevægelse af cobot. 
Det anbefales at bruge den 
infrarøde fjernbetjening, der 
følger med cobot, hvis du 
ønsker at styre den manuelt. 

3. Find robotten 
a. Denne funktion giver dig 

mulighed for at finde cobot 
på dit sted. 

 
 

  
Planlægning og manuel kontrol 
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b. Den vil annoncere "Hey! Jeg 
er herovre!" 

4. Nulstil kort 
a. Dette sletter dit korts indhold 

for at starte forfra 
5. Auto-boost 

a. Denne mulighed lader 
støvsugeren justere automatisk 
afhængigt af gulvtype. Sluk den 
for manuelt at styre 
sugeniveauet 

6. Støvopsamlers skat 
a. Denne mulighed kræver, at 

du har enheden til automatisk 
bortskaffelse af snavs 

b. Denne mulighed vælger 
hyppigheden, som cobot 
udtømmer sit indhold i enheden 
til automatisk bortskaffelse af 
snavs (valgfri) 

7. Historik 
a. Denne indstilling viser dig cobots 

rengøringshistorie inklusive 
køretid og kvadratmeter dækning 

8. Stemme og lydstyrke 
a. Denne indstilling justerer 

lydniveauerne 
9. Forstyr ikke-tilstand 

a. Denne indstilling indstiller de 
tider, som cobot IKKE kører, så 
den ikke forstyrrer folk i lokalet 

10. Forbrugsvarer og vedligeholdelse 
a. Denne indstilling giver dig 

mulighed for at kontrollere 
niveauerne for filteret, 
støvopsamleren og rullebørsten. 

 

 
Mere-menuen 
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7 Vedligeholdelse 

 
Co-botic 1700 kræver ikke meget vedligeholdelse. Det anbefales dog at rengøre maskinen 
efter brug og inden opbevaring. For at rengøre den skal du blot tørre den af med en tør 
mikrofiberklud. Gør ikke kluden våd. 
 
Hvis co-botic™ 1700 skal fungere korrekt og få lang levetid, er det vigtigt at følge 
de anbefalede vedligeholdelsesintervaller, der er nævnt i denne manual. 
 
Al anden vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne manual, bør udføres af din  
co-botic 1700-partner. Sørg for at have din co-botic™ 1700-enheds model- og 
serienummer ved hånden, når du ringer til en partner. Udfyld kontaktformularen på  
www.i-teamglobal.com, hvis du gerne vil vide mere. 
 

7.1 Rengøring 
Rengør maskinens ydre med en tør mikrofiberklud. 
 

7.2 Beskadigede eller slidte dele 
Beskadigede eller slidte dele skal straks udskiftes. Kontakt din lokale i-team Global-partner, 
eller besøg www.i-teamglobal.com for mere information. 
 

7.3 Vedligeholdelseshyppighed 
For at sikre korrekt og sikker drift i hele co-botic 1700-enhedens levetid, anbefales det at få en 
autoriseret i-team-partner til at kontrollere maskinen efter de første 50 timers brug og så hver 
125 timers brug derefter. 
 

7.4 Opbevaring 
Se afsnit 4. 
  

 

ADVARSEL 
Inden du starter vedligeholdelse eller udskiftning af dele: Sluk 
for  co- botic™ 1700, og fjern batteriet (hvis det er relevant). 
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8 Fejlfinding 
 

Liste over fejlkoder: 
 

dp_robot_fault_1 Lavt batteri, start genopladning 
dp_robot_fault_2 Lavt batteri, sluk enheden 
dp_robot_fault_3 Unormalt drivhjul / universalt-/hovedhjul 
dp_robot_fault_4 Opfylder ikke opgraderingsbetingelserne, oplad venligst 
dp_robot_fault_5 Unormal kollisionssensor 
dp_robot_fault_6 Det anviste / udpegede område kan ikke nås 
dp_robot_fault_7 Maskinen tiltet 
dp_robot_fault_8 Radardæksel sidder fast / Laserhoveddæksel sidder fast 

dp_robot_fault_9 Unormal radarhastighed / Unormal 
laserafstandssensorhastighed 

dp_robot_fault_10 Radardata er unormale / Unormale sensordata registreret 

dp_robot_fault_11 Væginspektionssensor er snavset / TOF Sensor til væg 
er snavset 

dp_robot_fault_12 Snavset sensor langs væggen / Infrarød anti-kollisionssensor 
er snavset 

dp_robot_fault_13 Unormal mellembørste / rulle- eller hovedbørste 
dp_robot_fault_14 Unormal sidebørste 
dp_robot_fault_15 Ventilator unormal / Unormalt udluftningsudløb 
dp_robot_fault_16 Støvbeholder er fjernet / taget ud 
dp_robot_fault_17 Støvbeholder fuld 

dp_robot_fault_18 Støvbeholder virker ikke når den tages ud / Virker ikke når 
støvbeholderen er fjernet 

dp_robot_fault_19 Støvbeholderen tages ud når støvet er fuldt / Støvbeholderen 
er fuld, fjern støvbeholderen 

dp_robot_fault_20 Maskinen sidder fast / er fanget, det anbefales at oprette et 
forbudt område / no-go zone, hvor maskinen kørte fast 

dp_robot_fault_21 Bliver løftet på arbejde / Maskinen løftes under arbejde 
dp_robot_fault_22 Vandbeholderen er væk 
dp_robot_fault_23 Mængden er utilstrækkelig, tilsæt venligst vand 
dp_robot_fault_24 Flyt venligst ud af det forbudte område og start igen 

dp_robot_fault_25 Bed ejeren om at tørre trappesensoren af, og start den væk 
fra afsatsen 

dp_robot_fault_26 Genopladning mislykkedes 
dp_robot_fault_27 Opladning mislykkedes 
dp_robot_fault_28 Unormalt hovedhjul / drivhjul 
dp_robot_fault_29 Radar-anomali / Unormal radar-/laserafstandssensor 
dp_robot_fault_30 Pumpeabnormitet / Unormal vandpumpe  
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9 Brugsafslutning og bortskaffelse 

 

VÆR OPMÆRKSOM 

Det er co-botic™ 1700-ejerens ansvar at bortskaffe produktet korrekt og sikkert. 

 
Ved slutningen af dens levetid indeholder co-botic 1700 stadig værdifulde ressourcer og skal 
bortskaffes i henhold til lokale love og regler vedrørende genbrug af elektrisk udstyr. 
 

 
 

1. Fjern eventuelt batteriet til separat bortskaffelse (se afsnit 5.4). 
2. Fjern alle løse dele. 
3. Bortskaf alle genstande i henhold til dine lokale love og regler. 

TIP: 
Kontakt din lokale i-team-partner for at undersøge alle muligheder for returnering 
af komponenter, når din co-botic 1700 tages ud af drift. 

 

10 Specifikationer og CE 
 
Model: Co-botic™ 1700 (basic) 
Enhedsstørrelse 
(L x B x H): 

350 x 350 x 98 mm 

Vægt (ekskl. batteri): Ikke relevant 
Vægt (inkl. batteri): 3,4 kg 
Strømkilde: 220V dockingstation 
Batterispecifikation for 
i- power x: 

Ikke relevant 

Driftstid for batteri: 270 minutter 
Opladertype: Docking 
USB-C-
opladningstid 
(5 V 2 A): 

≈ 240 minutter 

i-charge 5-tid: Ikke relevant 
i-charge 7-tid: Ikke relevant 
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Dette dokument er en del af den tekniske fil til co-botic 1700 og vil være tilgængelig efter anmodning.  
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i-historien 
 

 
Det handler ikke blot om rengøringsmaskiner. 
 
Det handler om menneskers og planetens trivsel. 
 
Vi går op i rengøring, vi er begejstrede for bæredygtighed, og vi vil gøre alt for at 
fortsætte med at innovere. 
 
Vi tror på, at effektiv rengøring er mere end "bare" overfladisk fjernelse af snavs. Det handler 
om at holde mennesker sunde og sikre, men arbejdet gøres lettere, enklere, mere effektivt 
og sågar sjovere. Det handler om ensartede resultater verden over og beskyttelse af denne 
verden. Og det handler om at skabe partnerskaber, så vi kan udbrede vores budskab om 
bedre rengøring. Det kræver trods alt et team. 
i-teamet. 

 
 

Made Blue 
 

Ved at bruge i-mops sænker dine partnere, kunder og brugere deres vandforbrug, samtidig 
med at de bidrager positivt til tilgængeligheden af vand i verden. Hver dag en i-mop tændes, 
sikrer Made Blue samtidig, at en anden person på planeten får adgang til rent vand. For hver 
liter vand der bruges til i-mop-drift, giver i-teamet og Made Blue en liter rent drikkevand til 
indbyggerne i et udviklingsland. Vores planet er et smukt sted med mere end 7 milliarder 
mennesker. Mennesker har brug for vand for at leve, trække vejret og nyde livet. På 
verdensplan lider 2,7 milliarder mennesker af mangel på drikkevand. For 780 millioner 
mennesker er situationen permanent: Hvert år dør 3,5 millioner mennesker på grund 
af denne mangel på drikkevand. Det er grunden til, at Made Blue investerer i projekter 
i udviklingslande. Vi er stolte over vores samarbejde med Made Blue. Made Blue giver 
lige så meget rent drikkevand til udviklingslande, som i-team bruger. 1 liter for 1 liter. 
 
 

 

   
 
 
 

Adgang til rent vand for alle. 
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Denne side er bevidst tom 
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i-team Professional B.V. 
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland 
Telefonnummer: +31402662400  
E-mail: hello@i-teamglobal.com 
Hjemmeside: www.i-teamglobal.com 
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