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Turvallisuusohjeet
Tutustu turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöönottoa, ja noudata niitä.
1. Laitteen saa purkaa osiin vain valtuutettu teknikko. Käyttäjät eivät saa purkaa laitetta osiin
tai korjata sitä.
2. Käytä ainoastaan alkuperäistä akkua ja sen latausasemaa. Vääränlaisen adapterin käyttö
saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
3. Älä koske virtajohtoon, pistokkeeseen tai adaptereihin kosteilla käsillä.
4. Älä käytä laitetta märässä tai kosteassa ympäristössä (nesteitä sisältävä ympäristö) kuten
kylpyhuoneessa tai pesutuvassa.
5. Varmista, etteivät verhot, erilaiset pakkausmateriaalit tai kehon osat takerru laitteen pyöriin.
6. Poimi tavarat lattialta ennen käyttöä, poista imuroitavalta alueelta kaikki helposti särkyvät
esineet ja johdot, vaatteet, paperit, irtonaiset kaapelit, ja nosta myös verhot irti lattiasta
onnettomuuksien välttämiseksi. Mikäli irtonainen kaapeli jää kiinni laitteen pyöriin, kaapeli saattaa
raahautua imurin mukana. Laite saattaa silloin kaataa pöytiä, tuoleja ja kaappeja, mikä saattaa
aiheuttaa vammoja tai omaisuusvahinkoja.
7. Älä käytä laitetta savukkeiden, sytyttimien, tulitikkujen tai muiden helposti syttyvien
asioiden lähellä.
8. Älä koskaan imuroi palavia tai tulenarkoja nesteitä kuten bensiiniä.
9. Laite sopii vain sisäkäyttöön, älä käytä laitetta ulkona.
10. Puhdista laite vasta silloin, kun se on täysin ladattu.
11. Älä taivuta johtoa liikaa, äläkä aseta painavia ja teräviä esineitä sen päälle.
12. Älä seiso tai istu laitteen päälle, äläkä kiinnitä mitään sen alaosaan. Valvo erityisesti
pikkulapsia ja kotieläimiä, kun laite on käytössä.
13. Älä aseta laitetta tasolle, jolta se voi herkästi pudota (tuoli, pöytä jne.).
14. Sammuta laite virtakatkaisimesta ennen kuljettamista tai mikäli laite on pidemmän aikaa poissa
käytöstä.
15. Varmista ennen lataamista, että adapteri ja pistorasia on huolellisesti kytketty toisiinsa.
16. Kaatumistapauksien välttämiseksi tiedota laitteen käytöstä kaikille tilassa oleville henkilöille.
17. Tyhjennä täynnä oleva pölysäiliö ennen käyttöä.
18. Laitteen käyttölämpötila on 0 °C - 40 °C.
19. Älä käytä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai paahtavassa auringonpaisteessa pidemmän aikaa.
20. Poista akku ennen laitteen hävittämistä.
21. Turvallisuussyistä akku tulee hävittää asianmukaisella tavalla.
22. Poista adapteri pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa, ja ennen akun
poistamista.
Varoitus:
Tämä laite soveltuu ainoastaan yli 8-vuotiaiden lasten käyttöön. Tämä laite ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut
tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä, ellei käyttöä valvo tai ohjaa heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ei saa
suorittaa lasten toimesta ja ilman valvontaa.
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Laitteen ominaisuudet
Voimakas imuteho & älykäs imutehon säätö
Voimakas imuteho
Tämän laitteen imuteho on tarpeeksi voimakas myös pienten pölyhiukkasten
imuroimiseksi, jolloin lattia puhdistuu perusteellisesti.
Älykäs imutehon säätö
Laite säätää automaattisesti imutehoa imuroitavan alustan mukaan. Tämä tekee
imuroinnista tehokkaampaa ja säästää energiaa (jopa 30 %).
Käyttäjäystävällinen design
Laitteen käyttö on todella helppoa. Kun
painat
-painiketta,
laite käynnistyy.
Pestävä pölysäiliö
Pölysäiliö ja suodatin voidaan pestä vedellä.
Pese säiliö veden alla välttääksesi pölyn
leijumista ilmassa.
Imurointitilat
Laitteessa on neljä eri imurointitilaa.
1. Automaattinen imurointi
Robottipölynimuri imuroi automaattisesti
huoneen ja säätää imurointia tilanteen
mukaan.
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2. Täsmäimurointi
Robottipölynimuri imuroi tehokkaasti pyörivin liikkein havaitessaan todella likaisen
alueen.

3. Reunaimurointi
Robottipölynimuri imuroi seinää tai huoneessa olevaa estettä pitkin.

4. Ajastettu imurointi
Ajastuksen jälkeen robottipölynimuri lähtee latausasemalta ja alkaa imuroida ajastettuna
aikana.
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Laitteen osat
Pääyksikkö ja lisävarusteet

Kuvan numero

Kuvaus

Lukumäärä

1

Pääyksikkö

1

2

Latausasema

1

3

Adapteri

1

4

Kaukosäädin (ei sisällä paristoja)

1

5

Vesisäiliö

1

6

HEPA-suodatin

1

7

Puhdistusharja

1

8

Sivuharjat

4

9

Käyttöohje

1

10

Magneettinen lista

2

4

Pääyksikön kaaviokuva

Puskuri
LED-näyttö
Kosketusnäppäin (Touch-näppäin)
Suojus

Oikeanpuoleinen pyörä
Oikeanpuoleinen sivuharja
Virtakytkin

Imukanava

Akkukotelon kansi,
vara-akku

Akkukotelon kansi

Alaosan suojus

Yleispyörä

UV-lamppu
Vasemmanpuoleinen pyörä
Latausaseman latausliitin

Automaattinen
latausnapa

Vasemmanpuoleinen
sivuharja
Suojus
Pölysäiliö

Pääsuodatin

Pölysäiliö
HEPA-suodatin
HEPA-suodatinkotelo
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Latausasema

Virtavalo
Yläosan suojus

Latausliitin

Latausnavat

Kaukosäädin

1

ON/OFF

1. Päällä/pois päältä
2. Suuntauspainike

2

3. Täsmäimurointi
4. Automaattinen
lataus

4

5. Imurointitila

HOME

MODE

SPOT

3
5

Huomaa:
A. Laita kaukosäätimeen kaksi AAA-paristoa ennen käyttöä.
B. Poista paristot, mikäli kaukosäädin on käyttämättömänä pidemmän aikaa.
C. Mikäli kaukosäädintä käytetään lähellä latausasemaa, robottipölynimuri ei kenties tunnista
käskyä, ja saattaa siksi lakata toimimasta tällaisessa tilanteessa.
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Näyttö

1

2

3

4

5

6

LED-näyttö
1.
LED-näyttö.
LED-näytöllä näkyvät ajan ja lataustilan asetukset sekä vikakoodit numeroiden, lukujen ja
kaavioiden muodossa.
Painikkeet
2.
UV-lampun painike
Paina odotustilassa tätä painiketta asettaaksesi UV-lampun esiasetukset (päällä/pois
päältä). Kun robottipölynimuri alkaa imuroida, UV-lamppu palaa asetuksen mukaan.
3.
Imuroinnin ajastamispainike
Paina tätä painiketta käynnistääksesi ajastamistilan ja siirtyäksesi siitä pois.
4.
Imurointipainike
A. Paina tätä painiketta siirtyäksesi valmiustilasta odotustilaan.
B. Pidä odotustilassa tätä painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan siirtyäksesi
valmiustilaan.
C. Vahvista ajastettu imurointi ajastustilassa.
D. Mikäli robottipölynimuri on odotustilassa, paina tätä painiketta aloittaaksesi imuroinnin.
5.
Automaattisen lähtöpaikkaan palaamisen painike/numeroiden lisäys
A. Paina tätä painiketta lisätäksesi numeroita ajastustilassa.
B. Muissa tiloissa paina tätä painiketta käynnistääksesi automaattisen lähtöpaikkaan palaamisen
ja lataustilan.
6.
Täsmäimurointipainike/numeroiden vähentäminen
A. Paina tätä painiketta vähentääksesi numeroita ajastustilassa.
B. Muissa tiloissa paina tätä painiketta käynnistääksesi täsmäimuroinnin.
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Laitteen käyttö
1. Akun lataaminen
A. Latausaseman sijoittaminen
Aseta latausasema seinää vasten ja poista esteet
ja muut esineet, jotka ovat lähempänä kuin noin
metrin päässä latausaseman sivuilta ja kaksi
metriä sen etuosasta viereisen kuvan osoittamalla
tavalla.
B. Mikäli robottipölynimuri on pois päältä, käynnistä laite pitämällä robottipölynimurin
oikealla puolella olevaa virtakatkaisinta painettuna yli kolmen sekunnin ajan.
C. Robottipölynimuri voidaan ladata kolmella tavalla:
a. Aseta adapteri robottipölynimuriin ja toinen pää pistorasiaan kuvan a osoittamalla tavalla.
b. Paina
-painiketta pölynimurissa tai kaukosäätimen ”HOME”-painiketta
saadaksesi robotin palaamaan latausasemalle ja latautumaan siellä kuvan b osoittamalla
tavalla.

ab

Huomaa:
a. Latauksen edistyminen näkyy LED-näytöllä vaiheittain "1111" vasemmalta oikealle.
b. Kun lataus on valmis, LED-näytöllä lukee "FULL".
c. Odotustilassa robottipölynimuri ilmoittaa "please charge" (ole hyvä ja lataa), kun akku täytyy
ladata.
d. Kun laite on toiminnassa, se palaa automaattisesti takaisin latausasemalle, kun akku
täytyy ladata.
Akun käyttöiän pidentämiseksi:
a. Lataa robottipölynimuria kahdentoista tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
b. Lataa laite heti, kun akun jännite on alhainen.
c. Robottipölynimuri palaa automaattisesti takaisin latausasemalle, kun imurointi on suoritettu
tai kun laite täytyy ladata.
d. Mikäli robottipölynimuria ei käytetä pitkään aikaan, anna akun purkautua kokonaan, kytke
virtakatkaisin pois päältä ja poista akku laitteesta. Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
e. Mikäli robottipölynimuria ei käytetä yli kolmeen kuukauteen, lataa laitetta kahdentoista
tunnin ajan, kytke virtakatkaisin pois päältä ja siirrä sitten koko laite säilöön. Säilytä laitetta
viileässä ja kuivassa paikassa.
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2. Laitteen käynnistäminen/odotustila/valmiustila/sammuttaminen
A. Laitteen käynnistäminen
a. Laite käynnistetään painamalla sen oikealla puolella olevaa virtakatkaisinta yli kolmen
sekunnin ajan.
b. Paina
-painiketta pääyksikössä tai kaukosäätimen ON/OFF-painiketta
käynnistääksesi imuroinnin.
Huomaa: Jos robottipölynimuri on valmiustilassa, paina
-painiketta tai
kaukosäätimen ON/OFF-painiketta käynnistääksesi laitteen uudelleen ja paina sitten samaa
painiketta uudelleen käynnistääksesi imuroinnin.
B. Odotustila
Odotustilassa robottipölynimuri on toiminnassa, virtakatkaisin on päällä, ja laite odottaa
käyttäjän käskyä. Laite voidaan asettaa odotustilaan seuraavasti:
a. Paina laitteen imuroidessa
-painiketta pääyksikössä siirtyäksesi odotustilaan.
b. Paina laitteen imuroidessa kaukosäätimen ON/OFF-painiketta sammuttaaksesi
robottipölynimurin.
C. Valmiustila
Valmiustilassa pölynimuri voidaan aktivoida vain pääyksikön
-painikkeella tai
kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella energian säästämiseksi. Laite siirretään valmiustilasta
odotustilaan seuraavasti:
a. Pidä
-painiketta pääyksikössä painettuna yli kolmen sekunnin ajan.
b. Robottipölynimuri siirtyy automaattisesti valmiustilaan, mikäli se ei saa käskyä yli 60
sekuntiin.
D. Laitteen sammuttaminen
a. Sammuta laite pitämällä virtakatkaisinta painettuna odotustilassa yli kolmen sekunnin ajan.
b. Robottipölynimuri sammuu automaattisesti itsekseen valmiustilassa, mikäli se on ollut
poissa käytöstä viisi minuuttia.
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3. Imuroinnin ajastaminen

Robottipölynimuri voidaan ajastaa imuroimaan automaattisesti tiettyyn aikaan joka päivä.
1) Ajastus pääyksikön painikkeilla
Huomaa: Nämä asetukset voidaan asettaa vain, mikäli robottipölynimuri on odotustilassa tai
mikäli se latautuu. Jos laite on valmiustilassa, paina
-painiketta pääyksikössä tai
kaukosäätimen ON/ OFF-painiketta käynnistääksesi robottipölynimurin uudelleen. Jos laite
imuroi, pysäytä se ennen ajastusta.
2) Ajastus pääyksikön LED-näytöltä
A. Laitteen kellonajan asetus
a. Kun robottipölynimuri on odotustilassa tai kun se latautuu, paina
käynnistääksesi kellonajan asetuksen. LED-näytöllä näkyy nyt nykyinen aika-asetus.
b. Aseta
-painikkeella tunnit: näytön kaksi vasemmanpuoleista numeroa alkavat
vähentääksesi niitä.
vilkkua. Paina
lisätäksesi tunteja ja
c. Paina
-painiketta asettaaksesi minuutit: näytön kaksi oikeanpuoleista numeroa
alkavat vilkkua. Paina
lisätäksesi minuutteja ja
vähentääksesi niitä.
d. Paina
vahvistaaksesi aika-asetukset.
B. Ajastuksen asetus
a. Kun robottipölynimuri on odotustilassa tai kun se latautuu, paina
kaksi kertaa
aloittaaksesi ajastuksen asetukset. LED-näytöllä näkyy aiemmin asetettu aika tai ”00:00”, mikäli
aikaa ei ole asetettu.
b. Paina
asettaaksesi tunnit: näytön vasemmanpuoleiset numerot alkavat vilkkua.
lisätäksesi tunteja ja
vähentääksesi niitä.
Paina
c. Paina
uudelleen asettaaksesi minuutit: näytön oikeanpuoleiset numerot alkavat
vilkkua. Paina
lisätäksesi minuutteja ja
vähentääksesi niitä
d. Paina

vahvistaaksesi ajastusasetukset.

C. Ajastuksen keskeyttäminen
a. Aseta ajastuksen aikaväliksi 00:00.
b. Kytke robottipölynimurin oikealla puolella oleva virtakytkin pois päältä, ja käynnistä
laite uudelleen kolmen sekunnin kuluttua.
Huomaa:
a. Tee aika-asetukset ennen ajastusta, jotta oikea aika ja ajastettu aika täsmäävät.
b. Robottipölynimuri alkaa imuroida ajastettuna aikana laitteen aika-asetusten mukaan joka
päivä.
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4. Imurointitila
1) Automaattinen imurointi
Tässä tilassa robottipölynimuri imuroi
automaattisesti huoneen ja säätää
imurointia ympäristön mukaan.
Huomaa:
Paina kaukosäätimen ON/OFF-painiketta tai
käynnistääksesi automaattisen puhdistuksen.
2) Täsmäimurointi
Laite aktivoi täsmäimuroinnin
seuraavissa tilanteissa:
a. Havaitessaan erittäin likaisen alueen.
b. Kun käyttäjä painaa kaukosäätimen SPOTpainiketta tai laitteen
-painiketta.
3) Reunaimurointi
Paina MODE-painiketta robottipölynimurin
ollessa toiminnassa valitaksesi tilan 3,
reunaimurointi. Laite seuraa nyt reunoja ja
esteitä.
Huomaa:
Liikekuvio 1 on spiraali, liikekuvio on 2
sattumanvarainen imurointi, liikekuvio 3 on
seuraa seiniä ja liikekuvio 4 on S-muoto.
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Vesisäiliö ja sen moppiliinan käyttö
1. Kiinnitä moppiliina
Moppiliina kiinnitetään vesisäiliön alaosaan kuvan 1 osoittamalla tavalla. Varmista, että
kiinnittyvä puoli ja moppiliina ovat oikein päin, ja kiinnitä sitten moppiliina kiinnittyvään
puoleen.
2. Täytä vesisäiliö vedellä
Poista vesisäiliön kumitulppa ja täytä säiliö vedellä. Aseta sitten kumitulppa
huolellisesti takaisin välttääksesi vesivuodot.
3. Kiinnitä vesisäiliö robottipölynimuriin
Käännä robottipölynimuri ylösalaisin, kiinnitä vesisäiliö laitteen alaosaan ja varmista, että se on
huolellisesti kiinnitetty pulteilla.

Moppi

Vesisäiliö
Kumitulppa

□

1

3
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Magneettisen listan käyttö
1. Magneettisen listan toiminta
Robotissa on magneettinen tunnistin. Kun tunnistin havaitsee magnetismia, robotin suunta
muuttuu automaattisesti tai se palaa takaisin. Magneettinen lista antaa mahdollisuuden
määritellä, missä robotti imuroi ja mitä paikkoja sen tulisi välttää. Kiinnitä magneettinen lista
ovenkahvoihin, kotieläinten ruokakuppeihin, johtoihin jne. ennen imurointia. Aseta
magneettinen lista esimerkiksi pesutuvan oven edustalle, jolloin robottipölynimuri ei mene sinne.
2. Magneettisen listan käyttöohje
Poista magneettisen listan takana oleva paperi ja kiinnitä magneettinen lista lattiaan. Puhdista
alusta, johon magneettinen lista asetetaan, jolloin se kiinnittyy mahdollisimman hyvin.

A. Ota magneettinen lista esille
ja levitä se tasaisesti
lattialle.

B. Poista taustapaperi
magneettisesta listasta.

13

C. Kiinnitä magneettinen lista
paikkoihin, joihin et halua
robotin menevän.

Huolto
1. Sivuharjojen puhdistus
Puhdista likaiset sivuharjat ja vaihda vaurioituneet sivuharjat.
Huomaa: Varmista ennen sivuharjojen vaihtamista, että niissä olevat ”L”- ja ”R”-merkinnät
täsmäävät robottipölynimurin alaosan ”L”- ja ”R”-merkintöjen kanssa.
2. Pölysäiliön ja suodattimien puhdistus
Tyhjennä ja puhdista pölysäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Noudata seuraavia ohjeita:

Paina

B. Poista pölysäiliö.

A. Paina PUSH avataksesi kannen.

C. Irrota HEPA-suodatin.

D. Avaa pölysäiliön suojus,
irrota pääsuodatin.

E. Tyhjennä pölysäiliö

G. Aseta pääsuodatin ja HEPA-suodatin
takaisin pölysäiliöön.

F. Puhdista pölysäiliö ja suodattimet,
puhdista HEPA-suodatin harjalla.

Huomaa:
a. Puhdista HEPA-suodatin 15-30 päivän käytön jälkeen.
b. Asenna HEPA-suodatin ja pääsuodatin vain, kun ne ovat täysin kuivia.
c. HEPA-suodatin ja pääsuodatin voidaan tarvittaessa vaihtaa.
d. Älä kuivata suodattimia paahtavassa auringonpaisteessa.
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3. Tunnistimien ja pyörien puhdistus
Puhdista varovasti kaikki alla olevaan kuvaan merkityt tunnistimet ja pyörät pehmeällä
puhdistusliinalla.

4. Latausnapojen puhdistus
Puhdista alla olevaan kuvaan merkityt latausnavat pehmeällä puhdistusliinalla.

5. Imukanavien ja pölytunnistimien puhdistus
Puhdista alla olevaan kuvaan merkityt imukanavat ja pölytunnistimet pehmeällä
puhdistusliinalla.

Huomaa:
Vältä tunnistimia joutumasta kosketuksiin veden tai vastaavan kanssa.
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Vianhaku
Tunnistimien vikakoodit
Vikakoodi
AUBF
AUBN

Syy
Imukanava tukossa
Pölysäiliö puuttuu tai se on väärin asetettu

E1xx
E2xx
E3xx

Vika vasemmanpuoleisessa törmäystunnistimessa
Vika oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa
Vika vasemmanpuoleisessa ja oikeanpuoleisessa
törmäystunnistimessa
Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa
Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika
vasemmanpuoleisessa törmäystunnistimessa
Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika
oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa
Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika
vasemmanpuoleisessa ja oikeanpuoleisessa
törmäystunnistimessa
Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa
Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika
vasemmanpuoleisessa törmäystunnistimessa
Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika
oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa
Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika
vasemmanpuoleisessa ja oikeanpuoleisessa
törmäystunnistimessa
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
eivät koske lattiaa
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
eivät koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa
törmäystunnistimessa
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
eivät koske lattiaa, vika oikeanpuoleisessa
törmäystunnistimessa
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
eivät koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa ja
oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa
Vasemmanpuoleinen korkeuserotunnistin
havaitsee korkeuseron
Etuosan korkeuserotunnistin havaitsee
korkeuseron
Vasemmanpuoleinen ja edessä oleva
korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron
Oikeanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsee
korkeuseron
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen
korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron
Oikeanpuoleinen ja etuosan korkeuserotunnistin
havaitsevat korkeuseron
Vasemmanpuoleinen, oikeanpuoleinen ja etuosan
korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron

E4xx
E5xx
E6xx
E7xx
E8xx
E9xx
Eaxx
Ebxx
Ecxx
Edxx
Eexx
Efxx
Exx1
Exx2
Exx3
Exx4
Exx5
Exx6
Exx7
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Ratkaisu
Puhdista imukanava
Aseta pölysäiliö takaisin oikeaan
paikkaan
Tarkista puskuri.
Aseta laite lattialle

Aseta laite lattialle ja tarkista
puskuri

Aseta laite lattialle
Aseta laite lattialle ja tarkista
puskuri

Aseta laite lattialle

Aseta laite lattialle ja tarkista
puskuri

Puhdista alaosan
korkeuserotunnistin

Puhdista etuosan ja alaosan
korkeuserotunnistimet
Aseta laite lattialle ja tarkista
puskuri
Puhdista etuosan tunnistin ja
alaosan korkeuserotunnistin

Tunnistimien vikakoodit
Vikakoodi
Exx8
Exx9

ExxA
ExxB

ExxC
ExxD

ExxE

ExxF

Ex1x
Ex2x
Ex3x
Ex4x
Ex5x
Ex6x
Ex7x
Ex8x
Ex9x
ExAx
ExBx

Syy
Puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin
havaitsee esteen
Vasemmanpuoleinen korkeuserotunnistin
havaitsee korkeuseron, puskurin
oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee
esteen
Etuosan korkeuserotunnistin havaitsee
korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen
infrapunatunnistin havaitsee esteen
Vasemmanpuoleinen ja etuosan
korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron,
puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin
havaitsee esteen
Oikeanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsee
korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen
infrapunatunnistin havaitsee esteen
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen
korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron,
puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin
havaitsee esteen
Oikeanpuoleinen ja edessä oleva
korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron,
puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin
havaitsee esteen
Vasemmanpuoleinen, oikeanpuoleinen ja
edessä oleva korkeuserotunnistin havaitsevat
korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen
infrapunatunnistin havaitsee esteen
Puskurin vasemmanpuoleinen
infrapunatunnistin havaitsee esteen
Puskurin keskimmäinen infrapunatunnistin
havaitsee esteen
Puskurin vasemmanpuoleinen ja keskellä oleva
infrapunatunnistin havaitsevat esteen
Puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin
havaitsee esteen
Puskurin vasemmanpuoleinen ja
oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat
esteen
Puskurin keskellä oleva ja oikeanpuoleinen
infrapunatunnistin havaitsevat esteen
Puskurin vasemmanpuoleinen, keskellä oleva ja
oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat
esteen
Puskurin seinätunnistin havaitsee esteen
Puskurin seinätunnistin ja oikeanpuoleinen
infrapunatunnistin havaitsevat esteen
Puskurin seinätunnistin ja keskimmäinen
infrapunatunnistin havaitsevat esteen
Puskurin seinätunnistin ja vasemmanpuoleinen
ja keskimmäinen infrapunatunnistin havaitsevat
esteen
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Ratkaisu
Puhdista puskurin tunnistimen
linssi

Puhdista etuosan tunnistin ja
alaosan korkeuserotunnistin

Puhdista puskurin tunnistimen
linssi

ExCx
ExDx
ExEx
ExFx

Puskurin seinätunnistin ja oikeanpuoleinen
infrapunatunnistin havaitsevat esteen
Puskurin seinätunnistin ja vasemmanpuoleinen
ja oikeanpuoleinen infrapunatunnistin
havaitsevat esteen
Puskurin seinätunnistin ja oikeanpuoleinen ja
keskimmäinen infrapunatunnistin havaitsevat
esteen
Puskurin seinätunnistin ja vasemmanpuoleinen,
oikeanpuoleinen ja keskimmäinen
infrapunatunnistin havaitsevat esteen
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Moottorien vianhaku
Vikakoodi
L01x

Syy
Tuuletin on ylikuormitettu

L0x1
L0x2
L0x3

Vasemmanpuoleinen pyörä on ylikuormitettu
Oikeanpuoleinen pyörä on ylikuormitettu
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
ovat ylikuormitetut
Vasemmanpuoleinen sivuharja on ylikuormitettu
Vasemmanpuoleinen pyörä ja
vasemmanpuoleinen sivuharja ovat
ylikuormitetut
Oikeanpuoleinen pyörä ja vasemmanpuoleinen
sivuharja ovat ylikuormitetut
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
sekä vasemmanpuoleinen sivuharja ovat
ylikuormitetut
Oikeanpuoleinen sivuharja on ylikuormitettu
Vasemmanpuoleinen pyörä ja oikeanpuoleinen
sivuharja ovat ylikuormitetut
Oikeanpuoleinen pyörä ja oikeanpuoleinen
sivuharja ovat ylikuormitetut
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
sekä oikeanpuoleinen sivuharja ovat
ylikuormitetut
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen
sivuharja ovat ylikuormitetut
Vasemmanpuoleinen pyörä sekä
vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen sivuharja
ovat ylikuormitetut
Oikeanpuoleinen pyörä sekä vasemmanpuoleinen
ja oikeanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut
Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä
sekä vasemmanpuoleiset ja oikeanpuoleiset
sivuharjat ovat ylikuormitetut

L0x4
L0x5
L0x6
L0x7
L0x8
L0x9
L0xA
L0xB
L0xC
L0xD
L0xE
L0xF

Ratkaisu
Tarkista, ettei tuuletusaukko ole
tukossa ja tyhjennä pölysäiliö

Tarkista, ettei osaan ole tarttunut
mitään

Huomaa:
Mikäli edellä mainittu ratkaisu ei toimi, kokeile seuraavaa:
1. Käynnistä robottipölynimuri uudelleen kytkemällä virtakatkaisin pois päältä ja sitten
uudelleen päälle. Tarkista sen jälkeen ongelma ja kokeile ratkaisua uudelleen.
2. Mikäli vika ei poistu laitteen uudelleenkäynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä myyjään.
3. UV-valo saattaa vaurioittaa silmiä, älä katso suoraan valoon.
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Tekniset tiedot
Luokitus
Mekaaninen erittely

Sähköinen erittely

Imurointitiedot

Kohde

Yksityiskohdat

Halkaisija

340 mm

Korkeus

88 mm

Paino

3.0 Kg

Nimellisteho

24V. 600 mAH

Akun tiedot

Ni-MH 2000 mAH, 14.4V

Pölysäiliön tilavuus

0.5 L

Lataustyyppi

Automaattinen
lataus/manuaalinen lataus

Imurointityyppi

Painikkeen painallus
imuroinnin aloittamiseksi &

Latausaika

Noin 200-300 minuuttia

Imurointiaika

Korkeintaan 90 minuuttia

Pääyksikön painikkeiden tyyppi

Kosketusnäppäin (LED-näyttö)

Äänitaso

60 dB

Huomaa: Joitakin tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Akun poistaminen
A.
B.
C.
D.

Irrota akkukotelon kannen ruuvit ruuvinvääntimellä.
Poista akkukotelon kansi.
Tartu akun molemmilla puolilla olevaan eristysnauhaan ja nosta akku.
Irrota lankaliitin, joka yhdistää robottipölynimurin ja akun.
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Cleanmate

Asiakaspalvelu & takuu
Haluatko esittää Cleanmate-laitetta koskevia kysymyksiä tai kommentteja?
Laitetta ja takuuta koskevat tiedot on kerätty sivulle cleanmate.com/fi. Välilehdessä
“Tuki/Palvelu” voit täyttää takuulomakkeen, joka lähetetään sähköpostilla suoraan
tekniseen tukeen.
Tervetuloa!
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