robo cleaner
... ZELFSTANDIG STOFZUIGEN EN VEGEN.

09.00 AM

Tijd>> 9.00 .............. .....001 0100
Start programma >>
..........................................
>> ....................9 uur zuigen
................... ................... .....>> ..................
Activeer zuigturbine >>>> ...

Tijd>> 10.00 ................. .....0100010
>> Zuig woonkamer.....
Muur herkend........... ........>>.........
>> ............ 0010001010 ..................>>

9

. 0 0 ... S y s t e e m

geactiveerd
Zó eenvoudig kan het dagelijks leven zijn met de
RoboCleaner. Met een druk op de knop start u
simpelweg één van de vier reinigingsprogramma’s.
U heeft de keuze uit: drie, zes, negen of een onbeperkt aantal uren reinigen.
Eenvoudiger kan het niet!

Wanneer de RoboCleaner een
muur nadert of zich in een hoek
bevindt, reageert de contactsensor onmiddellijk en wordt er een
koerswijziging doorgevoerd.
Dankzij dit systeem kan de RoboCleaner tot maar liefst 15 m2 per
uur reinigen.

11.00
Zojuist nog tapijt, nu parket. Geen probleem want
RoboCleaner voelt zich thuis op ieder oppervlak.

Het zuig-/veegsysteem garandeert
een optimale reiniging. Via een lichtsensor in het zuigkanaal wordt de
opgezogen vuilhoeveelheid gecontroleerd. Stijgt de vuilhoeveelheid, dan
activeert de RoboCleaner automatisch één van de vier programma’s. Extra vervuilde oppervlakken
worden door de RoboCleaner zolang
bereden tot deze helemaal schoon
zijn. Hierna vervolgt hij zijn weg.

...

VAN
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T
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Tijd>> 11.00 ..........................10001011
Zuig tapijt

>>> ......... .................

Nieuw vloeroppervlak herkend
................

.......................... ............. >>>

Zuig parket >>

Tijd>> 12.00 ....... ............... 00010101
Hogere vuilhoeveelheid .......>>
herkend.............>>.........................
Activeer nieuw programma
>> Oppervlakte schoon
>>>>>.......... .................................>>>>>>>>>>
Verder met normale rit
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. . . B a t t e r i j 09.00
o p AM
l a d e n

Tijd>> 13.00 ............... .......1000101
Status accu: >> reserve
........................ . ..................................
Vuilcontainer vol >>>
>>>> ...............Zoek laadstation

Tijd>> 13.15............. ...........000101
Aankoppelen voor herladen
............. ................. >>................ >>>>>...
.......>>> Vuil achtergelaten
...........>>>>.................................
Begin met stofzuigen

. . . . .

…

vuil

a c h t e r l a t e n
Echt praktisch: zodra de RoboCleaner merkt dat
zijn vuilcontainer vol is, zoekt hij, geleid door een
navigatiestraal, automatisch zijn laadstation op.
Daar aangekomen laadt hij niet alleen zijn
batterij op, maar laat hij ook het verzamelde vuil
achter.

Met één acculading reinigt de
RoboCleaner maar liefst 60 min.
Doordat u enkel en alleen nog de
filterzak van het laadstation hoeft
te verwisselen, komt u haast niet
meer in aanraking met het vuil.

109.00
4 . 0AM
0

Tijd>> 14.00 ............. 1101011
Trap herkend ..............>>>
Verandering van
richting............................. >>
Tijd>> 14.30 .........0010001
Deurdrempel herkend
................>> ............. .....................
0010100

10 1001001000

...............................>>>>>
>>>>> ... ............ Succesvol
overwonnen .... ........... >>
>>> Stofzuig slaapkamer

... Hindernissen

overwinnen
Traptreden worden via optische sensoren herkend. Hiermee wordt het naar beneden vallen van
de RoboCleaner uitgesloten. Daarnaast worden
ook andere hindernissen zoals kleine niveauverschillen herkend.

Deze hindernissen overwint hij
moeiteloos dankzij de aangebrachte vering. De extra aangebrachte rubberen oren verhinderen
het vast rijden onder meubelen.
Door zijn geringe hoogte komt hij
overal probleemloos onderdoor.

18.00

...

Modus

z e lf

De RoboCleaner is op ieder uur van de dag perfect
inzetbaar. Als u een keer niet thuis bent, stofzuigt
hij zonder toezicht.

Aangezien het opladen van de accu
en het ledigen van de vuilcontainer

Tijd>> 18.00 .......011010

volautomatisch verloopt, is de Robo-

.................. ...........................

Cleaner ook geschikt voor bedrijfs-

>> ...................

ruimtes en kantoren. Als hij ook moet

Gebruiker is thuis

werken wanneer u aanwezig bent,

>> ............

....... 000101000 ............

schakelt u eenvoudig de geruisloze

Activeer stil .......
“Quiet-modus” in.

...........rijprogramma
........ 001010010 .........>>
>>>> ............. Stofzuigen

standig

werken

aan

22.00

Tijd>> 22.00 .....001011
.....................>>.........................
Feestgangers >> ........
....... >> ontdekt .......
.... 001011 0110100100.....
.................. .........................>>
Stap naar links >>
Stap naar rechts
.......... Voorwaarts >>.....
Achterwaarts........>>
.............. >> Voorwaarts

...

relax

Laat de RoboCleaner het werk doen!
Ontspan u! Leun rustig achterover!

Met de RoboCleaner heeft u meer
tijd voor de mooie kanten van het
leven. En op het volgende feestje
wordt hij zeker ook door uw
gasten bewonderd.

Innovatief
Al vele jaren staat Kärcher bekend om zijn intelligente en innovatieve reinigingsoplossingen. Als
uitvinder van de hogedrukreiniger zet Kärcher
niet alleen maatstaven op het gebied van techniek, klantenbereik en ergonomie, maar ook op
het vlak van design is Kärcher niet meer weg te
denken.

Talrijke

nationale

en

inter-

nationale design onderscheidingen kan Kärcher vandaag
voorleggen. De RoboCleaner
is een eerste hoogtepunt wat
de ontwikkeling van intelligente
huishoudapparaten aangaat.
Een stukje toekomst dat u vandaag al kan helpen bij uw huishoudelijke taken.

en

intelligen

nt

Grootte:.............>............... >> ..... 29,5 cm
Hoogte:

...................... >> ............

Gewicht:

............... >> ............

10,5 cm
2,0 kg

............ ..................... >>> . .............. .........>>......
werksnelheid:

15 m2/u

Infrarood navigatiesysteem
>>>>>>.............. .....>>>> .................... ...>>

einde
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