
DULKIŲ SIURBLYS-ROBOTAS

FAKIR ROBERT-L
NAUDOTOJO VADOVAS

Naudojimo instrukcijų informacija

Dėkojame, kad pasirinkote FAKIR ROBERT-L dulkių siurblį-

robotą.  Prietaisas  sukurtas  ir  pagamintas  taip,  kad

galėtumėte juo naudo s be jokių rūpesčių daugybę metų.

Šiose  naudojimo  instrukcijose  paaiškinsime  Jums,  kaip

saugiai  ir  nkamai  naudo  prietaisą.  Prieš  pirmą  kartą

naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite šias naudojimo

taisykles. 

Išsaugokite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje. Jei perleidžiate prietaisą trečiajam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas. 

Ribota gamintojo atsakomybė

Gamintojas neatsako už žalą, padarytą nesilaikant naudojimo instrukcijų.

Garan ja negalioja atvejais, kai prietaisas naudojamas ne pagal paskir , yra ne nkamai naudojamas, taisomas ar prižiūrimas. 

Instrukcijose naudojami simboliai

 ĮSPĖJIMAS! Perspėja apie pavojus, galinčius pasibaig  sužeidimu ar net mir mi. 

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Informuoja apie situacijas, kai prietaisas gali bū  apgadintas. 

PATARIMAS! Patarimai ir kita naudinga naudojimo instrukcijų informacija.

Saugumo informacija
CE ženklinimo a kimas

Šis prietaisas a nka produktų saugumo įstatymą ProdSG ir šias Europos Sąjungos direktyvas:

2004/108/EC (elektromagne nio suderinamumo direktyva);

2006/95/EC (mažos įtampos direktyva);

2011/65/EC (RoHS).

CE ženklą rasite prietaiso e ketėje. 

Naudojimo paskir s

 ROBERT-L dulkių siurblys-robotas yra skirtas k sausam vidinių patalpų valymui.

 Siurblys skirtas naudo  k namuose. Jis skirtas greitam kasdieniam nešvarumų pašalinimui. 

 Prietaisas yra nepritaikytas naudo  komercinėms reikmėms.

 Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad nkamai įstaty  visi prietaiso filtrai. Nenaudokite prietaiso be prijungtų filtrų.

 Naudokite k originalius FAKIR filtrus ir priedus. 

 Nesilaikant šių nurodymų, prietaiso naudojimas draudžiamas. Tokiu atveju negalios prietaiso garan ja.

Naudojimo apribojimai

Ne nkamai naudodami prietaisą, galite susižeis  ar pakenk  prietaisui, jis gali pradė  prastai veik .

Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso, nes galite jį apgadin .

Įsi kinkite, kad ant grindų nėra laidų, kabelių ir kitų ilgesnių nei 150 mm daiktų, nes jie gali įsipainio  į valymo cilindrus.

Prietaisą naudojant vaikams:

 Vaikai  (ne  jaunesni  nei  8  metų),  fiziškai  ir  psichiškai  neįgalūs  ar  sutrikusių  ju minių  gebėjimų žmonės  bei  asmenys,

kuriems trūksta  reikiamų žinių  ir/ar  pa r es  naudojant  panašius  prietaisus,  šiuo  prietaisu  naudo s  gali  k  nkamai

apmoky  ar prižiūrimi už jų saugumą atsakingo žmogaus. Šie žmonės turėtų gerai suvok  grėsmes, kylančias naudojan s

prietaisu.
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 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir taisy  prietaiso. 

 Laikykite plas kinę prietaiso pakuotę toliau nuo vaikų, nes jie, žaisdami su pakuote, gali uždus .

Saugumo nurodymai

 Prietaisą  išrink ,  tvarky  ir  taisy  gali  k  įgalioto  klientų  aptarnavimo centro  specialistai.  Prietaisą  taisant  ki ems  nei

gamintojo įgalio ems specialistams, jis gali pradė  kel  grėsmę naudotojo sveikatai. Rizikuojate sukel  gaisrą, gali nukrės

elektros srovė.

 Naudokite k specialų prietaiso įkroviklį, nes priešingu atveju galite apgadin  prietaisą ar sukel  gaisrą, dėl didelės įtampos

gali nukrės  elektra.

 Nelieskite didelės įtampos prietaiso laido šlapiomis rankomis, nes gali nukrės  elektros srovė.

 Nelankstykite  prietaiso laido ir  nedėkite ant  jo sunkių daiktų,  nes galite apgadin  laidą.  Gali  nukrės  elektra,  be to,

rizikuojate sukel  gaisrą.

 Laikykite drabužius ir kūno dalis (galvą, pirštus ir pan.) toliau nuo prietaiso valymo šepetėlio ar ratukų. Priešingu atveju

rizikuojate susižeis .

 Laikykite prietaisą toliau nuo cigarečių, žiebtuvėlių, degtukų ir kitų degių medžiagų arba šilumos šal nių.

 Jei padedate prietaisą saugo  arba jį transportuojate, nepamirškite išjung  jam elektros ekimą. Priešingu atveju galite

apgadin  bateriją.

 Gerai  įstatykite  įkroviklio  kištuką  į  rozetę,  nes  kitaip  jis  gali  tap  trumpojo  jungimo,  elektros  šoko,  gaisro  ar  dūmų

susidarymo priežas mi.

 Įsi kinkite, kad prietaiso įkroviklio kištukas yra nkamai įstatytas į rozetę, nes kitaip prietaisas gali neįsikrau  arba netgi

užsideg .

 Patraukite lengvai pažeidžiamus daiktus (pvz. lempas, medžiagas, s klo butelius ir pan.) iš prietaiso naudojimo vietos,

prieš jį įjungdami, nes kitaip siurblys gali juos apgadin . Taip pat gali bū  prasčiau išvalomas grindų plotas.

 Būkite atsargūs, kai naudojate prietaisą netoli vaikų, kad jų neišgąsdintumėte ir nesužalotumėte.

 Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso, nes galite jį apgadin  arba susižeis .

 Nenaudokite prietaiso vandeniui ir ki ems skysčiams siurb , nes galite jį sugadin .

 Nenaudokite prietaiso ant nedidelių staliukų ir kėdžių bei kitų nedidelių paviršių, nes galite jį apgadin .

 Nenaudokite prietaiso atvirame ore, nes galite jį apgadin .

 Nenaudokite prietaiso pagal komercinę paskir . Pernelyg dažnas naudojimas gali pakenk  prietaisui.

 Nepalikite ant grindų siūlų, laidų ir kitų ilgesnių nei 150 mm daiktų, nes jie gali įsipainio  į valymo cilindrus.

 Prietaisas nepritaikytas naudo  vaikams ir pro škai ar fiziškai neįgaliems žmonėms. Prieš pradėdami naudo  prietaisą, jo

naudotojai turėtų a džiai perskaity  naudotojo vadovą.

1. Naudojimo paskir s
Prietaisas  pritaikytas  naudo  namuose,  viešbučių  kambariuose  ir  nedideliuose  biuruose.  Jis  nka  įvairiems  trumpaplaukiams

kilimams, medinėms ir kietoms grindims bei keraminėms plytelėms valy .

2. Funkcijos
Šis  naujos  kartos  dulkių  siurblys-robotas  su  pakarto nai  įkraunamomis  baterijomis  yra  valdomas  pažangia  sistema  su  šiomis

funkcijomis:  automa nis  dulkių  siurbimas,  grindų  valymas,  valymas  su  laikmačiu,  FULL  GO  (didelio  ploto)  valymas,  belaidis

nuotolinis  valdymas, greičio parinkimas. Prietaisas yra lengvai naudojamas ir  valomas. Jeigu baterijos nėra iš anksto surinktos,

įdėkite jas, vadovaudamiesi instrukcijų nurodymais.

3. Sudedamosios dalys

Pagrindinis korpusas Nuotolinio valdymo pultas Įkroviklis

Adapteris Erdvės izoliatorius Prikabinamas skląs s
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Valymo blokelis Dulkių šepetėlis Šoninis šepetėlis (2 vnt.)

Filtras (2 vnt.) Naudotojo vadovas

4. Baterijų įdėjimas
Siurblio baterijų įdėjimas

1. Atverkite apa nį prietaiso dangtelį, atsukdami varžtą atsuktuvu (žr. 1 pav.).

2. Sujunkite du įvadus (žr. 2 pav.).

3. Teisingai išlygiuokite teigiamą ir neigiamą polius, kad ne nkamas poliškumas nepakenktų prietaisui.

4. Kai  prietaiso  nenaudojate,  palikite  prietaisą  krau s,  kad

už krintumėte op malų prietaiso baterijos veikimą.

5. Naudokite  k  originalias  gamintojo  baterijas,  kitaip  rizikuojate

pažeis  prietaisą arba susižeis  patys.

Erdvės izoliatoriaus baterijų įdėjimas

1. Pasukite ašį, kaip parodyta 1 pav., ir atsidarys dangtelis.

2. Įdėkite  baterijas  (kartu  neparduodamos),  teisingai  nustatę  polius

(+/-). Žr. 2 pav.

3. Įsi kinkite, kad baterijos yra nkamai įdėtos (3 pav.).

4. Jei ilgai nenaudojate baterijų, jas išimkite.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

1. Atverkite baterijų dangtelį ir pakeiskite baterijas (1 pav.).

2. Teisingai  įdėkite  naujas  baterijas  (kartu  neparduodamos),  nustatę

nkamą poliškumą (2 pav.).

3. Jei ilgai nenaudojate baterijų, jas išimkite.

1. Prieš išmesdami prietaisą, nepamirškite išim  baterijų.

2. Prieš išimdami baterijas iš siurblio ir erdvės izoliatoriaus, nepamirškite paspaus

išjungimo mygtuko.

3. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje (virš 45°C) ir nedėkite jų į vandenį.

4. Neveikite baterijų išorine jėga ir iš aukštai jų nemeskite.

5. Išmeskite baterijas taip, kad jos būtų saugiai perdirbamos. Nemeskite jų kartu su

bui nėmis atliekomis ir nedeginkite jų, kad jos nesprogtų.

5. Trumpas prietaiso pristatymas
5.1 Sudedamosios dalys

Pagrindinio korpuso viršus

1. Buferis (išimkite, prieš naudodami prietaisą)

2. Priekinis korpusas

3. Infraraudonųjų spindulių signalo gaviklis

4. Automa nio įkrovimo detalė
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5. Dulkių surinkimo talpykla

6. Dulkių talpyklos užraktas

7. Funkciniai mygtukai

8. Indikatoriaus lemputė

9. Buferis (išimkite, prieš naudodami prietaisą)

10. Ju klio langelis

Pagrindinio korpuso apačia

11. Priekinis ratukas

12. Grindų paviršiaus ap kimo ju klis

13. Baterijų dangtelis

14. Šoninis valymo šepetėlis

15. Grindų paviršiaus ap kimo ju klis

16. Dešinysis ratukas

17. Įjungimo mygtukas

18. Pastoviosios srovės lizdas

19. UV sterilizavimo lempa

20. Kairysis ratukas

21. Grindų šepetys

22. Pagrindinis šepetys

23. Prikabinamas skląs s

24. Valymo blokelis

25. Dulkių talpykla

26. Oro išpū mo langelis

5.2 Valdymo panelė

Simbolis Funkcijos aprašymas

Indikatoriaus lemputė

Pradėkite / sustabdykite valymą

5.3 Panelės funkcijų informacija

Mygtukas Funkcijos aprašymas

Indikatoriaus lemputė 1. Prietaisui kraunan s arba jį naudojant dulkėms siurb , visuomet degs indikatoriaus

lemputė.

2. Sumažėjus  įsiurbimo  galingumui  arba  naudojant  prietaisą  dulkėms  siurb ,

indikatoriaus lemputė gali pradė  žybsė .

START a. Prieš  pradėdami  naudo  prietaisą,  pašalinkite  nuo  valomo paviršiaus  nedidelius

daiktus  ir  kitas  kliū s.  Paspaudus  START  mygtuką,  įsijungs  automa nio  valymo

režimas.

b. Prietaisui valant dulkes, galėsite nustaty  mažą arba didelį prietaiso grei .

c. Smarkiai sumažėjus baterijos įkrovimo lygiui, prietaisas nustos veikęs. Tokiu atveju

prietaisas 10 kartų supypsės ir, įkrovikliui esant prijungtam, pradės krau s.

d. Prietaisui veikiant, paspauskite START mygtuką, kad nutrauktumėte valymą.

6. Nuotolinio valdymo pultas

6.1 Valdymo pultas

A. Signalo perdavimas

B. Esamos savaitės atvaizdavimas

C. FULL GO (nuodugnaus valymo) režimas

D. Pradėkite valy
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E. Savaitės dienų atvaizdavimas

F. Laiko / klaidos kodo atvaizdavimas

G. Gedimo atvaizdavimas

H. Lėtas valymas

I. Greitas valymas

Mygtukų aprašymas

1. : įjungimo mygtukas

2. SU START/STOP: sekmadienis / START/STOP mygtukas

3. MO UV: pimadienis / UV mygtukas

4. TU TIME: antradienis / laiko nustatymo mygtukas

5. WE CHARGE: trečiadienis / įkrovimo mygtukas

6. TH TIMER: ketvirtadienis / laikmačio mygtukas

7. FR FAST: penktadienis / greito valymo mygtukas

8. SA FULL GO: šeštadienis / automa nis valymas po visiško įkrovimo 

9. ALL SLOW: visos savaitės dienos / lėto valymo mygtukas

10. OK: patvir nimo mygtukas

11. : pirmyn

12. : atgal

13. : kairėn

14. : dešinėn

6.2 Naudojimo metodas ir funkcijos

 Žemiau  pateiktos  naudojimo  rekomendacijos  yra  labai

svarbios.  Nesilaikant  jų,  nuotolinio  valdymo  pultas  nkamai

neveiks.

1. Pirmą  kartą  panaudoję  prietaisą  ar  jį  prižiūrėdami,

pa krinkite prietaiso kodą ant nuotolinio valdymo pulto

ar pagrindinio korpuso.

2. Įsi kinkite, kad nuotolinio valdymo pultas ir pagrindinis

prietaiso korpusas yra įkrau  ir nkamai veikia. Išjunkite

pagrindinį  prietaisą.  Paspauskite  valdymo  pulto  OK

mygtuką ir palaikykite jį paspaustą ilgiau kaip 4 s. Tada įjunkite pagrindinį prietaisą, neatleisdami OK mygtuko. Prietaisui

pyptelėjus, atleiskite OK mygtuką. Kodo pa krinimas baigtas. 

3. Jei prietaisas nepypteli, dar kartą pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus.

Funkcija Funkcijos informacija

START/STOP Įjunkite  prietaisą.  Paspaudus  START/STOP,  prietaisas  įsijungs.  Dar  kartą  paspaudus  šį  mygtuką,

prietaisas nustos veikęs.

Laiko  ir  savaitės

nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Paspaudus TU TIME mygtuką ir tada   mygtuką, pradės žybsė  nustatyta valanda.  

mygtukais nustatykite reikiamą valandą.

3. Paspaudus   mygtuką, pradės žybsė  nustatyta minutė.   mygtukais nustatykite

reikiamą minutę.

4. Galite  paspaus  esiai  SUN,  MON,  TUE,  WED,  THU,  FRI  arba  SAT  mygtukus,  kad

nustatytumėte savaitės dieną.

5. Baigę nustaty  laiką, spustelėkite OK mygtuką.

6. Reguliuojant laiko nustatymus, paspauskite POWER mygtuką, kad atšauktumėte nustatymo

režimą.

Laikmačio  nustatymas  ir

„FULL GO“ parink s

Valymo savaitės dienos nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Paspaudus TH / TIMER mygtuką, ekranėlyje pamatysite užrašą SUN, MON, TUE, WED, THU,

FRI arba SAT.

3. Pasirinkite vieną ar kelis, ar net visus savaitės dienų mygtukus, taip nustatydami savaitės
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dienas, kuriomis norite atlik  valymą. Esamos savaitės data pradės žybsė .

Valymo laiko nustatymas

4. Paspaudus   mygtuką,  pradės žybsė  valandos  ikonėlė.   mygtukais  nustatykite

pageidaujamą valymo valandą.

5. Dar  kartą  paspaudus   mygtuką,  pradės  žybsė  minutės  ikonėlė.   mygtukais

nustatykite pageidaujamą valymo minutę.

6. Baigę parink  nustatymus, paspauskite OK mygtuką.

7. Paspauskite POWER mygtuką, kad atšauktumėte režimą.

„FULL GO“ parink s

Jeigu valomas plotas yra labai didelis, galite naudo  FULL GO funkciją. Pasirinkus FULL GO, visiškai

įsikrovęs  prietaisas  pradės  valy .  Prieš  pasibaigiant  prietaiso  įkrovai,  jis  automa škai  grįš  prie

įkroviklio.

1. Paspauskite FULL GO. Nuotolinio  valdymo pulto LCD ekranėlyje  pradės žybsė  FULL GO

ikonėlė.

2. Pasirinkę nustatymą, paspauskite OK mygtuką.

3. Prietaisas įsijungs automa škai, baterijai įsikrovus 5-6 val.

 DĖMESIO:  vienu metu nenaudokite FULL GO ir  laikmačio funkcijos.  Nenaudokite FULL GO be

pertraukų.

Klaidų  ir  gedimų

atvaizdavimas

Jei  gedimas  įvyksta,  nuotolinio  valdymo pulteliui  esant  signalo  pasiekiamumo lauke,  paspauskite

pultelio  funkcinį  mygtuką.  Ekranėlyje  pamatysite  klaidos  kodą.  Pašalinkite  trikdį,  vadovaudamiesi

trikdžių šalinimo skiltyje pateiktais nurodymais.

Greičio nustatymas Norėdami  nustaty  valymo  grei ,  paspauskite  mažo  arba  didelio  greičio  mygtukus.  Pasirinkus

nustatymą, prietaisas jį automa škai įsidėmės.

Išjungimas  /  parink es

atšaukimas  /  STOP

mygtukas 

1. Paspauskite  prietaiso  įjungimo  mygtuką.  Ekranėliui  įprastai  veikiant,  paspauskite  šį

mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.

2. Prietaisui  veikiant,  paspauskite  šį  mygtuką,  kad  nutrauktumėte  pasirinktos  funkcijos

veikimą.

3. Nustatant laikmačio duomenis ir pasirinkus ne nkamą nustatymą arba jeigu norite išjung

nustatymo režimą, paspauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte į pradinį meniu.

4. Paspauskite ir  palaikykite šį mygtuką ilgiau kaip 5 s, kad ištrintumėte visus pasirinktus ir

išsaugotus nustatymus bei grįžtumėte prie gamyklinių nustatymų.

OK mygtukas Pasirinkę nustatymą, paspauskite OK mygtuką, kad išsaugotumėte jį.

FULL GO parink s Baterijai visiškai įsikrovus, prietaisas valys pakarto nai ir automa škai.

CHARGE  (įkrovimo)

režimas

Prietaisui veikiant arba įsijungus pareng es režimui ir paspaudus šį mygtuką, prietaisas pradės ieško

įkroviklio. Prietaisui nustojus veik  ir dar kartą paspaudus mygtuką, prietaisas nustos krovęsis.

 Mygtukas „Į priekį“ Paspauskite  šį  mygtuką,  kad  prietaisas  judėtų  į  priekį  rodyklės  kryp mi.  Paspauskite  OFF,  kad

prietaisas sustotų. Prietaisui pasiekus kliū , jis sustos automa škai.

 Mygtukas „Atgal“ Paspaudus ir ilgai palaikius šį  mygtuką, prietaisas judės atgal rodyklės kryp mi. Atleidus mygtuką,

prietaisas sustos.

 Mygtukas „Pasukite į

kairę“

Paspaudus ir ilgai palaikius šį mygtuką, prietaisas pasisuks prieš laikrodžio rodyklę. Atleidus mygtuką,

prietaisas įprastai judės į priekį. Paspauskite OFF, kad prietaisas sustotų. Prietaisui pasiekus kliū , jis

sustos automa škai.

 Mygtukas „Pasukite į

dešinę“

Paspaudus ir ilgai palaikius šį mygtuką, prietaisas pasisuks pagal laikrodžio rodyklę. Atleidus mygtuką,

prietaisas įprastai judės į priekį. Paspauskite OFF, kad prietaisas sustotų. Prietaisui pasiekus kliū , jis

sustos automa škai.

1. Naudokite valdymo pultelį 10 m (radijo signalo) ribose, kad sėkmingai kontroliuotumėte pagrindinį korpusą.

2. Prietaisui  gali  nepavyk  ras  įkroviklio,  jo  kelyje  pasitaikius  kliūčiai,  įkrovikliui  esant  nepasiekiamam arba pasibaigus

baterijos įkrovimui. Tokiu atveju esiog nuneškite prietaisą prie įkroviklio.

7. Automa nis įkroviklis 
7.1 Įkroviklio ekranėlis ir valdymo pultas

Funkcijos

1. Dekoratyvinė LED lemputė

6



2. Lemputės įjungimo mygtukas

3. Įjungimo indikatoriaus LED

4. Krovimo indikatorius

5. Signalo daviklis

6. Įkrovimas: teigiamas polius

7. Įkrovimas: neigiamas polius

8. Įkrovimo pastoviosios srovės lizdas

7.2 Įkroviklio naudojimas ir funkcijos

Numeris Funkcija Informacija apie funkciją

1 Dekoratyvinė LED lemputė Įjunkite  dekoratyvinę  lemputę,  kad  sukurtumėte  namuose  malonią

atmosferą.  Padėkite  lemputės  centre  aroma nio  ekstrakto,  kuris  sušilęs

pradės skleis  malonų kvapą.

2 Lemputės įjungimo mygtukas Paspauskite šį  mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte dekoratyvinę

lemputę.

3 Įjungimo indikatoriaus LED Ši lemputė įsižiebs, įjungus įkroviklį į rozetę, ir užges, jam nutraukus elektros

ekimą.

4 Krovimo indikatorius Šis indikatorius pradės žybsė , prijungus įkroviklį prie prietaiso.

5 Signalo daviklis Siunčiamas  signalas  –  vienintelis  būdas  prietaisui  sugrįž  prie  įkroviklio.

Įsi kinkite, kad daviklis yra a dengtas ir neblokuojamas pašalinių daiktų.

6-7 Įkrovimas:  teigiamas  ir  neigiamas

elektrodai

Įsi kinkite,  kad  prietaiso  ir  įkroviklio  elektrodo  kontak niai  paviršiai  yra

švarūs ir neužblokuo , kitaip prietaisas gali prastai krau s.

8 Įkrovimo pastoviosios srovės lizdas Pastoviosios srovės lizdas (įkroviklis), naudojamas adapterio išvadui DC24V

įjung , - tai tarpinė detalė tarp prietaiso ir adapterio. Laikykite įkroviklį prie

sienos, o adapterio laidas turėtų bū  toliau nuo įkroviklio, kitaip veikian s

prietaisas gali nukris .

 Kai  kurios  aroma nės  medžiagos  gali  pakenk  plas kiniam  prietaiso  paviršiui,  taigi  įsigydami  ir  naudodami  jas,  būkite

atsargūs.

7.3 Įkroviklio prijungimas ir prietaiso įkrovimas

Automa nis įkrovimas

1. Padėkite įkroviklio pagrindą ant plokščio, tvirto grindų paviršiaus ir atremkite jį į sieną.

2. Nepalikite pašalinių daiktų greta įkroviklio pagrindo. Laikykite jį toliau nuo pašalinių daiktų (3 m atstumu priekyje ir 0,5 m

atstumu kairėje ir dešinėje). Žr. 1 pav.

3. Prietaisas negali suras  įkroviklio, jei įkroviklio infraraudonųjų spindulių perdavimo langelis yra uždengtas.

4. Prijunkite adapterio su pastoviosios srovės lizdu išvadą prie įkroviklio (žr. 2 pav.).

 Laikykite adapterio laidą greta sienos, kitaip jis gali įsipainio  į ratukus ar šepe .

Rankinis įkrovimas

7



1. Galite naudo  adapterį arba prietaiso įkrovimo pagrindą, kad

esiogiai įkrautumėte prietaisą.

2. Prijunkite  pagrindinio  pagrindo  adapterio  su  pastoviosios

srovės lizdu išvadą, norėdami naudo  adapterį įkrovimui (žr. 1

pav.).

3. Prieš  kraudami  prietaisą,  prijunkite  adapterį  prie  įkrovimo

pagrindo. Įsi kinkite, kad prietaisas yra gerai prijungtas prie

įkrovimo pagrindo (žr. 2 pav.). 

4. Norėdami  įkrau  prietaisą,  paspauskite  CHARGE  mygtuką,

esan  valdymo pultelyje. Jei prietaisas yra  įkroviklio spindulių

pasiekiamumo ribose,  jis  suras  įkroviklio  pagrindą  ir  pradės

krau s (žr. 3 pav.).

5. Kai  prietaisas  ieško įkroviklio  pagrindo,  paspaudus  prietaiso

valdymo panelės START mygtuką arba šį mygtuką ir valdymo

pulto  CHARGE mygtuką,  prietaisas  nustos ieškojęs  įkroviklio

(žr. 4 pav.).

6. Išsekus  prietaiso  baterijai,  pradės  žybsė  indikatoriaus

lemputė. Lemputei pradėjus deg  visą laiką,  tai  reiškia,  kad

baterija visiškai įsikrovė (5 pav.).

7. Kai, įjungus prietaisą, žybsi baterijos indikatorius, tai reiškia,

kad baigia išsikrau  baterija. Įkraukite bateriją (žr. 6 pav.).

Automa nis įkrovimas

Jei  prietaisui  veikiant  išsenka  prietaiso  baterija,  prietaisas  sugrįš  prie

įkrovimo stovelio, kad automa škai įsikrautų.

1. Prietaisas gali  neras  įkrovimo stovelio,  jei jo kelyje pasitaikys kliūčių, išsekus jo baterijai  arba stoveliui  esant sunkiai

pasiekiamam dėl kitų priežasčių. Laikykite įkrovimo stovelį lengvai pasiekiamoje vietoje.

2. Prietaisui baigus valy , prietaiso baterijos temperatūra bus labai aukšta, taigi įkrovimas užtruks ilgiau.

8. Erdvės izoliatorius
Erdvės izoliatoriaus ekranėlis ir valdymo pultas

Funkcijos

1. Mygtukas

a.  Išjungimas

b. Mažas galingumas

c.  Vidu nis galingumas

d.  Didelis galingumas

2. Signalinė galvutė
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3. Ar mų infraraudoniesiems spindulių perdavimo galvutė

4. Baterijos LED

Erdvės izoliatoriaus paskir s

Erdvės izoliatorius – prietaiso priedas, siunčian s specialų infraraudonųjų spindulių signalą, užblokuojan s tam krą grindų zoną,

kad prietaisas jos nevalytų.

Erdvės izoliatoriaus naudojimas ir funkcijos

Numeris Funkcija Informacija apie funkciją

1  Perjungimo mygtukas Pakarto nai  pastumkite mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš keturių

žemiau aprašytų funkcijų.

a.  Išjungimas Perjungimo mygtuku pasirinkus šią padė , išjungsite prietaisą.

b. Mažas galingumas
Perjungimo mygtuku pasirinkus šią padė  ir įjungus prietaisą, galėsite

valy  4 m infraraudonųjų spindulių sklidimo atstumu.

c.  Vidu nis galingumas Perjungimo mygtuku pasirinkus šią padė  ir įjungus prietaisą, galėsite

valy  6 m infraraudonųjų spindulių sklidimo atstumu.

d.  Didelis galingumas Perjungimo mygtuku pasirinkus šią padė  ir įjungus prietaisą, galėsite

valy  8 m infraraudonųjų spindulių sklidimo atstumu.

2 Signalinė galvutė Pastumkite  perjungimo  mygtuką,  kad  pareguliuotumėte  erdvės

izoliatoriaus veikimo atstumą.

3 Ar mų  infraraudoniesiems  spindulių

perdavimo galvutė

Šios  galvutės  siunčiamas  signalas  leidžia  prietaisui  veik  už  erdvės

izoliatoriaus ribų (50-100 cm), jam nepakenkiant.

4 Baterijos LED Ši lemputė sužybsės kartą per 8 s tol, kol baterija išseks, kai perjungimo

mygtuku pasirinksite mažą ( ), vidu nį ( ) ar didelį ( ) galingumą

ir prietaisui veikiant įprastai. 

1. Prieš naudodami erdvės izoliatorių, atverkite baterijų dangtelį ir nkamai įdėkite D baterijas (2 vnt., kartu nepridedamos) į

baterijų skyrelį. Atsižvelkite į nurodytą poliškumą, antraip erdvės izoliatorius neveiks.

2. Įkrautos  baterijos  energijos  suvartojimas  priklauso  nuo spindulių  perdavimo atstumo ir  veikimo trukmės.  Pasirinkite

nkamą veikimo atstumą ir nedidelį galingumą, kad baterija tarnautų ilgiau. Nepamirškite išjung  perjungimo mygtuko,

kai nenaudojate prietaiso priedo.

3. Naudojant prietaisą, erdvės izoliatoriaus infraraudonųjų spindulių siun mas ir prietaiso spindulių priėmimo atstumas gali

šiek ek pakis . Šis poky s priklauso nuo aplinkos veiksnių įtakos ir skir ngos prietaiso bei erdvės izoliatoriaus įkrovos. 

Erdvės izoliatoriaus naudojimas

1. Padėkite erdvės izoliatorių prie laiptų ar įėjimo į kambarį.

2. Galite padė  erdvės izoliatorių tam kroje vietoje, kad neleistumėte siurbliui-robotui į ją patek .

3. Pašalinkite priešais erdvės izoliatorių esančius pašalinius daiktus ir kliū s, kad prietaisas nkamai veiktų.

1. Padėkite erdvės izoliatorių tokiame pačiame grindų lygyje, kaip ir prietaisas.

2. Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad jis gali pravažiuo  pro erdvės izoliatorių.

3. Atstumas tarp erdvės izoliatoriaus ir įkroviklio turėtų bū  daugiau kaip 3 m, kitaip gali kil  trukdžių.

4. Įkrovimo stovelis neturėtų bū  laikomas erdvės izoliatoriaus signalo pasiekiamumo zonoje.

9. Kasdienis valymas
9.1 Dulkių talpyklos surinkimas, išrinkimas ir valymas
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Dulkių talpyklos surinkimas ir išrinkimas

1. Ištraukite dulkių talpyklą, paspausdami ant jos esan  mygtuką (žr. 1-2 pav.).

2. Paspauskite raudoną talpyklos mygtuką. Oro pū mo blokas iššoks automa škai (3 pav.).

3. Apverskite oro pū mo bloką. Atlaisvinkite du tvir nimo gnybtus ir atverkite dangtelį (4-5 pav.).

4. Atverkite laikiklį, kad pamatytumėte filtrą (6 pav.).

5. Pakeiskite filtrą nauju.  Viena ranka spustelėkite pusapskri mio fomos laikiklį,  kad atskirtumėte tvir nimo gnybtą nuo

filtro ekranėlio, o kita nuimkite filtro groteles ir pakeiskite filtrą (žr. 7 pav.).

6. Apverskite dulkių surinkimo talpyklą. Ištraukite valymo blokelį, atlaisvinkite prikabinamą skląs  ir ištraukite dešinę bei

kairę tvir nimo detales, esančias talpyklos apačioje (žr. 8-9 pav.). Paskui atvirkščia eilės tvarka surinkite visas detales.

 Nenaudokite valymo blokelio ir prikabinamo skląsčio ant kilimų ir nelygaus grindų paviršiaus. 

Dulkių talpyklos ir oro pū mo bloko valymas

1. Pirmiausia išpilkite surinktas dulkes, tada išvalykite talpyklą dulkių šepetėliu (žr. 1 pav.).
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2. Ištraukite oro pū mo bloką ir išvalykite oro įsiurbimo bei išpū mo

skylutes dulkių šepetėliu (2-3 pav.).

3. Neplaukite oro pū mo bloko vandenyje.

4. Ištraukite  oro  pū mo  bloką,  išimkite  filtrą  ir  tada  perplaukite

dulkių talpyklą vandeniu (4 pav.).

5. Nusausinkite  filtrą  plaukų džiovintuvu arba dulkių  šepetėliu (5-6

pav.).

6. Baigę valy , surinkite visas detales atvirkščia eilės tvarka.

9.2 Šepečių valymas, surinkimas ir išrinkimas

Pagrindinio ir grindų šepečio surinkimas bei išrinkimas

1. Pastumkite užraktą į priekį ir dešiniu nykščiu kilstelėkite dangtelį.

Tada kaire ranka pakelkite vidurinio valymo šepečio strypelį (1-2

pav.).

2. Išimkite pagridinį valymo šepe  ir

grindų šepe  (3 pav.).

3. Įstatykite pagridinį valymo šepe

ir  grindų  šepe  į  skylutes,  prieš

užverdami dangtelį.

Atkreipkite  dėmesį:  guminėje  įvorėje  yra  aliejuku  padengtas  guolis.  Atsižvelkite  į  jo  padė ,

prietaisą išrinkdami ir valydami. Nepamirškite įsi kin , kad guolis yra savo vietoje (4 pav.).

Šoninio valymo šepečio surinkimas ir išrinkimas

1. Prieš keisdami šoninį šepe , atsukite

varžtą,  esan  pagrindinėje  šoninio

šepečio ašyje.

2. Prispauskite šoninį šepe  prie pagrindinės ašies ir užsukite varžtą (žr.

paveikslėlį).

Šepečių valymas

1. Reguliariai šalinkite plaukus ir dulkes, susikaupusius pagrindiniame ir grindų

šepečiuose,  kad  prietaisas  geriau  veiktų.  Išvalykite  dulkes  greta  įsiurbimo

angų. Pašalinkite popierinius ir kitus nedidelius nešvarumus dulkių šepetėliu.

Atsargiai pasukite šepe  ir ranka ištraukite arba nukirpkite plaukus, siūlus ir

kitus į šepe  įsipynusius daiktus.

2. Norėdami  išvaly  prietaiso  šepečius,

žr. surinkimo ir išrinkimo instrukcijas.

9.3 Kairio, dešinio ir priekinio ratukų surinkimas, išrinkimas bei valymas

Kairio ir dešinio ratukų surinkimas, išrinkimas bei valymas

1. Naudodami atsuktuvą, atsukite kairio / dešinio ratuko varžtą (1 pav.).

2. Išimkite kairį  /  dešinį  ratuką ir  išvalykite  juos  šepetėliu (2 pav.).  Neplaukite jų

vandeniu.

3. Įstatykite  kairį  /  dešinį  ratuką  į  vietą  ir  prisukite  varžtą,  kad  surinktumėte

prietaisą.

Priekinio ratuko surinkimas, išrinkimas bei valymas
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1. Naudodami įrankius ir pirštais ištraukite priekinį ratuką (žr.

paveikslėlį).

2. Surinkdami  prietaisą,  įstatykite  priekinį  ratuką  į  vietą  ir

paspauskite.

9.4 Ju klio ir permatomo infraraudonųjų spindulių langelio valymas

1. Valykite ju klį ir permatomą infraraudonųjų spindulių langelį medvilnės diskeliu ar minkštu skudurėliu.

2. Sienų ap kimo ju klis  yra prietaiso priekyje, o grindų ap kimo ju klis  ir  infraraudonųjų spindulių langelis  – prietaiso

apačioje (žr. paveikslėlį).

3. Prietaisas veiks geriau, jei palaikysite permatomo langelio švarą.

10. Trikdžių   šalinimas      
Prietaisas neveikia arba prastai išvalo grindis.

1. Įsi kinkite, kad paspaustas įjungimo mygtukas.

2. Įsi kinkite, kad dulkių talpykla, oro įsiurbimo anga ir filtras yra švarūs. Pa krinkite, ar veikia šoninis šepetėlis.

3. Pa krinkite, ar neišseko prietaiso baterija.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

1. Pa krinkite nuotolinio valdymo pulto baterijų statusą.

2. Pa krinkite prietaiso baterijų statusą.

3. Įsi kinkite, kad sutampa prietaiso ir valdymo pulto koduotė.

4. Įsi kinkite, kad valdymo pultelis yra prietaiso signalo pasiekiamumo ribose.

Prietaisas automa škai nesikrauna.

1. Įsi kinkite, kad adapteris yra nkamai prijungtas prie įkroviklio. Pa krinkite, ar dega įkroviklio LED lemputė.

2. Pa krinkite, ar neišseko prietaiso baterija. Jei reikia, įkraukite prietaisą, įjungę jį esiai į adapterį.

3. Įsi kinkite, kad prieš įkroviklį nėra pašalinių daiktų.

4. Naudodami nuotolinio valdymo pultą, priverskite prietaisą grįž  prie įkrovimo stovelio. 

Prietaisas veikia labai garsiai.

1. Išvalykite dulkių talpyklą ir filtrą.

2. Pa krinkite, ar pagrindinis arba šoninis šepečiai nėra labai nešvarūs.

3. Jeigu prietaisas vis ek veikia labai garsiai, galite kreip s į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai pateptų

prietaiso detales specialiu aliejuku.

Prietaisas staiga nustoja veikęs ir pradeda pypsė .

1. Pa krinkite, ar pasibaigė nustatytas valymo laikas.

2. Pa krinkite, ar ekranėlyje rodomi klaidos kodai.

Prietaisas valydamas uždelsia ar atsilieka.

1. Nenaudokite prietaiso esioginėje saulės šviesoje ar tamsių spalvų kilimams valy .

2. Švelniai stuktelėkite į priekinį buferį.

Prietaisas nukrito nuo laiptų.

Nuvalykite grindų ap kimo ju klius, esančius priekinėje prietaiso apačios dalyje.

Ilgai nenaudojus prietaiso, nevyksta automa nis įsikrovimas.

Iš pradžių visiškai įkraukite prietaisą, naudodami adapterį.

Prietaisas nustoja veikęs, bet ekranėlyje nerodomas klaidos kodas.

Nemėginkite savarankiškai išrink  ir taisy  prietaiso. Kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Galimi klaidos pranešimai
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Klaidos kodas Galima priežas s Problemos sprendimas

E001 Grindų ap kimo ju kliai. Išvalykite ju klius, esančius prietaiso apačios priekinėje

dalyje.

E002 Vidurinis šepetys. Pašalinkite  nešvarumus  (plaukus,  siūlus  ir  pan.),

apsivyniojusius apie šepe .

E003 Prietaisas išsijungė, pasibaigus energijai. Naudodami adapterį, įkraukite prietaisą. Visiškai įkrovę

prietaisą, galėsite vėl jį naudo .

E004 Kairys ir dešinys ratukai. Pa krinkite  kairį  ir  dešinį  ratukus,  pašalinkite  juose

susikaupusius nešvarumus.

E005 Prastai įstatyta dulkių talpykla. Išvalykite dulkių talpyklą, jei reikia, iš naujo ją įstatykite.

Atkreipkite dėmesį: aukščiau aprašy  klaidų kodai rodomi nuotolinio valdymo pulte.

 Jei atlikus aukščiau aprašytus veiksmus nepavyksta pašalin  gedimo, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą ar kitą

įgaliotą specialistą. Neišrinkite ir savarankiškai netaisykite prietaiso.

11. Techniniai duomenys

Modelis Robert-L

1. Nominali įtampa 14,4 V

2. Baterijų pas Pakarto nai įkraunamos (krovimosi laikas – apie 5 val.)

3. Įkrauto prietaiso veikimo trukmė 90 min. (2200 mAh)

4. Nominali galia ≤ 24 W

5. Rekomenduojama naudojimo temperatūra -10°C - 45°C

6. Rekomenduojamas naudojimo drėgnumas ≤ 85 RH

7. Įves es įtampa (srovė) 24 V; 1 A

8. Belaidis nuotolinis valdymas ISM dažnis 2,4 GHz

9. Matmenys  320 x 87 mm (su ratukų aukščiu)

10. Svoris 3,2 kg

11. Baterija 2200 mAh

Nuotolinio valdymo pulto techniniai duomenys

Modelis Robert-L

Nominali įtampa 3 V

Baterijų pas 2 AAA baterijos (pridedamos)

Belaidis nuotolinis valdymas ISM dažnis 2,4 GHz

Perdavimo atstumas ≥ 10 m

Rekomenduojama naudojimo temperatūra -10°C - 45°C

Rekomenduojamas naudojimo drėgnumas ≤ 85 RH

Matmenys 120 x 55 x 25 mm 

Svoris 0,08 kg

Įkrovimo stovelio techniniai duomenys

1. Matmenys 200 x 51 x 102 mm 

2. Svoris 0,23 kg

3. Nominali įtampa 24 V

4. Rekomenduojama naudojimo temperatūra -10°C - 45°C

5. Rekomenduojamas naudojimo drėgnumas ≤ 85 RH

Erdvės izoliatoriaus techniniai duomenys

1. Matmenys 102 x 71 x 106 mm 

2. Svoris 0,14 kg

3. Nominali įtampa 3 V

4. Baterijos 2 vnt. „D“; 3 V (pridedamos)

5. Rekomenduojama naudojimo temperatūra -10°C - 45°C

6. Rekomenduojamas naudojimo drėgnumas ≤ 85 RH
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Išme mas

 

 Prietaisui pasenus ir pradėjus dažnai ges , padarykite prietaisą nebe nkamą naudo .

 Visiškai iškraukite bateriją, leisdami prietaisui veik  tol, kol išsijungs variklis.

 Išimkite baterijas iš prietaiso, atsukdami 2 varžtus prietaiso apačioje. Nuimkite baterijų dangtelį ir išimkite baterijų bloką.

DĖMESIO: Jūsų saugumui patariame apsuk  baterijų bloko galus lipniąja juostele.

 Prieš išmesdami prietaisą, išmeskite į šiukšliadėžę prietaiso dulkių talpykloje likusius nešvarumus. 

 A tarnavusių elektrinių  ir  elektroninių prietaisų bei  įkraunamų baterijų  sudėtyje dažnai  yra daug naudingų pakarto nai

panaudojamų medžiagų. Tačiau šiuose prietaisuose taip pat gali bū  sveikatai pavojingų medžiagų, kurios bū nos nkamam

prietaisų veikimui ir saugiam naudojimui. Išmetus šias medžiagas kartu su bui nėmis atliekomis arba neatsargiai su jomis

elgian s, jos gali pradė  kel  grėsmę Jūsų sveikatai ir aplinkai.

 Nemeskite a tarnavusio prietaiso ir įkraunamų baterijų kartu su bui nėmis atliekomis.

 Nuneškite elektrinius ir elektroninius prietaisus bei baterijas į ar miausią bui nės technikos perdirbimo centrą.

 Išimkite ir atskirai išmeskite įkraunamas baterijas.

 Išmeskite prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.

 Laikykite a tarnavusį prietaisą ir įkraunamas baterijas saugioje vietoje tol, kol galėsite jas išmes . 

Šis prietaisas a nka 2012/19/EG (WEEE) direktyvą.
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