
PLAUNANTIS ROBOTAS-SIURBLYS MAMIBOT

EXVAC680S
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote EXVAC680S išmanų dulkių siurblį-robotą. Tikimės, kad šis 
prietaisas prisidės prie Jūsų kasdienio gyvenimo patogumo ir kokybės.

Jeigu pastebite problemą, neaprašytą šiose instrukcijose, kreipkitės į „Krinonos” įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Instrukcijose pateikiami paveikslėliai yra k patariamojo pobūdžio. Tikra prietaiso išvaizda gali skir s nuo pavaizduotos 
paveikslėliuose. 
Gamintojas pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis  prietaiso parametrus.

Naudojimas su mobiliąja programėle
1. Parsisiųskite mobiliąją programėlę.

Nuskenuokite žemiau esan  QR kodą [1 pav.] arba ieškokite „Weback“ [2 pav.] ir parsisiųskite programėlę.

2. Prisijunkite/užregistruokite Weback ID.
Jeigu  jau  turite  Weback  ID,  atverkite  Weback  programėlę,  prisijunkite  ir
spustelėkite ADD DEVICE (pridė  prietaisą) [4 pav.]. Jeigu esate naujas Weback
vartotojas,  pirmiausia  užregistruokite  Weback   ID.  Vadovaukitės  programėlės
instrukcijomis  tol,  kol  pabaigsite  registraciją.  Tada  tęskite  nuo  ADD  DEVICE.
Norint užsiregistruo , reikės mobiliojo telefono numerio arba elektroninio pašto
adreso [2-3 pav.].

3. Prijunkite prietaisą prie mobiliosios programėlės.
Nuskenuokite  EXVAC680S  QR  kodą  [6  pav.]  arba  kodą  prietaiso  apačioje.  Taip  pat  galite  įves  QR  kodą  rankiniu  būdu:
code/Barcode(exvac-680s-).

4. Aktyvuokite prietaisą.
Atlikite  mobiliosios  aplikacijos  instrukcijas  žingsnis  po  žingsnio,  kol
sėkmingai prijungsite prietaisą prie aplikacijos [9 pav.].
Dėmesio:  prietaisas  palaiko  k  2-4G  interneto  ryšį.  5G  šiuo  metu
nepalaikomas. 

5. Valdykite EXVAC680S per mobiliąją aplikaciją.
Kai ekranėlyje matysite vaizdą, parodytą 10 pav., galėsite pradė  naudo  programėlę EXVAC680S valdy .
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Spustelėkite  prietaisą,  kad  patektumėte  į  pagrindinį
aplikacijos puslapį [11 pav.]. Čia galėsite pasirink  įvairius
valymo režimus ir krin  valymo progresą bei statusą. 
Paspauskite  MORE  („Daugiau“)  mygtuką  [11  pav.],  kad
patektumėte į daugiafunkcę panelę [12 pav.].

6. Pasirinkite EXVAC680S nustatymus.
Paspauskite  prietaiso  ikonėlę,  parodytą  [15  pav.],  kad
patektumėte  į  nustatymų  meniu  [13  pav.].  Galėsite
pervadin  robotą,  nustaty  valymo  grafiką,  pa krin
naujinimus ir perduo  informaciją tre esiems asmenims.

Saugumo taisyklės
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite žemiau esančias saugumo instrukcijas ir laikykitės visų saugumo rekomendacijų.
A džiai perskaitykite instrukcijas ir jas išsaugokite, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Naudojant prietaisą ne pagal instrukcijų
nurodymus, gali įvyk  gedimai.
Saugumo taisyklės: korpusas ir priedai
DĖMESIO!

1. Neišrinkite, netaisykite ir nemodifikuokite prietaiso be gamintojo leidimo, nes kitaip galite apgadin  prietaisą ir jis gali
pradė  kel  grėsmę Jūsų sveikatai.

2. Nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų užsideg  ar sprog .
3. Naudokite k originalų gamintojo adapterį, kitaip prietaisas gali užsideg  arba bū  kitaip apgadintas.
4. Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso, nes galite apgadin  ar apvers  prietaisą.
5. Metalinei prietaiso kištuko daliai apdulkėjus, nuvalykite ją sausu skudurėliu.
6. Prietaiso  adapteris  yra  skirtas  100-240  V  kintamajai  srovei.  Įstatykite  prietaiso  kištuką  į  nkamos  įtampos  rozetę.

Saugokite adapterį nuo vaikų.
7. Neplaukite ir nemerkite prietaiso korpuso bei elektrinių detalių į vandenį, nes gali įvyk  trumpasis jungimas.
8. Negadinkite prietaiso, neapkraukite jo daiktais, nekai nkite jo, netraukite ir nelankstykite.
9. Naudodami prietaisą,  prižiūrėkite vaikus ir senus žmones, kad jie neužkliūtų už prietaiso. Nelieskite prietaiso ratukų ir

šoninio šepetėlio, kad nesusižeistumėte.
10. Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Nenaudokite jo atvirame ore.
11. Neleiskite,  kad  metaliniai  daiktai  ir  elektrai  laidžios  medžiagos  liestųsi  prie  baterijos,  nes  kitaip gali  įvyk  trumpasis

jungimas. 
SVARBU!

1. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nes gali nukrės  elektros srovė.
2. Nedėkite prietaiso ten, kur jis galėtų nesunkiai nukris , pvz. ant stalo, kėdžių, aukštai esančių lentynų ir pan.
3. Prietaisas turi išmanų dizainą ir turėtų bū  saugojamas nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio.
4. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, pvz. vonios kambariuose.
5. Nedėkite prietaiso netoli nuorūkų, žiebtuvėlių ar atviros ugnies šal nių.
6. Išvalykite prietaisą, baigę jį krau .
7. Kai ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, paspauskite jo išjungimo mygtuką, esan  prietaiso šone.
8. Prieš naudodami prietaisą, pažiūrėkite, ar elektros adapteris yra įjungtas į rozetę, kad išvengtumėte žalos prietaisui.
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9. Prieš  naudodami  prietaisą,  nuimkite  nuo  grindų  visus  lengvai  pažeidžiamus  daiktus,  kuriems  galėtų  pakenk  šoninis
šepetys ir siurbimo funkcija, pvz. s klą, lempas, laidus ir užuolaidas.

10. Prisipildžius dulkių talpyklai, ištuš nkite ją ir k tada tęskite prietaiso naudojimą.
11. Nenaudokite prietaiso statybų atliekoms valy .
12. Prietaiso naudojimo temperatūra turėtų bū  0-40°C. Nenaudokite prietaiso, jeigu aplinkos temperatūra yra aukštesnė. 
13. Prieš išmesdami prietaisą, išimkite iš jo bateriją. Išimdami bateriją, įsi kinkite, kad prietaisas nėra įjungtas į mai nimo

nklą. Tinkamai perdirbkite bateriją, kad padėtumėte tauso  gamtą.
Saugumo taisyklės: įkraunama baterija
PAVOJINGA!

1. Visuomet naudokite k gamintojo baterijų adapterį, kad baterijos neištekėtų, neperkaistų ir nesprogtų.
2. Neleiskite, kad įvyktų trumpasis jungimas ir neišimkite baterijų, nes jos gali ištekė , perkais  ar sprog .
3. Netransportuokite  ir  nelaikykite  greta  aštrių pakabukų,  smeigtukų  ar  kitų  metalinių  daiktų,  nes  gali  įvyk  trumpasis

jungimas, baterijos gali ištekė , perkais  ar sprog .
4. Nekai nkite baterijos, nes ji gali ištekė , perkais  ar sprog .

DĖMESIO!
1. Jeigu,  kraunant  prietaisą,  jis  pradeda smarkiai  kais ,  nutraukite  krovimą ir  naudojimą, kad  neišbėgtų,  neperkaistų  ir

nesprogtų prietaiso baterijos.
2. Norėdami, kad baterijos  tarnautų ilgiau,  išimkite  jas ir laikykite vėsioje bei  sausoje vietoje,  kai ilgą laiką nenaudojate

prietaiso. Taip neleisite baterijoms ištekė , perkais  ar sprog .
3. Nemerkite baterijų į vandenį ir neleiskite, kad ant jų patektų skysčio, nes kitaip jos gali ištekė , perkais  ar sprog .
4. Nutraukite  naudojimą,  pastebėję  baterijų  išvaizdos paki mą (pvz.  spalvos  praradimą  ar  deformaciją),  kad  neišbėgtų,

neperkaistų ir nesprogtų prietaiso baterijos.
5. Išmesdami baterijas ar nešdami jas perdirb , apvyniokite elektrodus izoliacine juosta.

SVARBU!
1. Ant odos ar drabužių patekus baterijų elektrolitų, nuplaukite šias vietas švariu vandeniu, kad neprasidėtų uždegimas.
2. Nenaudokite įkraunamų baterijų su kitais prietaisais. Prietaiso baterijos nka k šiam siurblio modeliui.
3. Jei išorinė baterijų bloko dalis deformuojasi ar išsiplečia arba jei pastebėjote, kad ištekėjo baterijų elektrolitai, nekraukite

prietaiso ir jo nenaudokite, nes jis gali pradė  kel  pavojų sveikatai.
4. Nemeskite ir smarkiai nespauskite baterijų, nes kitaip jos gali ištekė , perkais  ar sprog .
5. Neišrinkite baterijų bloko, nes kitaip baterijos gali ištekė , perkais  ar sprog .
6. Norėdami išim  baterijas, darykite taip:

a. Atsukite du baterijų dangtelio varžtus atsuktuvu.
b. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.
c. Išimkite  baterijų  bloką  ir  atskirkite  elektros  laidus,  kad

išimtumėte baterijas.
Galite  gau  elektroninę  instrukcijų  versiją  ir  kreip s  pagalbos,  susisiekdami  su
įgaliotais „Krinonos“ atstovais instrukcijų pabaigoje nurodytu el. paštu.

Sudedamosios dalys

Pagrindinis korpusas Krovimo stovelis  2 x AAA baterijos (kartu
neparduodamos)

Nuotolinio valdymo pultas Adapteris Valymo įrankis
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Vandens talpykla Šoniniai šepetėliai Didelio galingumo filtras

Valymo šluostė
Prietaiso priedai priklauso nuo prietaiso modelio. 

Pagrindinis korpusas

1. Bamperis
2. „Wifi“ indikatorius
3. Valdymo mygtukas
4. Kamera

__________________________________
1. Universalus ratukas
2. Krovimo stulpelis
3. Šoninis šepetėlis
4. Baterijų dangtelis
5. Šoninis ratukas
6. Besisukančio šepečio detalės
7. Dulkių talpykla

__________________________________
1. Pastoviosios srovės lizdas
2. Įjungiklis
3. Dulkių talpyklos atskyrimo mygtukas

Dulkių talpykla 
1. Išorinė filtro plokštė
2. Filtras
3. Filtro kempinė
4. Dulkių talpykla
5. Dulkių talpyklos dangtelis

Vandens talpykla
1. Talpyklos sandarinimo kamštelis
2. Talpykla
3. Šluostė

Krovimo stovelis
1. Įkrovimo indikatorius
2. Pastoviosios srovės lizdas
3. Įkrovimo kontaktai
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Prietaiso parametrai
Struktūriniai parametrai

Korpuso skersmuo 330 mm
Korpuso storis 81 mm
Grynasis korpuso svoris 3 kg

Elektroniniai parametrai
Elektros įtampa 14,8 V
Baterijų talpa 2600 mAh
Korpuso mygtukų pas LED mygtukai

Priedai
Dulkių talpyklos tūris 600 ml
Vandens talpykla 370 ml

Procesiniai parametrai
Įkrovimo pas Rankinis / automa nis
Veikimo trukmė <= 130 min.
Įkrovimo trukmė 180-240 min.
Laikykite prietaisą 0-40°C temperatūroje. 

Prietaiso savybės
Išmanūs valymo režimai
4 valymo režimai skir  įvairiems valymo poreikiams. Galėsite įjung  valymo režimą nuotolinio valdymo pulteliu ir mobiliąja aplikacija.
Taip padidinsite valymo efektyvumą ir sutaupysite 30% elektros energijos.

Op malus dizainas
Prietaisas yra lengvai naudojamas, spaudžiant valdymo mygtuką. Palaukite, kol pasigirs pyptelėjimas.

Vandeniu plaunama dulkių talpykla
Galėsite plau  dulkių talpyklą ir išorinę filtro plokštę vandeniu, taip supapras ndami valymo procesą ir neleisdami po kambarį pasklis
dulkėms. 

Naudojimo perspėjimai  

 Įsi kinkite, kad baldai netrukdo prietaiso valymui.

 Imkitės apsauginių priemonių, kad prietaisas galėtų saugiai valy  laiptų ir panašiose
zonose.
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 Nestovėkite siaurose patalpų vietose, pvz. ant slenksčio. Nelaikykite didesnio kaip 1,8 cm storio daiktų valymo zonoje, kad
prietaisas ant jų neužkliūtų.

 Nuimkite nereikalingus daiktus, tokius kaip laidai, žaislai ir batai, kad prietaisas neužsiblokuotų. Nenaudokite grindų plovimo
funkcijos vietose, kur yra kilimų. Prieš valydami suvyniokite kilimus.

Nuotolinio valdymo pultas  

A. Automa nis valymas
B. Patvir n
C. Siurbimo nustatymai
D. Šluotos režimas
E. Išanks niai nustatymai
F. Įjungimas/išjungimas
G. Ekranėlis
H. Automa nis krovimas
I. Kryp s
J. Laikmačio nustatymai
K. Vieno kambario valymas
L. Kraštų valymas

Kai prietaisas yra greta krovimo stovelio ir virtualios apsauginės sienelės, jis gali nesupras  pulteliu duodamų komandų. Jei ilgą laiką
nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio, išimkite jo baterijas.

  Automa nio valymo mygtukas: bet kokiame valymo režime paspauskite šį mygtuką, kad įsijungtų automa nio valymo
režimas.

  Automa nio krovimo mygtukas: paspauskite šį mygtuką, kad įsijungtų automa nio krovimosi režimas. 

  Pirmyn / +: įsijungus pareng es režimui, spauskite šį mygtuką, kad prietaisas judėtų į priekį. Atleiskite šį mygtuką, kad
grįžtumėte į pareng es režimą. Jei esate išanks nių nustatymų ar laikmačio nustatymo lange, spauskite šį mygtuką, kad
padidintumėte nustatytą skaičių.

 Atgal  /  -:  įsijungus  pareng es  režimui,  spauskite  šį  mygtuką,  kad prietaisas  judėtų  atgal.  Atleiskite  šį  mygtuką,  kad
grįžtumėte į pareng es režimą. Jei esate išanks nių nustatymų ar laikmačio nustatymo lange, spauskite šį mygtuką, kad
sumažintumėte nustatytą skaičių.

  Kairė rodyklė: įsijungus pareng es režimui, spauskite šį mygtuką, kad prietaisas suktųsi kairėn. Atleiskite šį mygtuką, kad
grįžtumėte į pareng es režimą. Jei esate išanks nių nustatymų ar laikmačio nustatymo lange, spauskite šį mygtuką, kad
pereitumėte iš minučių į valandas.

  Dešinė rodyklė: įsijungus pareng es režimui, spauskite šį mygtuką, kad prietaisas suktųsi dešinėn. Atleiskite šį mygtuką,
kad grįžtumėte į pareng es režimą. Jei esate išanks nių nustatymų ar laikmačio nustatymo lange, spauskite šį mygtuką, kad
pereitumėte iš valandų į minutes.

  Patvir nimo mygtukas: prietaisui veikiant, paspauskite šį mygtuką, kad padarytumėte pertrauką. Jei esate išanks nių
nustatymų ar laikmačio nustatymo lange, spauskite šį mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.

  Siurbimo nustatymų mygtukas:  visuose siurbimo režimuose spauskite šį mygtuką, kad pareguliuotumėte siurbimo
galingumą. Galimos įpras nio ir TURBO siurbimo parinktys.

 Laikmačio nustatymų mygtukas: paspauskite šį  mygtuką, kad patektumėte į laikmačio nustatymų langą.  Paspauskite
CONFIRM, kad iš jo išeitumėte.

 Išanks nio nustatymo mygtukas: įsijungus pareng es režimui, paspauskite šį  mygtuką, kad patektumėte į išanks nių

nustatymų langą. Ekranėlyje pamatysite žybsinčią ikonėlę . 
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Jei  esate  išanks nių  nustatymų  lange,  paspauskite  šį  mygtuką,  kad
išsaugotumėte  duomenis  ir  išeitumėte  iš  nustatymų  lango.  Ekranėlyje

pamatysite ikonėlę .
Jei esate išanks nių nustatymų lange, spauskite šį mygtuką 3 s, kad išeitumėte

iš nustatymų lango. Ikonėlė  išnyks.

 Kraštų valymo mygtukas: paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte kraštų valymo režimą.

 : ekranėlyje atvaizduojamas išanks nio nustatymo laikas.

 : ekranėlyje atvaizduojamas esamas laikas.

 Vieno  kambario  valymo  mygtukas:  paspauskite  šį  mygtuką,  kad  įjungtumėte  vieno
kambario valymo režimą.

 Šluotos režimo mygtukas: paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte šluotos režimą (prijungę vandens talpyklą).

Naudojimas  
Įkrovimo stovelio vieta
Padėkite stovelį  ant grindų ir atremkite į  sieną. Nedėkite pašalinių daiktų 1 m atstumu į kairę ir  dešinę bei 2 m atstumu į priekį.
Nedėkite aplink veidrodžių ar kitų atspindinčių daiktų.

Įjunkite prietaisą. Įsižiebs balta valdymo mygtuko lemputė. Pasirinkite nustatymų režimą.
Jeigu prietaisas nebus aktyvuojamas per 10 minučių, jis pereis į laukimo režimą.

Įkrovimo režimai
Prieš kraudami prietaisą, įsi kinkite, kad yra paspaustas įjungimo mygtukas. Įstatykite įkrovimo kištuką į prietaiso pastoviosios srovės
lizdą ir įjunkite į rozetę.

 Prieš kraudami prietaisą,  įsi kinkite,  kad yra paspaustas įjungimo mygtukas.  Paspauskite automa nio krovimo mygtuką,
esan  ant nuotolinio valdymo pultelio, arba įkrovimo ikonėlę mobiliojoje programėlėje, jei norite, kad robotas grįžtų krau s.

Automa nis įkrovimas
Sumažėjus baterijos įkrovimui arba pasibaigus valymui, prietaisas automa škai grįš prie įkrovimo stovelio ir  pradės krau s. Palikite
įkrovimo stovelį įjungtą į elektros lizdą, kitaip prietaisas neras stovelio.

1. Jei reikia taisy  ar keis  prietaiso baterijas, tai dary  turėtų įgaliotas klientų aptarnavimo centras.
2. Kai naudojate prietaisą pirmą kartą, leiskite jam veik  tol, kol jis visiškai išsikraus.
3. Įkrovus prietaisą, žybsės balta valdymo mygtuko lemputė.
4. Jeigu ilgai nenaudojate prietaiso, paspauskite jo išjungimo mygtuką.
5. Baterijai išsikrovus, kuo greičiau ją įkraukite.
6. Naudokite prietaisą k su adapteriu ir įkrovikliu, parduodamais gamintojo.
7. Pirmą  kartą  naudodami  prietaisą,  įkraukite  robotą  12  valandų.  Prietaisui

įsikrovus, užges valdymo mygtuko lemputė.

Režimų perjungimas
Įjungimas  

1. Įsi nkite, kad yra paspaustas prietaiso įjungimo mygtukas, esan s prietaiso šone.
2. Paspauskite  valdymo  mygtuką  arba  valymo  mygtuką  ant  nuotolinio  valdymo

pultelio, kad įjungtumėte prietaisą.
Pauzė  
Pauzės funkcija leis perjung  prietaisą iš vieno režimo į kitą. Sustabdykite prietaisą šitaip:

1. Paspauskite valdymo mygtuką ant prietaiso, kad jį sustabdytumėte.
2. Paspauskite CONFIRM mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, kad sustabdytumėte prietaisą.

Laukimo režimas  
Laukimo režimas reiškia,  kad prietaisas sustojo. Išsijungs indikatoriaus lemputė.  Jeigu prietaisas bus nenaudojamas 10 minučių,  jis
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automa škai pereis į laukimo režimą. DĖMESIO: jeigu prietaisas yra ilgai nenaudojamas, paspauskite jo išjungimo mygtuką.

Vandens talpyklos naudojimas
Kraudami prietaisą,  išimkite vandens talpyklą,  kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.  Įsi kinkite,  kad naudojamas
vanduo yra švarus. 
Norėdami įpil  vandens, atverkite talpyklos kamštelį. Pamažu supilkite į talpyklą pakankamą kiekį vandens. 

Norėdami  prijung  mikropluošto  šluostę,  pirmiausia  užsukite  tvir nimo  kamštelį,  tada  prilipinkite  šluostę  prie
vandens talpyklos apačios.

Paspauskite talpyklos mygtuką ant dulkių indelio, kad išimtumėte ar prijungtumėte vandens talpyklą.

Iš anksto nustatytas valymas
 Paspauskite laikmačio mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto ir nustatykite dabar nį laiką, tada spustelėkite CONFIRM.
 Paspaudus išjungimo mygtuką,  visi išanks niai nustatymai bus ištrinami.  Nustačius išanks nio valymo parink s, prietaisas

pradės valy  nustatytu laiku kiekvieną dieną.
 Paspauskite išanks nio  nustatymo mygtuką, kad parinktumėte roboto valymo laiką.  Pasirinkus 6 val.  30 min.,  prietaisas

pradės valy  6 val. 30 min. kiekvieną dieną.

1. Paspauskite išanks nio nustatymo mygtuką, kad įsijungtų išanks nių nustatymų režimas. Nustatykite išanks nio valymo laiką
valdymo pulteliu arba mobiliąja programėle.

2. Jeigu reikia išvaly  išanks nius nustatymus, galite paspaus  išanks nio nustatymo mygtuką 3 sekundes.

Valymo režimai

Automa nis valymas  
Prietaisas valys automa škai zigzagais priklausomai nuo kambario aplinkos.

Kraštų valymas  
Robotas valys palei ilgiausią kambario kraš nę.

Nešvarumų zonos valymas  
Koncentruotas i n nešvarios vietos valymas. Reguliuojamas k mobiliąja programėle.

   
Vieno kambario valymas  
Prietaisas veiks taip, kaip ir nustačius automa nio valymo parink . Iš anksto
nustatytas TURBO siurbimo režimas.

Prietaiso ap kimas  
Paspaudus mygtuką, pasigirs garsinis signalas, padėsian s ras  prietaisą.

 Prietaisas turėtų bū  įjungtas.
 Ši funkcija pasiekiama k mobiliąja programėle.
 Turėtų nkamai veik  „Wifi“ ir prietaisas turėtų bū  įkrautas.
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Grindų valymo režimas  
Robotas valys zigzagais priklausomai nuo kambario aplinkos. Uždarykite kambario duris, jei norite valy  vieną kambarį. Išvalęs visas
valy nas vietas, robotas grįš į pradinį tašką. Visiškai normalu, kad prietaisas trumpam sustos.

Automa nis įkrovimas ir darbo tęsimas  

Baterijai baigiant išsikrau , prietaisas automa škai grįš prie įkrovimo stovelio. Prietaisui įsikrovus, prietaiso lokalizacijos sistema leis jam
suvok  esamą buvimo vietą ir suplanuotą valymą. Taigi prietaisas galės tęs  pradėtą darbą.
Naudojimo vietos pakei mas  

Prietaisui  vieną  ar  kelis  kartus  išvalius  nustatytą  zoną,  prietaiso  vizualizacijos  mechanizmas  sukurs  3D  valymo  zonos  modelį.
Sustabdykite robotą A vietoje ir perkelkite jį į B vietą. Tada paspauskite valdymo mygtuką, kad vėl įjungtumėte prietaisą.
VSLAM algoritmas susiorientuos erdvėje pagal sukurtą erdvės žemėlapį. Naudotojas taip pat galės maty  prietaiso buvimo vietą per
mobiliąją programėlę. Prietaisui veikiant nkamai, prietaisas grįš į A vietą ir tęs valymą. Lokalizacijai nepavykus, ankstesni nustatymai
bus išvaly , ir prietaisas iš naujo įsijungs. 

Valymas ir priežiūra  
Šoninio šepečio valymas ir kei mas
Reguliariai krinkite šoninio šepečio padė , kad įsi kintumėte, jog jis nebuvo pažeistas arba užsikimšęs pašaliniais daiktais. Valykite
šoninį šepe  valymo įrankiu arba skudurėliu. 
Jeigu  šoninis  šepetys  yra  pažeistas  ir  nebe nkamas  naudo ,  kuo  greičiau  pakeiskite  jį  nauju.  Kairė  ir  dešinė  šepečio  pusės  yra
analogiškos.

Dulkių talpyklos ir filtro valymas

Paspauskite nuėmimo mygtuką ant dulkių talpyklos, kad ją atskirtumėte nuo 
prietaiso.

Išpilkite visus nešvarumus iš dulkių talpyklos į šiukšliadėžę.

Nuimkite išorinę filtro plokštę.

Atverkite filtro dangtelį ir išimkite filtrą bei filtro kempinę. Nerekomenduojame 
plau  filtro vandeniu. Atsargiai nukratykite nešvarumus.
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Perplaukite dulkių talpyklą ir išorinę filtro plokštę.

1. Nusausinkite dulkių talpyklą ir filtro detales. Sausos detalės tarnaus ilgiau.
2. Panaudoję išorinę filtro plokštę 15-30 dienų, ją perplaukite.
3. Filtras tarnaus iki 3 mėnesių.

1. Įstatykite filtrą į talpyklą ir pritvir nkite išorinę filtro plokštę.
2. Prieš prijungdami filtrą, įsi kinkite, kad filtras ir filtro plokštė yra visiškai 

sausi.
3. Neleiskite, kad ant filtro ir jo plokštės patektų esioginių saulės spindulių.

Uždarykite dulkių talpyklą ir prijunkite ją prie prietaiso korpuso.

Vandens talpyklos dalių priežiūra

Paspauskite nuėmimo mygtuką, kad išimtumėte vandens talpyklą.

Atskirkite valymo šluostę.

Perplaukite ir nusausinkite valymo šluostę.

Išpilkite iš talpyklos vandens likučius. 

Išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą.

Besisukančio šepečio detalių priežiūra

Atverkite besisukančio šepečio detales.
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Išimkite besisukančio šepečio veleną ir pašalinkite nešvarumus bei plaukus.

Kitų detalių priežiūra

Valymo įrankiu ar sausu ir minkštu skudurėliu reguliariai valykite roboto važiuoklę ir ju klio langelį.

Valykite įkrovimo stovelio kontaktus valymo įrankiu ar minkštu skudurėliu.

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Prietaisas nesikrauna.  Neveikia elektrodų tarp korpuso ir
įkrovimo stovelio kontaktai.

 Stovelis yra išjungtas iš el. nklo.

 Įsi kinkite,  kad  gerai  liečiasi  stovelio  ir  prietaiso
kontaktai.

 Palikite įkrovimo stovelį įjungtą į rozetę.
Veikian s prietaisas 
užstringa.

Prietaiso darbui gali trukdy  ant grindų
gulintys  laidai,  užuolaidos  ar  kitos
kliūtys.

Prietaisas  mėgins  tęs  darbą automa škai,  tačiau  jei  tai
nepavyksta, pamėginkite perkel  jį į kitą vietą.

Prietaisas grįžta prie 
krovimosi stovelio, nebaigęs
darbo.

 Baigia išsikrau  baterija.

 Grei s priklauso nuo grindų po.

 Įkraukite robotą.

 Perkraukite prietaisą ir tęskite darbą.

Prietaisas neatlieka iš 
anksto nustatymo valymo.

 Prietaisas nėra įjungtas. 

 Prietaiso baterija baigia išsikrau .

 Prietaisas  yra  užstrigęs  ar  jam
trukdo pašaliniai daiktai.

 Įjunkite prietaisą.

 Pa krinkite  prietaiso  įkrovimo  lygį  ir,  jei  reikia,  jį
įkraukite.

 Įsi kinkite, kad gerai veikia šoniniai šepetėliai, šoniniai
ratukai, pagrindinis šepetys ir dulkių talpykla. Iš naujo
paleiskite prietaisą naujoje vietoje.

Neveikia nuotolinio 
valdymo pultelis. (Pultelio 
veikimo diapazonas – 5 m.)

 Baigia išsikrau  pultelis.

 Baigia išsikrau  prietaisas.

 Infraraudonųjų  spindulių  sklidimas
sustabdytas.

 Aplink  esantys  prietaisai  skleidžia
infraraudonuosius spindulius.

 Pakeiskite pultelio baterijas.

 Įsi kinkite, kad prietaisas yra pakankamai įsikrovęs.

 Nuvalykite  infraraudonųjų  spindulių  gaviklį  ir  daviklį
švariu medvilniniu skudurėliu. 

 Nenaudokite pultelio netoli kitų prietaisų, skleidžiančių
infraraudonuosius spindulius.

Nereguliarus prietaiso 
judėjimas.

 Ratukai gali užkliū  už laiptų, durų
ir slenksčių.

 Prietaisas  naudojamas  ant  lygių
valytų plytelių ir grindų.

 Ant  grindų  esantys  daiktai,  tokie
kaip  laidai  ar  šlepetės,  turi
neigiamos įtakos prietaiso veikimui.

 Užverkite kambario duris ir atskirai išvalykite šią zoną.
Prietaisas turi vieno kambario valymo funkciją. Baigęs
valy  kambarį, prietaisas grįš į pradinį tašką.

 Naudokite prietaisą, grindims išdžiūvus.

 Prieš  naudodami  prietaisą,  pašalinkite  nuo  grindų
nereikalingus daiktus. 
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DĖMESIO:  jei  aukščiau  aprašy  metodai  nepadeda  išspręs  problemos,  perkraukite  prietaisą.  Jeigu  tai  nepadeda,  kreipkitės  į
ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Keičiamos detalės  
A. Kairio ratuko detalė
B. Kairys šepetys
C. Dešinys šepetys
D. Dulkių talpyklos detalės
E. Vandens talpykla
F. Kamera
G. Dangtelis
H. Karkasas
I. Šoninio šepečio detalės
J. Dešinio ratuko detalė
K. Ven liacijos sistemos detalės
L. Universalaus ratuko detalės
M. Apa nis karkasas
N. Besisukančio šepečio detalės
O. Baterijos
P. Baterijų dangtelis

Naudojimo paskir s
Prietaisas yra nkamas namams, viešbučio kambariams ir nedideliems biurams
valy . Jis gerai valo įvairius kilimus (plaukeliai ne ilgesni nei 1,5 cm), medines ir kietas grindis, plyteles ir pan.
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