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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Pateicamies par to, ka iegādājāties šo produktu.
Lūdzam rūpīgi izlasīt instrukciju pirms lietošanas.

A0

( Brīdinājumi )
•

Lietošanas instrukcijas tiek pievienotas šai ierīcei, lai varētu to droši
lietot.
• Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša ir jāizņem no rozetes.
• Šo ierīci var lietot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas kurām
ir fizisko, sensoro un garīgo spēju ierobežojumi vai kurām trūkst pieredzes
un zināšanu, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai apmācība
attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās izprot iesaistītos riskus. Bērniem
nevajadzētu ļaut spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un
apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
• Bērnus ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
• Paredzēta lietošanai tikai kopā ar komplektācijā iekļauto barošanas
bloku.
• Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības apstākļos.
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1.Drošības instrukcijas
1.1 Norādes par lietošanu
Pirms šī produkta lietošanas, lūdzam ievērot sekojošos drošības pasākumus:
* Rūpīgi izlasiet instrukciju un lietojiet produktu atbilstoši ekspluatācijas procedūrām.
* Rūpīgi noglabājiet instrukciju un izmantojiet to arī turpmāk.
* Ja vēlaties nodot šo produktu kādam citam, lūdzam līdzi dot arī instrukciju.
* Neatbilstoša ekspluatācija var izraisīt smagas traumas un ierīces bojājumus.

1.2 Drošības pasākumi

Uzmanību
A Lietojiet tikai oriģinālo adapteri, bateriju un uzlādes staciju, pretējā

gadījumā ierīce tiks bojāta, un elektrošoka un pārsprieguma rezultātā var notikt
aizdegšanās.
A Ja konstatējat, ka ir bojāts ierīces korpuss un piederumi, pārtrauciet putekļu
sūcēja lietošanu un sazinieties ar tehnisko dienestu. Izjaukt, apkopt vai
pārveidot ierīci nav ļauts.

A Nepieskarieties baterijas ligzdai un ierīcei ar mitrām rokām, pretējā
gadījumā var gūt elektrošoku.

A

Nelietojiet ierīci vietās, kur nav aizsargnorobežojuma, pretējā gadījumā
var tikt bojāta ierīce vai gūtas traumas.
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A Pārlieku nelokiet strāvas vadu un nelieciet uz tā neko smagu, pretējā
gadījumā tas var izraisīt strāvas vada bojājumus, aizdegšanos vai
elektrošoku.

A Netuviniet ierīci aizdegtai cigaretei, šķiltavām, sērkociņiem un citiem
siltumu izstarojošiem avotiem vai viegli uzliesmojošiem materiāliem,
piemēram, benzīnu saturošiem līdzekļiem

A

Nebāziet drēbes vai jebkuru ķermeņa daļu (galvu, pirkstu, utt.) ierīces
birstē vai ritentiņos, jo tas var izraisīt traumas.

Uzmanību

Ierīce
ir
paredzēta Neļaujiet ūdenim, eļļai un Novāciet no grīdas vadus, Novāciet visus trauslos
lietošanai tikai telpās.
citiem šķidrumiem nonākt jo tie var traucēt ierīces priekšmetus.
uz ierīces.
darbam.

Bateriju jāuzlādē aptuveni
12 stundas, ja ierīce nav
ilgāku laiku lietota vai arī
tiek lietota pirmo reizi.
Bateriju ieteicams pilnībā
iztukšot 3-4 reizes, kas ļaus
uzlabot baterijas
efektivitāti.

Ierīce ir aprīkota ar EVA
plastikāta lentu, ko var
izmantot atbilstoši
apstākļiem.

Neaizklājiet uzlādes
termināla signāla logu, tas
var izraisīt automātiskās
uzlādes
funkcijas
traucējumus.

Ja ierīce ilgāku laiku
nav lietota, izņemiet no
tās bateriju un
noglabājiet vēsā, sausā
vietā pēc tam, kad tā ir
pilnībā uzlādēta.

Uzlādes terminālam un
telpas izolatoram
jāatrodas aiz sienas un
plakanas virsmas, pretējā
gadījumā tiks ietekmēta
tā darbība.

Atvienojiet strāvas
padevi, ja nav paredzēts
ilgāku laiku lietot uzlādes
terminālu.

Ierīce meklēs spilgtāko vietu, ieejot
tumšā vidē, meklējot uzlādes terminālu.
Ja tā neatradīs uzlādes terminālu 5
sekunžu laikā, ierīce automātiski
izslēgsies.
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1.3 Bērnu drošība

1.4 Par bateriju __________________

* Bērniem aizliegts lietot ierīci
vienatnē.
* Neļaujiet bērniem rotaļāties ar
iepakojumu, jo tas var izraisīt
nosmakšanu.
__________________________

1. Ierīce ir lietojama tikai kopā ar oriģinālo bateriju.
2. Izslēdziet strāvas slēdzi, pirms izņemt ārā bateriju.
3. Baterija ir jāizņem ārā, pirms to izmest.
4. Ja vēlaties nomainīt bateriju, lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko
dienestu. Ja ierīcē tiks ievietota nepareiza baterija, tas var izraisīt
negadījumus.
5. Ja baterijai ir konstatēta noplūde, neaizskariet iztekušo šķidrumu; tas
jāsaslauka ar sausu drāniņu, un baterija jāievieto otrreiz pārstrādājamo
atkritumu tvertnē vai jānodod savākšanas punktā; aizliegts to izmest
jebkurā vietā.
6. Lūdzam uzmanīgi apieties ar piederumu izlietotajām baterijam
(no tālvadības pults un telpas izolatora). Baterija satur kaitīgas
vielas, tādēļ lūdzam to nodot otrreizējās pārstrādes savākšanas
punktā saskaņā ar spēkā esošajiem vides aizsardzības
noteikumiem.

1.5 Lietošanas vide

Piemērotā vide

Putekļu sūcējs ir piemērots lietošanai sekojošā vidē:

Flīzes

Koka grīda

Paklājs

Nepiemērotā vide
*Nav piemērots lietošanai ārkārtīgi karstā vai aukstā vidē.
*Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās.
*Nelietojiet ierīci vietās, kur nav aizsargnorobežojuma, pretējā gadījumā
var tikt bojāta ierīce vai gūtas traumas.
* Nelietojiet ierīci sekojošā vidē:
Mitra, viegli uzliesmojoša, sprādzienbīstama un viegli korodējoša.
*Neļaujiet ierīcei savākt degošus izsmēķus, sērkociņus un līdzīgus
priekšmetus.

*Neļaujiet ierīcei iesūkt toneri no lāzerprinteriem un kopētājiem, jo tas
var izraisīt aizdegšanos.
*Neļaujiet ierīcei iesūkt asus priekšmetus, kniedes un tamlīdzīgi, jo tas
var izraisīt ierīces bojājumus.
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2. Produkta sastāvs
2.1 Pamatkorpuss un piederumi

Tālvadības pults

Telpas izolators

* 1 gab.

* 1 gab.

Uzlādes termināls
* 1 gab.

Pamatkorpuss
* 1 gab.

Baterija

Piekabināmā lāpstiņa

Skrūvgriezis

* 1 gab.

* 1 gab.

* 1 gab.

Birste tīrīšanai
* 1 gab.

Adapteris

HEPA filtrs

Sānu birstes

EVA plastikāta lenta

* 1 gab.

* 1 gab.

* 2 gab.

* 1 gab.

Instrukcija
* 1 gab.

Padoms:
Pamatkorpusā tiek ievietota sānu birste un filtrs, un vēl divas sānu birstes un filtrs atrodas
iekšā.
* Piekabināmā lāpstiņa ietver sevī birsti, ko var lietot tieši uz virsmas.
*
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2.2 Piederumu pārskats
Skats no priekšpuses
Indikators

Skats no aizmugures

Pārsegs
Strāvas
Putekļu

slēdzis

krātuve

Signāla
lodziņš
Bamperis

Sienas

Bateriju komplekts

Poga

sensori

Skats no apakšas
Uzlādes elektrods
Sānu birste

Priekšējais ritenis

Pamatbirste
Pamatnes

Sānu birste

noteikšanas

Labais ritenis

sensori

Kreisais ritenis

Uzlādes ligzda

Grīdas birste
Piekabināmās lāpstiņas
komplekts
Lāpstiņa
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3. Produkta montāža
Izņemiet baterijas, ja putekļu sūcējs netiek ilgāku laiku izmantots!
Savienojums: ievietot terminālā
Melns
Sarkans
Atvienošana: pavelciet
pretējā virzienā.

1. Atskrūvējiet skrūvi, izmantojot skrūvgriezi, lai atvērtu bateriju pārsegu.
2. Savienošanas metode: izņemiet baterijas un putekļu sūcēja savienotāju, savienojiet abus terminālus, pārbaudiet atbilstošās krāsas.
Tapas atvienošanas metode: atvienojiet tapu, pavelkot to pretējā virzienā.
3. Ievietojiet baterijas tām paredzētajā nodalījumā (skatīt attēlu augstāk), tad ievietojiet nodalījumā terminālu un vadu (skatīt attēlu augšējā
labajā pusē); noslēgumā aizveriet bateriju pārsegu un pievelciet ciešāk skrūves.

Uzmanību
Elektrošoka risks
EVA plastikāta lenta

3.1 Pamatkorpuss
1. Ja kādu laiku nelietojat ierīci, atslēdziet strāvas slēdzi, pretējā gadījumā baterija var tikt bojāta.
2. Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, ieteicams pilnībā uzlādēt bateriju, tad izņemt to ārā un novietot
tumšā vietā; putekļu sūcēja pamatnei jāatrodas sausumā.
3. Baterija jāuzlādē aptuveni 12 stundas, ja ierīce nav ilgāku laiku izmantota vai tiek izmantota pirmo
reizi. Ieteicams bateriju iztukšot kādas 3-4 reizes, lai uzlabotu baterijas efektivitāti.
4. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo bateriju, pretējā gadījumā var rasties bojājumi un negadījumi.
5. Ierīce ir aprīkota ar EVA plastikāta lentu, ko var izmantot atbilstoši apstākļiem.

3.2. Tālvadības pults

1. Atveriet baterijas nodalījumu.

2.
Ievietojiet
divas
sārmu
baterijas (AAA) bateriju turētājā,
ievērojot pozitīvos un negatīvos
terminālus.
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3. Ieslēdziet strāvas slēdzi pēc baterijas
uzstādīšanas un pārbaudiet, vai iespējams
kontrolēt putekļu sūcēju ar tālvadības pulti. Ja
nē, atkārtoti jāveic kodu saskaņošana.

3.3. Telpas izolators
Strāvas
slēdzis

1. Atveriet baterijas
nodalījumu.

2. Ievietojiet divas
sārmu baterijas (AA)
bateriju
turētājā,
ievērojot pozitīvos un
negatīvos terminālus.

Strāvas
indikators

3. Ieslēdziet strāvas
slēdzi,
iemirgosies
strāvas indikators.

4. Novietojiet telpas izolatoru
līdzenas grīdas un aiz sienas.

uz

Padoms: Ja telpas izolators nedarbojas, atkārtoti jāveic kodu saskaņošana.

3.4. Uzlādes stacija
Bīstami!
Elektrošoka risks

1. Novietojiet uzlādes staciju uz
līdzenas grīdas un aiz sienas; 3
metru attālumā no uzlādes
stacijas priekšpuses un 0.5 m
attālumā pa labi un pa kreisi no
tās nedrīkst atrasties nekādi
šķēršļi vai padziļinājumi.

2. Ievietojiet adapteri rozetē un
no otras puses pievienojiet to
uzlādes stacijai.

3. Neaizklājiet uzlādes stacijas
signāla lodziņu, pretējā gadījumā
automātiskās uzlādes funkcija
nedarbosies.

Padoms: Ja uzlādes stacija nedarbojas, atkārtoti jāveic kodu saskaņošana.

4.Produkta lietošana

4.1 Darbības režīms

4.1.1 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Kā ieslēgt ierīci:
1. Nospiediet pogu „
” uz ierīces un paturiet aptuveni 3 sekundes, tad atlaidiet; ierīce izdos
pīkstienu vienreiz, iedegsies strāvas indikators, un ierīce atradīsies dīkstāves režīmā.
2. Nospiediet pogu „
” uz tālvadības pults, kas pavērsta pret ierīces infrasarkano signālu
uztvērēju.
Kā izslēgt ierīci:
1. Nospiediet pogu „
” uz tālvadības pults, lai izslēgtu ierīci.
2. Ierīce automātiski izslēgsies pēc 2 minūšu dīkstāves.
Padoms: Ieslēdzot ierīci ar tālvadības pults palīdzību, pavērsiet to pret ierīces infrasarkano signālu
uztvērēju.
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4.1.2 Darbības režīms:

Automātiskā tīrīšana
1. Ieslēdziet strāvas slēdzi; iedegsies strāvas
indikators. Nospiediet pogu “AUTO”, un ierīce uzsāks
automātisko tīrīšanu atbilstoši mājokļa apstākļiem.
Nospiežot pogu „AUTO” vēlreiz, tā pārtrauks darbību.

Konkrētas vietas tīrīšana
2. Ieslēdziet strāvas slēdzi; iedegsies strāvas
indikators. Nospiediet pogu “SPOT” uz tālvadības pults,
un ierīce sāks daļējo tīrīšanu aptuveni 1m2 lielā platībā.
Nospiežot pogu “SPOT” vēlreiz, tā pārtrauks darbību.

Tīrīšana gar sienas perimetru
3. Ieslēdziet strāvas slēdzi; iedegsies strāvas
indikators. Nospiediet pogu
uz tālvadības
pults, un ierīce sāks tīrīt gar sienu. Nospiežot pogu
“FWALL”, tā pārtrauks darbību.

Automātiskā uzlāde
4. Ieslēdziet strāvas slēdzi; iedegsies strāvas
indikators. Nospiediet pogu
, un ierīce sāks
meklēt uzlādes staciju; nospiežot pogu vēlreiz, tā
pārtrauks meklēt uzlādes staciju. Uzlādes laikā mirgos
indikators. Kad ierīce būs pilnībā uzlādēta, indikators
būs iedegts visu laiku.

Padoms:
Ja baterijas jauda tuvosies izsīkumam, ierīce izdos skaņu „di di”, pārstās darboties
pamatbirste, un ierīce automātiski sāks meklēt uzlādes staciju.
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4.2 Tālvadības pults

Signāla indikators

Strāvas slēdzis

Automātiskā tīrīšana

Tīrīšana gar sienu
Vietas tīrīšana

Uz priekšu
Pa kreisi

Pa labi

Atpakaļ
Automātiskā uzlāde
Bateriju komplekts

Tālvadības pults lietošanas norādes:
Strāvas slēdzis

Putekļu
sūcējs
uzlādes staciju.

Signāla indikators

Iet uz priekšu

AUTO

Putekļu
sūcējs
darbosies
automātiskās tīrīšanas režīmā.

Iet atpakaļ

SPOT

Putekļu sūcējs darbosies konkrētās
vietas tīrīšanas režīmā.

Iet pa kreisi

Putekļu sūcējs darbosies tīrīšanas
gar sienu režīmā.

Iet pa labi

meklēs

Padoms: Ja tālvadības pults nedarbojas, pārbaudiet baterijas jaudu; ja jauda ir pietiekama, no jauna ir
jāsaskaņo kodi, veicotsekojošas darbības:
Darbības kodu saskaņošanai: (Pārliecinieties, ka putekļu sūcējam un tālvadības pultij ir pietiekama
jauda, tad veiciet sekojošās darbības):
A. Izslēdziet putekļu sūcēju;
(((((
B. Nospiediet un turiet pogu
;
((((
C. Ieslēdziet putekļu sūcēju;
D. Kad izdzirdēsiet skaņu “di di”, atlaidiet pogu
, kodu
saskaņošana ir veiksmīgi pabeigta.
Padoms: ja nedzirdat skaņu “di di”, tas nozīmē, ka kodu saskaņošanas darbība bijusi
nepareiza, lūdzam to atkārtot.
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4.3 Telpas izolators

Lietošanas norādes: 1. Ieslēdziet strāvas slēdzi, iedegas strāvas indikators.
2. Novietojiet telpas izolatoru uz līdzenas grīdas un aiz sienas.
(Padoms: Novietojiet telpas izolatoru ar muguriņu pret sienu,
pretējā gadījumā putekļu sūcējs var apgāzt telpas izolatoru).
Padoms: Ja telpas izolators nedarbojas, kad jauda ir pietiekama,
lūdzam atkārtoti veikt kodu saskaņošanu. Darbības kodu saskaņošanai:
A : Izslēdziet putekļu sūcēju un ieslēdziet Telpas izolatoru (iedegas strāvas indikators);
B : Turpiniet spiest kodu saskaņošanas pogu uz Telpas izolatora (Padoms: kodu saskaņošanas
poga atrodas padziļinājumā; jums jāizmanto palīgierīces, lai piespiestu pogu.
C : Ieslēdziet putekļu sūcēju;
D : Pēc tam, kad putekļu sūcējs nopīkstas 2 vai 3 reizes, kodu saskaņošana ir veiksmīgi
pabeigta.
Padoms: ja nedzirdat skaņu “di di”, tas nozīmē, ka kodu saskaņošanas darbība bijusi
nepareiza.

4.4.

Uzlādes stacija

Nedēļas statuss: Tas norāda tikai pašreizējo nedēļu, kad atrodas iestatīšanas stāvoklī.
Pašreizējais laiks: Ja parādās
” , uzlādes stacijas norādītais laiks ir pašreizējais laiks.
Ja neparādās
, laika un nedēļas ikona uzlādes stacijā mirgos, kas norāda uz to, ka tā atrodas
iestatīšanas stāvoklī.
Uzlādes statuss: Kad putekļu sūcējs atgriežas pie uzlādes stacijas, mirgo ikona
.
Laika iestatīšana: Ja parādās
, tas nozīme, ka laika iestatīšana ir aktivizēta. Nospiežot pogu "—”,
pašreizējais laika rādītājs tiek pārveidots par laika iestatīšanu. Pēc 30 sekundēm tas pārtop par
pašreizējo laiku. Ja neparādās “
”,tas nozīmē, ka laika iestatīšana nav iespējama.
Strādāt pēc tam, kad baterija ir uzlādēta: ja parādās
režīms.
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, tas nozīmē, ka ir iestatīts „Pilns starts”

Uzlādes stacijas lietošanas norādes
Full Go
(Pilns
starts)

Nospiežot šo pogu, iedegsies ikona
uz uzlādes stacijas. Kad parādās ikona
,
tas nozīmē, ka putekļu sūcējs sāks darboties pēc tam, kad būs pilnībā uzlādējies. Kad
ikona

Clock
(Pulkstenis)

pazūd, tas nozīmē, ka šī funkcija ir atcelta.

Nospiežot šo pogu, ikona
pazudīs. Tas nozīmē, ka jūs varat iestatīt pašreizējo laiku.
Nospiežot pogu vēlreiz, uz ekrāna pēc kārtas parādīsies stunda, minūte, nedēļa. Kad
parādās „stunda”, „minūte”, „nedēļa”, nospiediet “ + ” vai “ — ”, lai noregulētu skaitli un
nedēļu. Noslēgumā nospiediet pogu vēlreiz, lai apstiprinātu pašreizējo laiku, līdz ikona
pazūd, kas nozīmē, ka pašreizējais laiks ir iestatīts.

Timing
(Taimeris)

Nospiežot pogu „Taimeris”, ikona
uz ekrāna tiks izslēgta, kas nozīmē, ka ierīce
aktivizēs laika iestatīšanas režīmu.
Tagad mirgos stundas rādītāja ikona
; nospiediet “ +” vai “ —”, lai noregulētu
skaitli augšup vai lejup.
Nospiežot pogu „Taimeris” vēlreiz, iemirgosies minūšu rādītāja ikona
; nospiediet
“ +” vai “ —”, lai noregulētu skaitli augšup vai lejup.
Nospiežot pogu „Taimeris” trešo reizi, iemirgosies nedēļas ikona
;
nospiediet “ +” vai “ —”, lai noregulētu nedēļas pēc kārtas; ja vēlaties izvēlēties nedēļu
vai atcelt to, nospiediet pogu „Full Go” (Pilns starts). Nospiediet pogu „Taimeris”, lai
apstiprinātu ievadītos iestatījumus. Ja tiek atainota ikona
, tas nozīmē, ka laika
iestatīšana ir veiksmīgi pabeigta; ja ikonas nav, laika iestatīšana nav iespējama.

Padoms: Kad uzlādes stacija neatrodas nevienā no iestatītajiem režīmiem, piespiežot pogu “ — ”,
pašreizējais laiks tiks pārveidots par norīkoto laiku; pēc 30 sekundēm tas pārveidosies par pašreizējo
laiku. Nospiežot pogu “ + ”, uz ekrāna atainotais skaitlis ir kļūdas kods.
Lietošanas norādes:1. Uzstādiet uzlādes staciju saskaņā ar uzstādīšanas norādēm.
(Uzmanību: Lūdzam nodrošināt, lai uzlādes stacijas aizmugurējā daļa būtu pieslieta pie siens. Pretējā
gadījumā putekļu sūcējs to var nostumt malā un neatrast).
2. Ieslēdziet putekļu sūcēju un nospiediet pogu „uzlādēt”. Tad putekļu sūcējs sāks
automātiski meklēt uzlādes staciju.
3. Ja putekļu sūcējs atrodas “automātiskās tīrīšanas režīmā”, „tīrīšanas gar sienu režīmā”
vai „konkrētās vietas tīrīšanas režīmā” un tā jauda nav pietiekama, putekļu sūcējs sāks
automātiski meklēt uzlādes staciju.
Uzmanību: Ja putekļu sūcējs nespēj atrast uzlādes staciju, kad jauda ir pietiekama, lūdzam atkārtoti
saskaņot kodus.

Darbības kodu saskaņošanai:
1. Izslēdziet putekļu sūcēju;
2. Nospiediet “FULL GO” un neatlaidiet;
3. Ieslēdziet putekļu sūcēju;
4. Dzirdot skaņu “di,di”, kodu saskaņošana ir veiksmīgi pabeigta.
Uzmanību: ja nedzirdat skaņu “di,di”, tas nozīmē, ka kodu saskaņošana nav izdevusies un ir
jāatkārto iepriekš norādītās darbības.
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4.5 Uzlādes metodes
4.5.1 Manuālā uzlāde:

Bīstami!

Bīstami! Elektrošoks!

Elektrošoks!

1. Uzlādējiet ierīci ar adaptera
palīdzību: savienojiet ierīci un adapteri
ar vadu, tad ievietojiet kontaktu rozetē.

2. Savienojiet adapteri un uzlādes staciju ar vada
palīdzību, tad novietojiet ierīci aiz uzlādes stacijas,
ievietojiet uzlādes elektrodu tieši uzlādes stacijā un
galu galā pieslēdziet strāvu.

4.5.2. Automātiskā uzlāde:

Uzlādes poga

2.Automātiskā uzlāde:
1. Uzlādējiet ierīci, izmantojot
Ja baterijas jauda tuvojas izsīkumam tīrīšanas
tālvadības pulti: vispirms, ieslēdziet
laikā, putekļu sūcējs izdos skaņu “di d i ” ,
strāvas slēdzi, tad nospiediet pogu
pamatbirste arī pārstās darboties, un ierīce
“Charge” (Uzlādēt); ierīce automātiski
automātiski atgriezīsies pie uzlādes stacijas.
atgriezīsies pie uzlādes stacijas,
atrodoties noteiktā diapazonā.
Padoms: Kad putekļu sūcējs pāriet uzlādes režīmā, sāks mirgot strāvas indikators. Ja baterijas
jauda būs pilna, indikators paliks iedegts visu laiku.

5. Produkta apkope
5.1. Ikdienas uzglabāšana

Padoms: Lūdzam regulāri iztīrīt putekļu sūcēju atbilstoši
lietošanas biežumam.
Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, lūdzam pilnībā uzlādēt
bateriju, tad izņemt to ārā un noglabāt tumšā vietā tā, lai
putekļu sūcēja pamatne atrastos sausumā.

5.2. Pamatkorpusa tīrīšana

1. Pirms pamatkorpusa tīrīšanas izslēdziet strāvas
slēdzi un atvienojiet strāvas vadu.
2. Ieteicams mazgāt pamatkorpusu ar ūdeni un neitrālu
tīrīšanas līdzekli un pārliecināties, ka grīdas birste ir
sausa; nelejiet ūdeni tieši ierīcē.
3. Neizmantojiet eļļu ierīces tīrīšanai.
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5.3. Putekļu krātuves tīrīšana
5.3.1. Salikt un izjaukt putekļu krātuvi

Kā parādīts attēlā augstāk, nospiediet pogu „PUSH” (SPIEST), tad atvēriet pārsegu un
izņemiet putekļu krātuvi.

5.3.2. Iztīrīt putekļu krātuvi

1. Izvelciet ārā sprādzi, kā parādīts attēlā,
atveriet putekļu krātuves vāku un izmetiet
atkritumus.

2.Kā parādīts attēlā augstāk, iztīriet
putekļu krātuvi, izmantojot tīru birsti.

5.4 Iztīriet filtru
Filtra rāmis

Filtrs

1. Vispirms izjauciet putekļu krātuvi
saskaņā ar iepriekšējām norādēm, tad
izmetiet atkritumus.

2. Kā parādīts attēlā iepriekš, izjauciet
filtru un tā rāmjus (Padoms: Uzmanieties
ar filtra rāmju virzienu, pretējā gadījumā
vāku nevarēs aizvērt.

3. Iztīriet putekļus no filtra ar tīru birsti.
(Padoms: Filtru var mazgāt ar ūdeni ne
vairāk kā 5 reizes).

4. Ja putekļu krātuvē ir daudz netīrumu,
var izmazgāt to no iekšpuses ar ūdeni.
(Pārliecinieties, ka putekļu krātuve ir
sausa, pirms ievietot to korpusā).
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5.5 Pamatbirstes tīrīšana
5.5.1 Izjaukt un salikt pamatbirsti

1. Kā parādīts attēlā augstāk, paceliet
pamatbirstes rāmi. (Padoms: nespraudiet iekšā
sānu birsti, saliekot pamatbirstes karkasu).

2. Kā parādīts attēlā augstāk, pavelciet
pamatbirstes labo pusi, tad paceliet augšā
pamatbirsti.

5.5.2 Iztīrīt pamatbirsti

1. Kā parādīts attēlā augstāk, regulāri iztīriet
pamatbirsti, izmantojot citu tīru birsti.

2. Kā parādīts attēlā augstāk, izņemiet matus un
ieķērušos netīrumus no pamatbirstes.

5.6 Iztīrīt sānu birstes

1. Atskrūvējiet sānu birstes skrūvi,
izmantojot skrūvgriezi.

2. Izņemiet sānu birsti, iztīriet no
tās matus, tad iztīriet atvērumā
ieķērušos netīrumus.
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3.
Ievietojiet sānu
birsti
paredzētajā
caurumā
un
pieskrūvējiet to atpakaļ.

5.7
5.7. Iztīrīt ritentiņus
Lūdzam regulāri iztīrīt ritentiņus ar tīru birsti.
Padoms: Mati un drēbju gabali var sapīties ap riteņu asi,
tādēļ lūdzam tos regulāri iztīrīt.

5.8 Iztīrīt sensorus

Ieteicams pēc sensoru tīrīšanas noslaucīt
sensoru lodziņu ar sausu drāniņu, pretējā
gadījumā uz lodziņa var sakrāties putekļi
un ietekmēt sensoru darbību.

Pamatnes
noteikšanas
sensori

Sienas noteikšanas sensori

5.9 Piekabināmās lāpstiņas tīrīšana
Padoms: Piekabināmā lāpstiņa ir piederums, kas piemērots līdzenu grīdu tīrīšanai, tādēļ lūdzam to
izmantot atbilstoši mājokļa apstākļiem.

Lūdzam salikt un izjaukt piekabināmo lāpstiņu saskaņā ar attēlu augstāk.
Padoms: uzstādot savienotājus abās pusēs, tie ir jāpiespiež vai jāizņem uzmanīgi, perpendikulāri putekļu
sūcējam, pretējā gadījumā ir risks sabojāt savienotājus.

Grīdas birstes tīrīšana
Uz lāpstiņas ir uzlīme, lai grīdas birsti būtu
vieglāk salikt un izjaukt.
2. Grīdas birsti var lietot sausu vai mitru.
1.
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6.Visizplatītākās problēmas
6.1 Trauksmes mehānisms
Padoms: 1.Ja putekļu sūcējs pārstāj darboties, tas izdos trauksmes signālu “di di”.
2.Nospiežot pogu “ + ”, kad putekļu sūcējs neatrodas kādā iestatītā režīmā, uz ekrāna atainotais skaitlis ir
kļūdas kods. Problēmas var novērst, veicot sekojošas darbības.
Kļūdas
Cēlonis
Problēmas izpausme
Risinājums
Piezīmes
kods
Er01
Pamatnes
1. Šķēršļi aizsedz sensoru
1. Iztīrīt pamatnes noteikšanas
Regulāri iztīrīt
noteikšanas sensori
lodziņu.
sensorus.
pamatnes noteikšanas
nedarbojas.
2. Bloķējums pie pārejas.
2. Noņemt putekļu sūcēju.
sensorus.
Er02
Pamatbirstes
1.Pamatbirste ir bloķēta.
Pārbaudiet pamatbirsti un iztīriet
Regulāri iztīriet
kontakts ir traucēts,
2. Mati un drēbes gabali ir
to.
pamatbirsti.
līdz ar to izraisa
ieķērušies pamatbirstē.
motora darbības
traucējumus.
Er03
Baterijas jauda ir
1. Putekļu sūcējs
1. Putekļu sūcējs automātiski
Ja baterijas jauda ir
zema.
nedarbojas.
nomaina uzlādes veidu.
izsīkusi, ierīce nevar
2. Tas nevar automātiski
2. Uzlādējiet ierīci mākslīgi.
atgriezties pie uzlādes
uzlādēties.
stacijas.
Er04
Kreisais un labais
1. Ritentiņi ir bloķēti.
Pārbaudiet kreiso un labo
Regulāri iztīriet
ritentiņi nedarbojas
2. Mati un drēbes gabali ir
ritentiņus, izņemiet ieķērušos
ritentiņus.
kā nākas.
ieķērušies ritentiņos.
priekšmetus no tiem.
Er05
Putekļu krātuve
1. Ierīcē nav putekļu
1. Uzstādiet putekļu krātuvi.
krātuves.
2. Pārbaudiet, vai putekļu krātuve
2. Nepareizi uzstādīta
ir uzstādīta pareizi.
putekļu krātuve.

6.2 Problēmu risināšanas metodes
Nr.

Kļūda
laiku

Risinājums
1.Ir ieteicams izvairīties no putekļu sūcēja darbināšanas izteikti spilgtos apstākļos.
kustās 2. Ir ieteicams izvairīties no putekļu sūcēja darbināšanas uz melna paklāja.
3.Pārbaudiet, vai pamatnes noteikšanas sensori nav aizklāti putekļiem vai citiem
priekšmetiem; notīriet tos ar sausu drāniņu.

1

Ierīce visu
atpakaļgaitā

2

Putekļu sūcējs nedarbojas

1. Pārbaudiet, vai strāvas slēdzis ir ieslēgts un strāvas indikators ir iededzies.
2. Pārbaudiet, vai putekļu sūcējam pietiek jaudas; ja nē, uzlādējiet ierīci.

3

Putekļu sūcējs neuzlādējas
automātiski

1. Pārbaudiet, vai uzlādes stacijas LED indikators ir iededzies.
2. Pārbaudiet, vai starp putekļu sūcēju un uzlādes staciju nav kādu šķēršļu.
3. Ja baterijas jauda ir tuvu izsīkumam, uzlādējiet ierīci mākslīgi .

4

Putekļu sūcējs nespēj noteikt Pārbaudiet, vai ir telpas izolators ir pareizi uzstādīts. Ieslēdziet telpas izolatoru,
telpas izolatoru
pārbaudiet, vai iedegas strāvas indikators.

5

Putekļu sūcējs pārstāj
darboties pēc kāda laika

Pārbaudiet, vai putekļu sūcējs neatrodas „konkrētās vietas tīrīšanas” režīmā, kas ilgst
tikai 3-5 minūtes.

- 17 -

Kļūda

Nr.

Risinājums
1. Pārbaudiet, vai lietojat oriģinālo adapteri, un pieslēdziet spraudni.
2.Ja baterija izskatās deformēta, bojāta un tamlīdzīgi, pārtrauciet lietot putekļu sūcēju
un izsauciet meistaru.

6

Putekļu sūcējs neuzlādējas
mākslīgi

7

1.Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir pareizi uzstādīta.
Tālvadības pults nedarbojas 2. Pārbaudiet, vai signāla uztvērējs nav netīrs vai bojāts.

Ieteikums: ja pēc šo iepriekš norādīto darbību veikšanas problēmas joprojām saglabājas, lūdzam
sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

7.Tehniskie parametri
Pamatkorpusa parametri

Piederumu parametri

Darba spriegums

DC14.8 V

Adapteris

Nominālā jauda

24 W

Izejas spriegums

DC24V

Baterija

Litija baterija

Izejas strāva ----------------

1000mA

Baterijas jauda

2200mAh

Tālvadības pults

Uzlādes laiks

Aptuveni 3-4 h

Tālvadības attālums

Darba laiks

5* 60 min

Baterijas

Darba temp. diapazons -10°C~ 45

AAA sārmu baterijas *2
Telpas izolators

Darba mitruma diapazons < 90%RH

Vadības attālums

Putekļu krātuves ietilpība 600mL

Baterijas

Izmēri
Skaļums

5M
AA sārmu baterijas *2

Uzlādes stacija

368*378*102mm
≤ 65dB

7M

Ieejas spriegums

DC 24V

Bezvadu tālvadības ISM frekvenču josla 2.4GHz
Piezīmes: Mūsu uzņēmums patur tiesības veikt izmaiņas produkta dizainā vai uzlabot
produktus saistībā ar jebkādām tehnoloģiju prasībām. Mūsu uzņēmums patur
interpretēšanas tiesības.
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Pateicamies par to, ka iegādājāties
inteliģento putekļu sūcēju
SmartRobby Pearl!

