
PLAUNANTIS ROBOTAS SIURBLYS MAMIBOT 
EXVAC890

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote EXVAC890 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.

1.   Naudojimas su mobiliąja programėle  
1. Parsisiųskite mobiliąją programėlę.

Nuskenuokite žemiau esan  QR kodą arba ieškokite „Weback“ App Store arba Google Play programose ir parsisiųskite programėlę.

2. Prisijunkite/užregistruokite Weback ID. Prijunkite prietaisą prie mobiliosios programėlės.
Jeigu  jau  turite  Weback  ID,  atverkite  Weback  programėlę,  prisijunkite.  Jeigu  esate  naujas  Weback  vartotojas,  pirmiausia
užregistruokite Weback  ID. Vadovaukitės programėlės instrukcijomis tol, kol pabaigsite registraciją. Tada nuskenuokite QR kodą.
Vadovaukitės toliau esančiais registracijos paveikslėliais.

3. Aktyvuokite prietaisą.
Atlikite mobiliosios aplikacijos instrukcijas žingsnis po žingsnio, kol sėkmingai prijungsite prietaisą prie aplikacijos. Prisijungę galėsite
valdy  prietaisą per programėlę. (Programėlės išvaizda gali kažkiek skir s nuo paveikslėlių)

4. Valdykite per mobiliąją aplikaciją.
Kai ekranėlyje matysite vaizdą, parodytą pav., galėsite pradė  naudo  programėlę EXVAC890 valdy . Spustelėkite prietaisą, kad
patektumėte į pagrindinį aplikacijos puslapį. Čia galėsite pasirink  įvairius valymo režimus ir krin  valymo progresą bei statusą.
Paspauskite prietaiso ikonėlę, parodytą pav.,  kad patektumėte į  nustatymų meniu.  Galėsite pervadin  robotą,  nustaty  valymo
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grafiką, pa krin  naujinimus ir kt.

2. 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 sausa šluoste.
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 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.
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
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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 .

a. Neišrinkite baterijų bloko, nes kitaip baterijos gali ištekė , perkais  ar sprog . Norėdami išim  baterijas, darykite
taip: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.

3.   Sudedamosios dalys  

Pagrindinis korpusas Krovimo stovelis Papildomas putų filtras

Nuotolinio valdymo pultas Adapteris Valymo įrankis

Vandens talpykla Šoniniai šepetėliai Didelio galingumo filtras HEPA

Prietaiso priedai priklauso nuo prietaiso modelio, išvaizda gali
skir s. Valymo šluostė

1. Pagrindinis korpusasBamperis
2. Automa nio valymo įjungimas
3. „Wifi“ indikatorius
4. Įkrovimo mygtukas
5. Ju klis
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1. Universalus ratukas
2. Krovimo kontaktai
3. Šoninis šepetėlis
4. Šoninis dangtelis
5. Aukščio ju klis
6. Šoninis ratukas
7. Besisukan s šepetys
8. Šepečio apsauga
9. Dulkių surinktuvo ju klis
10. Dulkių talpykla
11. Įsiurbimo jung s (dulkių išpylimo stotelei – parduodama atskirai)

1. Infraraudonųjų spindulių ju klis
2. Pastoviosios srovės lizdas
3. Įjungiklis
4. Dulkių/vandens talpyklos atskyrimo mygtukas

Dulkių talpykla 
1. Išorinė filtro plokštė
2. Filtras HEPA (neplaunamas)
3. Filtro kempinė (plaunama)
4. Dulkių talpykla (neplaunama)
5. Dulkių talpyklos dangtelis (neplaunamas)

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

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

Nuotolinio valdymo pultelis

1.
2. Įjungimas/išjungimas.Ekranėlis.
3. Automa nis įkrovimas.
4. Krypčių mygtukai.
5. Laikrodžio nustatymai.
6. Tvarkaraščio nustatymai.
7. Automa nis valymas.
8. Patvir nimas.
9. Turbo valymas.
10. Vietos valymas.

Pastaba: prieš pultelio naudojimą įstatykite 2 x AAA po baterijas. Naudodami pultelį, jį nukreipkite į prietaisą.
Pultelio mygtukų reikšmių paaiškinimai:

 Įjungimas/išjungimas. Spauskite, norėdami įjung /išjung  prietaisą.
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 Automa nis įkrovimas. Spauskite, norėdami pradė  automa nį įkrovimą.
 Kryp s į  viršų.  Spauskite, norėdami nukreip  pirmyn, atleiskite,  kad grįž  į  budėjimo režimą. Nusta nėkite laikmačio

parink s.
 Kryp s žemyn.  Spauskite, norėdami apsuk  robotą aplink.  Nusta nėkite laikmačio parink s.
 Kryp s  kairėn. Spauskite,  norėdami  nukreip  kairėn,  atleiskite,  kad  grįž  į  budėjimo  režimą.  Nusta nėkite  laikmačio

parink s valandoms.
 Kryp s dešinėn. Spauskite, norėdami nukreip  dešinėn, atleiskite, kad grįž  į budėjimo režimą. Nusta nėkite laikmačio

parink s minutėms.
 Patvir nimas/pauzė. Laikmačio/tvarkaraščio ar laikrodžio patvir nimui. Taip pat pauzė/pabudinimas iš pauzės veikiant.
 Laikrodžio nustatymai. Spauskite, norėdami nustaty  laikrodį ir spauskite patvir nimą, kad išeitumėte.
 Tvarkaraščio nustatymai.  Spauskite, norėdami nustaty  tvarkaraš  budėjimo režime. Ikonėlė mirksės. Spauskite tą pa

mygtuką  arba  patvir nimą,  kad  išsaugotumėte  parink s.  Spauskite  ilgai  3  s.,  kad  atšauktumėte  ir  ikonėlė  dingtų  iš
ekranėlio.

 Automa nis valymas. Spauskite, norėdami pradė  automa nį valymą.
 Turbo valymas.  Spauskite, norėdami nustaty  įsiurbimo galią bet kuriame veikimo režime. Taip pat šią parink  galima

reguliuo  programėle.
 Vietos (Spot) valymas. Spauskite, norėdami pradė  konkrečios vietos valymą.

4.   Prietaiso parametrai:  
Struktūriniai parametrai

Korpuso skersmuo 330 mm
Korpuso storis 98 mm
Grynasis korpuso svoris 3,3 kg

Elektroniniai parametrai
Įeinan  elektros įtampa 19 V, 1,0 A
Baterijų talpa 5200 mAh 
Baterija Ličio jonų
Baterijos įtampa 14,4 V
Galia 60 W

Priedai
Dulkių talpyklos tūris 600 ml
Vandens talpykla 370 ml

Procesiniai parametrai
Įkrovimo pas Rankinis / automa nis
Veikimo trukmė 60–215 min.
Įkrovimo trukmė 5–6 val.
Valdymas Mygtukais, pulteliu, programėle

5.   Prietaiso savybės  
Automa nis valymas
Prietaiso lazeris ap ks kambario dalį, tuomet susiplanuos valymą ap ktame kambaryje judėdamas „zigzagais“. Baigus susiplanuotos
zonos  valymą,  prietaisas  pereis  prie  kitos  zonos  ir  taip  išvalys  visą  kambarį.  Taip  pat  šis  režimas  gali  bū  aktyvuojamas
įjungimo/išjungimo mygtuku ant prietaiso arba automa nio valymo mygtuku pultelyje ir Start mygtuku programėlėje.
Turbo režimas
Esant automa nio valymo režime spauskite šį mygtuką, kad pereitumėte prie turbo įsiurbimo galios. Taip pat keiskite ją per programėlę.
Iš viso yra 3 lygiai: tylusis, standar nis ir s prus.
Šluostymo režimas
Kad įjungtumėte, turi bū  prijungta vandens talpa. Yra 3 vandens naudojimo lygiai: žemas, vidu nis, aukštas.
Uždrausta zona
Nustatykite zoną, į kurią nenorite, kad patektų robotas.
Vietos valymas
Spauskite, norėdami pradė  konkrečios vietos valymą.
Pozicija
Spauskite „Posi on“ mygtuką programėlėje ir prietaisas atsilieps garsiniu signalu „I am here“. Naudinga, jei robotas yra kažkur įstrigęs.
Kad funkcija veiktų, prietaisas turi bū  įjungtas, o baterijos įkrova didesnė nei 5%. Tai pat turi bū  įjungtas WIOSR balsas.
Grįžimas į pasku nę valytą vietą
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Prietaisas važiuos krau s į įkrovimo stotelę esant žemesnei nei 20%  baterijos  įkrovai. Įsikrovęs jis grįš atgal į pasku nį valytą tašką,
kuriame sustojo.

Perpozicionavimas
Prietaisas valydamas susidarys savo nueito kelio žemėlapį. Jeigu vartotojas sustabdo prietaisą ir  perneša jį  į  kitą vietą, paspauskite
įjungimą/išjungimą,  kad prietaisas persipozicionuotų.  Įvykus sėkmingam perpozicionavimui,  bus girdimas garsinis  signalas,  tuomet
valymas ir šluostymas bus pratęstas. Perpozicionavimui nepavykus, prietaisas išvalo visus ankstesnius įrašus ir susidaro naują žemėlapį.

6. Naudojimo perspėjimai  

 Įsi kinkite, kad baldai netrukdo prietaiso valymui.

 Imkitės apsauginių priemonių, kad prietaisas galėtų saugiai valy  laiptų ir panašiose zonose.

 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.
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7. Naudojimas  

Įjungimas/išjungimas
 Įsi kinkite, kad prietaiso jungiklis šone paspaustas.
 Paspauskite  įjungimo/išjungimo (Start/Stop)  mygtuką arba  automa nio  valymo  mygtuką  (Auto  Cleaning)  pultelyje,  arba

patvir nimo (Confirma on) mygtuką pultelyje, arba valymo (Cleaning) mygtuką programėlėje.
Pauzė/budėjimo režimas
Pauzė veikian  prietaisą sustabdys laikinai:

 Paspauskite Start/Stop, kad įjungtumėte pauzę.
 Paspauskite patvir nimą pultelyje.

Miego režimas
Miego režimas reiškia,  kad prietaisas yra sustabdytas ir indikatoriaus lemputė nešviečia. Jeigu prietaisas yra neaktyvus 10 min., jis
aktyvuoja miego režimą automa škai. Taip pat galima į miego režimą įei  paspaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką pultelyje.
Patarimas: ilgai nenaudojant prietaiso, naudokite ne miego režimą, bet prietaisą esiog išjunkite.
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 indikatoriaus valdymo mygtuko lemputė. Jeigu prietaisas nebus aktyvuojamas per 10 minučių, jis pereis į
miego režimą.

Įkrovimo būdas A
Sujunkite adapterį su prietaisu ir tuomet įkiškite į el. nklą, LED Start/Stop mygtuko indikatorius švies baltai, pasigirs garsinis signalas.

Įkrovimo būdas B
 Sujunkite adapterį su įkrovimo stotele, tuomet įkiškite kištuką į el. nklą. Prijunkite prietaisą prie įkrovimo stotelės, žiūrėdami,

kad a ktų kontaktų vietos. LED indikatorius įkrovimo stotelėje lėtai mirksės žaliai.
 (Jei turite dulkių išpylimo stotelę EXVAC890DB)   Įjunkite AC mai nimo lizdą ir prijunkite prietaisą prie dulkių išpylimo stotelės

(parduodama atskirai), žiūrėdami, kad a ktų kontaktų vietos. LED indikatorius stotelėje lėtai mirksės baltai.
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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.

 Naudokite k originalų adapterį.
 Jei prietaisas iš karto neras įkrovimo stotelės, jis tai bandys padary  dar kelis kartus.
 Pirmą kartą įkraukite prietaisą 12 val. LED Start/Stop indikatorius ir automa nio įkrovimo mygtukas švies baltai.
 Pirmąjį kartą naudojant leiskite prietaisui pilnai išsikrau .
 Norėdami, kad prietaisas rastų įkrovimo stotelę spauskite automa nio įkrovimo mygtuką ant prietaiso arba pultelyje, arba

įkrovimo mygtuką programėlėje.
 Ilgia nenaudojant prietaiso, prašome jį išjung .
 Jei reikia taisy  ar keis  prietaiso baterijas, tai dary  turėtų įgaliotas klientų aptarnavimo centras.

Wi-Fi nustatymų reikalavimai
Prieš Wi-Fi nustatymą įsi kinkite, kad prietaisas ir Wi-Fi nklas a nka šiuos reikalavimus:

1. Wi-Fi nklas turi 2,4 GHz maršru zatorių. 5 GHz ne nka.
2. Wi-Fi nklas palaiko 802.11b/n ir IPv4 protokolą.
3. Įsi kinkite, kad jūsų SSID nėra nenaudojamų simbolių, kitaip Wi-Fi gali bū  neatpažintas.
4. Nenaudokite VPN (Virtual Private Network) nklo jungimuisi.
5. Įsi kinkite, kad slaptažodis yra nkamas.
6. Įsi kinkite, kad prietaisas pilnai įkrautas.
7. Įsi kinkite, kad išgirdote garsinį susijungimo signalą ir Wi-Fi būsenos lemputė lėtai mirksi balta spalva.
8. Už krinkite, kad prietaisas, telefonas ir maršru zatorius yra netoli nuo vienas kito.

Laikrodžio nustatymas
 Paspauskite laikrodžio nustatymo mygtuką pultelyje, kad nustatytumėte vie nį laiką.
 Valandoms ir minutėms nustaty  naudokite krypčių kairėn ir dešinėn mygtukus, vėliau patvir nkite patvir nimo mygtuku.

Iš anksto nustatytas valymas
Paspauskite išanks nio tvarkaraščio nustatymo (Schedule) mygtuką pultelyje, kad parinktumėte roboto valymo laiką. Pvz., pasirinkus 8
val. 30 min., prietaisas pradės valy  8 val. 30 min. kiekvieną dieną. Taip pat galima tvarkaraš  nustaty  programėlėje.

Patarimai:
 Laikykite prietaisą įjungtą, kad jis galėtų atlik  iš anksto nustatytą valymą.
 Laikykite prietaisą įkrautą daugiau nei 20% įkrovos. Esant žemesnei įkrovai, prietaisas važiuos įsikrau .
 Valymo tvarkaraš s,  sudarytas  pulteliu,  bus  atšauktas automa škai,  jeigu  prietaisas  yra išjungtas.  Programėle  sudarytas

tvarkaraš s gali bū  atšauktas k per programėlę.
 Valymo tvarkaraš s pultelyje gali taip pat bū  atšauktas paspaudus ir palaikius tvarkaraščio (Schedule) mygtuką 3 s.

Vandens talpyklos naudojimas
 Prijunkite mikropluošto šluostę prie lipnios velcro juostos vandens talpyklos apačioje.
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 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo vandens talpyklos ir pripilkite švaraus vandens, tuomet uždenkite dangtelį.

 Atleiskite dulkių talpyklos mygtuką ir išimkite talpyklą, atleiskite vandens talpyklos mygtuką ir pritvir nkite prie prietaiso.
 Galimybė valdy  šluostymą per programėlę ar pulteliu.

Dėmesio: nedėkite vandens talpyklos prietaisui įsikraunant. Nepilkite į talpyklą nešvaraus vandens ir jokių kitų skysčių nei
vanduo.

8. Valymas ir priežiūra  
Šoninių šepečių valymas

 Reguliariai  krinkite šoninių šepečių būklę, kad įsi kintumėte, jog jie nebuvo pažeis  arba užsikimšę pašaliniais daiktais.
Ištraukite ir valykite šoninius šepečius valymo įrankiu arba šluoste. 

 Įsi kinkite, kad L (kairysis) ir R (dešinysis) šepečiai yra savo pusėse.
 Jei šepečiai deformavosi, juos atstaty  galima karštu vandeniu.

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.

Perplaukite dulkių talpyklą, dangtelį ir išorinę filtro plokštę.

1. Nusausinkite dulkių talpyklą ir filtro detales. Sausos detalės tarnaus ilgiau. 
Nedžiovinkite filtrų prieš saulę.

2. Tinkamai prižiūrint filtras tarnaus ilgiau.
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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.

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.

Išimkite besisukančio šepečio veleną ir pašalinkite nešvarumus bei plaukus.

Kitų detalių priežiūra
 Valykite aukščio ju klius sausa minkšta šluoste.
 Valykite bamperį ir infraraudonųjų spindulių ju klius sausa minkšta šluoste.
 Valykite įkrovimo stotelę ir kontaktus sausa minkšta šluoste (atjungus stotelę iš el. nklo).
 Ištraukite ratuką ir nuvalykite plaukus bei šiukšles, vėl įstatykite po valymo.
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Detalių valymo/kei mo dažnumo rekomendacijos:
Detalė Valymas/kei mas

Šoniniai šepečiai Valy  kartą per mėnesį. Pakeis  kas 3–6 mėn.
Besisukan s šepetys Valy  kartą per mėnesį. Pakeis  kas 3–6 mėn.
Dulkių talpykla Valy  po kiekvieno naudojimo.
HEPA Valy  kas 2–3 kartai naudojimo. Pakeis  kas 3–6 mėn.
Išorinė filtro plokštė Valy  kas 2–3 kartai naudojimo. Pakeis  kas 3–6 mėn.
Filtro kempinė Valy  kas 2–3 kartai naudojimo. Pakeis  kas 3–6 mėn.
Šluostymo šluostė Valy  po kiekvieno naudojimo. Pakeis  kas 6–12 mėn.
Universalus ratukas Valy  kartą per mėnesį.
Bamperis Valy  kartą per mėnesį.
Infraraudonųjų spindulių ju kliai Valy  kartą per mėnesį.
Įkrovimo kontaktai Valy  kartą per mėnesį.
Pastaba:  valymo ir kei mo laikas yra orientacinis. Tai priklauso nuo prietaiso naudojimo dažnumo/ilgumo, veikimo režimo, valomų
patalpų švaros ir kt.

9. Galimų t  rikdžių 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. Nuvalykite kontaktus.

 Palikite  įkrovimo  stovelį  įjungtą  į  rozetę.  Pa krinkite
adapterį.

 Įkraukite prietaisą adapteriu esiogiai be stovelio.
Prietaisas neįsijungia.  Prietaisas neįjungtas.

 Prietaisas neįkrautas.
 Neveikia pultelis.
 Pulteliu naudojamasi per toli.

 Įjunkite prietaisą.
 Pilnai įkraukite prietaisą.
 Pakeiskite pultelio baterijas (AAA po).
 Pultelį naudokite iš arčiau prietaisui (5 m).
 Valdykite prietaisą mygtukais arba programėle.

Nuotolinio valdymo pultelis
neveikia.

 Senos baterijos.
 Pulteliu naudojamasi per toli.
 Prietaisas išjungtas.

 Pakeiskite baterijas (AAA po).
 Pultelį naudokite iš arčiau prietaisui (5 m).
 Įjunkite prietaisą.

Prietaisas neatlieka iš 
anksto nustatymo valymo.

 Prietaisas nėra įjungtas. 
 Prietaiso baterija baigia išsikrau .
 Prietaisas  yra  užstrigęs  ar  jam

trukdo pašaliniai daiktai.
 Tvarkaraš s  buvo  nustatytas  per

pultelį, o vėliau perkrauta.

 Įjunkite prietaisą.
 Pa krinkite  prietaiso  įkrovimo  lygį  ir,  jei  reikia,  jį

įkraukite.
 Pašalinkite pašalinius trukdančius daiktus.
 Nustatykite išanks nį valymą programėlėje.

Prietaisas grįžta prie 
krovimosi stovelio, nebaigęs
darbo.

 Baigia išsikrau  baterija.
 Grei s priklauso nuo grindų po.

 Įkraukite robotą.
 Perkraukite prietaisą ir tęskite darbą.

Prietaisas traukiasi atgal.  Prietaisas naudojamas ant tamsių/
juodų grindų arba saulėkaitoje.

 Venkite prietaisą  naudo  ant  tamsių grindų arba po
esioginiais  saulės  spinduliais.  Nuvalykite

infraraudonųjų spindulių ju klius.
Įsiurbimo galia mažesnė nei
anksčiau.

 Pilna dulkių talpykla.
 Nešvarios detalės.

 Ištuš nkite dulkių talpyklą.
 Išvalykite  besisukan  šepe ,  filtro  plokštę,  filtro

kempinę  ir  HEPA  kaip  nurodyta  aukščiau.  Išvalykite
įsiurbimo angą.

Prietaisas neprisijungia prie
Wi-Fi nklo.

 Naudojamas 5G maršru zatorius.
 Maršru zatorius,  telefonas  ir

prietaisas yra per toli.

 Naudokite 2,4 GHz palaikan  maršru zatorių.
 Laikykite maršru zatorių, telefonaą ir prietaisą arčiau

vienas kito.
Prietaisas neprisijungia prie
Alexa arba Google Home.

 Alexa/Google Home neįrašytos.
 Nesilaikyta  prisijungimo  prie

programėlės nurodymų.

  Įrašykite Alexa/Google Home.
 Laikykitės prisijungimo prie programėlės nurodymų.

Nereguliarus prietaiso 
judėjimas.

 Ratukai gali užkliū  už laiptų, durų
ir slenksčių.

 Prietaisas  naudojamas  ant  lygių
valytų plytelių ir grindų.

 Ant  grindų  esantys  daiktai,  tokie

 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.  Nuvalykite
prietaiso ratukus.
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kaip  laidai  ar  šlepetės,  turi
neigiamos įtakos prietaiso veikimui.

 Prieš  naudodami  prietaisą,  pašalinkite  nuo  grindų
nereikalingus daiktus. 

 Perkraukite prietaisą. Atsisiųskite naujausią programėlės
versiją.

Prietaisas šokčioja aukštyn-
žemyn.

 Kairysis  ir  dešinysis  šepečiai
sukeis  vietomis.

 L šepetys turi bū  kairėje, o R – dešinėje,

Veikian s prietaisas sustoja.  Žema baterijos įkrova.
 Nustatytas  vietos  (Spot)  valymo

režimas.
 Prietaiso  darbui  trukdo  pašaliniai

daiktai.

 Įkraukite prietaisą.
 Vietos (Spot) veikimo režimu prietaisas veikia k 30 s.
 Pašalinkite  ir  nurinkite  pašalinius  daiktus  iš  roboto

kelio. 
 Perkraukite prietaisą.

DĖMESIO:  jei  aukščiau  aprašyti  metodai  nepadeda  išspręsti  problemos,  perkraukite  prietaisą.  Jeigu  tai  nepadeda,

kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

10. Prietaiso sandara  
Prietaisas yra skirtas naudo  k uždarose patalpose ir skirtas valy  kietų paviršių grindims kaip medinės grindys, marmuras arba žemi
(nepūkuo ), standūs kiliminiai takai. Atlikite prietaiso valymą kaip nurodyta aukščiau.

11. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas 

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir  elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.
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