
PLAUNANTIS ROBOTAS SIURBLYS ZYLE
ZY300RV

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį išmanų plaunan  siurblį-robotą. Prieš naudojimą prašome perskaity  instrukcijas ir jų laiky s. 
Išsaugokite instrukcijas atei es naudojimui.
Pridedamas adapteris gali bū  naudojamas k 2000 m žemiau jūros lygio.

1. Paveikslėliai

 Išmanus įkrovimas. Trumpai paspauskite, kad pradėtumėte išmanųjį įkrovimą.
 Įjungimas-išjungimas, veikimo režimai.
1. Trumpai paspauskite, kad pradėtumėte/nutrauktumėte valymą.
2. Ilgai paspauskite ir palaikykite 3 s., kad įjungtumėte ar išjungtumėte robotą.
3. Mėlyna šviečia įprastai: prietaisas veikia įprastai.
4. Geltona šviesa lėtai mirksi: prietaisas grįžta krau s/žema baterijos įkrova.
5. Geltona šviesa: įkraunama.
6. Mėlyna šviesa lėtai mirksi: jungiamasi į nklo konfigūracijos režimą.
7. Mėlyna šviesa: prietaisas įsijungia, yra atnaujinamas.
8. Raudona šviesa greitai mirksi: nenormali prietaiso būsena.
 Tinklo konfigūracija. Esant įjungtam prietaisui, paspauskite ir palaikykite abu mygtukus kartu 3 s., kad aktyvuotumėte 

nklo konfigūraciją.

1. Lazerinis radaras.
2. Viršu nis dangtelis.
3. Mygtukas.
4. Infraraudonųjų spindulių priėmimo ju klis.
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5. Susidūrimo ju klis.
6. Universalus ratukas.
7. Įkrovimo elektrodas.
8. Baterija.
9. Šoninis šepetys.
10. Ribų ju klis.
11. Vidurinio variklio dangtelis.
12. Apvalus šepetys.
13. Kairysis ratukas.
14. Dešinysis ratukas.

Vandens talpykla

Įkrovimo stotelė

Šiukšlinės skyrius

Dulkių talpykla
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2. Prieš pradedant naudo
1. Išvyniokite mai nimo laidą ir susukite atliekamą jo dalį tam skirtoje vietoje įkrovimo stotelės apačioje.

2. Pastatykite įkrovimo stotelę prie sienos, laikydamiesi paveikslėlyje nurodytų atstumų nuo šonų. Įjunkite adapterio kištuką
į el. nklo lizdą. Nestatykite įkrovimo stotelės saulėkaitoje ar prie karščio šal nių, orkaitės, radiatorių ir pan.

3. Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 3 s. Indikatoriaus lemputė pradės švies . Prijunkite robotą įkrovimui.
 Šviečia mėlyna spalva: paleidimas baigtas/normali darbinė būsena/įkrovimas baigtas.
 Lėtai mirksi geltona šviesa: įkraunama.
 Mirksi raudona spalva: nenormali būsena.

PASTABOS: esant žemai baterijos įkrovai prietaisas gali nepasileis  arba išsijung . Tokiu atveju prijunkite prietaisą prie
įkrovimo  stotelės.  Prijungus,  prietaisas  automa škai  įsijungs.  Prietaisas  neišsijungs,  kol  bus  prijungtas  prie  įkrovimo
stotelės.

4. Vandens talpyklos paruošimas:
 Nuimkite guminį dangtelį nuo vandens talpyklos, pripilkite talpyklą vandeniu, tuomet uždarykite dangtelį.

 Įstatykite vandens talpyklą į prietaisą parodyta kryp mi. Įsi kinkite, kad įstatėte nkamai.

 Sujunkite dulkių talpyką su laikikliu ir prilipinkite prie Velcro juostos.
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 Prispauskite spaustukus abiejuose šonuose ir pristumkite laikiklį prie roboto apačios nurodyta kryp mi.

ĮSPĖJIMAI:  nepurkškite  vandens  į  vandens  talpyklą  ir  nemirkykite  jos  vandenyje.  Nenaudokite  vandens  talpyklos,  jei
prietaisas neprižiūrimas. Išimkite vandens ir dulkių talpyklas prieš įkraunant robotą arba paliekant jį be priežiūros. Jeigu
namuose yra kilimų, prašome programėle nustaty  virtualias sienas.

3. Naudojimas
1. Įjungimas/išjungimas.  Prietaisas  automa škai  įsijungs,  kol  bus  įkraunamas  įkrovimo stotelėje.  Jis  neišsijungs,  kol  bus

įkraunamas.  Ilgai  paspauskite  įjungimo mygtuką  ir  įsijungs  veikimo indikatorius.  Prietaisas  įsijungs  ir  pasigirs  garsinis
signalas. Norėdami išjung , paspauskite įjungimo mygtuką, kad išjungtumėte. Pasigirs garsinis signalas.

2. Valymas:
 Prietaisui veikiant, trumpai paspauskite įjungimo mygtuką. Pasigirs garsinis signalas „Enter global cleaning“.
 Prietaisui veikiant, trumpai paspauskite įkrovimo mygtuką. Pasigirs garsinis signalas „Enter recharge mode“.
 Įsijunkite prietaiso puslapį per programėlę: paspauskite „Start“, kad pradėtumėte. Pasigirs garsinis signalas „Enter global

cleaning“.
 Įsijunkite prietaiso puslapį per programėlę: paspauskite „Recharge“,  kad pradėtumėte. Pasigirs garsinis  signalas „Enter

recharge mode“.
PASTABA: esant žemai baterijos įkrovai, valymo funkcija negali bū  aktyvuota.

3. Įkrovimas:
 Prietaisui pabaigus valymą pasigirs garsinis signalas „Cleaning is finished. Enter the recharge mode“. Robotas automa škai

įsikraus.
 Valymo metu išsieikvojus baterijai, prietaisas automa škai įsikraus. Pilnai įsikrovęs jis grįš į pasku nę valytą vietą ir tęs

pradėtą darbą toliau.
 Prietaisas  išsijungia  automa škai,  jeigu  baterija  yra  pilnai  išeikvota.  Tuomet  jūs  galite  patys  prijung  prietaisą  prie

įkrovimo stotelės. Įsi kinkite, kad elektrodai yra reikiamose kontaktui vietose.
4. Indikatorių reikšmės:
 Kai prietaiso mygtukas nešviečia, prietaisas yra išjungtas/miegojimo režime.
 Kai mirksi mėlyna šviesa, prietaisas yra nklo konfigūracijos režime.
 Kai lėtai mirksi mėlyna šviesa, prietaisas yra paleidimo/atsinaujinimo režime.
 Kai mėlyna šviesa šviečia nepertraukiamai, prietaisas neveikia/yra budėjimo režime/atlieka valymą/yra pauzės režime.
 Kai lėtai mirksi geltona šviesa, prietaisas yra įsikrovimo režime.
 Kai greitai mirksi raudona šviesa, prietaisas yra klaidos režime.
 Kai šviečia įkrovimo stotelės mėlyna šviesa, tai reiškia, kad įkrovimo stotelė yra įjungta.
5. Tinklo konfigūracija ir atnaujinimai:
 Nuskenuokite  ant  prietaiso  esan  QR  kodą,  kad  atsisiųstumėte  programėlę.  Atstatykite  WiFi  pagal  nurodymus

programėlėje. Su programėle jūs galite esiogiai atnaujin  prietaiso mikroprogramą. Atnaujinimo metu įsi kinkite, kad
prietaisas yra įkraunamas ir baterijos įkrova yra nemažesnė nei 60%. Atnaujinimui vadovaukitės žingsniais programėlėje.

 Po  sėkmingo  atsisiun mo,  paleiskite  nklo  konfigūraciją.  Kai  prietaisas  yra  prijungtas  prie  interneto,  galite  naudo
programėlę, kad ja pradėtumėte valymą, nustatytumėte valymo laiką ir atliktumėte kitas funkcijas.

 Prietaisas nepalaiko 5,8 G dažnio Wifi nklo.
 Programėlės atrišimas: paspauskite įkrovimo mygtuką 5 s. ir atleiskite, kai pasigirs signalas. Tuomet paspauskite įkrovimo

mygtuką 5 s. ir išgirsite garsinį signalą „Ini aliza on starts/Ini aliza on successful“.
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Nuotolinio valdymo pultelis
1. Tvarkaraš s.
2. Galingumo režimas (Turbo/Normal/Eco).
3. Grįž  namo.
4. Laikas.
5. Rankinis valdymas.
6. Įjungimas/pauzė.
7. Kraštų režimas.

Režimai
Pirmą kartą naudojant prietaisą, jis savo lazeriais sudarys ir įsimins patalpos žemėlapį bei pradės valymo ciklą.
Patarimas:  įsi kinkite,  kad  prieš  valymą  šviečia  mėlynas  indikatorius,  reiškian s,  kad  prietaisas  aktyvuotas.  Jeigu  ne,  tuomet
paspauskite bet kurį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, kad pabudintumėte.
Susiejimas:
Jeigu nuotolinio valdymo pultelis nevaldo prietaiso, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spauskite „kraštų“ režimo mygtuką 5 s. Pultelis įeina į susisiejimo režimą, ekranėlis rodo „8888“.
2. Valdymo pultelio imtuvas yra mai namas 5 s. ir įeina į susisiejimo režimą. Tuo metu susisiejimo signalas yra gaunamas ir

pultelis grįžta į normalų režimą. Laikrodis rodo, kad susisiejimas yra sėkmingai įvykdytas.
3. Jeigu susisiejimas yra nesėkmingas, prietaiso pultelis rodo „8888“. Susiejimo režimas bus automa škai išjungtas po 30 s.

AUTO režimas
 Paspauskite įjungimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, kad pradėtumėte automa nį valymą zigzagais, atpažįstant

jau valytas zonas ir dar nevalytas zonas.
 Prietaisas susiplanuos valymo maršrutą automa škai. Jeigu esant šiam režimui prietaisas yra nukreipiamas rankiniu būdu, 

jis perplanuos maršrutą ir gali pakarto  jau valytų zonų valymą. Norint už krin  efektyvų valymą, nenukreipinėkite 
prietaiso rankomis ir nekeiskite jo judėjimo kryp es AUTO režime.

 Jeigu baterija valymo ciklo metu išsieikvoja, prietaisas automa škai grįš pasikrau  į įkrovimo stotelę. Pilnai įsikrovęs 
prietaisas grįš į nutraukto valymo ciklo vietą ir pratęs darbą tame pačiame taške. Tai garantuos aukštą valymo 
efektyvumą.

 Valymo metu prietaisas daro trumpas pauzes, kad įver ntų valomos patalpos planą ir sudarytų maršrutą.
 Valant kilimus rekomenduojama naudo  būtent AUTO režimą.

Įsiurbimo galia
Paspauskite galingumo režimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, kad pasirinktumėte norimą galios lygmenį. Rinkitės tarp 
Eco (žema galia), Medium (vidu nė galia) ir Turbo (maksimali galia).

Kraštų režimas
Paspauskite kraštų režimo mygtuką, kad pradėtumėte valymą šiuo režimu. Jis automa škai pradės valymą pasieniais, aplink baldus 
ir t. t. Spausdami tą pa  mygtuką rinkitės iš 3 režimų: Turbo/Normal/Eco.
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Grįžimo į namus režimas
Paspauskite išmanaus įkrovimo mygtuką ant pultelio, kad prietaisas grįžtų į įkrovimo stotelę. Šis režimas gali bū  aktyvuotas bet 
kurio valymo ciklo metu. Prietaisas automa škai sugrįš į įkrovimo stotelę ir nutrauks valymo procesą. Į įkrovimo stotelę robotas grįš 
ar miausiu keliu. Baigus valymo ciklą arba esant žemai baterijos įkrovai robotas taip pat grįš įsikrau , kad išvengtų visiško baterijos 
išsieikvojimo.
Įspėjimai: prieš įkraudami prietaisą išimkite vandens talpyklą. Jeigu valomoje patalpoje yra kliūčių, prietaisas gali nesugebė  grįž  į 
įkrovimo stotelę. Tokiu atveju, nuneškite prietaisą rankomis.

Pauzė
Robotui veikiant paspauskite įjungimo mygtuką programėlėje, valdymo pultelyje arba ant prietaiso, kad aktyvuotumėte pauzę. Vėl 
paspauskite, kad pratęstumėte valymą.

Miego režimas
Prietaisas automa škai aktyvuos miego režimą praėjus 5 min. ir neatliekant jokių veiksmų. Paspauskite įjungimo mygtuką 
programėlėje, valdymo pultelyje arba ant prietaiso, kad įjungtumėte.
Dėmesio: po 12 val. neatliekant jokių veiksmų, prietaisas automa škai išsijungs. Įkraunamas prietaisas niekada neužmigs.

Tvarkaraš s
Dėmesio: prietaisui negali bū  sudarinėjamas tvarkaraš s iš daugiau nei vieno įrenginio vienu metu. Nusta nėkite tvarkaraš  iš 
programėlės arba nuotolinio valdymo pultelio.
Prietaisas yra aprūpintas tvarkaraščio funkcija, kad būtų už krintas maksimalus valymo efektyvumas. Laiko parinktys ir valymo 
tvarkaraščiai nustatomi valdymo pulteliu. Kai tvarkaraš s nustatytas, robotas automa škai jo laikysis atlikdamas valymo ciklus 
kiekvieną nustatytą dieną.
Patarimas: prieš tvarkaraščio ar laiko nustatymą įsi kinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir jo indikatorius šviečia.

Esamas laikas:
1. Ilgai paspauskite laiko mygtuką. Pirmieji du skaitmenys nurodo valandas. Jie pradės mirksė .
2. Rodyklėmis į viršų ir apačią nustatykite esamą laiką. Rodyklėmis į kairę ir dešinę rinkitės tarp valandų ir minučių ir 

pakartokite ankstesnius žingsnius.
3. Paspauskite tvarkaraščio mygtuką vėl, kad išsaugotumėte parink s.

Valymo tvarkaraš s:
1. Ilgai paspauskite tvarkaraščio mygtuką. Pirmieji du skaitmenys nurodo valandas. Jie pradės mirksė .
2. Rodyklėmis į viršų ir apačią nustatykite esamą laiką. Rodyklėmis į kairę ir dešinę rinkitės tarp valandų ir minučių ir 

pakartokite ankstesnius žingsnius.
3. Vėl paspauskite tvarkaraščio mygtuką vėl, kad išsaugotumėte parink s.
4. Kad atšauktumėte tvarkaraščio nustatytą valymą: nustatykite laikrodį į 00:00 ir išsaugokite. Išjunkite prietaisą 1 min. ir 

įjunkite vėl.
Pastaba: garsinis signalas praneš, kad parinktys išsaugotos.
Įspėjimas: kai keičiamos nuotolinio valdymo pultelio baterijos, laikrodis ir tvarkaraščiai turi bū  nustaty  iš naujo.
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Klaidos būsena
Veikimo metu įvykus klaidai, pradeda greitai mirksė  raudonas indikatorius ir girdimas trumpas greitas garsinis signalas. Galimų 
sutrikimų šalinimui vadovaukitės žemiau esančia lentele. Jei, esant klaidos būsenos režime, 5 min. nėra atliekami jokie veiksmai 
prietaisas automa škai užmiega.

Vandens talpyklos pripildymas arba dulkių talpyklos valymas veikimo metu
Bū na pripil  vandens arba išvaly  dulkių talpyklą valymo metu. Tam pirmiausia sustabdykite prietaisą pauze, paspausdami bet kurį
mygtuką. Tuomet išimkite vandens talpyklą ir pripilkite ją švaraus vandens arba išvalykite dulkių talpyklą. Po to įdėkite dalis atgal ir 
paspauskite įjungimo mygtuką darbui pratęs .

Valymo parinktys
Programėle galima pasirink  Eco, standar nį arba s prų (Strong) valymo režimą. Iš anksto nustatyta parink s yra standar nė 
(Standart).

Netrukdymo režimas
Netrukdymo (Do Not Disturb, DND) režime robotas negrįš į tolesnį valymą, nepradės suplanuoto valymo ir neleis jokių garsinių 
signalų. Šis režimas yra įjungiamas tarp 22:00 ir 07:00 val. Jį galima atšauk  programėle.

Sugrįžimo valy  režimas
Prietaisas grįžta pratęs  valymą, kur yra jį pabaigęs. Jeigu baterija išsieikvoja valymo metu, prietaisas automa škai sugrįžta į 
įkrovimo stotelę pasikrau . Po pilno įsikrovimo, robotas tęsia valymą ten, kur jis buvo nutrauktas (jei valymas buvo nutrauktas 
įsikrovimo kslu).

Kruopštus valymas
Pirmasis valymas:

 Prietaisas padalins erdvę į 4 x 4 kv. m. segmentus prieš valydamas kiekvieną iš jų.
 Valydamas prietaisas atpažins kiekvieno segmento kraštus ir tuomet išvalys vidinį plotą palei Z formos maršrutą, kol baigs 

viso ploto valymą.
 Baigus valymą prietaisas grįš į įsikrovimo stotelę.

Baigus visą valymo ciklą ir įsikrovus:
 Vartotojas pavadina kiekvieną kambarį ir nurodo, kurį valy .
 Prietaisas naudojasi susidarytu žemėlapiu valymui.
 Robotas išvalo pasirinktą kambarį. Taip išvalomi visi kambariai.
 Prietaisas sugrįžta į įsikrovimo stotelę po valymo pabaigos.

Virtualios sienos
Naudodamiesi programėle galite nustaty  virtualias sienas, kad išvengtumėte prietaiso pateikimo į valymo nereikalaujančias zonas.
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Šluostymo režimas
Programinis prietaiso veikimas yra beveik toks pats kaip paprasto valymo metu su keliais skirtumais:

 Vandens talpykla turi bū  įstatyta, kad šluostymo režimas galėtų veik .
 Prietaisas valys Y formos maršrutu.

Rankinis valdymas
Prietaisą galima valdy  rankiniu būdu programėle, kad jis judėtų pirmyn, atgal, kairėn arba dešinėn. Spaudžiant kryp es mygtuką 
robotas kartu aktyvuoja šlavimo funkciją, o atleidus kryp es mygtuką, automa škai išjungia šią funkciją.

Kraštų šlavimas 
1. Prietaisas atpažįsta šluojamos zonos sienas ir tuomet veikia valydamas palei jų kraštus.
2. Baigus pilną valymo ir įsikrovimo ciklą:
 Robotas persikelia ant pažymėto žemėlapio ir pradeda valy .
 Šluoja nustatytą patalpą palei kraštus, kol baigia valy  visus kambarius.
 Baigus šluo  kraštus, sugrįžta į įsikrovimo stotelę.

Paskirtos zonos valymas:
1. Robotas turi bū  užbaigęs šlavimo ir įsikrovimo ciklą.
2. Vartotojas nustato paskirtą valymui zoną per programėlę.
3. Prietaisas persikelia ant nurodyto žemėlapio ir pradeda valy .
4. Veikia maksimalia įsiurbimo galia ir keliauja į nustatytą tašką.
5. Valymo atstumas yra 2 x 2 km. m.
6. Baigus prietaisas automa škai įsikrauna.

Zonos valymas
1. Robotas turi bū  užbaigęs šlavimo ir įsikrovimo ciklą.
2. Vartotojas nustato paskirtą šlavimui zoną per programėlę. Daugiausia galima išsaugo  10 zonų.
3. Prietaisas persikelia ant nurodyto žemėlapio ir pradeda šluo .
4. Prietaisas baigia valy  visas nustatytas zonas.
7. Baigus prietaisas automa škai įsikrauna.

Šlavimas nustatytu laiku
Nustatykite šlavimo užduo  jūsų pageidaujamu laiku nuo pirmadienio iki sekmadienio. Taip pat rinkitės įsiurbimo galią ir vandens 
naudojimą.

Žemėlapių valdymas
Daugialypiai žemėlapiai

1. Po kiekvieno šlavimo ir įsikrovimo, prietaisas atsisiųs pasku nį žemėlapį į serverį.
2. Jūs galite pridė  žemėlapius per programėlę.
3. Galite perjung  kitą žemėlapį, kai prietaisas turi valy  skir ngas grindų dangas, priklausomai nuo žemėlapio.

Kambario šlavimo nustatymas
 Po valymo ir įsikrovimo, prietaisas parodys žemėlapį ir priskirtą kambario informaciją.
 Vartotojas gali tvarky  kambarių žemėlapius ir jų pavadinimus.
 Galima nustaty  norimą valy  kambarį, tuomet atlik  pilną valymą, kraštų valymą arba šluostymą.

4. Prietaiso priežiūra
Vandens talpykla

1. Išimkite vandens talpyklą.
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2. Atskirkite dulkių talpyklą ir vandens talpyklą.

3. A darykite HEPA skyrių. Išimkite ir ištuš nkite kaip parodyta.

4. Šepetėliu išvalykite dulkių talpyklą ir įdėkite atgal HEPA komponentą.

5. Priveržkite dulkių talpyklą  ir vandens talpyklą.

6. Įstatykite surinktą vandens talpyklą į prietaisą ir įsi kinkite, kad ji nkamai įdėta.
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HEPA komponentas
Laikykitės paveikslėlio nurodymų išimdami HEPA komponentą ir jį valydami. Valykite reguliariai, kad išvengtumėte HEPA 
užsikimšimo.

Besisukan s šepetys
1. Paspauskite spaustukus, kad nuimtumėte dangtelį.
2. Išimkite besisukan  šepe  ir nuvalykite guolį
3. Nuvalykite besisukan  šepe .
4. Vėl atgal įdėkite šepe  ir priveržkite spaustukais.

Patarimas: pakeiskite besisukan  šepe  kas 6–12 mėn., kad už krintumėte valymo efektyvumą.

Šoninis šepetys
Nuimkite ir reguliariai nuvalykite šoninį šepe . 

Ribų ju klis
Reguliariai valykite ribų ju klį minkšta šluoste.
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5. Specifikacijos
Roboto:

 Matmenys: 95 x 355 mm (aukš s ir skersmuo).
 Svoris: 3,6 kg.
 Vardinė įtampa: 14,4 V.
 Vardinė galia: 40 W.
 Baterijos talpa: 5200 mAh.

Įkrovimo stotelė:
 Matmenys: 163 x 134,2 x 100,5 mm.
 Vardinė galia: 36 W.
 Vardinis įėjimas: 20 V, 1,8 A.
 Vardinis išėjimas: 20 V, 1,8 A.
 Vardinis dažnis: 50/60 Hz.

6.     Galimų trikdžių   sprendimas:  
Problema Galima priežas s Sprendimas

Nenormali prietaiso būsena 1. Įsi kinkite, kad prietaiso lazeriniai ju kliai
nėra blokuojami.

2. Nešvarus ribų ju klis.
3. Netoliese yra intensyvus magne nis 

laukas. Perstumkite į kitą poziciją ir 
perkraukite.

4. Blokuojamas susidūrimo ju klis.
5. Nenormali prietaiso temperatūra.
6. Prietaisas neįsikrauna.

1. Pa krinkite, ar pašaliniai objektai 
neblokuoja lazerinių ju klių arba 
perstumkite prietaisą į kitą poziciją bei 
perkraukite jį.

2. Nuvalykite ribų ju klį ir perstumkite 
prietaisą į naują poziciją. Perkraukite.

3. Perstumkite į naują poziciją. Perkraukite.
4. Pa krinkite, ar pašaliniai objektai 

neblokuoja susidūrimo ju klio ir 
perkraukite prietaisą.

5. Palaukite, kol prietaiso temperatūra 
normalizuosis prieš naudojimą.

6. Nuvalykite įkrovimo kontaktus (išjungę iš 
nklo). Įsi kinkite, kad įkrovimo stotelė 

laikoma horizontaliai.
Prietaisas neįsijungia  Per žema baterijos įkrova.

 Aplinkos temperatūra per žema 
(<0°C) arba per aukšta (>50°C).

 Prijunkite prietaisą įkrovimui.
 Perkelkite prietaisą į normalios 

temperatūros aplinką.
Prietaisas nepradeda valy  Per žema baterijos įkrova.  Prijunkite prietaisą įkrovimui.
Prietaisas neįsikrauna.  Prie įkrovimo stotelės yra per daug 

daiktų ir robotas negali jų apei .
 Įkrovimo stotelė yra per toli.
 Įkrovimo kontaktai nešvarūs.

 Pašalinkite daiktus aplink įkrovimo 
stotelę.

 Pastatykite įkrovimo stotelę arčiau.
 Nuvalykite įkrovimo kontaktus 

(išjungę iš nklo).
Nenormalūs roboto veiksmai.  Klaida.  Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
Nenormalus garsas valymo 
metu.

 Besisukan s šepetys, šoninis šepetys 
arba kairysis/dešinysis ratukas 
įsipainiojo į kitą daiktą.

 Sustabdykite robotą ir pašalinkite 
pašalinį daiktą nuo nurodytų dalių.

Sumažėjusi valymo talpa arba 
dulkės išeina iš prietaiso laukan

 Dulkių talpyklą pilna.
 HEPA komponentas blokuojamas.
 Besisukan s šepetys įsipainiojęs į kitą

objektą.

 Išvalykite dulkių talpyklą.
 Išvalykite HEPA.
 Pašalinkite/nuvalykite šape .

Negalima prisijung  prie Wi-Fi  Per silpnas Wi-Fi signalas.
 Wi-Fi signalas yra ne nkamas.

 Priar nkite prietaisą prie Wi-Fi 
signalo zonos.

 Perjunkite Wi-Fi ir atsisiųskite 
naujausią programėlę.  Vėl paleiskite.

Robotas nepradeda vėl valy .  Įsi kinkite, kad robotas nėra 
netrukdymo režime.

 Sulaukite netrukdymo režimo 
pabaigos arba šį režimą išjunkite.
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Klaida tvarkaraščiu 
suplanuotame valyme.

 Prietaisas neprijungtas prie nklo 
(sinchronizacijos klaida).

 Įsi kinkite, kad prietaisas yra 
prijungtas prie nklo.

Prietaisas neprisijungia prie 
nklo.

 Prietaisas per toli nuo Wi-Fi nklo 
šal nio.

 Priar nkite prietaisą prie Wi-Fi 
signalo zonos.

Prietaisas susisisieja su 
mobiliuoju telefonu.

 Wi-Fi signalas per silpnas.  Priar nkite prietaisą prie Wi-Fi 
signalo zonos. Įsi kinkite, kad 
signalas pakankamai s prus. Tuomet 
vėl bandykite susie .

7. Naudojimo patarimai
Prieš naudodami prietaisą pašalinkite nuo grindų laidus ir smulkius daiktus. Taip pat pašalinkite galinčius lengvai ant grindų nukris ,
trapius daiktus. Pašalinkite bet kokius daiktus, kurie gali įsivel  ar apsuk , supančio  ar bū  įtrauk  į besisukančius šepečius ar
ratukus.

Jei naudojate prietaisą mažose erdvėse, įsi kinkite, kad aplink yra patvarūs barjerai, kurie apsaugos robotą nuo nukri mo žemyn.

8. Įspėjimai:
1. Prietaisas yra skirtas k uždarų namų grindų valymui ir negali bū  naudojamas atviroms patalpos ir patalpoms lauke (kaip

balkonai ir pan.) valymui. Taip pat jis negali bū  naudojamas jokių daiktų (kaip sofos ir pan.) valymui. Prietaisas ne nka
komerciniam naudojimui ir viešųjų erdvių priežiūrai.

2. Prietaisas negali bū  naudojamas erdvių, neapsaugotų turėklais valymui (kaip atviri balkonai ir pan.).
3. Nenaudokite prietaiso per žemoje (<0°C) arba per aukštoje (>50°C) temperatūroje.
4. Nenaudokite prietaiso, kur gali bū  pasilieję skysčiai ar kitos slidžios medžiagos.
5. Prieš naudodami prietaisą  pašalinkite nuo grindų visus  laidus,  smulkius daiktus.   Taip pat galinčius  lengvai  ant grindų

nukris ,  trapius  daiktus.  Pašalinkite  bet  kokius  daiktus,  kurie  gali  įsivel  ar  apsuk ,  supančio  ar  bū  įtrauk  į
besisukančius šepečius ar ratukus.

6. Prietaiso negali naudo , valdy , valy  ar jį prižiūrė  asmenys su fizine, psichine, ju mine negalia, taip pat vaikai.
7. Tai nėra žaislas. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams žais  su prietaisu.
8. Nesodinkite ant prietaiso vaikų, naminių gyvūnų, nedėkite daiktų nei ant veikiančio, nei ant neveikiančio roboto.
9. Nenaudokite prietaiso degančių ar smilkstančių daiktų valymui (kaip nuorūkos ir pan.).
10. Nenaudokite  prietaiso  pūkuotų  ir  gauruotų kilimų  ar  kiliminių  dangų  valymui,  nes  gaurai  gali  įsivel  į  besisukančius

šepečius ar ratukus.
11. Nenaudokite prietaiso sunkiems ar aštriems daiktams surink  (kaip vazų, s klo, veidrodžių šukės ir pan.).
12. Netraukite ir nekelkite prietaiso už lazerinio ju klio apsauginio dangtelio.
13. Valykite ir prižiūrėkite prietaisą ir įkrovimo stotelę k jiems esant išjung ems.
14. Niekada nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Prieš įstatant dulkių talpykla turi bū  sausa.
15. Neapverskite prietaiso aukštyn ratukais, nes tai gali pažeis  lazerinį ju klį.
16. Visuomet  naudokitės  šiomis  instrukcijomis.  Nebandykite  patys  taisy ,  ardy  ar  tobulin  prietaiso.  Gedimo  atveju

kreipkitės į autorizuotą servisą.
Baterijos naudojimo ir įkrovimo įspėjimai:

17. Nenaudokite jokių kitų gamintojų baterijų, adapterių, priedų ar įkrovimo stotelių.
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18. Nenaudokite neįkraunamų baterijų.
19. Niekada nemėginkite išim , taisy  ar keis  baterijos ar įkrovimo stotelės.
20. Nestatykite įkrovimo stotelės prie karščio šal nių (kaip radiatoriai, viryklė ir pan.).
21. Nevalykite drėgna šluoste ir nešlapinkite.
22. Neišmeskite a tarnavusių baterijų į bui nių atliekų konteinerius. Išmeskite jas į specialiai tam skirtus konteinerius arba

pristatykite į ar miausią šių atliekų po surinkimo punktą.
23. Neišmeskite prietaiso pakavimo dėžės pervežimui.
24. Jeigu  prietaisas  paliekamas  ilgam  laikui  nenaudojamas,  pasirūpinkite,  kad  jis  būtų  pilnai  įkrautas.  Laikykite  prietaisą

vėsioje, sausoje vietoje. Laikant prietaisą nenaudojamą, įkraukite jį kartą per mėnesį, kad apsaugotumėte bateriją.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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