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LT Dulkių siurblys-robotas 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį dulkių siurblį-robotą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus 
ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba 
neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra tinkamai prižiūrimi 
arba išmokomi saugiai naudotis šiuo dulkių siurbliu-robotu, ir supranta 
galimus pavojus. Vaikai neturi žaisti su šiuo dulkių siurbliu-robotu. Vaikams 
draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už 
jų saugą atsakingas suaugęs. 

 ■ Šis dulkių siurblys-robotas skirtas naudojimui buityje. Nenaudokite jo labai 
drėgnose patalpose, pavyzdžiui, skalbyklose, pramoninėje aplinkoje arba 
lauke.

 ■ Dulkių siurblį-robotą galima naudoti įvairių tipų kietoms grindims ir trumpo 
plauko kilimams valyti. Nenaudokite jo ilgo plauko kilimams valyti.

 ■ Valydami kilimus, nenaudokite šluosto ar šoninių sukamųjų šepetėlių.
 ■ Saugokite dulkių siurblį-robotą nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite 
jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra potencialūs šilumos šaltiniai.

 ■ Dulkių siurblį-robotą naudokite tik su pateiktais originaliais priedais.

Dėmesio!
Dulkių siurblio-roboto bateriją galima įkrauti naudojant tik pateiktą 
T-ZC11.1 tipo maitinimo adapterį ir T-ZC11.2 tipo įkrovimo stotį.

Dulkių siurblį-robotą prie elektros tinklo lizdo galima jungti tik 
naudojant pateiktąjį originalų maitinimo adapterį.

 ■ Prieš įjungdami maitinimo adapterį į elektros lizdą, patikrinkite, ar ant 
prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. 

 ■ Būtų idealu, jei įkrovimo stotis būtų atremta į sieną ir aplink ją 1,5 m spinduliu 
nebūtų laiptų ar kliūčių, kurios galėtų sutrukdyti automatiniam dulkių siurbliui 
sugrįžti į įkrovimo stotį.

 ■ Nelieskite įkrovimo stoties šlapiomis rankomis.
 ■ Prieš pradėdami naudotis dulkių siurbliu-robotu, į dulkių rinktuvą būtinai 
tinkamai įdėkite įleidžiamo oro filtrą. 



 10/2018- 3 - Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

 ■ Dulkių siurbliui-robotui veikiant, lauko, balkono, terasos ir pan. durys privalo 
būti uždarytos. Nuo grindų privaloma surinkti visus drabužius, popierius, 
žaislus, dužius daiktus, maitinimo kabelius ir kitus laidus bei viską, ką šis dulkių 
siurblys galėtų kliudyti ar įtraukti. Pakelkite grindis siekiančias dienines ir 
naktines užuolaidas, kad dulkių siurblys jų neįtrauktų. Dulkių siurblį-robotą 
galima naudoti patalpose su grindyse įrengtais elektros lizdais, jei grindyse 
įrengti lizdai yra uždengti dangteliais. 

 ■ Dulkių siurbliui-robotui veikiant, stebėkite vaikus ir namuose esančius 
augintinius. 

 ■ Dulkių siurbliui-robotui veikiant, oro išleidimo angos ir siurbimo anga būtinai 
turi būti neuždengtos ir neužkimštos. 

 ■ Nesusiurbkite dulkių siurbliu-robotu toliau nurodytų daiktų ir medžiagų:
 –  smilkstančių cigarečių nuorūkų, degančių ar degių daiktų, degtukų arba 

karštų pelenų ar žarijų; 
 – alyvų, vandens ir kitų skysčių; 
 – aštrių daiktų, pvz. stiklo šukių, adatų, smeigtukų ir pan.;
 – miltų, tinklo ir kitų statybinių medžiagų;
 – gyvūnų išmatų;
 –  didelių popieriaus lapų arba plastikinių maišelių, kurie gali lengvai užkimšti 

siurbimo angą. 
 ■ Kiekvieną kartą, prieš valydami dulkių siurblį-robotą, atjunkite įkrovimo 
stotį nuo elektros lizdo ir nustatykite dulkių siurblio-roboto apačioje esantį 
jungiklį į 0 (išjungimo) padėtį. Dulkių siurblio-roboto, maitinimo adapterio 
ir įkrovimo stoties nemerkite į vandenį ar kokį nors kitokį skystį, neplaukite 
po tekančiu vandeniu ir neapipurkškite vandeniu.

 ■ Nedėkite ant dulkių siurblio-roboto jokių daiktų, nelipkite ir nesėskite ant 
jo. Antraip galite jį sugadinti. 

 ■ Įsitikinkite, ar maitinimo adapterio laidas nesiliečia prie karštų paviršių. 
 ■ Jeigu maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį 
privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras arba panašios 
kvalifikacijos specialistas.

 ■ Jei dulkių siurblio-roboto ketinate ilgai nenaudoti, išimkite bateriją. Prieš 
išimdami bateriją, būtinai patikrinkite, ar dulkių siurblio-roboto apačioje 
esantis jungiklis yra nustatytas į 0 (išjungimo) padėtį. 

 ■ Niekada neardykite akumuliatoriaus ar baterijos, nesujunkite jų trumpuoju 
jungimu ir nemeskite jų į laužą.
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 ■ Nenaudokite dulkių siurblio-roboto, jeigu jis tinkamai neveikia, yra sugadintas 
arba buvo įkritęs į vandenį. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, 
netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus 
remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. 
Bandant be leidimo taisyti dulkių siurblį-robotą garantiniu laikotarpiu, gali 
nebegalioti garantija.
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LT Dulkių siurblys-robotas 
Naudojimo instrukcija

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo 
vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte 
jį lengvai peržiūrėti. 

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, 
pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent 
tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės 
ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią 
gamintojo pakuotę.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO APRAŠAS
A1 Dulkių rinktuvo skyriaus dangtis
A2 Pirmasis įleidimo angos mikro 

filtras
A3 Antrasis įleidimo angos mikro 

filtras
A4 Dulkių rinktuvas
A5 Dulkių rinktuvo dangtis
A6 Sudedama dulkių rinktuvo rankena
A7 Mygtukas dulkių rinktuvo skyriaus 

dangčiui atidaryti
A8 Infraraudonųjų signalų imtuvas
A9 Valdymo mygtukas su diodiniu 

indikatoriumi
A10 Buferis
A11 Priekiniai jutikliai
A12 Ventiliacijos angos
A13 Nuimama šluosto galvutė
A14 Siurbimo anga
A15 Motorizuotas kairysis ratukas
A16 Spaustukas centriniam sukamajam 

šepečiui užfiksuoti ir atlaisvinti

A17 Išimamas centrinis sukamasis 
šepetys

A18 Išimamas šoninis sukamasis 
šepetėlis

A19 Jungtis su dangteliu,
 skirta tik techninės priežiūros 

tikslams.
A20 0 / I (įjungimo / išjungimo) 

jungiklis
 naudojamas dulkių siurbliui-

robotui įjungti ir išjungti.
A21 Motorizuotas dešinysis ratukas
A22 Guminis valytuvas
A23 Išimamas šoninis sukamasis 

šepetėlis
A24 Baterijos skyriaus dangtelis
A25 Priekinis šarnyrinis ratukas
A26 Įkrovimo kontaktai 
A27 Apatiniai jutikliai

PRIEDŲ APŽVALGA
B1 Įkrovimo stotis
B2 Maitinimo adapteris
B3 Įkraunama baterija
B4 Nuotolinio valdymo pultas
B5 Šoniniai sukamieji šepetėliai (4 

vnt.)
B6 Šluosto galvutė

B7 Medžiaginis valytuvo dangalas
B8 Šoninių sukamųjų šepetėlių 

tvirtinimo varžtai (2 vnt.)
B9 LR03/AAA tipo baterijos (2 vnt.)
B10 Šešiakampis veržliaraktis su 

kryžminiu suktuvu

ĮKROVIMO STOTIES APRAŠAS
C1 Kontrolinė lemputė
 parodo, kad įkrovimo stotis yra 

prijungta prie elektros lizdo. 
C2 Maitinimo adapterio laido 

prijungimo lizdas

C3 Infraraudonųjų spindulių 
navigacijos signalų siųstuvas

C4 Infraraudonųjų spindulių apsaugos 
nuo susidūrimo signalų siųstuvas

C5 Įkrovimo kontaktai

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRAŠYMAS
D1 Skystųjų kristalų ekranėlis
D2 Laiko rodinys
D3 Automatinio valymo režimo 

kartojimo funkcijos nuostatos 
indikatorius

D4 Automatinių valymo ciklų skaičius
D5 Automatinio valymo režimo 

nustatymo indikatorius
D6 Valymo išilgai sienos režimo 

nuostatos indikatorius
D7 Mygtukas 
D8 Judėjimo pirmyn mygtukas ▲ 
D9 Judėjimo kairėn mygtukas ◄
D10 Režimo pasirinkimo mygtukas
D11 Automatinio valymo kartojimo 

įjungimo ir išjungimo nustatymo 
mygtukas

D12 Esamo paros laiko nustatymo 
mygtukas

D13 Suplanuotos valymo funkcijos 
nuostatos indikatorius

D14 Baterijų energijos lygio 
indikatorius

D15 Grįžimo į įkrovimo stotį režimo ir 
įkrovimo režimo indikatorius

D16 Spiralinio valymo režimo 
nustatymo indikatorius 

D17 Mygtukas  
D18 Judėjimo dešinėn mygtukas ►
D19 Suplanuoto valymo įjungimo ir 

išjungimo nustatymo mygtukas

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO FUNKCIJOS
 ■ Dulkių siurblį-robotą galima naudoti įvairių tipų kietoms grindims, pavyzdžiui, 

medinėms ar laminuotoms grindų dangoms, plytelėms, vinilinei dangai ir pan., 
taip pat trumpo plauko kilimams valyti. Esant automatinio valymo režimui, dulkių 
siurblys efektyviai derina įvairius judėjimo maršrutus, kad optimaliai išvalytų visą 
grindų paviršių.

 ■ Siurbimo anga A14 turi sukamąjį šepetį A17, kuris efektyviai šalina plaukus, 
augintinių kailio šerius ir pan. Abiejose pusėse esantys šoniniai sukamieji 
šepetėliai A18 ir A23 išvalo nešvarumus iš sunkiai pasiekiamų vietų išilgai sienų 
ir ties baldų kampais. 

 ■ Motorizuoti guminiai ratukai A15 ir A21 apsaugo jautrias grindis nuo subraižymo 
ir gali riedėti per slenksčius, kurie yra iki 1,5 cm aukščio. Infraraudonųjų spindulių 
jutikliai A11, esantys priekiniame buferyje A10, apsaugo dulkių siurblį-robotą 
nuo susidūrimo su kliūtimis. Prietaisas gali saugiai dirbti patalpose, kuriose yra 
laiptų, nes turi apatinius apsaugos nuo nukritimo nuo laiptų jutiklius A27.

 ■ Tuo atveju, jei baterijos B3 įtampa nukrenta žemiau tam tikro lygio, dulkių 
siurblys-robotas automatiškai pradeda ieškoti įkrovimo stoties B1 ir prisijungia 
prie jos, kad įsikrautų prieš kitą naudojimą.

 ■ Nuotolinio valdymo pultas B4 suteikia galimybę patogiai valdyti įrenginį: 
nustatyti darbo režimą, automatinių valymo ciklų skaičių, suplanuoti valymo laiką 
arba nustatyti dulkių siurblio buvimo vietą naudojant garso signalus.

DARBO REŽIMŲ APŽVALGA

AUTOMATINIO VALYMO REŽIMAS
 ■ Dulkių siurblyje-robote efektyviai derinami įvairūs judėjimo maršrutai (žr. E1 pav.), 

kad optimaliai būtų iš valytas visas grindų plotas. 

VALYMO IŠILGAI SIENŲ REŽIMAS
 ■ Dulkių siurblys-robotas juda išilgai patalpos perimetro (žr. E2 pav.), o motorizuoti 

sukamieji šepetėliai A18 ir A23 efektyviai pašalina nešvarumus išilgai sienų, 
baldų ir kampuose, kad visos grindys būtų puikiai išvalytos. 

SPIRALINIO VALYMO REŽIMAS
 ■ Dulkių siurblys-robotas juda spirale, kad išvalytų tą vietą, kuri yra labiau nešvari 

(žr. E3 pav.).

SUGRĮŽIMAS Į ĮKROVIMO STOTĮ IR ĮKROVIMO REŽIMAS
 ■ Dulkių siurblys-robotas automatiškai pradės veikti sugrįžimo į įkrovimo stotį B1 

režimus, jei darbo metu aptiks žemą akumuliatoriaus B3 įtampą.
 ■ Esant šiam režimui, dulkių siurblys-robotas automatiškai randa kelią į įkrovimo 

stotį B1 (žr. E4 pav.) ir pats prisijungia, kad būtų vėl įkrauta baterija B3. Nepavykus 
prisijungti, jis tai bandys padaryti tol, kol jam pavyks. Kai tik jis prisijungs, bus 
pradėtas įkrovimo ciklas.

 ■ Įsitikinkite, ar įkrovimo stotis B1 įrengta taip, kaip nurodyta skyriuje „Įkrovimo 
stoties įrengimas ir naudojimas“. Priešingu atveju dulkių siurbliui gali nepavykti 
tinkamai prisijungti.

ŠONINIŲ SUKAMŲJŲ ŠEPETĖLIŲ MONTAVIMAS IR 
NAUDOJIMAS
 ■ Apverskite vandens talpyklą aukštyn kojomis. Pasiruoškite šoninius sukamuosius 

šepetėlius B5 (2 vnt.), varžtus B8 (2 vnt.) ir šešiakampį raktą B10. Naudodami 
šešiakampį raktą B10 ir varžtus B8, pritvirtinkite sukamuosius šepetėlius B5 F 
pav. pavaizduotose vietose. Atverskite dulkių siurblį-robotą atgal į darbo padėtį.

 ■ Šoniniai sukamieji šepetėliai A18 ir A23 skirti lygiems grindų paviršiams ir 
užtikrina efektyvų valymą kampuose, išilgai sienų ir baldų. 

 ■ Naudodami dulkių siurblį-robotą patalpoms, išklotoms kilimais, valyti, šoninius 
sukamuosius šepetėlius A18 ir A23 nuimkite. Norėdami juos nuimti, atlikite 
montavimo veiksmus priešinga eilės tvarka.

ŠLUOSTO UŽDĖJIMAS IR JO NAUDOJIMAS
 ■ Apverskite dulkių siurblį aukštyn kojomis. Pritvirtinkite medžiaginę movą B7 prie 

šluosto galvutės B6 lipuku ir pritvirtinkite šluostą prie dulkių siurblio-roboto, kaip 
pavaizduota G pav. Atverskite dulkių siurblį-robotą atgal į darbo padėtį. 

 ■ Naudokite tik šiam dulkių siurblio-roboto tipui skirtą šluostą. Nenaudokite 
šluosto galvutės B6 be medžiaginės movos B7. 

 ■ Šluostas – tai tik papildoma dulkių siurblio-roboto funkcija: ji skirta lygioms 
kietoms grindų dangoms valyti. Sausą šluostą galima naudoti dulkėms nuo 
grindų valyti. Drėgną šluostą galima naudoti grindims plauti. 

 ■ Šis šluostas nėra skirtas kilimams valyti. Šluostas nuimamas atliekant pritvirtinimo 
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

BATERIJOS ĮDĖJIMAS Į NUOTOLINIO VALDYMO PULTĄ IR JOS 
KEITIMAS
 ■ Atkabinkite ąselę, esančią nuimamo baterijų skyriaus dangtelio apačioje, ir 

nuimkite dangtelį; žr. H1 ir H2 pav. 
 ■ Įdėkite dvi LR03/AAA tipo (2× 1,5 V) baterijas B9 į nuotolinio valdymo pultą B4. 

Dėdami baterijas įsitikinkite, ar baterijų poliai atitinka baterijų skyriaus viduje 
nurodytus polius. Uždenkite dangtį; žr. H3 pav.

 ■ Jeigu baterijos išsenka, pakeiskite jas naujomis. Nemaišykite naujų baterijų su 
naudotomis arba įvairių tipų baterijų. 

 ■ Nuotolinio valdymo pulto B4 signalų veikimo zona yra maždaug 6 m.

ĮKRAUNAMOS BATERIJOS ĮDĖJIMAS IR IŠĖMIMAS
 ■ Prieš naudojant pirmą kartą, į dulkių siurblį-robotą būtina įdėti pateiktąją ličio 

jonų bateriją B3 (14,4 V , 2 850 mAh). Naudokite tik originalią bateriją.
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 ■ Apverskite dulkių siurblį aukštyn kojomis. Patikrinkite, ar jungiklis A20 yra 
nustatytas į 0 (išjungimo) padėtį. Išsukite varžtus iš dangčio A24 ir nuimkite 
dangtį A24 (žr. I pav.).

 ■ Prijunkite jungtį, esančią baterijos skyriuje, prie baterijos B3 (žr. J pav.). Bateriją 
B3 galima prijungti tik viena kryptimi. Įdėkite bateriją B3 į baterijos skyrių ir 
uždarykite baterijos skyrių dangčiu A24. Dangčio A24 priekinėje dalyje yra ąselės, 
kurias pirmiausiai reikia įkišti į baterijos skyriaus griovelius ir tik tada uždaryti 
dangtį A24 bei pritvirtinti jį varžtais. Pritvirtinę dangtį A24, atverskite dulkių 
siurblį-robotą atgal į darbo padėtį.

 ■ Norėdami bateriją B3 išimti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia eilės tvarka. 
Prieš išimdami bateriją B3 patikrinkite, ar jungiklis A20 yra nustatytas į 0 
(išjungimo) padėtį.

 ■ Jei dulkių siurblys-robotas bus ilgai nenaudojamas, išimkite bateriją B3 ir laikykite 
ją sausoje švarioje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

ĮKROVIMO STOTIES ĮRENGIMAS IR NAUDOJIMAS
 ■ Dėkite įkrovimo stotį B1 prie sienos, ant lygaus kieto sauso paviršiaus, šalia 

elektros lizdo. Užtikrinkite, kad 1,5 m atstumu nuo jos nebūtų laiptų ar kitų kliūčių, 
kurios galėtų trukdyti dulkių siurbliui-robotui rasti įkrovimo stotį B1 ir sėkmingai 
prie jos prisijungti.

 ■ Įkiškite maitinimo adapterio kabelio jungtį į įkrovimo stoties B1 lizdą C2, tada 
prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie elektros tinklo lizdo.

 ■ Prijungus prie elektros tinklo lizdo, užsidegs kontrolinė lemputė C1, rodanti, kad 
įkrovimo stotis B1 yra prijungta prie elektros šaltinio.

 ■ Darbo metu dulkių siurbliui-robotui aptikus žemą baterijos B3 įtampą, jis 
automatiškai pradės ieškoti įkrovimo stoties B1. Norint, kad dulkių siurblys-robotas 
rastų įkrovimo stotį B1 ir prie jos prisijungtų, jam reikia aptikti įkrovimo stoties B1 
siunčiamus infraraudonųjų spindulių signalus. Todėl mes rekomenduojame, kad 
įkrovimo stotis B1 visada būtų prijungta prie elektros šaltinio. Kai dulkių siurblys-
robotas prisijungia prie įkrovimo stoties B1, pradedamas įkrovimo ciklas ir tuo 
metu įkrovimo stotis B1 infraraudonųjų spindulių signalų nesiunčia.

 ■ Tuo atveju, jei dulkių siurblys-robotas bus ilgai nenaudojamas, atjunkite įkrovimo 
stotį B1 nuo elektros lizdo ir padėkite ją į sausą švarią vėsią vietą.

ĮKRAUNAMOS BATERIJOS ĮKROVIMAS
 ■ Norint įkrauti bateriją B3, dulkių siurblį-robotą būtina prijungti prie įkrovimo 

stoties B1. Tai galite padaryti patys arba leisti dulkių siurbliui-robotui pačiam 
automatiškai prisijungti. 

 ■ Įsitikinkite, ar įkrovimo stotis B1 yra prijungta prie elektros lizdo. Jei ji prijungta, 
šviečia kontrolinė lemputė C1. Nustatykite dulkių siurblio-roboto apačioje esantį 
jungiklį A20 į I (įjungimo) padėtį.

 ■ Norėdami prijungti patys, prijunkite dulkių siurblį-robotą prie įkrovimo stoties 
B1 taip, kad dulkių siurblio-roboto apačioje esantys įkrovimo kontaktai A26 
būtų prijungti prie įkrovimo kontaktų C5, esančių įkrovimo stotyje B1. Sujungus 
kontaktus, prasidės įkrovimo procesas. Pradės lėtai mirksėti raudona valdymo 
mygtuko kontrolinė diodinė lemputė A9.

 ■ Norėdami, kad prietaisas prie įkrovimo stoties B1 prisijungtų automatiškai, 
nustatykite sugrįžimo į įkrovimo stotį režimą, paspausdami nuotolinio valdymo 
pulto B4 mygtuką D10. Gavęs nuotolinio valdymo pulto B4 signalą, dulkių 
siurblys-robotas paleis įspėjamąjį garso signalą ir pradės automatiškai ieškoti 
įkrovimo stoties B1. 

 ■ Dulkių siurblys-robotas taip pat pradės ieškoti įkrovimo stoties B1, kai baterijos 
B3 įtampa nukris žemiau tam tikro lygio.

 ■ Dulkių siurbliui-robotui sugrįžus į įkrovimo stotį B1, švies raudonas diodinis 
valdymo mygtuko indikatorius A9. Įkrovimo stotis B1 siunčia navigacijos ir 
apsaugos nuo susidūrimo infraraudonųjų spindulių signalus, kad dulkių siurblys-
robotas galėtų rasti kelią ir tinkamai prisijungti.

 ■ Vos tik dulkių siurblys-robotas randa įkrovimo stotį B1 ir prie jos prisijungia, 
pradedamas įkrovimo procesas. Navigacijos ir apsaugo nuo susidūrimo 
infraraudonųjų spindulių signalų siųstuvas C3 ir C4 daugiau signalų nebesiųs. 
Pradės lėtai mirksėti raudona valdymo mygtuko kontrolinė diodinė lemputė A9. 

 ■ Kai baterija B3 bus pilnai įkrauta, įkrovimo procesas bus automatiškai sustabdytas. 
Pradės lėtai mirksėti žalia valdymo mygtuko kontrolinė diodinė lemputė A9. 

 ■ Prietaisas visiškai įkraunamas maždaug per 3–5 valandas. Faktinis įkrovimo laikas 
priklauso nuo baterijos B3 įkrovimo lygio. Pilnai įkrovus bateriją B3, prietaisas 
veiks maždaug 80 minučių. Prieš naudodami pirmą kartą, palaukite, kol baterija 
B3 bus pilnai įkrauta.

 ■ Jei įkrovimo ciklo metu įkrovimo kontaktai bus atjungti, dulkių siurblys-robotas 
atsitrauks nuo įkrovimo stoties B1 ir vėl pats prisijungs, kad toliau būtų tęsiamas 
įkrovimo procesas, nebent kokia nors kliūtis sutrukdytų jam tai padaryti.

 ■ Jei nutrūktų elektros tiekimas, įkrovimo procesas bus pertrauktas, o  paskui, 
atitaisius elektros tiekimą, vėl tęsiamas.

 ■ Jei bus viršyta maksimalus įkrovimo srovės stiprumas, įkrovimo stotis B1 
automatiškai pertrauks įkrovimo ciklą.

 ■ Įkrovimo stoties B1 veikimo sutrikimą parodo greitai mirksinti kontrolinė lemputė 
C1.

ĮKRAUNAMOS BATERIJOS PRIEŽIŪRA 
 ■ Rekomenduojame nepertraukti įkrovimo ciklo ir pasirūpinti, kad baterija B3 

visada būtų įkrauta. 
 ■ Nepalikite dulkių siurblio-roboto stovėti pilnai įkrauto arba visiškai išsikrovusio, 

jei jis bus ilgai nenaudojamas.

 ■ Ilgam palikta išsekusi baterija gali savaime visiškai išsikrauti žemiau leistino lygio 
ir todėl nepataisomai sugesti.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
 ■ Įjunkite dulkių siurblį-robotą, nustatydami jungiklį A10 į I  (įjungimo) padėtį. 

Jei nustačius jungiklį A20 į I  (įjungimo) padėtį dulkių siurblys bus atokiai nuo 
įkrovimo stoties B1, jis pradės veikti budėjimo režimu. Jei nustačius jungiklį 
A20 į I (įjungimo) padėtį dulkių siurblys bus prijungtas prie įkrovimo stoties B1, 
automatiškai bus pradėtas įkrovimo procesas. 

 ■ Išjunkite dulkių siurblį-robotą, nustatydami jungiklį A20 į 0 (išjungimo) padėtį. 
Kontrolinė diodinė valdymo mygtuko lemputė A9 užges. Jei dulkių siurblys yra 
išjungtas, jo valdyti naudojant valdymo mygtuką A9 arba nuotolinio valdymo 
pultą B4, neįmanoma. 

BUDĖJIMO IR MIEGO REŽIMAI 
 ■ Esant budėjimo režimui, šviečia žalias diodinis valdymo mygtuko indikatorius A9. 

Vieną minutę neatlikus jokių veiksmų, pasigirsta garso signalas ir dulkių siurblys-
robotas automatiškai užmiega.

 ■ Veikiant miego režimui, žalias diodinis valdymo mygtuko indikatorius A9 greitai 
sumirksi kas 5 sekundes. Norėdami pažadinti dulkių siurblį-robotą iš miego 
režimo, kad jis pradėtų veikti budėjimo režimu, vieną kartą paspauskite valdymo 
mygtuką A9. Pasigirsta garso signalas ir pradeda šviesti žalias diodinis valdymo 
mygtuko indikatorius A9.

VALDYMO MYGTUKO NAUDOJIMAS
 ■ Valdymo mygtukas A9 naudojamas dulkių siurbliui-robotui pažadinti iš miego 

režimo, įjungti dulkių siurblio-roboto automatinį valymo režimą ir jį išjungti.
 ■ Norėdami pažadinti dulkių siurblį-robotą iš miego režimo, kad jis pradėtų veikti 

budėjimo režimu, vieną kartą paspauskite valdymo mygtuką A9. Pažadinus 
prietaisą iš miego režimo, pasigirsta garso signalas.

 ■ Norėdami, kad budėjimo režimu veikiantis arba įkraunamas dulkių siurblys-
robotas pradėtų darbą, vieną kartą paspauskite valdymo mygtuką A9. Dulkių 
siurblys-robotas automatiškai pradės valyti.

 ■ Norėdami jį išjungti, vieną kartą paspauskite valdymo mygtuką A9. Pasigirs garso 
signalas ir dulkių siurblys-robotas pradės veikti budėjimo režimu. Vieną minutę 
neatlikus jokių veiksmų, dar kartą pasigirsta garso signalas ir dulkių siurblys-
robotas automatiškai užmiega. 

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS
 ■ Nuotolinio valdymo pulto B4 signalų veikimo zona yra 6 m. Jeigu dulkių siurblys 

yra už šios veikimo zonos ribų, jis signalų negaus.

MYGTUKAS 
 ■ Mygtukas D7 naudojamas dulkių siurblio-roboto automatinio valymo režimui 

nustatyti ir jį išjungti.
 ■ Norėdami, kad dulkių siurblys-robotas pradėtų veikti, vieną kartą paspauskite 

mygtuką D7. Dulkių siurblys-robotas pradės veikti automatinio valymo režimu.
 ■ Norėdami jį išjungti, vieną kartą paspauskite mygtuką D7. Pasigirs garso signalas 

ir dulkių siurblys-robotas pradės veikti budėjimo režimu. Vieną minutę neatlikus 
jokių veiksmų, dar kartą pasigirsta garso signalas ir dulkių siurblys-robotas 
automatiškai užmiega. 

MYGTUKAS 
 ■ Paspaudus mygtuką D17, dulkių siurblys-robotas pradeda skleisti garso signalus. 

Šią funkciją galima naudoti, pavyzdžiui, norint sužinoti, kuriame kambaryje 
tuo metu yra dulkių siurblys. Mygtuką D17 atleidus, dulkių siurblio-roboto 
skleidžiami garso signalai nutyla.

REŽIMO PASIRINKIMO MYGTUKAS 
 ■ Mygtukas D10 naudojamas automatinio valymo, valymo išilgai sienų, spiralinio 

valymo arba sugrįžimo į įkrovimo stotį bei įkrovimo režimams nustatyti. 
 ■ Dulkių siurbliui-robotui veikiant budėjimo režimu, miego režimu arba jį įkraunant, 

paspauskite mygtuką D10, kad automatiškai būtų įjungtas automatinio valymo 
režimas. Spaudydami mygtuką D10, galite perjungti atskirus darbo režimus 
K  pav. pavaizduota eilės tvarka. Režimo nuostatą parodo nuotolinio valdymo 
pulto B4 ekranėlyje D1 pasirodantis atitinkamas indikatorius.

 ■ Esant automatinio valymo, valymo išilgai sienų ir spiralinio valymo režimams, 
šviečia žalias diodinis valdymo mygtuko indikatorius A9. Veikiant sugrįžimo į 
įkrovimo stotį režimui, švies raudonas diodinis valdymo mygtuko indikatorius A9.

KRYPTINIAI MYGTUKAI ▲◄►
 ■ Norėdami patys valdyti dulkių siurblio-roboto judėjimą grindimis, naudokite 

kryptinius mygtukus D8, D9 ir D18.. Dulkių siurbliui judant grindimis, motorizuoti 
šoniniai sukamieji šepetėliai A18 ir A23 juda sinchroniškai su motorizuotais 
ratukais A15 ir A21. Siurbimo funkcija yra išjungta.

 ■ Paspaudus kryptinį mygtuką D8, dulkių siurblys-robotas judės pirmyn. Norėdami, 
kad jis toliau judėtų pirmyn, laikykite nuspaudę mygtuką D8. Atleidus mygtuką 
D8, dulkių siurblys sustos.
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 ■ Paspaudus kryptinį mygtuką D9, dulkių siurblys-robotas pasisuks prieš laikrodžio 
rodyklę. Norėdami, kad dulkių siurblys toliau suktųsi, laikykite nuspaudę mygtuką 
D9. Atleidus mygtuką D9, dulkių siurblys sustos.

 ■ Paspaudus kryptinį mygtuką D18, dulkių siurblys-robotas pasisuks pagal 
laikrodžio rodyklę. Norėdami, kad dulkių siurblys toliau suktųsi, laikykite 
nuspaudę mygtuką D18. Atleidus mygtuką D18, dulkių siurblys sustos.

 ■ Jei paspaudus bet kurį kryptinį mygtuką tuo metu dulkių siurblys-robotas 
bus prijungtas prie įkrovimo stoties B1, dulkių siurblys-robotas atsitrauks 
nuo įkrovimo stoties B1 maždaug 80 cm, pasisuks 180° kampu ir pradės veikti 
budėjimo režimu. Norėdami valdyti prietaisą, dar kartą paspauskite norimą 
kryptinį mygtuką. 

 ■ Jei dulkių siurblys-robotas veiks valymo arba sugrįžimo į įkrovimo stotį režimu 
ir Jūs tuo metu paspausite bet kurį kryptinį mygtuką, dulkių siurblys sustos ir 
pradės budėjimo režimu. Dar kartą paspauskite bet kurį kryptinį mygtuką, kad 
valdytumėte judėjimo kryptį. 

 ■ Naudojant neautomatinio valdymo režimą, dulkių siurblys-robotas juda pagal 
kryptinių mygtukų paspaudimus ir jutiklius A11 bei A27, kurie apsaugo nuo 
susidūrimo su kliūtimis ir nukritimo nuo laiptų.

AUTOMATINIO VALYMO REŽIMO KARTOJIMO NUSTATYMAS IR 
ATŠAUKIMAS
 ■ Ši funkcija leidžia nustatyti automatinio valymo režimo kartojimą arba jį atšaukti. 

Dulkių siurblys-robotas automatiškai valys tiek kartų, kiek bus nustatyta. 
Kiekvieno valymo ciklo pabaigoje jis automatiškai sugrįš į įkrovimo stotį, kad būtų 
įkrauta baterija B3, ir kitas valdymo ciklas visada bus pradėtas tik baigus įkrovimo 
ciklą. Pradėjus valymo ciklą, kartojimų skaičius visada bus vienu ciklu sumažintas.

 ■ Laikykite nuspaudę mygtuką B11, kad įjungtumėte automatinio valymo ciklų 
kartojimo skaičiaus režimą. Pradės mirksėti indikatorius D3 ir ekranėlyje D1 
bus rodomas valymo ciklų skaičius. Numatytasis nustatymas yra 0 valymo 
ciklų. Galima nustatyti maks. 3 kartojimus. Jei automatinio valymo kartojimo 
režimo funkcija jau nustatyta, ekranėlyje D1 bus rodomas likusių ciklų skaičius. 
Pasirinkite kartojimų skaičių, spausdami mygtukus D9 (+) ir D18 (–). Palaikykite 
nuspaudę mygtuką D11, kad nuostata būtų išsaugota. Išsaugota nuostata 
patvirtinama garso signalu. 

 
Pastaba. 
Jei per 10 sekundžių neatliksite jokių pakeitimų, valymo ciklų kartojimų 
skaičiaus režimas bus automatiškai atšauktas ir ekranėlyje D1 bus 
rodomas paros laikas. Pirmiau išsaugota nuostata bus įrašyta atmintyje.

 ■ Jeigu dulkių siurblys-robotas bus įkrovimo stotyje B1 ir įkrovimo ciklas bus 
baigtas, dulkių siurblys-robotas tuoj pat pradės automatinį valymo ciklą ir 
kartojimų skaičius bus vienu ciklu sumažintas. Jei dulkių siurblys-robotas veiks 
įkrovimo režimu, pirmiausiai bus baigtas įkrovimo ciklas, ir tik tada dulkių siurblys 
pradės automatinio valymo ciklą. 

 ■ Jei dulkių siurblys-robotas nėra prijungtas prie įkrovimo stoties B1 ir veikia 
budėjimo režimu arba miega, pirmą valymo ciklą būtina paleisti patiems. Tuomet 
kartojimų skaičius automatiškai sumažinamas vienu ciklu. Jei dulkių siurblio-
roboto darbas yra pertraukiamas, o paskui vėl paleidžiamas, kartojimų skaičius 
taip pat sumažėja vienu ciklu. 

 ■ Dulkių siurbliui-robotui veikiant automatinio valymo režimu, pirmiausiai jis 
pabaigs valyti, o tada sugrįš š įkrovimo stotį B1. Kai įkrovimo ciklas bus baigtas, 
dulkių siurblys-robotas pradės automatinį valymo ciklą ir kartojimų skaičius bus 
vienu ciklu sumažintas.

 ■ Veikiant kartojimų nustatymo režimui, automatinio valymo režimo funkcijos 
kartojimas atšaukiamas vieną kartą paspaudus mygtuką D8. Indikatorius D3 
užges ir kartojimų skaičius dings iš ekranėlio. Dulkių siurblys-robotas paleis 
patvirtinimo garso signalą. Funkciją taip pat galima atšaukti nustatant 0 kartojimų 
arba išjungiant dulkių siurblį ir naudojant mygtuką A20. 

PAROS LAIKO NUSTATYMAS
 ■ Palaikykite nuspaudę mygtuką D12, kad būtų įjungtas paros laiko nustatymo 

režimas. Ekranėlyje D1 pradės mirksėti minutės. Nustatykite minutes, spausdami 
mygtukus D9 (+) ir D18 (–). Laikykite nuspaudę šį mygtuką, jei norite pagreitinti 
nustatymo procesą.

 ■ Paspauskite mygtuką D12, kad būtų įjungtas valandų nustatymo režimas. 
Ekranėlyje D1 pradės mirksėti valandos. Nustatykite valandas, spausdami 
mygtukus D9 (+) ir D18 (–). Laikykite nuspaudę šį mygtuką, jei norite pagreitinti 
nustatymo procesą.

 ■ Palaikykite nuspaudę mygtuką D12, kad dabartinė nuostata būtų išsaugota. 
Dulkių siurblio-roboto nuostata bus patvirtinta garso signalu.

 ■ Jei per 10 sekundžių neatliksite jokių pakeitimų, paros laiko nustatymo režimas 
bus automatiškai atšauktas ir ekranėlyje D1 bus rodomas paros laikas. Nuostata 
nebus įrašyta į atmintį. 

SUPLANUOTO VALYMO FUNKCIJOS NUSTATYMAS IR ATŠAUKIMAS
 ■ Ši funkcija naudojamas laikui, kada dulkių siurblys-robotas pradės automatiškai 

valyti, nustatyti.
 ■ Palaikykite nuspaudę mygtuką D19, kad būtų įjungtas suplanuoto valymo 

režimas. Švies indikatorius D13 ir ekranėlyje D1 bus rodomos minutės. 
Nustatykite minutes, spausdami mygtukus D9 (+) ir D18 (–). Laikykite nuspaudę 
šį mygtuką, jei norite pagreitinti nustatymo procesą.

 ■ Paspauskite mygtuką D19, kad būtų įjungtas valandų nustatymo režimas. 
Ekranėlyje D1 pradės mirksėti valandos. Nustatykite valandas, spausdami 
mygtukus D9 (+) ir D18 (–). Laikykite nuspaudę šį mygtuką, jei norite pagreitinti 
nustatymo procesą.

 ■ Palaikykite nuspaudę mygtuką D19, kad nuostata būtų išsaugota. Dulkių siurblio-
roboto nuostata bus patvirtinta garso signalu. Ekrane D1 bus rodomas dabartinis 
paros laikas. Dar po 30 sekundžių nuotolinio valdymo pultas B4 užmigs. 

 ■ Jei norite pažadinti nuotolinio valdymo pultą B4 iš miego, paspauskite mygtuką 
D19. Dar kartą paspauskite mygtuką D19, kad būtų rodomas suplanuoto valymo 
laikas. Po 5 sekundžių ekrane D1 vėl bus rodomas dabartinis paros laikas. Jei 
suplanuoto valymo funkcija dar nenustatyta, įjungus suplanuoto valymo režimą, 
ekranėlyje D1 bus rodoma „--:--“.

 
Pastaba. 
Jei per 10 sekundžių neatliksite jokių pakeitimų, suplanuoto valymo laiko 
režimas bus automatiškai atšauktas ir ekranėlyje D1 bus rodomas paros 
laikas. Pradinė nuostata bus įrašyta į atmintį. 

 ■ Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti tik vieną suplanuotą valymo laiką. Atėjus 
suplanuotam laikui ir pradėjus automatinį valymą, funkcija atitaisoma ir kita, 
suplanuotam valymui šią funkciją reikia nustatyti iš naujo. 

 ■ Tuo atveju, jei atėjus suplanuotam valymo laikui dulkių siurblys-robotas veiktų 
valymo režimu arba bandytų grįžti į įkrovimo stotį B1, suplanuotas valymas 
bus vykdomas kitą kartą suplanuotu valymo laiku, kai dulkių siurblys-robotas 
nevykdys jokių kitų veiksmų.

 ■ Vienu metu galima nustatyti ir suplanuoto valymo funkciją, ir automatinio valymo 
kartojimą. Dulkių siurbliui-robotui pradėjus automatiškai valyti suplanuotu laiku, 
kartojimų skaičius bus sumažintas vienu ciklu. 

 ■ Veikiant suplanuoto valymo laiko nustatymo režimui, suplanuota valymo 
funkcija atšaukiama vieną kartą paspaudus mygtuką D8. Tai patvirtinama garso 
signalu. Pirmiau išsaugota laiko nuostata liks įrašyta atmintyje. Ši funkcija taip pat 
atšaukiama įjungiant ir išjungiant dulkių siurblį paspaudžiant jungiklį A20. Jei iš 
nuotolinio valdymo pulto B4 bus išimtos baterijos arba jos išseks, suplanuoto 
valymo funkciją ir laiką teks nustatyti iš naujo.

MIEGO REŽIMAS IR PAŽADINIMAS IŠ MIEGO REŽIMO
 ■ Jeigu neatliksite jokio veiksmo, praėjus 30 sekundžių nuotolinio valdymo pultas 

B4 automatiškai užmigs. Esant šiam režimui, ekranėlyje D1 rodomas tik laikas.
 ■ Jei norite pažadinti nuotolinio valdymo pultą B4 iš miego, paspauskite bet kurį 

mygtuką. Ekranėlyje D1 bus rodoma kita informacija, pavyzdžiui darbo režimo 
indikatorius, baterijos įkrovos lygis, suplanuoto valymo funkcijos indikatorius 
D13 ir kartotinio automatinio valymo funkcija D3, jei nustatyta. Norint, kad 
ekranėlyje D1 būtų rodoma tinkama informacija, dulkių siurblys-robotas privalo 
būti nuotolinio valdymo pulto veikimo zonos ribose.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA
 ■ Dulkių siurblys-robotas pats gali nustatyti problemas ir pranešti apie jas 

įspėjamaisiais garso signalais. Jei taip atsitiks, dulkių siurblys išsijungs, 
o  paspaudus vieną iš nuotolinio valdymo pulto B4 ekranėlyje D1 esančių 
valdymo mygtukų, jame bus rodomas klaidos pranešimo kodas. Valdymo 
mygtukų D11, D12 ir D19 atveju klaidos pranešimo kodas rodomas tik tada, kai 
mygtukas naudojamas nuostatai patvirtinti.

 ■ Toliau esanti lentelė padės Jums nustatyti problemų priežastis ir rasti jų atitaisymo 
būdus. Kai problema bus išspręsta, galėsite vėl naudotis dulkių siurbliu.

KLAIDOS 
PRANEŠIMO 
KODAS

PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

C01 Ratukai neliečia grindų. Padėkite dulkių siurblį ant 
grindų, kad abu ratukai liestų 
grindis.

C03 Nešvarus apatinis priekinis 
jutiklis (dulkėtas, purvinas 
ir pan.).

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį ir nuvalykite 
jutiklį švaria sausa šluoste.

C04 Nešvarus apatinis kairysis 
jutiklis (dulkėtas, purvinas 
ir pan.).

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį ir nuvalykite 
jutiklį švaria sausa šluoste.

C05 Nešvarus apatinis dešinysis 
jutiklis (dulkėtas, purvinas 
ir pan.).

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį ir nuvalykite 
jutiklį švaria sausa šluoste.

C06 Neveikia dulkių siurblio 
variklis.

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį. Kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą, kad gedimas būtų 
pašalintas.

C07 Ant priekinio kairiojo šepetėlio 
A18 kažkas apsivyniojo 
(kabelis, drabužio dalis ir pan.). 

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį ir pašalinkite 
tai, kas užblokavo šepetėlį A18.
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C08 Ant priekinio dešiniojo 
šepetėlio A23 kažkas 
apsivyniojo (kabelis, drabužio 
dalis ir pan.). 

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį ir pašalinkite 
tai, kas užblokavo šepetėlį A23.

C09 Ant kairiojo ratuko A15 kažkas 
apsivyniojo (kabelis, drabužio 
dalis ir pan.). 

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį ir pašalinkite 
tai, kas užblokavo ratuką A15.

C10 Ant priekinio dešiniojo ratuko 
A21 kažkas apsivyniojo 
(kabelis, drabužio dalis ir pan.). 

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį ir pašalinkite 
tai, kas užblokavo ratuką A21.

C12 Pernelyg aukšta baterijos B3 
temperatūra. 

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį, palaukite, 
kol baterija B3 atvės, o tada 
vėl galėsite naudotis dulkių 
siurbiu-robotu.

C13 Pernelyg žema baterijos B3 
įtampa.

Bateriją B3 reikia įkrauti. Patys 
padėkite dulkių siurblį-
robotą ant įkrovimo stoties 
B1. Įsitikinkite, ar įkrovimo 
kontaktai tinkamai sujungti.

C16 ir C17 Klaida dešinėje arba kairėje 
buferio A10 pusėje.

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį. Atlaisvinkite 
užstrigusią buferio A10 dalį.

C18 Dulkių siurblys-robotas yra 
įstrigęs.

Padėkite jį atviroje vietoje. 

C19 Baterijos B3 klaida. Pakeiskite seną bateriją B3 
nauja.

C21, C22 
ir C23

Nuo susidūrimo apsaugančio 
jutiklio, esančio priekiniame 
buferyje A10 (kairėje, viduryje 
ir dešinėje), klaida

Nustatykite jungiklį A20 į 0 
(išjungimo) padėtį, tada švaria 
sausa šluoste nuvalykite visą 
priekinio buferio A10 langą.

 ■ Jei dulkių siurblys-robotas sustoja ir Jums nepavyksta jo vėl paleisti, pabandykite 
išjungti ir vėl įjungti jungiklį A20. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros centrą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš pradėdami valyti, išjunkite dulkių siurblį-robotą, nustatydami jungiklį A20 į 

0 (išjungimo) padėtį ir atjungdami įkrovimo stotį B1 nuo elektros lizdo.
 ■ Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite dulkių rinktuvą A4 . Paspauskite mygtuką 

A7, kad atidarytumėte dangtį A1, ir išimkite dulkių rinktuvą A4. Atlaisvinkite 
dulkių rinktuvo A4 spaustuką ir atidarykite dangtį A5. Išpilkite šiukšles iš dulkių 
rinktuvo A4. Higienos sumetimais tai rekomenduojame daryti ne gyvenamojoje 
vietoje. Tinkamai uždarykite dangtį A5. Tinkamai uždarius dangtį A5, pasigirsta 
spragtelėjimas. Atgal įdėkite dulkių rinktuvą A4 ir uždarykite dangtį A1.

 ■ Išimkite ir išvalykite šepetį po kiekvieno naudojimo. Rankomis išplaukite 
medžiaginę movą B7 drungname vandenyje su trupučiu švelnaus poveikio 
skalbimo miltelių ir palaukite, kol ji savaime išdžius. Nuvalykite šluosto galvutę B6 
šiek tiek drėgna šluoste, paskui kruopščiai ją nusausinkite.

 ■ Kartą per savaitę išvalykite įleidimo angos filtrus A2 ir A3. Ištuštinę dulkių rinktuvą 
A4, išimkite rėmą su filtrais A2 ir A3. Išimkite iš rėmo filtrą A2, paskui iškratykite 
abu filtrus A2 ir A3 atokiau nuo gyvenamosios vietos. Jei filtrai A2 ir A3 yra labai 
nešvarūs, juos galite išplauti po tekančiu drungnu vandeniu. Išplovę palaukite, 
kol filtrai A2 ir A3 savaime išdžius. Tinkamai atgal sudėkite išplautus filtrus A2 ir 
A3. Prieš sudėdami filtrus A2 ir A3 atgal į dulkių siurblį, įsitikinkite, ar jie visiškai 
išdžiuvo. Higienos sumetimais filtrus A2 ir A3 rekomenduojame keisti kas tris 
mėnesius.

Dėmesio!
Būtinai tinkamai sudėkite abu įleidimo angos filtrus A2 ir A3, kad dulkių 
siurblys nesugestų. 

 ■ Bent kartą per savaitę arba dažniau valykite priekinį šarnyrinį ratuką A25, 
motorizuotus ratukus A15 ir  A21, centrinį sukamąjį šepetį A17, siurbimo 
angą A14, guminį valytuvą A22, šoninius sukamuosius šepetėlius A18 ir A23, 
įkrovimo kontaktus A26, jutiklius A11 ir  A27 bei įkrovimo stotį B1. Pirmiausiai 
nuo šarnyrinio ratuko A25 ir motorizuotų ratukų A15 bei A21 pašalinkite visus 
didesnius nešvarumus. Paskui nuvalykite juos visus šiek tiek drėgna šluoste ir 
kruopščiai nusausinkite. Nepamirškite išvalyti ir aplink ratukus. Atlaisvinkite ir 
nuimkite centrinio sukamojo šepečio A16 spaustuką bei išimkite sukamąjį šepetį 
A17. Sausa šluoste išvalykite siurbimo angą A14, guminį valytuvą A22 ir angą, 
kurioje yra sukamasis šepetys A17. Pašalinkite purvą ir nešvarumus (apsivijusius 
plaukus, augintinių kailio šerius ir pan.) nuo sukamojo šepečio A17. Įdėkite jį atgal 
ir užfiksuokite spaustuku A16. Nuimkite šoninius sukamuosius šepetėlius A18 ir 
A23. Pašalinkite purvą ir nešvarumus nuo sukamųjų šepetėlių A18 bei A23 ir tų 
vietų, kuriose jie yra tvirtinami. Išvalę vėl juos sumontuokite. Jei jie nusidėvėję, 
pakeiskite juos naujais. Minkšta sausa šluoste nuvalykite jutiklius A11, esančius 
ant buferio A10, jutiklius A27, esančius dulkių siurblio apačioje, įkrovimo stoties 
B1 paviršių, įskaitant įkrovimo kontaktus C5. 

 ■ Reguliariai minkšta sausa šluoste valykite likusius dulkių siurblio-roboto paviršius.
 ■ Niekada nevalykite prietaiso šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir 

pan.
 ■ Jei reguliariai nevalysite ir nevykdysite techninės priežiūros darbų, dulkių siurblys 

gali prastai veikti ir nenašiai dirbti. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

MAITINIMO ADAPTERIS 
Tipas ........................................................................................................................................T-ZC11.1
Įvestis ............................................................................................. 100−240 V~, 50 / 60 Hz, 0,3 A
Išvestis ...........................................................................................................................  18 V  , 0,8 A
II saugos klasė

ĮKROVIMO STOTIS
Tipas ........................................................................................................................................T-ZC11.2
Maitinimas ...................................................................................................................  18 V  , 0,8 A
Išvestis ...........................................................................................................................  18 V  , 0,8 A

DULKIŲ SIURBLYS-ROBOTAS
Maitinimas ................................................................................................................................... 40 W 
Baterija ...................................................................................... ličio jonų / 14,4 V / 2 850 mAh
Įkrovimo trukmė ..................................................................................................................  3–5 val.
Maksimali veikimo trukmė pilnai įkrovus bateriją .............................................80 minučių
Dulkių rinktuvo talpa ........................................................................................................... 230 ml
Triukšmo lygis ...................................................................................................................... 74 dB(A)

Pripažintas skleidžiamas triukšmo lygis yra 74 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygį 
(standartinė garso galia 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas
Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:
II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.
 
Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS
Akumuliatoriuose yra aplinkai žalingų medžiagų, todėl jų negalima 
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite 
panaudotus akumuliatorius į tam skirtus surinkimo punktus, kad jie 
būtų tinkamai utilizuoti.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių 
ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į 
specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius 
galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 

vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos 
baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos 
informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.




