
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Robottolmuimeja 

Originaaljuhendi tõlge 



 

Robottolmuimeja 

Olulised ohutusjuhised 
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 

Üldised hoiatused 

■ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese 

füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende 

ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole 

informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku 

ohtu. 

■ Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja 

hooldada ainult järelevalve all. 

■ Kui kaasasoleva adapteri juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses 

vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, 

et vältida õnnetust. 

■ Robottolmuimejat võib kasutada ainult koos kaasasoleva 

originaaladapteriga Ohtlike olukordade vältimiseks ärge kasutage 

kunagi teist tüüpi adaptereid. 

Elektrisüsteemi ohutus 

■ Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt 

tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga. 

■ Ühendage adapteri pistik ainult korralikult maandatud kontakti. Ärge 

kasutage pikendusjuhet. 

■ Ärge lahutage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib 

toiteadapterit või pistikupesa kahjustada. Eemaldage toiteadapter 

seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.. 

■ Ärge asetage adapteri juhet kuumuse lähedale ega üle teravate 

servade. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks 

vastu kuumi pindasid. 

■ Kahjustatud toiteadapteri või -juhtme kasutamine on keelatud. 

■ Toiteadapteri vahetamiseks pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. 

■ Ärge kasutage kaasasolevat toiteadapterit muul otstarbel. 

■ Hoidke toiteadapter ja juhe kuivana. 

■ Ärge ühendage ega lahutage pistikut seinakontaktist märgade kätega. 



■ Ärge avage tolmuimeja, aku ega laadimisaluse elektroonilisi osasid. 

Need ei sisalda kasutaja poolt remonditavaid osasid. Laske seadet 

hooldada kvalifitseeritud isikutel. Veenduge seadme nimiplaadil oleva 

pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga. 

■ Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet voolava vee all ega 

kastke seda vette ega muudesse vedelikesse. 

■ Kui te ei soovi seadet pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage 

akud. Enne akude eemaldamist veenduge, et tolmuimeja on toitepesast 

eemaldatud ja toitelüliti OFF positsioonis (0). 

■ Ärge kasutage robot-tolmuimejat, kui see ei tööta korralikult, kui seda 

on kahjustatud või vette kastetud. 

■ Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke tolmuimejat ise parandada ega 

teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda 

lasta teha vastavas teeninduses. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal 

katkestab garantii. 

■ Turvalisus kasutamise ajal 

■ Robot-tolmuimeja on loodud kasutamiseks koduses majapidamises ja 

muudes sarnastes piirkondades. Ärge kasutage seadet niiskes ruumis, 

nt pesu- või vannitoas, tööstuslikes tingimustes ega õues. 

■ See robot-tolmuimeja ei ole loodud vee imemiseks. 

■ Ärge jätke robot-tolmuimejat otsese päikesekiirguse ega lahtise tule 

või kütteseadmete lähedale. 

■ Kasutage robot-tolmuimejat ainult koos tootja poolt lisatud 

originaaltarvikutega. 

■ Veenduge, et robot-tolmuimeja filter on enne kasutamist korrektselt 

tolmukonteinerisse paigaldatud. 

■ Enne robot-tolmuimeja tegutsema asetamist kontrollige, kas maja või 

korteri välisuks on suletud. Eemaldage põrandalt riided, paber, 

mänguasjad, toite- ja pikendusjuhtmed jms. millesse tolmuimeja võib 

imeda või mida kriimustada. Tõstke põrandani ulatuvad kardinad ja 

drapeeringud nii, et nad ei takistaks tolmuimejat. Vajaduse korral 

määratlege puhastatav ala kasutades kaasasolevat magnetlinti. 

■ Ärge asetage robot-tolmuimejale mingeid esemeid, ärge astuge ega 

istuge sellele. 

■ Robot-tolmuimeja töötamise ajal valvake laste ja lemmikloomade 

järele. 

■ Robot-tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks 



kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud. Vastasel korral võite 

tolmuimejat kahjustada. 

■ Ärge kasutage robot-tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks: 

− hõõguvad sigaretid, põlevad või süttimisohtlikud esemed, tikud või 

tuhk; 

− vesi ja muud vedelikud; 

− teravad esemed, nt killud, nõelad jne. 

− jahu, krohv ja ehitusmaterjalid; 

− suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid 

blokeerida. 

■ Enne puhastamist eemaldage robottolmuimeja toitepesast ja lükake 

toitelüliti OFF positsiooni (0). 

■ Aku laadimiseks kasutage ainult robot-tolmuimejaga kaasasolevat 

toiteadapterit. 

■ Veenduge, et toiteadapter ei puutuks vastu kuuma pinda.
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Robottolmuimeja 

Kasutusjuhend 

ENNE ESIMEST KASUTAMIST 

■ Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama 

tüüpi seadet kasutanud.  Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend 

alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Kui annate tolmuimeja 

kellelegi teisele, veenduge, et ka juhend seadmega kaasas oleks. 

■ Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja 

garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult 

originaalpakendisse. 

■ Eemaldage seade hoolikalt pakendist ja ärge visake pakendit enne ära, kui olete kõik osad 

välja võtnud. 

SEADME JA TARVIKUTE KIRJELDUS 

 

A1 Infrapunasignaali vastuvõtja A16 Vasak pöörlev hari (L) 

A2 Kaitseriba A17 Alumine kukkumisvastane andur 

A3 Juhtpaneel A18 Vasak motoriseeritud kummiratas 

A4 Kaas A19 Alumine kukkumisvastane andur 

A5 Toiteadapteri ühendus A20 Patarei kate 

A6 Ekraan A21 Pöördhari 

A7 ON/OFF nupp A22 Eesmine pöörlev ratas 

A8 PLAN nupp A23 Parempoolne pöörlev hari (R) 

A9 EDGE CLEAN nupp A24 Alumine kukkumisvastane andur 

A10  Süsteemi aeg/planeeritud puhastusaeg A25 Parem motoriseeritud kummiratas 

A11 MAX nupp A26 Mopi tarviku auk 

A12  HOME nupp A27 Alumine kukkumisvastane andur 

A13  ON/OFF lüliti A28 Mopi tarviku augud 

A14  Alumine kukkumisvastane andur A29 Tolmukonteiner 

A15  Laadimiskontakt A30 Imemisava 

  A31 Kaane avamise nupp 

B1 Kaugjuhtimispult B7 HOME nupp 

B2 ON/OFF nupp B8 MODE nupp 

B3 Edasiliikumise nupp B9 MAX nupp 

B4 Vasakule pööramise nupp B10 Kaas 

B5 Paremale pööramise nupp B11 Akusahtel 

B6 Tagasikäigu nupp   

C1 Aku C3 Aku ühendus 

C2 Aku ühendus   

D1 Laadimisalus D5 Toiteadapter 

D2 Toiteadapteri pistikupesa D6 Toiteadapteri pistik 

D3 Infrapunasignaali edastaja D7 Põhitoite ühenduse näidik 

D4 Laadimiskontaktid   

E1 Hoidik E9 Anti-staatiline tolmulapp 

E2 Ülemine takjakinnitus   

E3 Külgmine takjakinnitus F1 Külgmine riiv 

E4 Alumine takjakinnitus F2 Tolmukonteineri kaas 

E5 Veepaak F3 Filter 

E6 Veepaagi kaas F4 HEPA filter raamiga 

E7 Ülemine kinnitustihvt F5 Puhastushari 

E8 Alumine kinnitustihvt   



 

ROBOTTOLMUIMEJA KASUTUSOTSTARVE JA OMADUSED 

Robottolmuimeja on mõeldud mitmesuguste kõvade põrandate, nagu puit- või 

laminaatpõrandate, põrandaplaatide, vinüülpõrandate jms ning madalakavaliste vaipade 

puhastamiseks. Automaatses puhastusrežiimis puhastab tolmuimeja kogu põrandapinna 

optimaalselt. 

Imemisava A30on varustatud pöörleva harjaga A21, mis eemaldab tõhusalt juukseid, 

loomakarvu jms. Kaks külgmist pöörlevat harja A16 ja A23  harjavad mustust raskesti 

ligipääsetavatest kohtadest piki seinu ja mööblit ning nurkades. Tugevalt määrdunud 

pindade puhastamiseks on robottolmuimeja varustatud tolmutuvastajaga. Mootoriga 

kummist rattad A18 ja A25 kaitsevad tundlikke põrandaid kriimustuste eest ja võivad liikuda 

üle kuni 1,5 cm kõrguse läve ning 2 cm kõrgusele vaibale. Eesmise kaitseraua A2 

infrapunaandurid takistavad robottolmuimeja kokkupõrget takistustega. Põhja andurid A14, 

A17,  A19, A24 ja A27 takistavad tolmuimejal trepist kukkumist ning võimaldavad turvalist 

töötamist treppidega tubades. 

Robottolmuimeja teine eelis on mopifunktsioon, mis võimaldab kuivade ja märgade 

põrandapindade pühkimist. Pühkimise ajal eemaldab robottolmuimeja põrandalt väikese 

mustuse ja tolmu, et vältida puhastusprotsessi ajal liigset määrdumist. 

Kui aku pinge langeb alla teatud taseme, otsiv robottolmuimeja automaatselt laadimisaluse 

D1 ja läheb enne edasist kasutamist laadima. 

Kaugjuhtimispult B1 võimaldab seadet mugavalt kontrollida, sisse ja välja lülitada, määrata 

automaatne puhastusrežiim või saata robottolmuimeja laadimisalusele. 

ROBOTTOLMUIMEJA JUHTELEMENDID 

JUHTELEMENDID ROBOTTOLMUIMEJAL 

LÜLITI A13 (I/O) 

■ Lüliti A13 lülitab robottolmuimeja toite sisse ja välja. 

NUPP A7 /ON / OFF (sees/väljas) 

■ Nupul A7 on mitmeid funktsioone. See toimib robottolmuimeja lülitamiseks automaatsele 

puhastusrežiimile, unerežiimile ning tagasi ooterežiimile, samuti peatab aja ja määratud 

puhastusrežiimi seadistuse ning kinnitab määratud väärtused. 

NUPP A8 (PLAAN) 

■ Nupul A8 on kaks funktsiooni. Vajutades seda oote- või laadimisrežiimil, sisenete või 

lahkute süsteemi seadistusrežiimist. Hoides seda alla kauem kui 5 sekundit sisenete 

plaanipärase puhastamise seadistusrežiimi. 

NUPP A9 (EDGE CLEAN) serva puhastamine 

■ Vajutage nuppu A9, et seada robottolmuimeja puhastama seinaäärte puhastamise režiimil, 

mis liigutab seadet mööda ruumi perimeetrit ja motoriseeritud külgharjad A16 ja A23 

pühivad mustuse piki seina ning nurkadest, et saavutada täiuslik puhtus. 

AJA JA SÕNUMI KUVA A10 

■ Siin näidatakse süsteemi aja, plaanipärase puhastamise aja seadistust ning 

G1 Riiv G4 Alumine kate 

G2 Ülemine kate G5 Klamber 

G3 Riivid G6 Harjad 

H1 Magnetriba   



robottolmuimeja sõnumeid. 

NUPP A11 (MAX) 

■ Kui vajutate nuppu B9, läheb tolmuimeja maksimaalse võimsuse režiimile, milles jätkab 

puhastamist, kuni aku C1 on peaaegu tühi. 

NUPP A12 (HOME- kodu) 

■ Nupul A12 on kaks funktsiooni. Kui vajutate seade töötamise ajal, tolmuimeja 

laadimisalust. Kui vajutate plaanipärase puhastamise määramise režiimis, suurendab see 

numbri väärtust. 

JUHTELEMENDID ROBOTTOLMUIMEJAL  

Tähelepanu: 

Kaugjuhtimispuldi B1 tööraadius on umbes 6m. Kui robottolmuimeja asub 

väljaspool signaali ulatust, signaali ei edastata. 

NUPP B2 (ON/OFF) 

■ Nupp B2 toimib robottolmuimeja lülitamiseks automaatsele puhastusrežiimile ja selle 

peatamiseks. 

SUUNANUPUD 

■ Suunanuppe B3, B4, B5 ja B6 võib kasutada seadme liikumise suunamiseks käsitsi. Kui 

tolmuimeja liigub põrandal, sünkroniseeritakse külgmiste motoriseeritud harjade A16 ja 

A23 liikumine motoriseeritud rataste A18 ja A25 liikumisega. Sel ajal imemise funktsioon ei 

toimi. 

■ Kui vajutate suunanuppu B3, liigub robottolmuimeja edasi. Edasi liikumise jätkamiseks 

hoidke nuppu B3 all. Niipea kui nupp B3 vabastatakse, tolmuimeja peatub. 

■ Kui vajutate suunanuppu B4, liigub robottolmuimeja vastupäeva. Tolmuimeja pööramise 

jätkamiseks hoidke nuppu B4 all. Niipea kui nupp B4 vabastatakse, tolmuimeja peatub. 

■ Kui vajutate suunanuppu B4, pöörab robottolmuimeja päripäeva. Tolmuimeja pööramise 

jätkamiseks hoidke nuppu B5 all. Niipea kui nupp B5 vabastatakse, tolmuimeja peatub. 

■   35/5000  Käsitsi liikumise juhtimise režiimis liigub robottolmuimeja vastavalt nuppude 

suunistele ja eesmistele anduritele: kaitseraua riba A2 ja A14, A17, A19, A24 ja A27 

takistavad kokkupõrkeid takistustega ning trepilt kukkumist. 

NUPP B7 (HOME- kodu) 

■ Kui vajutate nuppu B7 seadme töötamise ajal, otsib tolmuimeja laadimisalust.  

NUPP B8 (MODE) 

■ Vajutades korduvalt nuppu B8 valib robottolmuimeja individuaalsed puhastusrežiimid või 

seab selle ooterežiimi. 

NUPP B9 (MAX) 

■ Kui vajutate nuppu B9, läheb tolmuimeja maksimaalse võimsuse režiimile, milles jätkab 

puhastamist, kuni aku C1  on peaaegu tühi. 

Tähelepanu: 

Kui kasutate kaugjuhtimispulti, suunates selle otse laadimisaluse poole, ei pruugi 

robottolmuimeja korraldust tuvastada ja ei funktsioneeri korralikult. 

Kui te ei soovi kaugjuhtimispulti pikema perioodi vältel kasutada, võtke patareid 

välja. 



ROBOTTOLMUIMEJA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 

KÜLGMISTE PÖÖRLEVATE HARJADE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE 

■ Külgmised pöörlevad harjad A16 ja A23  on mõeldud siledate põrandapindade ning 

nurkade, seina- ja mööbliäärte tõhusaks puhastamiseks. 

■ Pöörake tolmuimeja tagurpidi. Valmistage ette pöörlevad harjad A16 ja A23. Lükake 

mõlemad harjad järk-järgult täpselt ja jõuga nende jaoks ettenähtud tihvtidele. Seda tehes 

veenduge, et märgid L  ja R  sobituksid nii harjadel kui ka robottolmuimejal. Keerake 

robottolmuimeja tagasi tööasendisse. 

■ Kui kasutate robottolmuimejat vaipadega ruumide puhastamiseks, eemaldage pöörlevad 

harjad A16  ja A23. Harjade eemaldamine toimub vastupidises järjestuses. 

PATAREIDE PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE KAUGJUHTIMISPULDIS 

■ Vajutage kaugjuhtumispuldi B1 taga oleva katte B10 klahv alla ja eemaldage kate. 

■ Sisestage kaks AAA (1,5 V) patareid kaugjuhtimispulti B1 Patareisid sisestades jälgige 

patareisahtlis B11 olevaid polaarsuse märke. Pange kate B10 tagasi ja klõpsake kohale. 

■ Kui patareid on tühjad, vahetage need uute vastu. Ärge kombineerige eri tüüpi ega uusi ja 

vanu patareisid. 

■ Kaugjuhtimispuldi B1 tööraadius on umbes 6 m. 

AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE 

■ Robottolmuimeja on varustatud liitiumakuga C1. Kui aku on pakitud eraldi, tuleb see enne 

kasutamist paigaldada robottolmuimejasse. Kasutage ainult originaalakut. 

■ Pöörake tolmuimeja tagurpidi. Kontrollige, et lüliti A13  oleks seatud asendisse 0 (väljas). 

■ Kruvige ära katte kruvid A20 ja eemaldage kate A20.. 

■ Ühendage ühendus C2, mis asub patareisahtlis patarei ühendusega C3. Aku C1 võib 

ühendada ainult ühes suunas. Pange aku C1 akusahtlisse ja sulgege kaas A20. Katte eesosal 

A20 on sakk, mis peab libisema patareisahtli soonde ning alles siis on võimalik kate A20 

sulgeda ja kinnitada kruvidega. Peale katte A20, tagasipanemist keerake robottolmuimeja 

tagasi tööasendisse. 

■ Eemaldage aku C1 vastupidises järjestuses. Enne aku C1  eemaldamist kontrollige alati, et 

lüliti A13 oleks seatud asendisse 0 (väljas). 

■ Kui e ei soovi robottolmuimejat pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage aku ja hoidke 

seda kuivas ning jahedas lastele kättesaamatus kohas. 

LAADIMISALUSE ASUKOHT 

■ Seadke laadimisalus D1 vastu tugevat, siledat ja kuiva seina, mille lähedal on toitepistik. 

Veenduge, et laadimisalusest 1 m kaugusel vasakul ja paremal ning 2 m kaugusel ees ei 

oleks treppe ega takistusi, mis takistaks robottolmuimejal laadimisaluse D1 leidmist ja 

edukat dokkimist. 

■ Sisestage toiteadapteri ühendus D6  laadimisaluse pistikusse D2 ja ühendage toitepistik 

seinakontakti. Pange toitejuhe selliselt, et see ei takerduks robottolmuimeja 

puhastusharjadesse. 

■ Peale seadme ühendamist vooluvõrku süttib märgutuli D7  ja näitab laadimisaluse ning 

toiteallika vahel. 

■ Kui e ei soovi robottolmuimejat pikema perioodi vältel kasutada, lahutage laadimisalus D1 

toitekontaktist ja hoidke seda kuivas ning jahedas lastele kättesaamatus kohas. 

 



ESMAKORDNE LAADIMINE 

■ Enne robottolmuimeja esmakordset kasutamist soovitame akuC1  täis laadida vähemalt12 

h. 

■ Kontrollige, et laadimisalus D1 oleks korralikult paigutatud ning ühendatud toitekontakti 

vastavalt peatükile Laadimisaluse asukoht. Seadke robottolmuimeja lülitiA13  asendisse I 

(sees). Võtke robottolmuimeja ning pange käsitsi laadimisalusele, nii et tolmuimeja all 

olevad laadimiskontaktid A15  ning laadimisaluse laadimiskontaktid D4  oleksid ühendatud. 

Kui laadimiskontaktid on ühendatud, algab laadimine. 

■ Robottolmuimejat võib laadida ka ilma laadimisaluseta. Sisestage toiteadapteri ühendus 

D6  tolmuimeja A5 pistikusse ja ühendage toitepistik seinakontakti. 

■ Laadimise ajal kuvatakse ekraanil A6 vasakult paremale „11:11“. 

■ Kui aku on täielikult laetud, katkeb laadimine automaatselt. Ekraanile A6  ilmub sõnum 

„FULL“ (TÄIELIKULT LAETUD). 

■ Nüüd on robottolmuimeja kasutamiseks valmis. 

TOLMUIMEJA TÖÖALA TÄHISTAMINE MAGNETLINDIGA 

■ Robottolmuimejal on kaasas magnetlint. Seda võib kasutada puhastatava ala määramiseks 

ilma, et peaksite uksi sulgema või asetama kunstlikke takistusi robottolmuimeja teele. 

Robottolmuimeja tunneb magnetlindi ära ja ei sõida sellest üle. See alustab puhastamist 

teises suunas. 

■ Pange magnetlint H1 selle ala ette, mida robottolmuimeja ei peaks puhastama, nt toauks, 

vaip, põrandal asuvad kaablid või ümarate nurkadega trepp jne 

■ Et aidata lindil paremini kohal püsida, saate selle kinnitada standardse kahepoolse 

kleeplindi abil. 

Tähelepanu: 

Magnetlint tuleb paika panna enne igat puhastamise alustamist, kuna 

robottolmuimeja ei hoia piire mälus. 

ROBOTTOLMUIMEJA KASUTAMINE 

ROBOTTOLMUIMEJA SISSE- JA VÄLJA LÜLITAMINE. 

■ Seadke robottolmuimeja toite lülitiA10  asendisse I (sees). 

■ Kui vajutate nuppu A7 7(ON/OFF) juhtpaneelil või nuppu B2 (ON/OFF) kaugjuhtimispuldil, kõlab 

häälsõnum „System rebooting, please wait“  (Süsteemi taaskäivitamine, palun oodake) ning 

ekraanile A6 ilmuvad sujuvalt numbrid 5555 kuni 1111. Peale taaskäivitamist läheb robottolmuimeja 

ooterežiimi ning kõik saadavalolevad sümbolid ilmuvad ekraanile A6. Nüüd on robottolmuimeja 

kasutamiseks valmis. 

Tähelepanu: 

Kui robottolmuimeja on pargitud väljalülitatuna laadimisjaama D1 seejärel, kui 

lüliti A13 on seatud asendisse I (sees), kõlab häälsõnum "Please turn on the power 

switch“ (Palun lülitage toitelüliti sisse) ja ekraanile A6 ilmub veateade E2. Seadke 

lüliti A13 asendisse I (On) ja laadimine algab automaatselt. 

▪ Robottolmuimeja toite lülitiA13 seadmine asendisse 0 (väljas) lülitab robottolmuimeja 

välja.. Ekraan A6 lülitub täielikult välja. Kui robottolmuimeja on väljalülitatud, ei reageeri 

see ühelegi juhtpaneeli A3 ega kaugjuhtimispuldi B1 nupule. 

OOTEREŽIM 

■ Ooterežiim tähendab, et robottolmuimeja kasutamiseks valmis. Süsteemi aega näidatakse 

ekraanil A6 ja kõikide saadavalolevate funktsioonide sümbolid põlevad. 



■ Seadke robottolmuimeja ooterežiimile vajutades nuppu A7 (ON/OFF) robottolmuimejal või 

kaugjuhtimispuldil. lülitades toite sisse lülitist A13 või millal iganes robottolmuimeja 

töötamise ajal. 

UNEREŽIIM 

■ Robottolmuimeja läheb ooterežiimile automaatselt peale 10 minutilist seismist või kui 

vajutate robottolmuimejal juhtnuppu A7 (ON/OFF) kauem kui 3 sek. Kõlab helisignaal, 

ekraan lülitub välja ja robottolmuimeja lülitub automaatselt ooterežiimile. 

■ Robottolmuimeja äratamiseks ooterežiimist vajutage nuppu A7 (ON/OFF) 

robottolmuimejal või B2 (ON/OFF) kaugjuhtimispuldil B1. Kui seade on ärganud, kõlab piiks 

ja häälsõnum „System rebooting, please wait” (süsteemi taaskäivitamine, palun oodake). 

SÜSTEEMI AJA SEADISTAMINE ROBOTTOLMUIMEJAL 

■ Süsteemi aeg on kehtiv kellaaeg. See peab olema õigesti seatud, kui soovite kasutada 

ajastatud puhastamise funktsiooni. 

■ Ooterežiimis või laadimisrežiimis vajutage nuppu A8 (PLAN) juhtpaneelil A3. Enne koolonit 

olevad tunde tähistavad numbrid hakkavad ekraanil A6 vilkuma. 

■ Kasutage nuppu A12 (HOME) või A11 (MAX) tundide väärtuse seadmiseks. Toimingu 

kiirendamiseks hoidke nuppu A12 või A11 all. 

■ Vajutage nuppu A7 (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Peale koolonit olevad minuteid 

tähistavad numbrid hakkavad ekraanil vilkuma. 

■ Kasutage nuppu A12 (HOME) või A11 (MAX) minutite väärtuse seadmiseks. Toimingu 

kiirendamiseks hoidke nuppu A12 või A11 all. 

■ Vajutage nuppu A7 (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Nüüd on süsteemi aeg määratud. 

■ Kui te andmete sisestamisel ei vajuta 5 sekundi vältel ühtegi nuppu, seadistusrežiim 

tühistatakse automaatselt ning ekraanile A6 kuvatakse eelmisena seatud aeg. Seadistust ei 

salvestata mälusse. 

HÄÄLSÕNUMITE SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE 

■ Kui eelistate, et robottolmuimeja ei edastaks häälsõnumeid, tühistage see funktsioon 

vajutades üheaegselt nuppe A12 (HOME) ja A8 (PLAN) robottolmuimeja juhtpaneelil A3 . 

Robottolmuimeja teeb ainult piikse. 

■ Kui soovite häälsõnumeid taas aktiveerida, vajutage uuesti üheaegselt nuppe A12 (HOME) 

ja A8 (PLAN).  

ROBOTTOLMUIMEJA REŽIIMI VALIMINE 

Nõuanne: 

Kui tolmuimeja on esmakordselt uues keskkonnas, jälgige hoolikalt seadme liikumist. 

See võimaldav tuvastada probleemseid takistusi ning need enne järgmist puhastamist 

eemaldada. 

AUTOMAATNE PUHASTUSREŽIIM 

▪ Vajutage robottolmuimejal nuppu A7 (ON/OFF) või B2 (ON/OFF) kaugjuhtimispuldil B1. 

Robottolmuimeja siseneb automaatse puhastamise režiimi, mis kombineerib tõhusalt 

erinevaid viise, et saavutada kogu põrandapinna optimaalne puhtus. Niipea, kui 

tolmuimeja puhastamise lõpetab, otsib see laadimisaluse ja läheb laadima. 

SEINAÄÄRTE PUHASTUSREŽIIM 

■ Vajutage nuppu A9(EDGE CLEAN) (servade puhastus) juhtpaneelil või B8 (MODE) 

kaugjuhtimispuldil, nii et sõnum modi ilmub ekraanile A6 ja ikoon A9 (EDGE CLEAN) jääb 

põlema. Robottolmuimeja siseneb seinaäärte puhastamise režiimi, mis liigutab seadet 



mööda ruumi perimeetrit ja motoriseeritud külgharjad A16 ja A23 pühivad mustuse piki 

seina ning nurkadest, et saavutada täiuslik puhtus. 

2x2 M ALA PUHASTAMISE REŽIIM 

■ Pange robottolmuimeja umbes ala keskele, mida soovite puhastada. 

■ Hoidke nuppu B8 (MODE) kaugjuhtimispuldil, kuni sõnum mod2 ilmub ekraanile A6. 

Robottolmuimeja siseneb 2x2 m ala puhastamise režiimi, milles liigub otse paralleelsetel 

liinidel ja imeb umbes 2x2 m ala. Niipea kui robottolmuimeja lõpetab selle ala puhastamise, 

naaseb ta algpunkti ja edastab häälsõnumi „Cleaning complete“ (puhastamine lõpetatud). 

JUHUSLIKUS SUUNAS LIIKUMISE REŽIIM 

■ Hoidke nuppu B8 (MODE) kaugjuhtimispuldil, kuni mod3 ilmub ekraanile A6. 

Robottolmuimeja siseneb juhusliku liikumise režiimi ja jätkab puhastamist selles režiimis 

kuni aku C1 on peaaegu tühi. Kui robottolmuimeja tuvastab aku madala pinge, katkestab 

see puhastamise ja edastab häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Seejärel otsib 

laadimisaluse D1 ja paneb ennast laadima. 

INTENSIIVSE PUHASTUSE REŽIIM 

■ Hoidke nuppu B8 (MODE) kaugjuhtimispuldil, kuni mod4 ilmub ekraanile A6. 

Robottolmuimeja siseneb intensiivse puhastamise režiimi, milles puhastab sama kohta 

vähemalt kaks korda. Robottolmuimeja jätkab puhastamist kuni aku C1 on peaaegu tühi. 

Kui robottolmuimeja tuvastab aku madala pinge, katkestab see puhastamise ja edastab 

häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Seejärel otsib laadimisaluse D1 ja paneb 

ennast laadima. 

MAKSIMAALSE VÕIMSUSE REŽIIM 

■ Vajutage nuppu A11 (MAX) juhtpaneelil A3 või B9 (MAX) kaugjuhtimispuldil B1, 

Robottolmuimeja alustab puhastamist ja jätkab, kuni aku C1 on peaaegu tühi. Kui 

robottolmuimeja tuvastab aku madala pinge, katkestab see puhastamise ja edastab 

häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Seejärel otsib laadimisaluse D1 ja paneb 

ennast laadima. 

MUUD ROBOTTOLMUIMEJA FUNKTSIOONID 

LAADIMISALUSELE PÖÖRDUMISE JA LAADIMISE FUNKTSIOON 

■ Robottolmuimeja lülitub automaatselt laadimisalusele D1 pöördumise režiimile mil iganes 

ta tuvastab aku C1 madala pinge töötamise ajal. 

■ Selles režiimis otsib robottolmuimeja laadimisaluse D1 ja paneb ennast alusele, et akut C1 

laadida. Kui see ei õnnestu, edastab süsteem häälsõnumi „Please wait“ (palun oota) ja 

seejärel teeb teise katse, kuni dokkimine õnnestub. Niipea, kui seade on ennast edukalt 

dokkinud, algab laadimistsükkel. 

■ Veenduge, et laadimisalus D1 oleks paigaldatud vastavalt peatükis „Laadimisaluse 

paigaldamise asukoht ja kasutamine“. Vastasel korral ei pruugi dokkimine õnnestuda. 

PLANEERITUD PUHASTAMISE FUNKTSIOON 

See funktsioon kasutatakse aja määramiseks, millal robottolmuimeja alustaks tööd. 

Robottolmuimeja alustab puhastamist iga päev samal ajal. 

Märkus: 

Planeeritud puhastusaja seadistus põhineb robottolmuimeja süsteemi ajal. Seetõttu 

tuleb enne planeeritud puhastusaja seadistamist määrata õige süsteemi aeg vastavalt 

peatüki Robottolmuimeja süsteemi aja seadistamine. 



PLANEERITUD PUHASTAMISE SEADISTAMINE 

■ Pange robottolmuimeja ooterežiimile. 

■ Ooterežiimis vajutage nuppu A8 (PLAN) juhtpaneelil A3. Enne koolonit olevad tunde 

tähistavad numbrid hakkavad ekraanil A6 vilkuma. Kui soovite hetkel plaanitud 

puhastusrežiimi lõpetada ilma aega salvestamata, vajutage uuesti nuppu A8 (PLAN). Kui te 

ei soorita 5 sekundi vältel ühtegi toimingut, tühistatakse planeeritud puhastamise režiim 

automaatselt ning ekraanile kellaaeg. 

■ Kasutage nuppu A12 (HOME) või A11 (MAX) tundide väärtuse seadmiseks. Toimingu 

kiirendamiseks hoidke nuppu A12 või A11 all. 

■ Vajutage nuppu A7 (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Peale koolonit olevad minuteid 

tähistavad numbrid hakkavad ekraanil vilkuma. 

■ Kasutage nuppu A12 (HOME) või A11 (MAX) minutite väärtuse seadmiseks. Toimingu 

kiirendamiseks hoidke nuppu A12 või A11 all. 

■ Vajutage nuppu A7 (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Süsteem edastab hääslõnumi 

„Scheduling confirmed“ (Planeerimine kinnitati) ja kuvab süsteemi aja. Kui määratud 

väärtust nupuga A7 (ON/OFF) ei kinnitata, määratud aega ei salvestata. 

PLANEERITUD PUHASTAMISE TÜHISTAMINE 

■ Planeeritud puhastamise tühistamiseks tuleb väärtuseks seada 00:00 toimides samamoodi 

kui eelmises peatükis kirjeldatud. Süsteem edastab häälsõnumi „No scheduling“ 

(Planeerimine puudub). 

MOPI KASUTAMINE 

■ Mopp on robottolmuimeja lisafunktsioon ning mõeldud kuiva või märja põranda 

puhastamiseks siledal kõval põrandal. See sisaldab hoidikut E1 ja antistaatilist tolmulappi 

E9. Tolmulappi võib kasutada kuiva põranda pühkimiseks tolmust või eelnevalt veega ja 

sileda põranda pesuvahendiga niisutatud põranda kuivatamiseks. Selleks, et vältida 

tolmulapi sagedast eemaldamist ja niisutamist, on hoidik E1 varustatud veepaagiga E5 , mis 

tolmulappi pidevalt niisutab. Kui niisutate tolmulappi enne hoidikule E1 paigaldamist, 

väänake lappi hoolikalt. 

Tähelepanu: 

Kasutage ainult sellele robottolmuimejale määratud tolmulappe. Ärge kasutage 

hoidikut E1 ilma antistaatilise tolmulapita E9. 

Mopp ei ole mõeldud vaipade puhastamiseks. 

■ Paigaldage antistaatiline tolmulapp E9  hoidikusse E1 kasutades hoidiku E1 takjakinnitusi 

E2, E3 ja E4. 

■ Mopi märja pühkimise funktsiooni kasutamisel kallutage veepaagi katet E6, täitke paak 

veega ja pange kaas korralikult veepaagi avale tagasi. 

■ Pöörake tolmuimeja tagurpidi. Sisestage kokkupandud mopp kasutades kinnitustihvte E7 ja 

E8 robottolmuimeja aukudes A26 ja A28 (ühesugused robottolmuimeja mõlemal pool 

külgedel). Seejärel keerake robottolmuimeja tagasi tööasendisse. 

■ Valige üks puhastusrežiimidest ning käivitage puhastamine. 

■ Kui puhastamine on lõppenud, valage ülejäänud vesi veepaagist E5 ja jätke see sobivasse 

kohta tilkuma. Loputage lapp E9 hoolikalt voolava veega, väänake ja laske loomulikult 

kuivada. 

■ Mopi eemaldamine toimub vastupidises järjestuses. 

 

 



 

ÜMBERKAARDISTAMISE FUNKTSIOON 

(NAVIGEERIMINE RUUMIS) 

■ Robottolmuimejal on nn. ümberkaardistamise funktsioon, mis tuvastav puhastatava ruumi 

geomeetria, muutes põranda puhastamise tõhusamaks. See on sisseehitatud funktsioon ja 

seda ei saa mingil viisil muuta. 

ROBOTTOLMUIMEJA MOBIILIRAKENDUSEGA KONTROLLIMISE FUNKTSIOON 

■ Robottolmuimejat võib juhtida ka nutitelefoni või tahvelarvutiga. Rakendus võimaldab 

valida puhastusrežiimi, katkestada puhastamise või saata tolmuimeja laadimisalusele; see 

pakub ülevaadet, kui palju aega on läinud puhastamisele ja robottolmuimeja seisukorra 

kohta. 

■ Rakendus on vabalt saadaval Apple App Store's või Google Play Store's. Selle rakenduse 

link on leitav käesoleva kasutusjuhendi lõpust. 

Märkus: 

Robottolmuimeja toetab suhtlemisprotokolli IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi sagedusribaga 

2.4 GHz. WPA ja  

WPA2-PSK krüpteerimisstandardid on toetatud. Kui te ei tea, milliseid standardeid 

teie Wi-Fi võrk ja teie ruuter kasutavad, võtke ühendust oma Interneti-teenuse 

pakkujaga või ruuteri tootjaga. 

■ Pärast selle allalaadimist ja paigaldamist aitab rakendus läbi viia robottolmuimeja Wi-Fi 

võrku ühendamise protsessi. 

ROBOTTOLMUIMEJA LAADIMINE 

AUTOMAATNE LAADIMINE 

■ Niipea, kui robottolmuimeja tuvastab töötamise ajal aku madala pinge, läheb ta 

automaatselt laadimisalusele D1. Selleks, et robottolmuimeja leiaks laadimisaluse ja dokiks 

ennast sellele, peab see leidma laadimisaluse D1 saatja D3 poolt edastatud 

infrapunasignaali. Selleks soovitame hoida laadimisalust pidevalt vooluvõrgus. 

Kui robottolmuimeja paigaldab ennast laadimisalusele ja alustab laadimist, 

katkestatakse infrapunasignaali edastamine. Täielik laadimine kestab umbes 4-6 tundi. 

Tegelik laadimisaeg sõltub aku võimsustasemest. Täielikult laetud aku kestab kuni 120 

tööminutit. 
■ Laadimise ajal kuvatakse ekraanil A6 vasakult paremale „11:11“. 

■ Kui aku C1 on täielikult laetud, lõpeb laadimine automaatselt. Ekraanile A6 ilmub sõnum 

„FULL“ (TÄIS). 

■ Kui laadimiskontaktid lahutatakse laadimise ajal, liigub robottolmuimeja laadimisalusest D1 

eemale ning läheb seejärel uuesti laadima, välja arvatud juhul, kui ees ei ole takistust. 

■ Voolukatkestuse korral laadimine katkeb ning jätkub peale voolu taastumist. 

■ Kui maksimaalne laadimise aeg ületatakse, katkestab laadimisalus D1 automaatselt 

laadimise. 

KÄSITSI LAADIMINE 

■ Kui robottolmuimeja tuvastab aku madala pinge, katkestab see puhastamise ja edastab 

häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Sellisel juhul vajutage nuppu A12 (HOME) 

juhtpaneelil A3 või B7 (HOME) kaugjuhtimispuldil. Robottolmuimeja hakkab automaatselt 

otsima laadimisalust D1 ja käivitab automaatselt laadimise, nagu kirjeldatud eesmises 

peatükis. 

■ Kui sisseehitatud aku C1 on nii tühi, et ei ole suuteline laadimisalust leidma, ilmub ekraanile 



teade „Lo“ (tühi aku). Sellisel juhul tuleb tolmuimeja käsitsi laadimisalusele D1 paigaldada. 

Enne seda kontrollige, et laadimisalus D1 oleks korralikult ühendatud toitekontakti. Sellest 

annab märku süttiv märgutuli D7. Seadke robottolmuimeja lüliti A13  asendisse I (sees). 

■ Võtke robottolmuimeja ning pange käsitsi laadimisalusele, nii et tolmuimeja all olevad 

laadimiskontaktid A15 ning laadimisaluse laadimiskontaktid D4  oleksid ühendatud. Kui 

laadimiskontaktid on ühendatud, algab laadimine. 

Märkus: 

Robottolmuimejat võib laadida ka ilma laadimisaluseta. Sisestage toiteadapteri 

ühendus D6  tolmuimeja A5 pistikusse ja ühendage toitepistik seinakontakti. 

AKU HOOLDAMINE 

■ Me soovitame mitte katkestada laadimist ning hoida akut C1  laetuna. 

■ Ärge jätke robottolmuimejat liiga pikaks ajaks täielikult laetuks või tühjaks. 

■ Liiga pikalt tühjaks jäetud aku C1 võib iseenesest tühjeneda allapoole lubatavat taset ja 

põhjustada seega korvamatut kahju. 

RIKKETUVASTUS JA VEATEATED 

■ Robottolmuimeja on võimeline ise probleeme tuvastama ning sellest teavitama hoiatavate 

helisignaalide kaudu. Kui see juhtub, peatub tolmuimeja ning ekraanile A6 kuvatakse vea 

kood.  

■ See tabel aitab tuvastada põhjuse ning pakub probleemile lahenduse. Kui probleem on 

lahendatud, võite tolmuimeja uuesti tööle panna. 

 

VIGA 

SÕNUM 

KOOD 

PÕHJUS LAHENDUS 

E2 Voolukatkestus 

 robottolmuimeja 

 laadimise ajal 

 või oli robottolmuimeja lülitist A13 väljalülitatud. 

■ Robottolmuimeja laadimisel oli elektrikatkestus. 

Laadimine jätkub automaatselt kui vool on taastunud. Kui 

mitte, vajutage tolmuimejal või kaugjuhtimispuldil HOME 

nuppu. 

■ Lülitage robottolmuimeja sisse, seades toite lüliti A13 

asendisse I (sees). 
E3 Toitevoolu madal pinge laadimiseks või automaatse 

laadimise ebaõnnestumine. 

Kontrollige, kas toiteadapter D5 on korralikult 

laadimisalusega ühendatud ning toitepistik kontaktis. 

Käivitage laadimine uuesti. Kui tolmuimeja ei hakka laadima, 

võtke ühendust teenindusega. 

E11 Kukkumiskahjustuse hoiatus tolmuimeja vasakul küljel. Kukkumisandur tuvastas ala, kust tolmuimeja võib kukkuda. 

Liigutage tolmuimeja teise kohta. Puhastage kukkumisandur. 

E12 Kukkumiskahjustuse hoiatus tolmuimeja ees. 

E13 Kukkumiskahjustuse hoiatus tolmuimeja paremal küljel. 

E21 Vasak ratas A18 on õhus. Kontrollige, et vastav tolmuimeja ratas oleks kindlalt 

põrandal. Kui tolmuimeja sõidab takistusele või ripub üle 

tühiku, viige see mujale. Kontrollige, kas vastav ratas pöörleb 

vabalt ja vajadusel eemaldage mustus. 

E22 Parem ratas A25 on õhus. 

E23 Esiratas A22 on õhus. 



▪ Kui robottolmuimeja seiskub ja ei ole võimeline uuesti tööle hakkama, proovige lülitada 

toite nuppu A13  välja ja siis uuesti sisse. Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud 

hooldusettevõttesse. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

■ Enne puhastamist lülitage robottolmuimeja välja, seades toite lüliti A13 asendisse 0 (väljas) 

ning lahutage laadimisalus D1 vooluvõrgust. 

■ Ärge kasutage kunagi abrasiivseid puhastustooteid või lahuseid. 

■ Puhastamise ja hoolduse eiramine võib tolmuimeja toimimist negatiivselt mõjutada ja 

vähendada selle jõudlust. 

TOLMUKONTEINER JA FILTRID 

■ Tühjendage tolmukonteiner A29 peale igat kasutamist. Kaane A4 avamiseks ja 

tolmukonteineri A29 eemaldamiseks vajutage nuppu A31. Vabastage tolmukonteineri 

kaane külgmine riiv F1 ja avage kaas F2. Võtke filtrid F3 välja ning koputage mustus 

tolmukonteinerist A29. Hügieenilistel põhjustel soovitame teha seda eluruumidest eemal. 

■ Puhastage tolmukonteiner niiske lapiga. Tugevama määrdumise korral tuleks 

tolmukonteiner A29 pesta voolava vee all. Enne pesemist eemaldage filter F4 raamist. 

Peske tolmukonteiner A29 veega ja kuivatage hoolikalt. Pange filter F4 raami tagasi. 

■ Sulgege kaas F2 korralikult. Klõps näitab, et kaas F2 on suletud. Pange tolmukonteiner A29 

tagasi kohale ja sulgege kaas A4. 

FILTRID 

■ Puhastage filtrid F3 ja F4 korra nädalas. Peale tolmukonteineri A29 tühjendamist 

eemaldage filter F3 ja raam filtriga F4 (HEPA). Võtke filter F4 raamist välja ning koputage 

see koos filtriga F3 eluruumidest eemal tühjaks. Sugevama määrdumise korral võite filtrit 

F3 pesta voolava leige veega. 

■ Peale pesemist laske filtril F3 õhu käes kuivada. Puhastage filter F4 (HEPA) kasutades 

kaasasolevat harja F5. Pange puhastatud filtrid F3 ja F4 tagasi oma kohtadele. Enne filtrite 

E31 Vasaku külje löögiandur tuvastas takistuse.  

E32 Parema külje löögiandur tuvastas takistuse. Tolmuimeja vastaval küljel asuv kaitseraua andur tuvastas 

takistuse. Liigutage takistus või tolmuimeja teise kohta. 

E33 Esiosa löögiandur tuvastas takistuse.  

E41 Vasak ratas A18 on ülekoormatud. Motoriseeritud ratas on ülekoormatud ja mustuse tõttu 

ummistunud. 

E42 Parem ratas A25 on ülekoormatud. Kontrollige, kas vastav ratas pöörleb vabalt ja vajadusel 

eemaldage mustus. 

E43 Vasak pöörlev hari A16 on ülekoormatud. Külgmine motoriseeritud hari on ülekoormatud ja mustuse 

tõttu ummistunud. Puhastage pöörlev hari vastavalt 

käesoleva kasutusjuhendi hoolduse peatükis olevatele 

juhistele. 

E44 Parempoolne pöörlev hari A23 on ülekoormatud. 

E45 Ventilaatori mootor on ülekoormatud. Ventilaatori mootor oli ülekoormatud. Tolmukonteiner A29 

on tõenäoliselt täis ning pöörlev hari A21 mustusest tugevalt 

ummistunud. Puhastage tolmuimeja vastavalt käesoleva 

kasutusjuhendi hoolduse peatükis olevatele juhistele. 

E46 Pöörlev hari A21 on ülekoormatud. Motoriseeritud hari on ülekoormatud ja mustuse tõttu 

ummistunud. Puhastage pöörlev hari vastavalt käesoleva 

kasutusjuhendi hoolduse peatükis olevatele juhistele. 

Lo Aku C1 on peaaegu täiesti tühi. Aku on täiseti tühi ja robottolmuimeja ei ole võimeline ise 

laadimisaluse sõitma. Seade tuleb panna laadima käsitsi. 

11:11 Aku laeb. Informatiivne märguanne - robottolmuimeja on 

laadimisrežiimil. 

FULL Laadimine 

lõpetatud. 

Informatiivne märguanne - robottolmuimeja on laetud. 

CONN Ühendamine Wi-Figa Informatiivne märguanne - robottolmuimeja püüab luua 

ühendust Wi-Fi-ga. 

FAIL Ühendamine Wi-Fi-ga ebaõnnestus. Informatiivne märguanne - ühendus Wi-Fi-ga ebaõnnestus. 

SUCC Ühendus Wi-Fi-ga õnnestus. Informatiivne märguanne - robottolmuimeja on Wi-Fi-ga 

ühendatud. 



F3 ja F4 tagasipanemist veenduge, et need on täiesti kuivad. Hügieenilistel põhjustel 

soovitame filtreid F3 ja F4 iga kolme kuu järel vahetada. 

Märkus: 

Filter F4 on HEPA tüüpi filter, mis tähendab, et see on väga tõhus õhus sisalduvate 

osakeste filter. Selle eesmärk on kinni pidada tolmuosakesed, mida filter F3 kinni ei 

püüa. 

MOPP 

■ Peale igat mopifunktsiooni kasutamist eemaldage antistaatiline tolmulapp E9, peske seda 

käsitsi leiges vees, millele on lisatud pisut pehmet pesuvahendit ning laske mopil õhu käes 

kuivada. Pühkige hoidik E1 kergelt niiske lapiga ja kuivatage. 

KESKMINE PÖÖRLEV HARI 

■ Vajutage keskmise pöörleva harja A21 riivile G1 ja võtke pöörlev hari A21 koos kattega G2 

ja G4. 

■ Kasutage kuiva lappi imemisava A30 ja pöörleva harja A21 korpuse puhastamiseks. 

■ Vajutage ülemise katte G2 riiv G3 alla ning eemaldage ülemine kate G2.Seejärel avage 

klamber G5 ja võtke pöörlev hari kattest G4 välja. Eemaldage kogu tolm ja mustus (tolm, 

juuksed, loomakarvad jms.) pöörleva harja A21 harjalt G6. 

■ Pange pöörlev hari A21 tagasi vastupidises järjekorras kui eemaldamine. 

KÜLGMISED PÖÖRDHARJAD 

■ Eemaldage külgmised pöördharjad A16 ja A23 tõmmates neid ülespoole. Eemaldage 

pöördharjadelt A16 ja A23 ja nende kinnituskohast mustus. Peale puhastamist pange need 

tagasi. Kui need on kulunud, vahetage uute vastu. 

KOGU ROBOTTOLMUIMEJA 

■ Pühkige robottolmuimeja pind regulaarselt pehme, puhta kuiva lapiga. 

■ Vähemalt korra nädalas või sagedamini puhastage eesmine pöördratas A22, 

motoriseeritud rattad A18 ja A25, keskmine pöördhari A21, imemisava A30, külgmised 

pöörlevad harjad A16 ja A23, laadimiskontaktid A15, kaitseriba andurid A2, põhjaandurid 

A14, A17, A19, A24 ja A27 ning laadimisalus D1. 

■ Esmalt eemaldage kogu suurem mustus eesmiselt pöördrattalt A22 ja motoriseeritud 

ratastelt A18 ja A25. Seejärel puhastage nende ümber olev ala kasutades kergelt niisket 

lappi ning kuivatage. Ärge unustage puhastada rataste ümber olevat ala. 

■ Pühkige kaitseraual A2 olevad sensorid, andurid A14, A17, A19 ja A27 robottolmuimeja 

alumisel küljel, laadimisaluse D1 pind ja laadimiskontaktid D4 kuiva, pehme riide või 

puuvillase vatitupsuga. 

SÄILITAMINE 

Kui te ei soovi seadet pikema perioodi vältel kasutada, toimige järgmiselt: 

■ Puhastage robottolmuimeja nagu kirjeldatud pt. „Puhastamine ja hooldus“. 

■ Eemaldage aku C1  robottolmuimejast, nagu kirjeldatud pt. Aku sisestamine ja 

eemaldamine. 

■ Eemaldage patarei kaugjuhtimispuldist B1 vastavalt juhistele peatükis Patareide 

paigaldamine ja vahetamine kaugjuhtimispuldis. 

■ Lahutage laadimisalus D1 kontaktist. 

■ Hoidke robottolmuimejat koos kõikide tarvikutega kuivas, puhtas ja jahedas kohas. 

 



TEHNILISED ANDMED 

 
  

Robottolmuimeja 

Mõõtmed (läbimõõt x kõrgus) ............................................................................................ 335x85 mm 

Kaal ............................................................................................................................................................ 2,5 kg 

Tööaeg ühe laadimisega ..................................................................................................... kuni 120 min 

Tolmukonteineri maht ..................................................................................................................... 500 ml 

Toiteadapter 

Nominaalne pingevahemik ..................................................................................................... 100-240 V 

Nimisagedus  .................................................................................................................................  50/60 Hz 

Väljund ........................................................................................................................................ 5-30 V 2,1 A 

Patarei 

Tüüp  ................................................................................................................................... 2150 mAh Li-Ion 

Väljund  .................................................................................................................................................... 14.4V 

Sisend ......................................................................................................................................................... 0.4 A 

Pinge ..................................................................................................................................................... 600 mA 

Laadimisaeg ...........................................................................................................................................  4-6 h 

Laadimisjaam: 

Nominaalne pingevahemik ..................................................................................................... 100-240 V 

Nimisagedus  .................................................................................................................................. 50/60 Mz 

Väljund  ..................................................................................................................................... 24 V, 600 mA 

Seadme deklareeritud müratase on 65 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.  

TEHNILISTE TERMINITE SELGITUS 

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: 

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava 

isolatsiooniga. 

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis. 

 

KASUTATUD AKUDE HÄVITAMINE 

Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja 

tagada, et sisseehitatud aku oleks eemaldatud. Enne aku C1  eemaldamist kontrollige 

alati, et lüliti A13 oleks seatud asendisse 0 (väljas). Kruvige ära katte kruvid A20 ja 

eemaldage kate A20.. Lahutage ühendus C3 ühendusest C2 ja eemaldage aku C1. 

Sulgege akusahtli A20 kaas. 

See sümbol näitab, et kasutatud akud ei kuulu olmeprahi hulka. Viige kasutatud akud 

vastavasse kogumispunkti. Õige hävitamisega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja 

tervisele. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite kasutatud akusid hävitada, küsige vajadusel 

informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 



JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE 

KOHTA. 

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile. 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE 

* See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või 

elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või 

taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite 

kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote 

vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku 

kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.  Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest 

või kogumiskohtadest  Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha 

karistusi. 

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 

 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni 

korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 


