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GR Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα 
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 ■ Η παρούσα ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από 
παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές 
ικανότητες, καθώς και από μη έμπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από 
κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της σκούπας με 
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη 
χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το 
χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

 ■ Αυτή η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα δεν προορίζεται για οικιακή χρήση. 
Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με υψηλή υγρασία, όπως σε δωμάτια 
πλυντηρίου, σε βιομηχανικά περιβάλλοντα ή σε εξωτερικούς χώρους.

 ■ Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό 
διάφορων τύπων σκληρών δαπέδων και χαλιών με χαμηλό πέλος. Μην τη 
χρησιμοποιείτε για το σκούπισμα χαλιών με μεγάλο πέλος.

 ■ Κατά τον καθαρισμό χαλιών, μην χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα ή τις 
πλαϊνές περιστροφικές βούρτσες.

 ■ Μην εκθέτετε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην τη 
χρησιμοποιείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που αποτελούν πιθανές πηγές 
θερμότητας.

 ■ Χρησιμοποιείτε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ 
που τη συνόδευαν.

Προσοχή:
Η μπαταρία της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να φορτίζεται 
μόνο με τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος T-ZC11.1 και το 
σταθμό φόρτισης T-ZC11.2.

Για τη σύνδεση του σταθμού φόρτισης στην πρίζα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ο γνήσιος προσαρμογέας ρεύματος που 
παρέχεται με τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα.
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 ■ Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα, επιβεβαιώστε ότι 
τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την ηλεκτρική 
τάση της πρίζας. 

 ■ Ιδανικά, τοποθετήστε το σταθμό φόρτισης σε τοίχο, προκειμένου να μην 
υπάρχουν σκάλες ή εμπόδια σε απόσταση 1,5 m, κάτι που θα μπορούσε να 
εμποδίσει την επιστροφή της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας στο σταθμό 
φόρτισης.

 ■ Μην επεμβαίνετε στο σταθμό φόρτισης, όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
 ■ Θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι προτού θέσετε σε λειτουργία τη ρομποτική 
ηλεκτρική σκούπα, το φίλτρο εισροής είναι τοποθετημένο σωστά στο δοχείο 
σκόνης. 

 ■ Όταν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί, οι πόρτες που ανοίγουν 
προς τα έξω, στο μπαλκόνι, στη βεράντα κ.λπ. πρέπει να είναι κλειστές. Στις 
επιφάνειες των δαπέδων δεν θα πρέπει να υπάρχουν ρούχα, χαρτιά, παιχνίδια, 
εύθραυστα αντικείμενα, καλώδια ρεύματος και άλλα καλώδια, όπως και όλα 
τα άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν ή να πιαστούν από 
την ηλεκτρική σκούπα. Σηκώνετε τις κουρτίνες και τα ριχτάρια που φτάνουν 
στο δάπεδο, ώστε να μην πιάνονται στην ηλεκτρική σκούπα. Η ρομποτική 
ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται σε χώρους με πρίζες που 
βρίσκονται στο δάπεδο μόνο όταν οι τάπες τους είναι κλειστές. 

 ■ Κατά τη χρήση της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας, προσέχετε τα παιδιά 
και τα κατοικίδια. 

 ■ Κατά τη χρήση της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας, επιβεβαιώστε ότι οι 
οπές εξόδου του αέρα δεν καλύπτονται και ότι η οπή αναρρόφησης δεν 
είναι φραγμένη. 

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφήσετε 
τα εξής:

 –  αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα ή εύφλεκτα αντικείμενα, σπίρτα ή στάχτη, 
 – λάδια, νερό και άλλα υγρά, 
 – αιχμηρά αντικείμενα π.χ. θραύσματα, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.,
 – αλεύρι, σοβάδες και άλλα δομικά υλικά,
 – περιττώματα ζώων,
 –  μεγάλα κομμάτια χαρτιού ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να 

φράξουν την οπή αναρρόφησης. 
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 ■ Πριν από κάθε καθαρισμό, αποσυνδέετε το σταθμό φόρτισης από την 
πρίζα και ρυθμίζετε το διακόπτη που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της 
ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας στη θέση 0 (απενεργοποίηση). Μην βυθίζετε 
τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, τον προσαρμογέα ρεύματος ή το σταθμό 
φόρτισης σε νερό ή άλλο υγρό, μην τα πλένετε με τρεχούμενο νερό και μην 
τα ψεκάζετε με νερό.

 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, μην την 
πατάτε και μην κάθεστε επάνω της. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το 
ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. 

 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος δεν 
έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες. 

 ■ Εάν το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, 
πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή κάποιο 
άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
κίνδυνοι.

 ■ Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, θα πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία. Πριν από την αφαίρεση της 
μπαταρίας, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης στην κάτω πλευρά της 
ηλεκτρικής σκούπας έχει ρυθμιστεί στη θέση 0 (απενεργοποίηση). 

 ■ Μην βραχυκυκλώνετε, μη ρίχνετε στη φωτιά και μην αποσυναρμολογείτε 
ποτέ την μπαταρία ή το στοιχείο της μπαταρίας.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα όταν δεν λειτουργεί 
σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί σε νερό. Για να αποφύγετε 
τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή 
και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές πρέπει να 
εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στην 
ηλεκτρική σκούπα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ενδέχεται να 
προκαλέσετε την ακύρωσή της εγγύησης.
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GR
Ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα 
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη 
χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο 
χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το 
χρειαστείτε. 

 ■ Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, 
την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα 
εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή 
απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της 
συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
A1 Καπάκι θήκης δοχείου σκόνης
A2 Πρώτο μικροφίλτρο εισροής
A3 Δεύτερο μικροφίλτρο εισροής
A4 Δοχείο σκόνης
A5 Καπάκι δοχείου σκόνης
A6 Πτυσσόμενη λαβή δοχείου σκόνης
A7 Κουμπί για το άνοιγμα του 

καπακιού της θήκης δοχείου 
σκόνης

A8 Υπέρυθρος δέκτης σήματος
A9 Κουμπί ελέγχου με ένδειξη LED
A10 Προφυλακτήρας
A11 Μπροστινοί αισθητήρες
A12 Οπές αερισμού
A13 Αφαιρούμενη κεφαλή 

σφουγγαρίσματος
A14 Οπή αναρρόφησης
A15 Μηχανοκίνητος αριστερός τροχός
A16 Σφιγκτήρας για ασφάλιση 

και απελευθέρωση της κεντρικής 
περιστροφικής βούρτσας

A17 Αφαιρούμενη κεντρική 
περιστροφική βούρτσα

A18 Αφαιρούμενη πλαϊνή 
περιστροφική βούρτσα

A19 Σύνδεσμος με κάλυμμα
 προορίζεται μόνο για χρήση κατά 

το σέρβις.
A20 Διακόπτης 0/I (απενεργοποίηση/

ενεργοποίηση)
 ο ρόλος του είναι η ενεργοποίηση 

και η απενεργοποίηση της 
ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας.

A21 Μηχανοκίνητος δεξιός τροχός
A22 Λαστιχένια ρακλέτα
A23 Αφαιρούμενη πλαϊνή 

περιστροφική βούρτσα
A24 Κάλυμμα θήκης μπαταρίας
A25 Μπροστινός περιστρεφόμενος 

τροχός
A26 Επαφές φόρτισης 
A27 Κάτω αισθητήρες

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
B1 Σταθμός φόρτισης
B2 Προσαρμογέας ρεύματος
B3 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
B4 Τηλεχειριστήριο
B5 Πλαϊνές περιστροφικές βούρτσες 

(4 τεμάχια)
B6 Κεφαλή σφουγγαρίσματος
B7 Πανί σφουγγαρίσματος

B8 Βίδες τοποθέτησης πλαϊνών 
περιστροφικών βουρτσών 
(2 τεμάχια)

B9 Τύπος μπαταρίας LR03/AAA 
(2 τεμάχια)

B10 Εξάγωνο κλειδί σε συνδυασμό με 
σταυροκατσάβιδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
C1 Ενδεικτική λυχνία
 υποδεικνύει ότι ο σταθμός 

φόρτισης είναι συνδεδεμένος σε 
πρίζα. 

C2 Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου 
ρεύματος προσαρμογέα ρεύματος

C3 Πομπός υπέρυθρων σημάτων 
πλοήγησης

C4 Πομπός υπέρυθρων σημάτων 
αποφυγής σύγκρουσης

C5 Επαφές φόρτισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
D1 Οθόνη LCD
D2 Προβολή ώρας
D3 Δείκτης ρύθμισης 

επαναλαμβανόμενης λειτουργίας 
αυτόματου καθαρισμού

D4 Αριθμός κύκλων αυτόματου 
καθαρισμού

D5 Δείκτης ρύθμισης λειτουργίας 
αυτόματου καθαρισμού

D6 Δείκτης ρύθμισης λειτουργίας 
καθαρισμού κατά μήκος των 
τοίχων

D7 Κουμπί 
D8 Κουμπί μπροστινής  

κατεύθυνσης ▲ 
D9 Κουμπί αριστερής κατεύθυνσης ◄
D10 Κουμπί επιλογής λειτουργίας

D11 Κουμπί ρύθμισης ενεργοποίησης 
ή απενεργοποίησης 
επαναλαμβανόμενου αυτόματου 
καθαρισμού

D12 Κουμπί ρύθμισης τρέχουσας ώρας
D13 Ένδειξη ρύθμισης λειτουργίας 

προγραμματισμένου καθαρισμού
D14 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
D15 Ένδειξη λειτουργίας φόρτισης 

και λειτουργίας επιστροφής στο 
σταθμό φόρτισης

D16 Ένδειξη ρύθμισης λειτουργίας 
ελικοειδούς καθαρισμού 

D17 Κουμπί  
D18 Κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης ►
D19 Κουμπί ρύθμισης ενεργοποίησης 

ή απενεργοποίησης 
προγραμματισμένου καθαρισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
 ■ Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό 

διάφορων τύπων σκληρών δαπέδων, όπως είναι ξύλινα δάπεδα ή παρκέ, 
πλακάκια, βινύλιο κ.λπ. και χαλιά με χαμηλό πέλος. Στη λειτουργία αυτόματου 
καθαρισμού, η ηλεκτρική σκούπα συνδυάζει αποτελεσματικά διάφορες 
διαδρομές για τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό ολόκληρης της επιφάνειας του 
δαπέδου.

 ■ Η οπή αναρρόφησης A14 διαθέτει μια περιστροφική βούρτσα A17, η οποία 
απομακρύνει αποτελεσματικά τρίχες, τρίχες ζώων κ.λπ. Οι δύο πλαϊνές 
περιστροφικές βούρτσες A18 και A23 αφαιρούν τους ρύπους από δυσπρόσιτες 
περιοχές κατά μήκος των τοίχων και των επίπλων, αλλά και από τις γωνίες. 

 ■ Οι μηχανοκίνητοι τροχοί από καουτσούκ A15 και A21 προστατεύουν τα 
ευαίσθητα δάπεδα από τις γρατζουνιές και μπορούν να κινηθούν πάνω σε 
λωρίδες κατωφλίου με ύψος έως 1,5  cm. Οι αισθητήρες υπερύθρων A11 στον 
μπροστινό προφυλακτήρα A10 δεν αφήνουν τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να 
συγκρούεται με εμπόδια. Η ασφαλής χρήση σε χώρους με σκάλες γίνεται εφικτή 
χάρη στους κάτω αισθητήρες αποφυγής πτώσης από σκάλες A27.

 ■ Εάν η τάση στην μπαταρία B3 πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η 
ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα αναζητήσει αυτόματα το σταθμό φόρτισης B1 
και θα συνδεθεί σε αυτόν, για να φορτιστεί ξανά προτού συνεχίσει τον καθαρισμό.

 ■ Το τηλεχειριστήριο B4 δίνει τη δυνατότητα εύκολου ελέγχου, καθώς επιτρέπει 
τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και του αριθμού των κύκλων αυτόματου 
καθαρισμού, τον προγραμματισμό του χρόνου καθαρισμού και τον εντοπισμό 
της ηλεκτρικής σκούπας μέσω ακουστικού σήματος.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ■ Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα συνδυάζει αποτελεσματικά διάφορες διαδρομές 

(βλ. εικόνα E1) για τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό ολόκληρης της επιφάνειας 
του δαπέδου. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
 ■ Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα κινείται περιμετρικά του χώρου (βλ. εικόνα 

E2) και οι μηχανοκίνητες περιστροφικές βούρτσες A18 και A23 αφαιρούν 
αποτελεσματικά τους ρύπους από την περιοχή κατά μήκος των τοίχων και των 
επίπλων, αλλά και από τις γωνίες, εξασφαλίζοντας τέλειο καθαρισμό. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ■ Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα κινείται ελικοειδώς για τον καθαρισμό χώρων με 

υψηλότερη συγκέντρωση ρύπων (βλ. εικόνα E3).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
 ■ Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία επιστροφής 

στο σταθμό φόρτισης B1 όποτε ανιχνεύει χαμηλή τάση στην μπαταρία B3 κατά 
τη διάρκεια της χρήσης.

 ■ Σε αυτήν τη λειτουργία, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα αναζητά αυτόματα 
τη διαδρομή προς το σταθμό φόρτισης B1 (βλ. εικόνα E4) και συνδέεται, 
προκειμένου η μπαταρία B3 να φορτιστεί ξανά. Εάν η προσπάθεια δεν είναι 
επιτυχής, θα συνεχίσει να προσπαθεί μέχρι να συνδεθεί. Μόλις συνδεθεί με τη 
βάση φόρτισης, θα ξεκινήσει ο κύκλος φόρτισης.

 ■ Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός φόρτισης B1 είναι τοποθετημένος 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο για τη θέση εγκατάστασης 
και τη χρήση του σταθμού φόρτισης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ηλεκτρική 
σκούπα μπορεί να μην καταφέρει να συνδεθεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΒΟΥΡΤΣΩΝ
 ■ Αναποδογυρίστε την ηλεκτρική σκούπα. Προετοιμάστε τις πλαϊνές περιστροφικές 

βούρτσες B5 (2 τεμάχια), τις βίδες B8 (2 τεμάχια) και το εξάγωνο κλειδί B10. 
Χρησιμοποιώντας τις βίδες B8 και το εξάγωνο κλειδί B10, τοποθετήστε τις 
περιστροφικές βούρτσες B5 στις θέσεις που εμφανίζονται στην εικόνα F. Γυρίστε 
ξανά τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα στη θέση λειτουργίας.

 ■ Οι πλαϊνές περιστροφικές βούρτσες A18 και A23 προορίζονται για χρήση σε 
λείες επιφάνειες δαπέδων και καθαρίζουν αποτελεσματικά τις γωνίες, αλλά και τα 
σημεία κατά μήκος των τοίχων και των επίπλων. 

 ■ Όταν χρησιμοποιείτε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό χώρων 
με χαλιά, αφαιρείτε τις πλαϊνές περιστροφικές βούρτσες A18 και A23. Για να τις 
αφαιρέσετε, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
 ■ Αναποδογυρίστε την ηλεκτρική σκούπα. Τοποθετήστε το πανί σφουγγαρίσματος 

B7 στην κεφαλή σφουγγαρίσματος B6 χρησιμοποιώντας την ταινία Velcro και 
τοποθετήστε τη συναρμολογημένη σφουγγαρίστρα στη ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα όπως φαίνεται στην εικόνα G. Γυρίστε ξανά την ηλεκτρική σκούπα στην 
κανονική θέση λειτουργίας. 

 ■ Χρησιμοποιείτε μόνο τη σφουγγαρίστρα που προορίζεται για το συγκεκριμένο 
τύπο ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας. Μην χρησιμοποιείτε την κεφαλή 
σφουγγαρίσματος B6 χωρίς το πανί σφουγγαρίσματος B7. 
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 ■ Η σφουγγαρίστρα αποτελεί μόνο μια βοηθητική λειτουργία της ρομποτικής 
ηλεκτρικής σκούπας και προορίζεται για τον καθαρισμό λείων και σκληρών 
επιφανειών δαπέδων. Η στεγνή σφουγγαρίστρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον καθαρισμό της σκόνης από το δάπεδο. Για τον καθαρισμό των δαπέδων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί βρεγμένη σφουγγαρίστρα. 

 ■ Η σφουγγαρίστρα δεν προορίζεται για τον καθαρισμό χαλιών. Για να αφαιρέσετε 
τη σφουγγαρίστρα, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
 ■ Απασφαλίστε τις προεξοχές στο κάτω μέρος του αφαιρούμενου καλύμματος της 

θήκης των μπαταριών και αφαιρέστε το κάλυμμα (βλ. εικόνες H1 και H2). 
 ■ Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου LR03/AAA (2× 1,5 V) B9 στο τηλεχειριστήριο 

B4. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η 
πολικότητα είναι σωστή, σύμφωνα με την ένδειξη στο εσωτερικό της θήκης. 
Κλείστε το κάλυμμα (βλ. εικόνα H3).

 ■ Σε περίπτωση που οι μπαταρίες έχουν αδειάσει, αντικαταστήστε τις με 
καινούργιες. Μην συνδυάζετε διάφορους τύπους μπαταριών ή νέες και παλιές 
μπαταρίες. 

 ■ Η εμβέλεια σήματος του τηλεχειριστηρίου B4 είναι περίπου 6 m.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να τοποθετήσετε τη συμπεριλαμβανόμενη 

μπαταρία λιθίου B3 (14,4  V , 2850  mAh) στη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα. 
Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο τύπο μπαταρίας.

 ■ Αναποδογυρίστε την ηλεκτρική σκούπα. Επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης A20 έχει 
ρυθμιστεί στη θέση 0 (απενεργοποίηση). Ξεβιδώστε τις βίδες από το κάλυμμα 
A24 και αφαιρέστε το κάλυμμα A24 (βλ. εικόνα I).

 ■ Συνδέστε το σύνδεσμο που βρίσκεται στη θήκη της μπαταρίας με την μπαταρία 
B3 (βλ. εικόνα J). Η μπαταρία B3 μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μία κατεύθυνση. 
Τοποθετήστε την μπαταρία B3 στη θήκη της και κλείστε τη θήκη της μπαταρίας 
με το κάλυμμα A24. Στο μπροστινό μέρος του καλύμματος A24 υπάρχουν 
προεξοχές οι οποίες πρέπει πρώτα να εφαρμόσουν στις εγκοπές που βρίσκονται 
στη θήκη της μπαταρίας και μόνο τότε μπορεί να κλείσει το κάλυμμα A24 και να 
ασφαλιστεί με τις βίδες. Αφού τοποθετήσετε το κάλυμμα A24, γυρίστε ξανά τη 
ρομποτική ηλεκτρική σκούπα στη θέση λειτουργίας.

 ■ Αφαιρέστε την μπαταρία B3, εκτελώντας τα βήματα με την αντίστροφη σειρά. 
Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία B3, επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης A20 έχει 
ρυθμιστεί στη θέση 0 (απενεργοποίηση).

 ■ Όταν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε την μπαταρία B3 και φυλάξτε τη σε ένα στεγνό, 
καθαρό και δροσερό μέρος μακριά από παιδιά. 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
 ■ Τοποθετήστε το σταθμό φόρτισης B1 σε ένα τοίχο, σε σκληρή, επίπεδη και στεγνή 

επιφάνεια κοντά σε πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκάλες ή εμπόδια σε 
ακτίνα 1,5 m, τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα να βρει το σταθμό φόρτισης B1 και να συνδεθεί σε αυτόν.

 ■ Εισαγάγετε το σύνδεσμο καλωδίου του προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή 
C2 του σταθμού φόρτισης B1 και τοποθετήστε το φις του καλωδίου ρεύματος 
σε μια πρίζα.

 ■ Μετά τη σύνδεση στην πρίζα, η ενδεικτική λυχνία C1 θα ανάψει, υποδεικνύοντας 
τη σύνδεση του σταθμού φόρτισης B1 σε πηγή ρεύματος.

 ■ Όταν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα ανιχνεύσει χαμηλή τάση της μπαταρίας B3 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, θα αρχίσει αυτόματα να αναζητά το σταθμό 
φόρτισης B1. Για να βρει η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα το σταθμό φόρτισης B1 
και να συνδεθεί σε αυτόν, πρέπει να εντοπίσει το υπέρυθρο σήμα που εκπέμπεται 
από το σταθμό φόρτισης B1. Για αυτόν το λόγο, συνιστούμε να αφήσετε το 
σταθμό φόρτισης B1 μόνιμα συνδεδεμένο σε μια πηγή ρεύματος. Όταν η 
ρομποτική ηλεκτρική σκούπα συνδεθεί στο σταθμό φόρτισης B1, ο κύκλος 
φόρτισης θα ξεκινήσει και ο σταθμός φόρτισης B1 θα σταματήσει να εκπέμπει 
το υπέρυθρο σήμα.

 ■ Εάν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αποσυνδέστε το σταθμό φόρτισης B1 από την πρίζα και φυλάξτε το σε 
ένα στεγνό, καθαρό και δροσερό μέρος.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 ■ Για να φορτιστεί η μπαταρία B3, πρέπει η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να 

συνδεθεί στο σταθμό φόρτισης B1. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα ή 
επιτρέποντας στη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να συνδεθεί αυτόματα. 

 ■ Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός φόρτισης B1 είναι συνδεδεμένος σε πρίζα. Η 
σύνδεση υποδεικνύεται από το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας C1. Ρυθμίστε το 
διακόπτη A20 στην κάτω πλευρά της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας στη θέση 
I (ενεργοποίηση).

 ■ Για τη χειροκίνητη σύνδεση, τοποθετήστε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα στο 
σταθμό φόρτισης B1, έτσι ώστε οι επαφές φόρτισης A26 στην κάτω πλευρά της 
ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας να συνδέονται με τις επαφές φόρτισης C5 στο 
σταθμό φόρτισης B1. Όταν συνδεθούν οι επαφές, ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης. 
Η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 θα αναβοσβήνει αργά με 
κόκκινο χρώμα.

 ■ Για την αυτόματη σύνδεση στο σταθμό φόρτισης B1, ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία επιστροφής στο σταθμό φόρτισης χρησιμοποιώντας το κουμπί D10 
στο τηλεχειριστήριο B4. Όταν ληφθεί το σήμα από το τηλεχειριστήριο B4, η 
ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα εκπέμψει ένα ακουστικό σήμα και θα αρχίσει να 
αναζητά αυτόματα το σταθμό φόρτισης B1. 

 ■ Παρομοίως, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα αρχίσει να αναζητά το σταθμό 
φόρτισης B1 όταν η τάση στην μπαταρία B3 πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο.

 ■ Όταν η ηλεκτρική σκούπα επιστρέψει στο σταθμό φόρτισης B1, η ενδεικτική 
λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Τα υπέρυθρα 
σήματα πλοήγησης και αποφυγής σύγκρουσης που εκπέμπονται από το σταθμό 
φόρτισης B1 χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση και τη σύνδεση της ρομποτικής 
ηλεκτρικής σκούπας.

 ■ Όταν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα βρει το σταθμό φόρτισης B1 και καταφέρει 
να συνδεθεί, θα ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Ο πομπός του υπέρυθρου 
σήματος πλοήγησης και αποφυγής σύγκρουσης C3 και C4 θα σταματήσει 
να εκπέμπει το σήμα. Η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 θα 
αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα. 

 ■ Όταν η μπαταρία B3 φορτιστεί πλήρως, η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει 
αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 θα αναβοσβήνει 
αργά με πράσινο χρώμα. 

 ■ Για την πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου 3 έως 5 ώρες. Ο πραγματικός χρόνος 
φόρτισης εξαρτάται από τη στάθμη της μπαταρίας B3. Μια πλήρως φορτισμένη 
μπαταρία B3 μπορεί να παράσχει ενέργεια για έως 80 λεπτά λειτουργίας. Πριν από 
την πρώτη χρήση, αφήστε την μπαταρία B3 να φορτιστεί πλήρως.

 ■ Εάν οι επαφές φόρτισης αποσυνδεθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης, 
η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα απομακρυνθεί από το σταθμό φόρτισης B1 
και μετά θα συνδεθεί ξανά, για να συνεχιστεί η διαδικασία φόρτισης, εκτός εάν 
παρουσιαστεί κάποιο εμπόδιο που δεν θα επιτρέψει τη σύνδεση.

 ■ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο κύκλος φόρτισης θα διακοπεί και θα 
συνεχιστεί όταν επανέλθει η παροχή ρεύματος.

 ■ Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου ρεύματος φόρτισης, ο σταθμός φόρτισης 
B1 θα διακόψει αυτόματα τον κύκλο φόρτισης.

 ■ Τυχόν σφάλμα στο σταθμό φόρτισης B1 υποδεικνύεται από μια ενδεικτική λυχνία 
C1 που αναβοσβήνει γρήγορα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 ■ Συνιστούμε να μην διακόπτετε τον κύκλο φόρτισης και να διατηρείτε την 

μπαταρία B3 φορτισμένη. 
 ■ Μην αφήνετε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα με την μπαταρία πλήρως 

φορτισμένη ή εντελώς άδεια χωρίς λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 ■ Μια μπαταρία που παραμένει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί 

να αποφορτιστεί κάτω από ένα επιτρεπτό επίπεδο και έτσι να υποστεί 
ανεπανόρθωτη βλάβη.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
 ■ Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, 

ρυθμίζοντας το διακόπτη A10 στη θέση I  (ενεργοποίηση). Εάν η ηλεκτρική 
σκούπα βρίσκεται μακριά από το σταθμό φόρτισης B1, όταν ο διακόπτης A20 
ρυθμιστεί στη θέση I  (ενεργοποίηση), θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. 
Εάν η ηλεκτρική σκούπα συνδεθεί στο σταθμό φόρτισης B1, όταν ο διακόπτης 
A20 ρυθμιστεί στη θέση I  (ενεργοποίηση), η διαδικασία φόρτισης θα ξεκινήσει 
αυτόματα. 

 ■ Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, 
ρυθμίζοντας το διακόπτη A20 στη θέση 0 (απενεργοποίηση). Η ενδεικτική 
λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 θα σβήσει. Όταν η ηλεκτρική σκούπα 
απενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατός ο έλεγχός της με το κουμπί ελέγχου A9 ή το 
τηλεχειριστήριο B4. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 
 ■ Στη λειτουργία αναμονής, η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 

ανάβει με πράσινο χρώμα. Μετά από ένα λεπτό αδράνειας, εκπέμπεται ένα 
ακουστικό σήμα και η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μεταβαίνει αυτόματα στη 
λειτουργία αδράνειας.

 ■ Στη λειτουργία αδράνειας, η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 
αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων. 
Για μετάβαση της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας από τη λειτουργία αδράνειας 
στη λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά το κουμπί ελέγχου A9. Παράγεται 
ένας ήχος και η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού ελέγχου A9 θα αναβοσβήσει 
με πράσινο χρώμα.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ■ Το κουμπί ελέγχου A9 ενεργοποιεί τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα από τη 

λειτουργία αδράνειας, τη θέτει στη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού και 
διακόπτει τη λειτουργία της.

 ■ Για μετάβαση της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας από τη λειτουργία αδράνειας 
στη λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά το κουμπί ελέγχου A9. Η 
ενεργοποίηση από τη λειτουργία αδράνειας επιβεβαιώνεται από ένα ακουστικό 
σήμα.

 ■ Για να τεθεί σε λειτουργία η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα από τη λειτουργία 
αναμονής ή φόρτισης, πατήστε μία φορά το κουμπί ελέγχου A9. Η ρομποτική 
ηλεκτρική σκούπα θα ξεκινήσει τον αυτόματο καθαρισμό.

 ■ Για να διακοπεί η λειτουργία, πατήστε μία φορά το κουμπί ελέγχου A9. 
Εκπέμπεται ένα ακουστικό σήμα και η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μεταβαίνει 
στη λειτουργία αναμονής. Μετά από ένα λεπτό αδράνειας, εκπέμπεται ξανά ένα 
ακουστικό σήμα και η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μεταβαίνει αυτόματα στη 
λειτουργία αδράνειας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ■ Η εμβέλεια σήματος του τηλεχειριστηρίου B4 είναι 6 m. Εάν η ηλεκτρική σκούπα 

βρίσκεται εκτός της εμβέλειας σήματος, το σήμα δεν θα εκπέμπεται.

ΚΟΥΜΠΙ 
 ■ Το κουμπί D7 θέτει τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα στη λειτουργία αυτόματου 

καθαρισμού και διακόπτει τη λειτουργία της.
 ■ Για να θέσετε σε λειτουργία τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, πατήστε μία 

φορά το κουμπί D7. Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα μεταβεί στη λειτουργία 
αυτόματου καθαρισμού.

 ■ Για να διακοπεί η λειτουργία, πατήστε μία φορά το κουμπί D7. Εκπέμπεται ένα 
ακουστικό σήμα και η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μεταβαίνει στη λειτουργία 
αναμονής. Μετά από ένα λεπτό αδράνειας, εκπέμπεται ξανά ένα ακουστικό 
σήμα και η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία 
αδράνειας. 

ΚΟΥΜΠΙ 
 ■ Όταν πατήσετε το κουμπί D17, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα εκπέμψει ένα 

ακουστικό σήμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν, για 
παράδειγμα, θέλετε να μάθετε σε ποιο χώρο βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή η 
ηλεκτρική σκούπα. Όταν αφήσετε το κουμπί D17, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα 
θα σταματήσει να εκπέμπει το ακουστικό σήμα.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 ■ Το κουμπί D10 ρυθμίζει τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, τη λειτουργία 

καθορισμού κατά μήκος των τοίχων, τη λειτουργία ελικοειδούς καθαρισμού ή τη 
λειτουργία φόρτισης και επιστροφής στο σταθμό φόρτισης. 

 ■ Όταν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα είναι στη λειτουργία αναμονής, αδράνειας, 
ή φόρτισης, πατήστε το κουμπί D10 για να ξεκινήσει αυτόματα η λειτουργία 
αυτόματου καθαρισμού. Πατήστε επανειλημμένα του κουμπί D10 για εναλλαγή 
μεταξύ των τρόπων λειτουργίας με τη σειρά που φαίνεται στην εικόνα K. Η 
ρύθμιση λειτουργίας υποδεικνύεται από την αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη D1 
του τηλεχειριστηρίου B4.

 ■ Στη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, καθαρισμού κατά μήκος των τοίχων 
και ελικοειδούς καθαρισμού, η ένδειξη LED του κουμπιού ελέγχου A9 ανάβει με 
πράσινο χρώμα. Στη λειτουργία επιστροφής στο σταθμό φόρτισης, η ένδειξη LED 
του κουμπιού ελέγχου A9 ανάβει με κόκκινο χρώμα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ▲◄►
 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά κατεύθυνσης D8, D9 και  D18 για 

να ελέγχετε χειροκίνητα την κίνηση της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας στο 
δάπεδο. Όταν η ηλεκτρική σκούπα κινείται στο δάπεδο, η λειτουργία των 
μηχανοκίνητων πλαϊνών περιστροφικών βουρτσών A18 και A23 συγχρονίζεται 
με την κίνηση των μηχανοκίνητων τροχών A15 και A21. Η λειτουργία 
αναρρόφησης απενεργοποιείται.

 ■ Όταν πατήσετε το κουμπί D8, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα κινηθεί προς τα 
εμπρός. Για συνεχή κίνηση προς τα εμπρός, κρατήστε πατημένο το κουμπί D8. 
Όταν αφήσετε το κουμπί D8, η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει να κινείται.

 ■ Όταν πατήσετε το κουμπί κατεύθυνσης D9, η ηλεκτρική σκούπα θα κινηθεί 
αριστερόστροφα. Για να κάνετε την ηλεκτρική σκούπα να στρίβει συνεχώς, 
κρατήστε πατημένο το κουμπί D9. Όταν αφήσετε το κουμπί D9, η ηλεκτρική 
σκούπα θα σταματήσει να κινείται.

 ■ Όταν πατήσετε το κουμπί κατεύθυνσης D18, η ηλεκτρική σκούπα θα κινηθεί 
δεξιόστροφα. Για να κάνετε την ηλεκτρική σκούπα να στρίβει συνεχώς, κρατήστε 
πατημένο το κουμπί D18. Όταν αφήσετε το κουμπί D18, η ηλεκτρική σκούπα θα 
σταματήσει να κινείται.

 ■ Εάν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα είναι συνδεδεμένη στο σταθμό φόρτισης 
B1, όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί κατεύθυνσης θα μετακινηθεί περίπου 
80 cm από το σταθμό φόρτισης B1, θα στρίψει κατά 180° και θα μεταβεί στη 
λειτουργία αναμονής. Πατήστε ξανά ένα κουμπί κατεύθυνσης, για να ελέγξετε την 
κατεύθυνση της κίνησης. 

 ■ Εάν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα είναι σε λειτουργία καθαρισμού ή επιστρέφει 
στο σταθμό φόρτισης, όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί κατεύθυνσης η 
ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει και θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. 
Πατήστε ξανά ένα κουμπί κατεύθυνσης, για να ελέγξετε την κατεύθυνση της 
κίνησης. 

 ■ Στη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου κίνησης, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα 
κινείται σύμφωνα με τα κουμπιά κατεύθυνσης και οι αισθητήρες A11 και A27 
αποτρέπουν τις συγκρούσεις με εμπόδια και την πτώση από σκάλες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ■ Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση ή την ακύρωση της επανάληψης 

της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού. Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα 
πραγματοποιήσει αυτόματα τον καθορισμένο αριθμό κύκλων καθαρισμού. Στο 
τέλος κάθε κύκλου καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στο σταθμό φόρτισης 
για επαναφόρτιση της μπαταρίας B3 και ο επόμενος κύκλος καθαρισμού θα 
ξεκινάει πάντα όταν ο κύκλος φόρτισης έχει ολοκληρωθεί. Όταν ξεκινάει ένας 
κύκλος καθαρισμού, ο αριθμός των επαναλήψεων θα είναι πάντα μειωμένος κατά 
έναν κύκλο.

 ■ Κρατήστε πατημένο το κουμπί B11 για μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης 
του αριθμού των κύκλων αυτόματου καθαρισμού. Η ένδειξη D3 θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει και ο αριθμός των κύκλων καθαρισμού θα εμφανιστεί στην 
οθόνη D1. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0 κύκλοι καθαρισμού. Μπορούν 
να ρυθμιστούν έως 3 επαναλήψεις. Σε περίπτωση που έχει ήδη ρυθμιστεί η 
λειτουργία επανάληψης του αυτόματου καθαρισμού, ο αριθμός των κύκλων που 
απομένουν θα εμφανιστεί στην οθόνη D1. Επιλέξτε τον αριθμό των επαναλήψεων 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά D9 (+) και  D18 (–). Κρατήστε πατημένο το 
κουμπί D11 για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Η αποθήκευση της ρύθμισης 
επιβεβαιώνεται από ένα ακουστικό σήμα. 

 
Σημείωση: 
Εάν δεν γίνουν αλλαγές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία για τη 
ρύθμιση του αριθμού των κύκλων φόρτισης θα ακυρωθεί αυτόματα και 
η οθόνη D1 θα μεταβεί στη λειτουργία προβολής της ώρας. Στη μνήμη θα 
παραμείνει η τελευταία αποθηκευμένη ρύθμιση.

 ■ Εάν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα είναι συνδεδεμένη στο σταθμό φόρτισης 
B1 και ο κύκλος φόρτισης έχει ολοκληρωθεί, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα 
θα ξεκινήσει αμέσως τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού και ο αριθμός των 
επαναλήψεων θα μειωθεί κατά έναν κύκλο. Εάν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα 
είναι στη λειτουργία φόρτισης, πρώτα θα ολοκληρωθεί ο κύκλος φόρτισης και 
μόνο τότε η ηλεκτρική σκούπα θα ξεκινήσει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού. 

 ■ Εάν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα δεν είναι συνδεδεμένη στο σταθμό 
φόρτισης B1 και έχει μεταβεί στη λειτουργία αναμονής ή αδράνειας, θα πρέπει 
να ξεκινήσετε χειροκίνητα τον πρώτο κύκλο καθαρισμού. Αυτό μειώνει αυτόματα 
τον αριθμό των επαναλήψεων κατά έναν κύκλο. Σε περίπτωση που η λειτουργία 
της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας διακοπεί και μετά ξεκινήσει ξανά, ο αριθμός 
των κύκλων θα μειωθεί, επίσης, κατά έναν κύκλο. 

 ■ Όταν η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα είναι στη λειτουργία αυτόματου 
καθαρισμού, πρώτα θα ολοκληρώσει τον αυτόματο καθαρισμό και μετά θα 
επιστρέψει στο σταθμό φόρτισης B1. Όταν ο κύκλος φόρτισης ολοκληρωθεί, η 
ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα ξεκινήσει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού και 
ο αριθμός των επαναλήψεων θα μειωθεί κατά έναν κύκλο.

 ■ Μπορείτε να ακυρώσετε την επανάληψη της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού, 
πατώντας μία φορά το κουμπί D8 στη λειτουργία ρύθμισης επανάληψης. Η 
ένδειξη D3 και ο αριθμός επαναλήψεων θα απενεργοποιηθούν. Η ρομποτική 
ηλεκτρική σκούπα θα εκπέμψει ένα ακουστικό σήμα επιβεβαίωσης. Η λειτουργία 
μπορεί, επίσης, να ακυρωθεί με τη ρύθμιση του αριθμού των επαναλήψεων σε 0 
κύκλους ή με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας 
χρησιμοποιώντας το διακόπτη A20. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ
 ■ Κρατήστε πατημένο το κουμπί D12 για μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης ώρας. 

Τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη D1. Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά κατεύθυνσης D9 (+) και D18 (–) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Κρατήστε 
πατημένο το κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης.

 ■ Πατήστε το κουμπί D12 για μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης ωρών. Οι ώρες 
θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη D1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
κατεύθυνσης D9 (+) και D18 (–) για να ρυθμίσετε τις ώρες. Κρατήστε πατημένο το 
κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης.

 ■ Κρατήστε πατημένο το κουμπί D12 για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ρύθμιση. 
Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα επιβεβαιώσει τη ρύθμιση με ένα ακουστικό 
σήμα.

 ■ Η λειτουργία ρύθμισης της τρέχουσας ώρας θα ακυρωθεί αυτόματα και η οθόνη 
D1 θα μεταβεί στη λειτουργία προβολής ώρας, εάν δεν γίνουν αλλαγές μέσα σε 
10 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση δεν θα αποθηκευτεί στη μνήμη. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ■ Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για ρύθμιση της ώρας εκ των προτέρων, όταν 

η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα πρόκειται να ξεκινήσει αυτόματο καθαρισμό.
 ■ Κρατήστε πατημένο το κουμπί D19 για μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης 

ώρας για προγραμματισμένο καθαρισμό. Η ένδειξη D13 θα ανάψει και τα λεπτά 
θα εμφανιστούν στην οθόνη D1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης D9 
(+) και D18 (–) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης.
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 ■ Πατήστε το κουμπί D19 για μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης ωρών. Οι ώρες 
θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη D1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
κατεύθυνσης D9 (+) και D18 (–) για να ρυθμίσετε τις ώρες. Κρατήστε πατημένο το 
κουμπί για να επιταχύνετε τη διαδικασία ρύθμισης.

 ■ Κρατήστε πατημένο το κουμπί D19 για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Η 
ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα επιβεβαιώσει τη ρύθμιση με ένα ακουστικό 
σήμα. Η οθόνη D1 θα μεταβεί στη λειτουργία προβολής της τρέχουσας ώρας. 
Αφού περάσουν ακόμη 30 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο B4 θα μεταβεί στη 
λειτουργία αδράνειας. 

 ■ Πατήστε το κουμπί D19 για να ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο B4 από τη 
λειτουργία αδράνειας. Πατήστε ξανά το κουμπί D19 για να εμφανιστεί η ώρα 
του προγραμματισμένου καθαρισμού. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη D1 
θα επιστρέψει στη λειτουργία προβολής της τρέχουσας ώρας. Εάν δεν ρυθμιστεί 
η λειτουργία προγραμματισμένου καθαρισμού, τότε κατά τη λειτουργία 
προγραμματισμένου καθαρισμού στην οθόνη D1 θα εμφανιστεί η ένδειξη “--:--”.

 
Σημείωση: 
Εάν δεν γίνουν αλλαγές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ώρας 
προγραμματισμένου καθαρισμού θα ακυρωθεί αυτόματα και η οθόνη 
D1 θα μεταβεί στη λειτουργία προβολής ώρας. Η αρχική ρύθμιση θα 
παραμείνει αποθηκευμένη στη μνήμη. 

 ■ Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση μόνο μίας ώρας προγραμματισμένου 
καθαρισμού. Όταν ξεκινήσει ο αυτόματος καθαρισμός σε προγραμματισμένη 
ώρα, θα γίνει επαναφορά της λειτουργίας και αν θέλετε να πραγματοποιήσετε 
άλλον προγραμματισμένο καθαρισμό θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά αυτήν τη 
λειτουργία. 

 ■ Εάν κατά την ώρα του προγραμματισμένου καθαρισμού η ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα είναι στη λειτουργία καθαρισμού ή επιστρέφει στο σταθμό φόρτισης B1, 
ο προγραμματισμένος καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί μόνο την επόμενη φορά 
κατά την ώρα του προγραμματισμένου καθαρισμού, όταν η ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα δεν θα είναι σε λειτουργία.

 ■ Η λειτουργία προγραμματισμένου καθαρισμού και η επανάληψη του αυτόματου 
καθαρισμού μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα. Όταν η ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα ξεκινήσει τον αυτόματο καθαρισμό σε προγραμματισμένη ώρα, ο 
αριθμός των επαναλήψεων θα μειωθεί κατά έναν κύκλο. 

 ■ Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία προγραμματισμένου καθαρισμού 
πατώντας μία φορά το κουμπί D8 στη λειτουργία ρύθμισης της ώρας 
προγραμματισμένου καθαρισμού. Η ακύρωση επιβεβαιώνεται από ένα 
ακουστικό σήμα. Η προηγούμενη ρύθμιση ώρας θα παραμείνει αποθηκευμένη 
στη μνήμη. Παρομοίως, η λειτουργία θα ακυρωθεί, όταν ενεργοποιήσετε 
και απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος στην ηλεκτρική σκούπα 
χρησιμοποιώντας το διακόπτη A20. Εάν αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το 
τηλεχειριστήριο B4 ή αυτές αδειάσουν, θα γίνει επαναφορά της ρύθμισης ώρας 
και της λειτουργίας προγραμματισμένου καθαρισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
 ■ Το τηλεχειριστήριο B4 θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αδράνειας μετά από 

αδράνεια 30  δευτερολέπτων. Σε αυτήν τη λειτουργία, εμφανίζεται μόνο η ώρα 
στην οθόνη D1.

 ■ Για να ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο B4 από τη λειτουργία αδράνειας, 
πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. Στην οθόνη D1 θα εμφανιστούν άλλες 
πληροφορίες, όπως η ένδειξη τρόπου λειτουργίας, η στάθμη της μπαταρίας, 
η ένδειξη λειτουργίας προγραμματισμένου καθαρισμού D13 και η λειτουργία 
επαναλαμβανόμενου αυτόματου καθαρισμού D3, εάν έχει ρυθμιστεί. Για να 
εμφανιστούν οι σωστές πληροφορίες στην οθόνη D1, η ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα πρέπει να βρίσκεται εντός της εμβέλειας σήματος του τηλεχειριστηρίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
 ■ Η ίδια η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα είναι σε θέση να προσδιορίσει προβλήματα 

και να τα αναφέρει μέσω ενός ακουστικού σήματος προειδοποίησης. Εάν συμβεί 
κάτι τέτοιο, η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει και όταν πατήσετε ένα 
από τα κουμπιά ελέγχου στην οθόνη D1 του τηλεχειριστηρίου B4, θα εμφανιστεί 
ο κωδικός μηνύματος σφάλματος. Στην περίπτωση των κουμπιών ελέγχου D11, 
D12 και D19, ο κωδικός μηνύματος σφάλματος εμφανίζεται μόνο όταν το κουμπί 
χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση μιας ρύθμισης.

 ■ Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει στον προσδιορισμό της αιτίας και την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν επιλυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να θέσετε 
ξανά σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

C01 Οι τροχοί δεν έρχονται σε 
επαφή με το δάπεδο.

Τοποθετήστε την ηλεκτρική 
σκούπα στο δάπεδο, έτσι ώστε 
και οι δύο τροχοί να έρχονται σε 
επαφή με αυτό.

C03 Ο μπροστινός αισθητήρας 
στο κάτω μέρος είναι 
βρώμικος (σκόνη, ρύποι 
κ.λπ.)

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 
στη θέση 0 (απενεργοποίηση) 
και καθαρίστε τον αισθητήρα 
χρησιμοποιώντας ένα καθαρό 
και στεγνό πανί.

C04 Ο αριστερός αισθητήρας στο 
κάτω μέρος είναι βρώμικος 
(σκόνη, ρύποι κ.λπ.)

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 
στη θέση 0 (απενεργοποίηση) 
και καθαρίστε τον αισθητήρα 
χρησιμοποιώντας ένα καθαρό 
και στεγνό πανί.

C05 Ο δεξιός αισθητήρας στο 
κάτω μέρος είναι βρώμικος 
(σκόνη, ρύποι κ.λπ.)

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 
στη θέση 0 (απενεργοποίηση) 
και καθαρίστε τον αισθητήρα 
χρησιμοποιώντας ένα καθαρό 
και στεγνό πανί.

C06 Το μοτέρ της ηλεκτρικής 
σκούπας δεν λειτουργεί.

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 
στη θέση 0 (απενεργοποίηση). 
Για να αντιμετωπιστεί η 
δυσλειτουργία, επικοινωνήστε 
με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο 
σέρβις.

C07 Ξένα αντικείμενα (καλώδια, 
κομμάτια ρούχων κ.λπ.) 
έχουν τυλιχτεί στην 
αριστερή βούρτσα της 
μπροστινής πλευράς A18. 

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 στη 
θέση 0 (απενεργοποίηση) και 
αφαιρέστε τα αντικείμενα που 
εμποδίζουν τη βούρτσα A18.

C08 Ξένα αντικείμενα (καλώδια, 
κομμάτια ρούχων κ.λπ.) 
έχουν τυλιχτεί στη δεξιά 
βούρτσα της μπροστινής 
πλευράς A23. 

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 στη 
θέση 0 (απενεργοποίηση) και 
αφαιρέστε τα αντικείμενα που 
εμποδίζουν τη βούρτσα A23.

C09 Ξένα αντικείμενα (καλώδια, 
κομμάτια ρούχων κ.λπ.) 
έχουν τυλιχτεί στον 
αριστερό τροχό A15. 

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 στη 
θέση 0 (απενεργοποίηση) και 
αφαιρέστε τα αντικείμενα που 
εμποδίζουν τον τροχό A15.

C10 Ξένα αντικείμενα (καλώδια, 
κομμάτια ρούχων κ.λπ.) 
έχουν τυλιχτεί στο δεξιό 
τροχό A21. 

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 στη 
θέση 0 (απενεργοποίηση) και 
αφαιρέστε τα αντικείμενα που 
εμποδίζουν τον τροχό A21.

C12 Η θερμοκρασία της 
μπαταρίας B3 είναι 
υπερβολικά υψηλή. 

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 
στη θέση 0 (απενεργοποίηση) 
και προτού χρησιμοποιήσετε 
ξανά τη ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα, αφήστε την μπαταρία 
B3 να κρυώσει.

C13 Η τάση της μπαταρίας B3 
είναι υπερβολικά χαμηλή.

Η μπαταρία B3 πρέπει να 
φορτιστεί. Τοποθετήστε 
χειροκίνητα τη ρομποτική 
ηλεκτρική σκούπα στο σταθμό 
φόρτισης B1. Βεβαιωθείτε ότι 
υπάρχει σύνδεση μεταξύ των 
επαφών φόρτισης.

C16 και C17 Σφάλμα στο δεξιό ή το 
αριστερό τμήμα του 
προφυλακτήρα A10.

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 
στη θέση 0 (απενεργοποίηση). 
Απασφαλίστε το τμήμα του 
προφυλακτήρα που έχει 
κολλήσει A10.

C18 Η ρομποτική ηλεκτρική 
σκούπα έχει μπλεχτεί.

Μετακινήστε τη σε ανοιχτό 
χώρο. 

C19 Σφάλμα της μπαταρίας B3. Αντικαταστήστε την παλιά 
μπαταρία B3 με μια καινούργια.

C21, C22 
και C23

Σφάλμα του αισθητήρα 
αποφυγής σύγκρουσης στον 
μπροστινό προφυλακτήρα 
A10 (στα αριστερά, στη 
μέση ή στα δεξιά)

Ρυθμίστε το διακόπτη A20 στη 
θέση 0 (απενεργοποίηση) και, 
χρησιμοποιώντας ένα καθαρό 
και στεγνό πανί, καθαρίστε 
ολόκληρο το παράθυρο του 
μπροστινού προφυλακτήρα 
A10.
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 ■ Σε περίπτωση που η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα σταματήσει και δεν είναι 
δυνατό να τη θέσετε ξανά σε λειτουργία, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε 
το διακόπτη A20 και μετά να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα 
παραμείνει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα 

ρυθμίζοντας το διακόπτη A20 στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε το 
σταθμό φόρτισης B1 από την πρίζα.

 ■ Αδειάστε το δοχείο σκόνης A4 μετά από κάθε χρήση. Πατήστε το κουμπί A7 για 
να ανοίξει το καπάκι A1 και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης A4. Απασφαλίστε το κλικ 
στο δοχείο σκόνης A4 και ανοίξτε το καπάκι A5. Αφαιρέστε τους ρύπους από το 
δοχείο σκόνης A4. Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να το κάνετε σε εξωτερικό 
χώρο. Κλείστε σωστά το καπάκι A5. Όταν ακούσετε ένα κλικ, σημαίνει ότι το 
καπάκι A5 έχει κλείσει. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο σκόνης A4 στη θέση του και 
κλείστε το καπάκι A1.

 ■ Θα πρέπει να αφαιρείτε και να καθαρίζετε τη σφουγγαρίστρα μετά από κάθε 
χρήση. Πλύνετε το πανί σφουγγαρίσματος B7 με το χέρι σε χλιαρό νερό 
προσθέτοντας μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού και αφήστε το να 
στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Καθαρίστε την κεφαλή σφουγγαρίσματος B6 
χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και μετά σκουπίστε την καλά 
μέχρι να στεγνώσει.

 ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα εισροής A2 και A3 μία φορά την εβδομάδα. Αφού αδειάσετε 
το δοχείο σκόνης A4, αφαιρέστε το πλαίσιο με τα φίλτρα A2 και A3. Βγάλτε το 
φίλτρο A2 από το πλαίσιο και μετά τινάξτε τα φίλτρα A2 και A3 σε εξωτερικό 
χώρο. Σε περίπτωση που τα φίλτρα A2 και A3 είναι πολύ βρώμικα, μπορείτε να τα 
πλύνετε με τρεχούμενο χλιαρό νερό. Αφού πλύνετε τα φίλτρα A2 και A3, αφήστε 
τα να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. Τοποθετήστε ξανά τα καθαρισμένα φίλτρα 
A2 και A3 στη θέση τους. Προτού τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα A2 και A3 στη 
θέση τους, βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως στεγνά. Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε 
να αντικαθιστάτε τα φίλτρα A2 και A3 κάθε τρεις μήνες.

Προσοχή:
Για να μην προκληθεί ζημιά στην ηλεκτρική σκούπα, θα πρέπει να 
βεβαιώνεστε ότι τα φίλτρα εισροής A2 και A3 είναι σωστά τοποθετημένα 
στη θέση τους. 

 ■ Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή πιο συχνά, καθαρίζετε τον μπροστινό 
περιστρεφόμενο τροχό A25, τους μηχανοκίνητους τροχούς A15 και  A21, την 
κεντρική περιστροφική βούρτσα A17, την οπή αναρρόφησης A14, τη λαστιχένια 
ρακλέτα A22, τις πλαϊνές περιστροφικές βούρτσες A18 και  A23, τις επαφές 
φόρτισης A26, τους αισθητήρες A11 και A27 και το σταθμό φόρτισης B1. Αρχικά 
αφαιρέστε τους μεγαλύτερους ρύπους από τον περιστρεφόμενο τροχό A25 και 
από τους μηχανοκίνητους τροχούς A15 και A21. Στη συνέχεια, καθαρίστε τους σε 
όλη την περίμετρο, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε 
τους μέχρι να στεγνώσουν. Επίσης, μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και την περιοχή 
γύρω από τους τροχούς. Απασφαλίστε και αφαιρέστε το σφιγκτήρα της κεντρικής 
περιστροφικής βούρτσας A16 και βγάλτε την περιστροφική βούρτσα A17. 
Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί, για να καθαρίσετε την οπή αναρρόφησης A14, 
τη λαστιχένια ρακλέτα A22 και την περιοχή η οποία περικλείει την περιστροφική 
βούρτσα A17. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους και υλικά (τυλιγμένες τρίχες, τρίχες 
ζώων κ.λπ.) από την περιστροφική βούρτσα A17. Τοποθετήστε την ξανά στη 
θέση της και ασφαλίστε τη χρησιμοποιώντας το σφιγκτήρα A16. Αφαιρέστε τις 
πλαϊνές περιστροφικές βούρτσες A18 και A23. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους και 
υλικά από τις περιστροφικές βούρτσες A18 και A23 και από την περιοχή με 
την οποία συνδέονταν. Αφού τις καθαρίσετε, τοποθετήστε τις ξανά. Εάν είναι 
φθαρμένες, αντικαταστήστε τις με καινούργιες. Σκουπίστε τους αισθητήρες 
A11 που βρίσκονται στον προφυλακτήρα A10, τους αισθητήρες A27 στην κάτω 
πλευρά της ηλεκτρικής σκούπας και την επιφάνεια του σταθμού φόρτισης B1, 
συμπεριλαμβανομένων των επαφών φόρτισης C5, χρησιμοποιώντας ένα απαλό 
και στεγνό πανί. 

 ■ Σκουπίζετε τακτικά τις υπόλοιπες επιφάνειες της ρομποτικής ηλεκτρικής 
σκούπας, χρησιμοποιώντας ένα απαλό και στεγνό πανί.

 ■ Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, 
διαλύτες κ.λπ.

 ■ Εάν παραμελείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση της ηλεκτρικής σκούπας, 
ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία της και να μειωθεί η απόδοσή της. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 
Τύπος .....................................................................................................................................  T-ZC11.1
Είσοδος ........................................................................................... 100−240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Έξοδος ...........................................................................................................................  18 V  , 0,8 A
Κλάση προστασίας ............................................................................................................................ II

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Τύπος ......................................................................................................................................T-ZC11.2
Είσοδος .........................................................................................................................  18 V  , 0,8 A
Έξοδος ...........................................................................................................................  18 V  , 0,8 A

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
Ισχύς εισόδου.............................................................................................................................. 40 W 
Μπαταρία ......................................................................................Λιθίου / 14,4 V / 2.850 mAh
Χρόνος φόρτισης ...................................................................................................................... 3–5 h
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ....................80 λεπτά
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης ........................................................................................ 230 ml
Επίπεδο θορύβου ..............................................................................................................  74 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 74 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α 
της ηχητικής ισχύος σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας
Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση 
ή με μόνωση υψηλής αντοχής.
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και 
επομένως δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. 
Παραδώστε τις για τη σωστή απόρριψή τους στις αντίστοιχες 
τοποθεσίες συλλογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, 
αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα 

συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα 
για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο 
απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.




