CHYTRÝ ROBOT ČIŠTĚNÍ PODLAH

OBSAH BALENÍ
Balení obsahuje:
1x robot na čištění podlah
1x Návod k použití
1x nabíjecí kabel
1x Hadřík na suché čištění
1x Mokrý čisticí hadřík
1x 1 rok záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Verze modelu: JM03
Rozměry: 250 mm x 250 mm x 70 mm

Vstupní výkon: AC100-240V
Výstupní výkon: 3,7 V, 2 400 mAh
Provozní hluk: 55 dB
Výdrž baterie: 4H
Doba nabíjení: 6 hodin

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před prvním použitím robota se doporučuje 6 hodin nabíjet pomocí přiloženého
nabíjecího kabelu.
2. Umístěte inteligentního robota na podlahu, abyste zahájili čištění, a stisknutím
tlačítka „START“ spusťte provoz. Pokud chcete, aby zařízení přestalo fungovat,
stiskněte znovu tlačítko „START“.
3. Během provozu je tlačítko „START“ osvětleno modrým světlem. Při nabíjení
dodaným nabíjecím kabelem bliká tlačítko „START“.
4. Na konci každého čištění se doporučuje připojit spotřebič k napájení.
5. Pomocí dodaného nabíjecího kabelu připojte zařízení k napájecímu zdroji.
6. Pokud zařízení nepoužíváte často, vypněte jej stisknutím vypínače na spodní straně
zařízení.
7. Zařízení je určeno k čištění hladkých povrchů. Nepoužívejte přístroj k čištění koberců.
8. Modrý hadřík je určen k mokrému čištění. Před každým použitím hadřík navlhčete a
před vložením na zařízení jej dobře vyždímejte.
9. Bílý hadřík je určen k chemickému čištění podlahy. Tento hadřík by neměl navlhnout,
protože je určen k čištění prachu, zvířecích chlupů atd, ..
10. Před čištěním nejprve použijte bílý hadřík a po vyčištění položte na stroj vlhký modrý
hadřík a čištění opakujte.
11. Po použití hadřík před dalším použitím očistěte a osušte.

UŽITEČNÉ INFORMACE
1. Cesta pohybu robotického vysavače je zcela náhodná, takže některá místa mohou po
použití zůstat nevyčištěná
2. Spotřebič je třeba pravidelně čistit, protože odpad se hromadí také na kolech a na
spotřebiči.
3. Nepoužívejte zařízení k účelům, k nimž není určeno, protože by to mohlo způsobit
poruchu.
4. Spotřebič není vodotěsný, proto jej neumisťujte do blízkosti vodních zdrojů,…
5. Neskladujte zařízení při vysokých teplotách nebo v blízkosti otevřeného ohně,
protože by to mohlo způsobit poruchu.

6. Neházejte zařízení na zem, nekopejte do něj,… protože by mohlo dojít k poruše.
7. Neskladujte v blízkosti nebo v dosahu dětí.
8. Pokud zaznamenáte neobvyklou funkci zařízení během používání, okamžitě jej
přestaňte používat.
9. K čištění zařízení používejte vlhký hadřík a zařízení důkladně očistěte.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
1.
2.
3.
4.
5.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
Zacházejte se zařízením opatrně.
Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen.
6. Zařízení mohou obsluhovat pouze dospělí a děti od 4 let.

