
DULKIŲ SIURBLYS-ROBOTAS MONEUAL ME770
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote ME770 dulkių siurblį-robotą.

Prieš naudodami prietaisą, a džiai perskaitykite šias naudojimo taisykles. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .

Priklausomai nuo Jūsų modelio,  šiame naudotojo vadove pateikta informacija gali  šiek ek skir s nuo Jūsų prietaiso duomenų.

Gamintojas pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis  šio naudotojo vadovo turinį. 

Prietaiso savybės
Smart Vision Mapping (išmanus atvaizdavimas)

Išmanaus  atvaizdavimo  technologijos  įgalina  aplink  prietaisą  esančių  zonų  atvaizdavimą  ir

prietaiso vietos sekimą tam, kad būtų valomos dar neišvalytos vietos.

Nuodugnus valymas

Ver kalus valymo modelis, persidengian s su horizontaliu. Dvigubai nuodugnesnis tos pačioss

zonos  valymas.  Nuodugnus  valymas  yra  gamykloje  nustatyta  parink s,  valant  hibridiniu  /

siurbimo / šluostės / mažai matomų vietų valymo režimais.

Dvigubas nuodugnus valymas

2  nuodugnaus  valymo  serijos.  4  kartus  geresni  rezultatai,  valant  tą  pačią  vietą.  Tinka

hibridiniam / siurbimo / šluostės / mažai matomų vietų valymo režimams.

Šluostės režimas

Naudojant  prijungiamą  didelę  šluostę,  šis  režimas  leis  išvaly  net  mažiausias  sveikatai

kenksmingas dulkes.

Didelė šluostė su vandens ekimo sistema

Vandens ekimo sistema leidžia šlapiai valy  kietas grindis.

Mažai matomų vietų valymo režimas

Ši funkcija leidžia Jums valy  mažai matomas vietas, kurias sunku valy ,  naudojant įprastus

siurblius. Galėsite išvaly  grindis po lova, sofa ir pan.

Didelio efektyvumo BLDC variklis

Puikūs valymo rezultatai gaunami dėl galingo BLDC (įsiurbimo) variklio. BLDC variklis yra 30%

galingesnis nei įpras  pastoviosios srovės varikliai ir jie tarnauja maždaug 10 kartų ilgiau (iki

5000 valandų).

Įvairūs valymo režimai

Prietaiso  valymo  režimai  garantuoja  valymo  funkcijų  ir  galingumo  įvairovę,  taigi  galėsite  pasirink  valymo  vietai  ir  paskirčiai

nkamiausią režimą.

Hibridinis valymas Šluostės režimas Intensyvus valymas Rankinis režimas Iš anksto nustatytas

valymas

8,5 cm aukščio dizainas

Plokščio dizaino prietaisas yra k 8,5 cm aukščio, taigi jis lengvai palįs po sofa ar lova ir išvalys

vietas, kurias sunku pasiek  rankomis ar įpras niu siurbliu.

Aplinką tausojančios ličio geležies fosfato baterijos

ME770 naudoja aplinką tausojančias baterijas, kuriose nėra kietųjų metalų ir rūgščių, galinčių

pakenk  žmogaus kūnui. Ličio geležies fosfato baterijos tarnaus maždaug 3 kartus ilgiau (1000

ciklų) nei įpras nės ličio ar nikelio baterijos. Dėl didelio baterijų atsparumo šilumai ir sprogimui,

šios baterijos pasižymi didesniu naudojimo saugumu.
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Automa nis įkrovimas

Prietaisui  baigus  darbą  arba  baterijai  baigiant  išsikrau ,  prietaisas  automa škai  sugrįš  prie

įkroviklio ir pradės krau s.

Kliūčių išvengimas ir apsauga nuo griuvimo

ME770  ju klis,  ap nkan s  kliū s,  leis  prietaisui  išveng  aplinkinių  daiktų  ir  sienų.  Ju klis

prietaiso apačioje ap ks aukščio skirtumus ir neleis prietaisui nukris  žemyn laiptais.

Saugumo informacija
Perskaitykite šias instrukcijas ir visuomet jų laikykitės, kad už krintumėte savo saugumą ir nkamą prietaiso naudojimą.

Naudojami simboliai

Instrukcijose  naudojami  perspėjamieji  simboliai  padės  Jums išveng  grėsmę Jūsų  sveikatai  keliančių  ir  žalą  prietaisui  padary

galinčių situacijų.

 Įspėjimas! Nesilaikydami šių nurodymų, galite smarkiai susižeis  ar net mir .

 Atkreipkite dėmesį! Nesilaikydami šių nurodymų, galite susižeis  arba apgadin  prietaisą.

 Patarimas! Naudodami prietaisą, atsižvelkite į šiuos patarimus.

Prieš naudojant

 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur jam gali pakenk  esioginiai saulės spinduliai. Jei, prietaisui kraunan s, perkais

adapteris, jis gali tap  gaisro, trumpojo jungimo ar elektros šoko priežas mi.

 Nedėkite įkroviklio ant nuožulniai besileidžiančių grindų. Saugokite įkroviklį nuo smūgių, nes jis gali bū  sugadintas.

 Nenaudokite prietaiso kambariuose, kuriuose yra be priežiūros paliktų vaikų ar senų ir nesavarankiškų žmonių, nes jie gali

išsigąs  ar susižeis .

 Prietaisas yra neskirtas vaikams ir sutrikusių fizinių, ju minių bei pro nių gebėjimų žmonėms naudo , nebent jie yra prižiūrimi

už juos atsakingų asmenų arba jų apmoky . Nepatyrę prietaiso naudotojai rizikuoja apgadin  prietaisą.

 Prieš naudodami prietaisą, nuimkite visus mažus daiktus, drabužius ir lengvai dūžtančius daiktus nuo valomo grindų paviršiaus.

Priešingu atveju galite apgadin  prietaisą ir sustabdy  jo judėjimas. Pašalinkite visus trapius daiktus, tokius kaip porcelianas, s klas,

vazonai ir pan. Drabužiai, laidai, diržai, rankšluosčiai ir telefonų įkrovikliai gali įsipainio  į ratukus ar šepetėlius.

 Prieš valydami, pašalinkite ant grindų esančias kliū s. Prietaisas negalės pervažiuo  aukštų daiktų.

 Laikykite įkroviklį vietoje, lengvai pasiekiamoje prietaisui. Jei laikysite jį kampe ar vietoje, kur daug aplinkinių daiktų, prietaisas

gali automa škai neįsikrau .

 Įsi kinkite,  kad  įkroviklis  yra  visuomet  įstatytas  į  rozetę.  Jeigu  įkrovikliui  nėra  ekiama  elektra,  prietaisas  automa škai

neįsikraus.

Naudojant

 Nenaudokite prietaiso adapterio su kitais prietaisais, nes, prietaisui perkaitus, galite jį apgadin  arba sukel  gaisrą.

 Įsi kinkite, kad drabužiai ir kūno dalys (plaukai, pirštai, pėdos ir pan.) negali įsipainio  į šepetėlius ar ratukus. Priešingu atveju

rizikuojate susižeis .

 Nenaudokite ir nesaugokite prietaiso netoli lengvai užsidegančių daiktų (alkoholio, žibalo, degalų, skiediklių ir pan.) ir šilumos

šal nių (cigarečių, žvakių, viryklės ir pan.). Galite sukel  gaisrą arba apgadin  prietaisą.

 Pastebėję dūmus ar pajutę degėsių kvapą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. 

 Nestovėkite ir nesėdėkite ant prietaiso. Judan s prietaisas gali Jus sužeis  arba bū  apgadintas.

 Nenaudokite prietaiso ant aukštų ir siaurų vietų, pvz. stalo. Nukritęs prietaisas gali bū  apgadintas arba Jus sužeis .

 Neleiskite prietaisui siurb  skysčių, aliejaus, gyvūnų išmatų ir pan., nes jis gali suges . Ant ratukų patekę skysčiai gali išpurvin

valomas vietas.

 Jeigu prietaisas įsiurbia plas kinį maišelį, tuoj pat jį ištraukite. Jeigu prietaisas ilgai veiks su plas kiniu maišeliu uždengta dulkių

įsiurbimo anga, variklis perkais, ir prietaisas bus apgadintas.
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 Smarkiai nespauskite ir neužstatykite prietaiso, nes galite apgadin  ju klius ir sukel  prietaiso gedimą.

 Nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra yra pernelyg žema ar aukšta (žemesnė nei -5°C ar aukštesnė nei 35°C), nes galite

apgadin  prietaisą.

 Nenaudokite prietaiso, kai visiškai prisipildžiusi dulkių talpykla.

 Nenaudokite prietaiso be filtrų. Priešingu atveju prietaisas gali suges .

 Prieš valydami nuimkite ant grindų esančius daiktus (drabužius, rankšluosčius, medžiagas, diržus ar plaukus). Laikykite daiktus

toliau nuo ratukų ir šepečių, kad jie neįsipainiotų. Priešingu atveju prietaisas gali pradė  veik  labai garsiai. Sumažės jo įsiurbimo

galia, prietaisas gali bū  apgadintas.

 Nenaudokite prietaiso vietoje, kurioje grindys ar sienos yra iš veidrodžių ar s klo. Prietaisas ap nka kliū s, naudodamas IR

ju klį, taigi jis gali neap k  s klo ir veidrodžių kaip kliū es. 

 Nenaudokite  prietaiso sandėliuke, ant šlapių  grindų,  laiptų,  stalo ar lentynos, patalpose,  esančiose po žeme, sandėliuose,

komercinės paskir es pastatuose ar atvirame ore.

 Jei numetėte ar pažeidėte prietaisą, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Elektros saugumo taisyklės

 Naudokite nkamos įtampos elektros  šal nį  ir  rozetę.  Jei  naudojate prietaiso techninių parametrų nea nkančią elektros

srovę, galite sukel  gaisrą, pa r  elektros šoką ar apgadin  prietaisą.

 Įsi kinkite, kad prietaiso laidas nėra sulenktas ar apstatytas sunkiais daiktais, nes priešingu atveju gali įvyk  gaisras ar nukrės

elektra. Norėdami pataisy  ar pakeis  pažeistą laidą nauju, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad už krintumėte savo

saugumą.

 Įstatydami kištuką į rozetę ar jį išimdami, visuomet laikykite už kištuko, o ne laido. Įtemptas laidas gali bū  pažeistas, gali įvyk

gaisras ar nukrės  elektra.

 Nenaudokite  pažeisto  mai nimo  laido.  Norėdami  pataisy  ar  pakeis  pažeistą  laidą  nauju,  kreipkitės  į  įgaliotą  klientų

aptarnavimo centrą, kad už krintumėte savo saugumą. Prietaisą taisant ki ems nei patyrusiems specialistams, gali įvyk  gaisras ar

nukrės  elektra.

 Nelieskite kištuko ar rozetės šlapiomis rankomis, nes gali nukrės  elektros srovė.

 Jeigu užpylėte ant prietaiso vandens, ištraukite kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui visiškai išdžiū , prieš vėl jį naudodami.

Vanduo gali  tap  gaisro ir  elektros šoko priežas mi. Tuoj pat ištraukite prietaiso laidą iš  rozetės ir  kreipkitės į  įgaliotą klientų

aptarnavimo centrą.

 Naudokite k kartu su prietaisu parduodamą įkroviklį.  Pernelyg didelės įtampos įkroviklis  gali  tap  gaisro ir  elektros šoko

priežas mi.

 Nelaikykite  įkroviklio  šlapiose,  dulkinose  patalpose  ar  vietose  netoli  vandens.  Galite  apgadin  prietaisą,  sukel  gaisrą  ar

elektros šoką.

 Nelieskite įkroviklio galiuko metaliniais daiktais, pvz. smeigtuku ar adatėle, nes galite sukel  gaisrą ar elektros šoką.

 Jei  ke nate ilgai  nenaudo  prietaiso,  išjunkite mygtuką apa nėje prietaiso nugarėlės dalyje.  Jei paliksite prietaisą įjungtą,

baterija gali išsikrau .

Priežiūra

 Norint už krin  Jūsų saugumą, k įgaliotas klientų aptarnavimo centro specialistas turėtų taisy  ar išrink  prietaisą. Prietaisą

taisant ki ems nei įgalio ems asmenims, prietaisas gali bū  apgadintas. Padidėja gaisro ir elektros šoko rizika.

 Tinkamai išmeskite prietaiso bateriją. Nemeskite baterijos į ugnį ir saugokite ją nuo esioginių saulės spindulių, nes baterija gali

užsideg  ar  sprog .  Išmeskite  a tarnavusias  baterijas,  laikydamiesi  Jūsų  gyvenamojoje  vietoje  galiojančių  atliekų  perdirbimo

taisyklių.

 Reguliariai valykite prietaiso ju klius. Jeigu jie yra padeng  dulkių ir pūkelių sluoksnio, prietaisas gali suges .

 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus filtrus. Naudojant kitokius filtrus, negalios prietaiso garan ja.

 Išjungę prietaisą, jį išvalykite. Jeigu valote prietaisą, jam esant įjungtam ar veikiančiam, rizikuojate susižeis .
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 Reguliariai valykite pagrindinį šepe , dulkių talpyklą, dulkių filtrą ir dulkių įsiurbimo angą. Jeigu ilgai naudosite prietaisą, jo

nevalydami, jis gali suges .

Autorių teisės ir instrukcijos
 Autoriaus teisės © 2015 MONEUAL Europe GmbH. Visos teisės saugomos.

 Išleista 2015 m. balandžio mėn.

 Šios instrukcijos autorių teisės saugomos įstatymų. Jokia šių instrukcijų dalis negali bū  atkuriama ar perduodama be

išanks nio rašy nio MONEUAL su kimo. 

 Priklausomai nuo Jūsų prietaiso modelio, šiose instrukcijose pateikiama informacija gali šiek ek skir s nuo Jūsų prietaiso

dizaino ir funkcijų.

 MONEUAL Europe GmbH neatsako už šiose instrukcijose esančias technines ar redagavimo klaidas bei trūkumus, taip pat

už atsi k nius ar šalu nius nuostolius bei prietaiso gedimus, įvykusius nesilaikant instrukcijų nurodymų. 

 MONEUAL  Europe  GmbH  neatsako  už  žalą,  pa rtą  naudojant  prietaisą  kitaip  nei  leidžiama  gamintojo  patvir ntų

instrukcijų nurodymų. 

Pakuotės sudė s

Įkroviklis Adapteris Mai nimo laidas Nuotolinio valdymo

pultas (AAA

baterijos, 2 vnt.)

Siurblys-robotas (1400 mAh

baterija)
Šoniniai šepetėliai (1

komplektas)

Valymo šepetėlis Naudotojo vadovas Greito paleidimo

vadovas

Didelės šluostės rinkinys su vandens ekimo sistema

1. Vandens ekimo šluostės plokštė didelei šluostei

2. Didelė šluostė

 Prietaiso dizainas ir  techniniai  duomenys gali  bū  keičiami  be išanks nio perspėjimo, siekiant pagerin  prietaiso funkcijų

veikimą.

Sudedamosios dalys
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Viršu nė dalis 1. Valdymo mygtukai ir indikatoriai

2. Fotokamera

3. Dulkių surinkimo talpyklos dangtelis

4. Buferis

5. Kliūčių ir signalų ap kimo ju kliai

6. Oro išpū mo anga

7. Adapterio lizdas

8. Įjungimo mygtukas

9. Signalų priėmimo ju klis

10. Aukščio ap kimo ju kliai

11. Įkrovimo įvadai

12. Ratukai

13. Šoninių šepečių prijungimo kontaktai

14. Dulkių įsiurbimo anga

15. Pagrindinis šepetys

16. Šluostės plokštės prijungimo skylutės

Nugarinė dalis

Apa nė dalis

Valdymo mygtukai ir indikatoriai

1. Darbo pradžios ir darbo nutraukimo mygtukas (START/STOP)

2. Įjungimo mygtukas

3. Valymo režimo pasirinkimo mygtukas

4. Siurbimo režimo indikatorius

5. Įkrovimo režimo indikatorius

6. Sunkiai pasiekiamų vietų valymo režimo indikatorius

7. Nuodugnaus valymo režimo indikatorius

8. Hibridinio valymo režimo indikatorius

9. Šluostės valymo režimo indikatorius

10. Laikmačio (kasdienio valymo) indikatorius

11. Laikmačio (1 val.) indikatorius

12. Dvigubo valymo indikatorius

13. Slenksčių parink es indikatorius

14. Baterijos lygio indikatorius

15. TURBO režimo indikatorius

Įkroviklis
Priekinė dalis Nugarinė dalis
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1. Įjungimo / įkrovimo lemputė

2. Orientacinio signalo perdavimo ju klis

3. Įkrovimo terminalai

4. Adapterio laikiklis

5. Adapterio lizdas

6. Ju klio signalo atstumo parinkimo mygtukas

Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
Galėsite patogiai įjung  įvairias prietaiso funkcijas, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu.

 Funkcijos,  kurias  galėsite  pasirink ,  naudodami  prietaiso  valdymo  pultą:  siurbimas,

hibridinis  valymas,  šluostės  režimas,  sunkiai  pasiekiamų  vietų  valymas,  intensyvus

valymas ir įkrovimas.

 Funkcijos,  kurias  galėsite  pasirink ,  naudodami  nuotolinio  valdymo  pultą:  siurbimas,

hibridinis  valymas,  šluostės  režimas,  sunkiai  pasiekiamų  vietų  valymas,  intensyvus

valymas, rankinis valymas, įkrovimas, įsiurbimo galios reguliavimas, iš anksto numatytas

valymas.

1. Įjungimo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą.

 Prietaisui sugedus, paspauskite šį mygtuką, kad grąžintumėte ME770 į paleidimo režimą.

2. Įkrovimo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad prietaisas grįžtų atgal prie įkroviklio.

3. START/STOP mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte pageidaujamą funkciją.

 Paspauskite  šį  mygtuką,  kad  pradėtumėte  ar  nutrauktumėte  valymą  ir  prietaiso

judėjimą.

4. SELECT/MANUAL mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad patvir ntumėte savo pasirinkimą.

 Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinį valymo režimą.

5. Kryp es mygtukai

 Spauskite šiuos mygtukus, kad judintumėte prietaisą pirmyn, atgal, į kairę ir į dešinę, pasirinkus rankinio valymo režimą.

6. Hibridinio valymo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte hibridinio valymo (šluostė + siurbimas) režimą.

7. Siurbimo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte siurbimo režimą ( k siurblys).

8. Šluostės valymo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte šluostės valymo režimą ( k šluostė).

9. Sunkiai pasiekiamų vietų valymo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte sunkiai pasiekiamų vietų valymą.

10. Nuodugnaus valymo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte nuodugnų valymą.

11. Dvigubo valymo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte dvigubo valymo režimą.

12. TURBO mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte TURBO valymą.

13. Išanks nio valymo nustatymo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte laikma .

14. Slenksčių režimo mygtukas

 Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte slenksčių režimą.

Įkroviklio paruošimas naudojimui
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1. Įstatykite įkroviklio kištuką į rozetę. Nustatykite prietaiso signalų ap kimo atstumą (5 m arba 8 m). Įstatykite adapterį į

įkroviklio laikiklį.

2. Pa krinkite elektros ekimą (mėlyna lemputė).

3. Pa krinkite įkroviklio naudojimo vietą. Pašalinkite kliū s, esančias aplink prietaisą (1 m priešais, kairėje ir dešinėje). 

 

 Jei laikysite prietaisą vietoje, kur daug esioginių saulės spindulių, saulė gali pakenk  automa nio įkrovimo procesams, be to,

prietaisas gali ilgainiui praras  spalvą.

Jei prietaisas negrįžta prie įkroviklio, pakeiskite signalų ap kimo atstumą. Siaurose vietose nustatykite 5 m, o erdviose – 8 m. Jei

nustatysite 8 m atstumą siaurose vietose, gali nkamai neveik  automa niai prietaiso įkrovimo mechanizmai. 

Šoninių šepetėlių prijungimas
 Raskite L raidę po šoniniu šepetėliu.

 Raskite R raidę po šoniniu šepetėliu.

 Išlygiuokite L žymę po prietaisu ir šepetėlį. Prijunkite L šepetėlį.

 Išlygiuokite R žymę po prietaisu ir šepetėlį. Prijunkite R šepetėlį.

Nuotolinio valdymo pultas

 Įdėdami baterijas, atsižvelkite į baterijų poliškumą (+/-). Jei ne nkamai įdėsite baterijas, galite apgadin  nuotolinio valdymo

pultą arba sukel  gaisrą. Naudokite k standar nes AAA 1,5 V baterijas. Nenaudokite kitokių baterijų. Jeigu baterijos yra pažeistos

ir iš jų pradeda tekė  baterijų skys s, tuoj pat jas pakeiskite. Išmeskite baterijas, laikydamiesi Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių

atliekų tvarkymo taisyklių. 

Baterijų įdėjimas
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1. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.

2. Įstatykite  dvi  AAA  baterijas,  parduodamas  kartu  su

ME770.

3. Uždėkite baterijų skyrelio dangtelį.

Įkrovimas
Paruošę įkroviklį,  korpusą ir nuotolinio valdymo pultelį naudojimui, turėsite įkrau  prietaiso bateriją, kad galėtumėte jį naudo .

Norėdami įkrau  prietaisą:

1. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.

2. Laikydami  prietaisą  abiem rankomis,  pridėkite  jį  prie  įkroviklio.  Išlygiuokite  prietaiso  ir  įkroviklio  kontaktus.  Padėkite

prietaisą priešais įkroviklį ir lėtai stumkite prietaisą link įkroviklio, kol įsižiebs raudona indikatoriaus lemputė.

3. Baigę krau  prietaisą, galėsite jį naudo . Prireiks maždaug 1 valandos, kol baterija visiškai įsikraus. 2800 mAh baterijos

modeliams prireiks maždaug 2 valandų. Įkrovę prietaisą 1 valandą, galėsite įprastai naudo  prietaiso įsiurbimo režimą

maždaug 1 valandą. Baterijos naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo sąlygų.

Baterijos statuso indikatorius Kraunasi Lemputė žybsi kas sekundę
Krovimas baigtas Lemputė dega visą laiką
Baterija baigia išsikrau Lemputė žybsi 4 kartus per sekundę

 Galite krau  prietaisą, prijungdami adapterį esiai prie lizdo, esančio apa nėje prietaiso nugarėlės pusėje. 

Didelės šluostės su vandens ekimo sistema prijungimas
1. Įpilkite vandens į šluostės pagrindą ir prijunkite šluostę.

2. Paspauskite išjungimo mygtuką, esan  apa nėje prietaiso nugarėlės pusėje. 

3. Prijunkite šluostės pagrindą. Gerai įstatykite jungiamąsias detales į prietaiso angas.

 Jei pernelyg spausite šluostės pagrindą, prijungdami jį prie prietaiso, galite apgadin  jungiamąsias šluostės dalis.
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4. Apverskite ir paspauskite įjungimo mygtuką.

 
 Baigę valy , atskirkite šluostės pagrindą nuo prietaiso ir šluostę – nuo šluostės pagrindo.

 Pašalinkite šluostės pagrinde likusį vandenį ir palikite jo dangtelį atvertą, kad pagrindas išdžiūtų.

 Išplaukite ir išdžiovinkite šluostę.

 Galite naudo  kartu parduodamą valymo šepe , kad geriau išvalytumėte šluostę.

Šluostės naudojimo rekomendacijos

 ME770 sukurtas taip, kad galėtumėte išplau  šluostę ir pakarto nai ją panaudo .

 Prieš prijungdami didelę šluostę prie vandens talpyklos, sušlapinkite ją.

 Įsi kinkite, kad šluostė nėra pernelyg šlapia, kad nepradėtų slydinė  ratukai.

 Galite naudo  valymo priemonę su didele šluostę, tačiau gali pradė  slydinė  ratukai.

 ME770 su didele šluoste sukurtas kie ems paviršiams, tokiems kaip mediena, plytelės, linoleumas ir laminatas, valy .

ME770 geriausiai valo lygius kietus paviršius. Prietaisas prasčiau valo nelygaus paviršiaus plyteles, vaškuotas grindis ir

grublėtus paviršius, galinčius pakenk  šluostei, pvz. plytas ar šiferį.

 
 Nenaudokite hibridinio  valymo ir  siurbimo režimo skysčiams valy .  Valykite k  išdžiūvusius nešvarumus ir  nedidelius

skysčių likučius. Naudokite šluostės režimą dideliems skysčių kiekiams valy .

 Baigę valy , nuimkite šluostę ir pašalinkite vandenį iš vandens talpyklos. Palikite dangtelį  atvertą, kad išdžiūtų vidinės

talpyklos detalės.

 Šlapia šluostė ne nka laku nepadengtoms grindims valy . Jei nesate kri,  ar šlapias valymas nkamas Jūsų grindims,

pasikonsultuokite su Jūsų grindų gamintoju ar montuotoju.

 ME770 neskirtas dideliems nešvarumų kiekiams valy . Prieš valydami su ME770, pašalinkite didelius nešvarumus, žvyrą ir

aštrius daiktus, kurie, prikibę prie valymo šluostės, galėtų apibraižy  grindis.

Prieš pradedant naudo
Prieš pradėdami naudo  prietaisą, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.

1. Būkite atsargūs, kad nesulaužytumėte prietaiso, išimdami jį iš dėžutės. Žr. informaciją apie prietaiso surinkimą.

2. Pa krinkite šepečių prijungimo pusę (L/R) ir juos prijunkite. Žr. informaciją apie šepečių prijungimą.

3. Išimkite prietaisą ir jį  pakraukite. Pirmą kartą naudojant prietaisą, jis gali  neveik , jeigu jo baterija yra išsikrovusi.  Žr.

informaciją apie prietaiso įkrovimą.

4. Pašalinkite ant grindų esančias kliū s. Nuimkite mažus daiktus, drabužius ir lengvai dūžtančius objektus nuo grindų, prieš

jas valydami. Užlankstykite ilgus kilimų ir pa esalų kutus arba laikykite prietaisą toliau nuo jų.

5. Jei  prisipildė  dulkių  talpykla,  suprastės  prietaiso  veikimas.  Rekomenduojame  reguliariai  ištuš n  dulkių  talpyklą.  Žr.

informaciją apie dulkių talpyklos valymą.
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6. Jeigu ant  aukščio  ju klio  ar  ratukų  yra  pašalinių  daiktų,  juos  pašalinkite,  priešingu  atveju  prietaisas  gali  suges .  Žr.

informaciją apie aukščio ju klių ir ratukų valymą.

7. Praneškite vaikams ir senyviems žmonėms, kad naudojate prietaisą, kitaip jie gali išsigąs  ar nusteb .

8. Stenkitės iš aukštai nenumes  prietaiso. Nenaudokite prietaiso siaurose ir aukštose vietose, pvz. ant stalo. Jeigu padėsite

batus prie įėjimo į kambarį, prietaisas gali supras  juos kaip grindų dalį ir nukris .

9. Prietaisas neperlips per aukštesnius nei 1 cm slenksčius.

10. Prietaisui įsikrovus, palikite prietaisą įstatytą į įkroviklį  arba paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką, esan  apa nėje

prietaiso nugarėlės pusėje. 

Valymo pradžia ir pabaiga
Valymo pradžia

1. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.

2.  arba .

3.  arba .

4. Jei valote vietą, kurią sunku valy , pasirinkus automa nį režimą,

pakeiskite valymo režimą.

Valymo pabaiga

Baigus valy , prietaisas grįš prie įkroviklio arba sustos vietoje, priklausomai

nuo valymo režimo.

Jei paspauskite START/STOP mygtuką, prietaisui veikiant, prietaisas nustos

veikęs.

Valymo režimo pakei mas

Vartotojai gali pasirink  valymo režimą, nkamiausią valomam paviršiui.

Valymo režimai, kuriuos galite pasirink , spausdami MODE (M) mygtuką ant prietaiso:

Hibridinis valymas Siurbimas Šluostė Intensyvus valymas Sunkiai pasiekiamų

vietų valymas

Valymo režimai, kuriuos galite pasirink  valdymo pulteliu:

Hibridinis valymas Siurbimas Šluostė Intensyvus valymas Sunkiai pasiekiamų

vietų valymas

Rankinis valymo

režimas

Iš anksto nustatytas

valymas
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  Negalėsite  pakeis  prietaiso  režimo,  jam  jau  pradėjus  veik .  Pasirinkite  valymo  režimą,  prieš  pradėdami  valymą,  arba

sustabdykite prietaisą, paspausdami START/STOP mygtuką ant prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio,  ir  pasirinkite valymo

režimą.

Pakarto nis baterijos įkrovimas
Automa nis įkrovimas

 Prietaisui baigus darbą, jis grįš prie įkroviklio.

 Jeigu baterija baigia išsikrau  ir greitai žybsi baterijos indikatorius, prietaisas nustos valęs ir grįš prie įkroviklio pasikrau .

Rankinis įkrovimas

 Prilaikydami prietaisą abiem rankomis, prijunkite jį prie įkroviklio.

 Išlygiuokite prietaiso ir įkroviklio kontaktus.

 Padėję prietaisą esiai prieš įkroviklį, pamažu stumkite jį link įkroviklio, kol įsižiebs raudona indikatoriaus lemputė.

  Galite įkrau  prietaisą, įstatydami adapterį esiai į lizdą apa nėje prietaiso nugarėlės dalyje.

Baterijos statuso indikatorius

Baterijos statuso indikatorius parodys baterijos statusą.

Baterijos statuso indikatorius Baterijos statusas

 Žybsi 4 kartus per sekundę Reikia įkrau

Baigia išsikrau

Vidu nis įkrovimas

Įkrauta

 Žybsi kartą per sekundę Kraunasi

 Prireiks maždaug 1 valandos, kol baterija visiškai įsikraus. 2800 mAh baterijos modeliams prireiks maždaug 2 valandų.

 Įkrovę  bateriją  1  valandą,  galėsite  naudo  prietaisą,  įjungę  įprastą  siurbimo  režimą,  maždaug  1  valandą.  Baterijos

išsikrovimo laikas priklauso nuo naudojimo sąlygų. 

Hibridinis valymas
Valant hibridiniu režimu, prietaisas vienu metu siurbia ir valo šluoste. Hibridinis režimas puikiai nka nuodugniam grindų valymui,

nes du šoniniai šepetėliai,  pagrindinis šepetys, BLDC siurbimas ir mikropluošto šluostė su vandens ekimo sistema veikia vienu

metu. 

  Nenaudokite  hibridinio  režimo kilimams ir  pa esalams valy ,  nes  galite  juos  apgadin .  Naudokite  šį  režimą k  kietoms

grindims valy .

1. Įjunkite prietaisą.

2. Laikydamiesi instrukcijų nurodymų, sujunkite didelę šluostę ir vandens ekimo talpyklą.
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3.

4.

 Pasirinkę hibridinio  valymo režimą,  taip pat  galite  nustaty  dvigubo valymo ir  slenksčių  režimus.  Norėdami nustaty  šias

parink s, žr. instrukcijų nurodymus.

Siurbimas
Pasirinkus siurbimo režimą, prietaisas siurbs, bet nevalys šluoste. Galite nustaty  šį režimą, valydami kietas grindis ar kilimus.

1. Paspauskite sistemos įjungimo mygtuką.

2. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.

3. Pasirinkite siurbimo režimą, spausdami valdymo pulto MODE mygtuką. Paspauskite START/STOP mygtuką arba siurbimo

mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.

4.

 Pasirinkę siurbimo režimą,  taip  pat galite  nustaty  TURBO, dvigubo valymo ir  slenksčių  režimus.  Norėdami  nustaty  šias

parink s, žr. instrukcijų nurodymus.

Valymas šluoste
Šluostės režimas leis valy  grindis, jų nesiurbiant.

 Pasirinkę šluostės režimą ir valydami kilimus ar pa esalus, galite juos apgadin . Taigi rinkitės šį režimą k kietoms grindims

valy .  Jei  naudojate  didelę  šluostę  su  vandens  ekimo  sistema,  rekomenduojame  sušlapin  šluostę,  prieš  ją  prijungiant,  kad

prietaisas veiktų ilgiau.

Valymo kryp s:
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1. Laikydamiesi instrukcijų nurodymų, prijunkite didelę šluostę su vandens ekimo sistema.

2. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.

3.

4.

 Pasirinkę  šluostės  režimą,  taip  pat  galite  nustaty  TURBO,  dvigubo valymo ir  slenksčių  režimus.  Norėdami  nustaty  šias

parink s, žr. instrukcijų nurodymus.

Ki  valymo režimai

Valymo režimas Funkcija Naudojimo vieta Kaip pasirink

Intensyvus Valymas 1 m x 1 m 

aplink prietaisą.

Vietos,  kuriose  daug

dulkių ir kuriose nuolat

vaikštoma.

Pasirinkite INTENSIVE, 

spausdami MODE 

mygtuką, esan  

prietaiso valdymo 

pulte, arba pasirinkite 

INTENSIVE mygtuką ant

nuotolinio valdymo 

pultelio.

Sunkiai pasiekiamos 

vietos

Valymas sunkiai 

pasiekiamose vietose.

Po lova ar baldais. Pasirinkite SHADOW, 

spausdami MODE 

mygtuką, esan  

prietaiso valdymo 

pulte, arba pasirinkite 

SHADOW mygtuką ant 

nuotolinio valdymo 

pultelio.

Rankinis Tiesioginis prietaiso 

valdymas, naudojant 

nuotolinio valdymo 

pultelį.

Bet kur. Paspauskite MANUAL 

mygtuką ant nuotolinio 

valdymo pultelio. 

Spauskite rodykles, kad 

nustatytumėte 
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prietaiso judėjimo 

kryp .

Išanks nis nustatymas Pradėkite valy  po 1 

val. arba kasdien tuo 

pačiu metu.

Bet kur. Paspauskite 

RESERVATION mygtuką 

ir SELECT mygtuką ant 

nuotolinio valdymo 

pultelio.

Papildomas

nustatymas

Funkcija Valymo režimas Kaip pasirink

TURBO Valykite, nustatę 

didžiausią galimą 

įsiurbimo galią.

Visi režimai, išskyrus 

hibridinį ir šluostės 

valymą.

Paspauskite  TURBO

mygtuką ant nuotolinio

valdymo pultelio.

Slenksčiai Nustatykite, kad 

prietaisas galėtų 

pervažiuo  per 

slenksčius, žemesnius 

nei 1 cm.

Visi režimai, išskyrus 

rankinį valymą.

Paspauskite

THRESHOLD  mygtuką

ant nuotolinio valdymo

pultelio.

Dvigubas  nuodugnus

valymas

Atliekamos dvi 

ver kalios ir 

horizontalios schemų 

valymo sesijos.

Visi  režimai,  išskyrus

rankinį,  iš  anksto

nustatytą  ir  intensyvų

valymą.

Paspauskite DOUBLE CL

mygtuką ant nuotolinio

valdymo pultelio.

Intensyvus valymas

Prietaisas intensyviai išvalo aplink esančius paviršius.

1. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.

2.

3.

4.

 Pasirinkus automa nį valymą, prietaisas sustos vietoje, kurioje baigė valymą. Jeigu aplink yra dag kliūčių, prietaisas gali pradė

prastai veik .

Sunkiai pasiekiamų vietų valymas

Galite valy  po lova ir baldais.

 Norėdami  naudo  šį  režimą,  įjunkite  kambario  šviesą.  Tamsiose  patalpose  prietaisas  neap ks  erdvės  po  lova  ir  baldais.

Prietaisas  pajudės  link  vietų  po  baldais,  kad  pradėtų  valymą.  Norėdami  sumažin  laiką,  praleidžiamą prietaisui  važinėjant  po

kambarį, padėkite prietaisą priešais lovą ar baldus, po kuriais norite valy .

1. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.
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2. Padėkite prietaisą priešais lovą ar kitus baldus.

3.

4.

5.

 Pasibaigus šiam valymo režimui, prietaisas išlįs iš po baldų ir sustos.

Rankinis režimas

Galite esiogiai valdy  prietaisą, naudodami nuotolinio valdymo pultelį.

1. Jei prietaisas veikia, sustabdykite jį, paspausdami START/STOP mygtuką.

2. Paspauskite  MANUAL  mygtuką  ant  nuotolinio  valdymo pultelio.  Įsijungs  oro  siurbimo režimas.  Dar  kartą  paspaudus

MANUAL, jis bus nutraukiamas.

3. Spausdami kryp es rodykles ant nuotolinio valdymo pultelio, galėsite judin  prietaisą į reikiamą vietą.

 Prietaisui  kraunan s,  negalėsite  judin  prietaiso  rankiniu  būdu.  Galite  naudo  šį  režimą,  kai  norite  judin  prietaisą,

neįjungdami oro įsiurbimo.

Iš anksto nustatytas valymas

Kasdieniam valymui galėsite pasirink  vieną iš dviejų išanks nio nustatymo režimų. Vienas iš jų įjungs valymo režimą, praėjus 1 val.

nuo prietaiso nustatymo, kitas leis valy  kasdien tuo pačiu metu.

 Išanks nio nustatymo režimas veiks k įjungus išanks nio valymo režimą ir tada prijungus prietaisą prie įkroviklio. Jei norite,

kad prietaisas pradėtų valy  laiku, privalote prijung  prietaisą prie įkroviklio.
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Galite nustaty  išanks nio valymo režimą, k naudodami nuotolinio valdymo pultelį. Jei nustatytu laiku prietaisas tebesikrauna, jis

pradės valy  įsikrovęs. Jeigu pasirinkote 1 valandos valymo režimą, jis išsijungs, prietaisui pabaigus nustatytą valymą.

1. Paspauskite sistemos įjungimo mygtuką.

2. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.

3. Nustatykite išanks nio nustatymo režimą (po 1 val. arba kasdienio valymo), paspausdami nuotolinio valdymo pultelio

RESERVATION mygtuką.

4. Paspauskite SELECT mygtuką, kad patvir ntumėte parinktus nustatymus.

5. Prietaisas pradės valy  priklausomai nuo Jūsų pasirinktų nustatymų. 

TURBO valymo parink s

Kai  naudojate  hibridinio  /  siurbimo  /  intensyvaus  /  sunkiai  pasiekiamų  vietų  /  rankinio  valymo  režimus,  paspauskite  TURBO

mygtuką, esan  ant nuotolinio valdymo pultelio, kad reguliuotumėte įsiurbimo galingumą.

 TURBO nustatymas negalimas, valant hibridiniu ir šluotos režimais.

Slenksčių parink s

Jei  slenksčiai  ir  kilimai  ar  pan.  yra  ne aukštesni  nei  1  cm,  naudodami nuotolinio  valdymo pultelį,  galėsite  pasirink  slenksčių

pervažiavimo režimą.

 Rekomenduojame nenaudo  šios parink es, nustačius šluotos ir hibridinio valymo režimus dėl didelės šluostės su vandens

ekimo sistema naudojimo.  Rekomenduojame naudo  šią  parink ,  pasirinkus  siurbimo režimą.  Gamykloje  parink  nustatymai

neleis prietaisui pervažiuo  slenksčių, naudojant hibridinio ir šluostės valymo bei siurbimo režimus.

Dvigubo nuodugnaus valymo režimas
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Dvigubo nuodugnaus valymo režimas leis atlik  2 valymo sesijas, ver kaliai valymo schemai persidengiant su horizontalia.

Nuodugnaus valymo režimas: ver kali schema, persidengian

su horizontalia schema.

Dvigubo nuodugnaus valymo režimas: ver kali schema,

persidengian  su horizontalia schema. 2 valymo sesijos.

 Gamykloje nustatyta nuodugnaus valymo parink s, valant hibridinio / siurbimo / šluostės / sunkiai pasiekiamų vietų režimais.

1. Paspauskite sistemos įjungimo mygtuką.

2. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką.

3. Pasirinkite  hibridinio  /  siurbimo /  šluostės  /  sunkiai  pasiekiamų vietų  režimą.  Norėdami  sužino  daugiau  apie  šiuos

režimus, žr. a nkamas naudotojo vadovo vietas.

4. Paspauskite DOUBLE CL mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio. Įsijungs dvigubo nuodugnaus valymo režimas.

5. Prietaisas atliks dvi ver kalios schemos, persidengiančios su horizontalia, valymo sesijas.

 Dvigubo nuodugnaus valymo parink s galima, valant hibridiniu, šluostės, siurbimo ir sunkiai pasiekiamų vietų valymo režimais.

Ši parink s negalima, įjungus išanks nio nustatymo, intensyvaus valymo ir rankinio valymo režimus. 

Kalbos nustatymai

 Prietaiso valdymui balsu galėsite pasirink  vieną iš galimų prietaiso kalbų.

1. Paspauskite sistemos įjungimo mygtuką.

2. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką, tada paspauskite ir  2-3 s palaikykite MODE mygtuką, kol įsijungs ekranėlis ir

išgirsite pyptelėjimą.
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3. Spauskite START/STOP mygtuką, kol pasieksite reikiamą kalbą. Kaskart paspaudus START/STOP mygtuką, išgirsite šiuos

sakinius nustatyta kalba: „Pradedamas automa nis valymas“ ir „Valymas nutrauktas“.

4. Išgirdę pageidaujamą kalbą, paspauskite POWER mygtuką, kad pasirinktumėte kalbą.

  Kalbos gali skir s priklausomai nuo prietaiso modelio.

Kalba Anglų Vokiečių Prancūzų Italų Ispanų

Numeris 1 2 3 4 5

Dulkių talpyklos valymas
1. Nuimkite dulkių talpyklos dangtelį.

2. Išimkite dulkių talpyklą.

3. Išimkite dulkių filtrą.

4. Ištuš nkite dulkių talpyklą.

5. Atgal įstatykite dulkių filtrą.

6. Įstatykite  dulkių  talpyklą  į  prietaisą,  a džiai

laikydamiesi instrukcijų nurodymų.

7. Uždėkite dulkių talpyklos dangtelį.
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 Norėdami, kad dulkių filtras tarnautų ilgiau, žr. jo valymo instrukcijas. 

Dulkių filtro valymas

 Galite  valy  dulkių  filtrą,  atsargiai  nugramdydami  jo  nešvarumus.

Dulkių filtras yra pakarto nai panaudojamas. Rekomenduojame nevaly

jo vandeniu.

Valykite  dulkių  filtrą,  kaskart  dulkių  talpyklai  prisipildžius  iki  2/3.  Jei

nevalysite dulkių filtro, gali sumažė  siurblio įsiurbimo galingumas. 

Pakeiskite  filtrą,  pastebėję  skylutę  ar  įplyšimą.  Įprastai  naudojant

prietaisą, dulkių filtras tarnaus apie 3 mėnesius, tačiau jo tarnavimo trukmė taip pat priklauso nuo naudojimo sąlygų ir dažnumo.

1. Išimkite dulkių filtrą.

2. Išvalykite dulkių filtrą, išpūsdami dulkes iš visų keturių filtro dalių.

3. Surinkite filtrus, kaip parodyta.

 Smarkiai spausdami dulkių filtro dangtelį, rizikuojate apgadin  filtrą. Ne nkamai surinkus filtrą, gali sumažė  prietaiso siurbimo

efektyvumas.

Ju klių ir ratukų valymas
Ju klių valymas

Nuvalykite,  pūsdami  orą  arba  braukdami  skudurėliu,  tris  prietaiso  ju klius.  Naudokite  kartu  pridedamą  valymo  šepetėlį  ar

medvilninį diskelį.

Jei ju kliai  yra labai nešvarūs, nuvalykite juos sudrėkintu medvilniniu diskeliu. Neplaukite vandeniu ir  nenaudokite alkoholio ar

benzolo.

Ratukų valymas

Valykite ratukus šepetėliu. 

 Norėdami išvaly  priekinį ratuką, išsukite varžtus ir išimkite ratuką. Išvalykite jį šepetėliu. 

 Norėdami išvaly  du pagrindinius ratukus, pamažu sukite juos ranka ir valykite šepetėliu.

 Pašalinkite pašalinius daiktus, tokius kaip plaukai, galinčius trukdy  ratukų judėjimui.

Dulkių įsiurbimo angos valymas
1. Nuimkite dulkių įsiurbimo angos dangtelį.
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2. Išimkite pagrindinį šepe .

3. Valykite išimtą šepe  valymo šepetėliu.

4. Įstatykite šepe  į tvir nimo skylutę ir užtvir nkite tvir nimo kaišteliu. 

5. Norėdami įstaty  dulkių įsiurbimo angos dangtelį, išlygiuokite 2 fiksatorius ir prietaiso tvir nimo angas.

Baterijos naudojimas
Baterija naudojama nusidėvi. Kuo dažniau ją naudosite, tuo trumpiau ji tarnaus.

Baterijos tarnavimo trukmė

 Įprastai naudojant prietaisą, baterija tarnaus 6 mėnesius.

 Visada įkraukite bateriją, kad gautumėte geriausius rezultatus.

 Baterijos tarnavimo trukmė priklausys nuo naudojimo sąlygų.

Baterijos įkrovimas

 Jei naudojate prietaisą pirmą kartą, pirmiausia visiškai įkraukite bateriją.

 Prireiks maždaug 1 valandos, kol baterija visiškai įsikraus. 2800 mAh baterijos įsikraus per maždaug 2 val.

Baterijos tarnavimo laiko prailginimas

 Jei ke nate ilgesnį laiką nenaudo  prietaiso, visiškai įkraukite bateriją ir paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką.

 Reguliariai išvalykite dulkių įsiurbimo angą, dulkių talpyklą, pagrindinį ir šoninius šepečius. Jei naudojate prietaisą su pilna

dulkių talpykla, pagreitės variklio sukimasis, taigi gali sutrumpė  baterijos tarnavimo trukmė.

 Naudokite k įkrautą prietaisą.

 Nenaudokite prietaiso ten, kur daug esioginių saulės spindulių. Venkite šilumos šal nių.

Baterijų kei mas

 Jei pastebėjote, kad pastebimai sutrumpėjo baterijos tarnavimo trukmė, pakeiskite bateriją.

 Naudokite k MONEUAL baterijas.

 Išjunkite sistemą ir išimkite bateriją iš prietaiso.
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 Išmeskite senas baterijas, laikydamiesi Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių. Norėdami įsigy

atsarginių baterijų, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

 Jei nepavyksta savarankiškai pakeis  baterijų, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

1. Paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką.

2. Išsukite 4 varžtus ir nuimkite baterijų dangtelį.

3. Atjunkite baterijos laido fiksatorių ir išimkite bateriją. Paspauskite ir palaikykite užrakto gnybtą, kad atskirtumėte baterijos

laido fiksatorių. 

4. Įdėkite naujas baterijas ir prijunkite baterijos laido fiksatorių. Uždėkite baterijų skyrelio dangtelį ir užsukite keturis varžtus.

Baterijų naudojimo ir saugumo informacija

 Jei ilgai paliekate bateriją iškrautą, ji gali bū  apgadinta ir tap  ne nkama naudo .

 Jei naudojate kitokias nei MONEUAL baterijas, galite apgadin  prietaisą.

 Išimkite baterijas, prieš išmesdami a tarnavusį prietaisą.

Valdymas balsu

Žemiau pateikiamos pagrindinės valdymo balsu komandos. Priklausomai nuo prietaiso modelio pateikiamos

instrukcijos ir prietaiso valdymo komandos gali šiek ek skir s.

Valdymas balsu

Star ng intensive cleaning. Prietaisas pradės nuodugnų valymą.

Star ng pre-set cleaning. Įsijungs iš anksto nustatytas valymas.

Star ng shadow cleaning. Prasidės sunkiai pasiekiamų vietų valymas.

Cleaning is completed. Valymas baigtas.

Cleaning is cancelled. Paspaudėte START/STOP mygtuką, prietaisui pradėjus veik .

Moving toward the charger. Paspaudus CHARGE mygtuką arba prietaisui judant link įkroviklio

automa niam įkrovimui.

Star ng to charge. Prasidės krovimasis.

Star ng scheduled cleaning a er 1 hour. Baigtas valymo laiko po 1 val. nustatymas.

Se ng daily cleaning. Baigtas kasdienio valymo laiko nustatymas.

Moving to shadowed area. Pradėjus sunkiai pasiekiamų vietų valymą, robotas juda link jų.

Star ng double cleaning. Įsijungus dvigubo valymo režimui. 

Please detach the mop pad. Pasirinkus siurbimo režimą ir prijungus šluostę.
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Star ng vacuum cleaning. Įsijungus siurbimo režimui.

Star ng hybrid cleaning. Įjungus hibridinio valymo režimą.

Star ng mop cleaning. Įjungus šluostės valymo režimą.

Priežiūros pranešimai

Out of ba ery. Baterija išsikrovė.

Dust bin is missing. Išimta dulkių talpykla.

Please place the robot cleaner on the floor. Prietaisas pakeltas nuo grindų.

Please check the wheels. Ratukai yra užsiblokavę.

Please check the main brush. Pagrindinis šepetys yra užsikimšęs plaukais ar kitais pašaliniais

daiktais.

Please check the side brush. Šoniniai  šepetėliai  yra  užsikimšę  plaukais  ar  kitais  pašaliniais

daiktais.

Please a ach the mop. Pasirinkote  šluostės  valymo režimą,  bet  neprijungėte  šluostės

pagrindo prie prietaiso.

There is an error. Įvyko klaida (žr. klaidos kodą).

Klaidų pranešimai

 Ekranėlyje bus rodomos ikonėlės ir skaičiai, informuojantys apie klaidos pobūdį. Vadovaudamiesi žemiau pateikta informacija,

pašalinkite klaidos priežas . Paspaudus bet kurį mygtuką, klaidos pranešimas išnyks.

Jei žemiau esantys patarimai nepadeda pašalin  problemos, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Garsinis klaidos pranešimas paleidžiamas k vieną kartą, gedimui įvykus. Galite pa krin  gedimo statusą, paspausdami SELECT

mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, prietaisui esant išjungtam.

Priežas s Baterija visiškai išsikrovė, taigi prietaisas neveikia.

Garsinis pranešimas Out of ba ery.

Sprendimas Įkraukite prietaisą rankiniu būdu.

Priežas s Apkrautas ratukų variklis. Į vieną ar abu ratukus pateko plaukų, laidų ar kitų

pašalinių daiktų.

Garsinis pranešimas Please check the wheels.

Sprendimas Perkelkite prietaisą į kitą vietą. Pašalinkite pašalinius daiktus, patekusius į

ratukus.

Priežas s Per didelė dulkių įsiurbimo mechanizmo apkrova.

Garsinis pranešimas There is an error.

Sprendimas Pašalinkite pašalinius daiktus iš dulkių įsiurbimo angos ir ištuš nkite dulkių

talpyklą.

Priežas s Per didelė pagrindinio šepečio apkrova.

Garsinis pranešimas Please check the main brush.

Sprendimas Pašalinkite  pašalinius  daiktus  (plaukus,  laidus  ir  pan.)  iš  pagrindinio

šepečio.

Priežas s Bandėte įkrau  prietaisą be baterijų.

Garsinis pranešimas No ba ery.

Sprendimas Įsi kinkite, kad baterijos yra nkamai įstatytos į prietaisą.

Priežas s Baterijos gedimas.

Garsinis pranešimas There is an error.

Sprendimas Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Priežas s Naudojate prietaisą be dulkių talpyklos.

Garsinis pranešimas Dust bin is missing.

Sprendimas Įstatykite dulkių talpyklą į vietą.

Priežas s Abu pagrindiniai ratukai pakel  nuo grindų.

Garsinis pranešimas Please place the cleaner on the floor.

Sprendimas Padėkite prietaisą ant grindų arba pajudinkite jį į kitą vietą.

Priežas s Prietaiso judėjimo problemos.

Garsinis pranešimas Please check the front wheel.

Sprendimas Pašalinkite  kliū s,  esančias  prie  priekinio  ratuko,  ir  ištuš nkite  dulkių

talpyklą.

Priežas s Prietaiso korpuso daužymasis.

Garsinis pranešimas Please check the bumper.

Sprendimas Pašalinkite  kliū s,  esančias  aplink  prietaiso  korpusą.  Pa krinkite,  ar  jis

neįlinko.

Priežas s Reguliariai ap nkamas nukri mo pavojus.
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Garsinis pranešimas Please check the bo om sensor.

Sprendimas Jeigu  valomos  grindys  yra  juodos,  pajudinkite  prietaisą  į  kitą  vietą.

Nuvalykite pašalinius daiktus nuo aukščio ju klių.

Priežas s Kita problema.

Garsinis pranešimas There is an error.

Sprendimas Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Trikdžių šalinimas

Problema Sprendimas

Prietaisas neveikia.  Paspauskite įjungimo mygtuką apa nėje prietaiso nugarėlės pusėje.

 Pa krinkite, ar įkrauta baterija. Jei reikia, įkraukite prietaisą įkroviklyje.

Prietaisas nesikrauna.  Pašalinkite kliū s aplink įkroviklį.

 Įsi kinkite, kad laidas yra prijungtas prie įkroviklio.

 Paspauskite  įjungimo  mygtuką  nugarinėje  įkroviklio  dalyje.  Jeigu

bandysite prietaisą prijung  per jėgą, jis gali nesikrau .

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis. Pakeiskite baterijas.

Silpna įsiurbimo galia.  Išvalykite dulkių talpyklą.

 Pa krinkite talpyklos filtrą.

 Pa krinkite, ar dulkių įsiurbimo angoje nėra pašalinių daiktų.

Prietaisas neįsijungia.  Paspauskite išjungimo mygtuką apa nėje prietaiso nugarėlės pusėje.

 Pa krinkite baterijas.

Prietaiso šepetys nesisuka.  Pa krinkite, ar šepetyje nėra pašalinių daiktų.

 Įsi kinkite, kad šepetys buvo nkamai prijungtas.

Prietaisas veikia garsiau nei įprastai.  Pa krinkite, ar dulkių filtras yra nkamai prijungtas.

 Pa krinkite, ar šepetyje nėra pašalinių daiktų.

Prietaisas gerai neišvalo grindų.  Pa krinkite, ar šluostės pagrindas yra nkamai prijungtas.

 Nuvalykite ju klį minkštu skudurėliu.

Neveikia iš anksto nustatyto valymo funkcija. Paspauskite SELECT mygtuką, kad patvir ntumėte laiko nustatymus.

Paspaudus mygtuką, prietaisas nereaguoja. Kai kraunate prietaisą, esiogiai prijungę jį prie adapterio, mygtukai nereaguos.

Tai visiškai normalu.

Trumpas prietaiso veikimo laikas.  Jei ilgai neprijungiate prietaiso prie įkroviklio, baterija gali išsikrau , taigi

prietaisas veiks trumpai.

 Neišjunkite įkroviklio, net įkrovimui pasibaigus.

 Jei  ke nate  ilgai  nenaudo  prietaiso,  išjunkite  prietaisą  apa nėje

nugarėlės pusėje.

Neišeina kontroliuo  siurbimo galingumo.  Šluostės  pagrindui  esant  prijungtam  prie  prietaiso,  negalėsite

kontroliuo  siurbimo galingumo.

 Nuvalykite šluostės pagrindo prijungimo skylutes.

Techniniai duomenys  

Prietaisas

Modelis ME770 Style

Matmenys 348 mm (skersmuo) x 85 mm (aukš s)

Svoris 2,674 kg

Grei s Valymo režimas: 32 cm/s, važiavimo režimas: 30 cm/s

Veikimo garsumas Iki 68 dB (1400 mAh baterija)

Suvartojama energija Iki 20 W (1400 mAh baterija)

Baterija Ličio geležies fosfatas (LiFePO4), 12,8 V (pastovioji srovė)

Dulkių talpyklos talpa 600 ml

Įkrovimo trukmė Iki 60 min. (1400 mAh baterija)

Naudojimo trukmė Siurbimas: 60 min.

TURBO valymas: 40 min.

Hibridinis valymas: 60 min.
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Šluostės valymas: 120 min.

Valymo laikas gali skir s priklausomai nuo grindų būklės.

Įkroviklis

Modelis MRD6500

Matmenys 264 mm x 179 mm x 134 mm

Svoris 606 g

Įeinan  galia 18 V, pastovioji srovė

Išeinan  galia 18 V, pastovioji srovė

Signalų perdavimo atstumas (IR) 5 m / 8 m

Nuotolinio valdymo pultas

Modelis RC750

Matmenys 133 mm x 23 mm x 47 mm

Svoris 60 g

Baterija AAA, 2 vnt.

Signalų perdavimo atstumas (RF) 10 m
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


