ROBOT SMARTVACUUM

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Robotski sesalnik s svojo izjemno močjo posesa vse vrste umazanije, od drobnih prašnih delcev do
večjih smeti in kamenčkov. Snemljiva krpa omogoča, da po sesanju tla tudi pobrišete - vse to brez
kakršnega koli truda, saj SmartVaccum opravi vso delo namesto vas!
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen prihodnje
uporabe.

PAKET VSEBUJE
1x robotski sesalnik
1x Navodila za uporabo
1x dodatni filter
1x krtača za čiščenje
1x polnilni kabel
4x vijak
1x izvijač
1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

MODEL: ES330
DIMENZIJE: 310 x 310 x 70 mm
VHODNA MOČ: AC100-240V
IZHODNA MOČ: 3.7V, 2400mAh
HRUP MED DELOVANJEM: 55db
ČAS DELOVANJA: 80 min
ČAS POLNJENJA: 3-5 ur
PODROČJE UPORABE: lesena tla, talne ploščice, marmor itd.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Robotski sesalnik postavite na tla in pritisnite gumb za zagon. Ponovno pritisnite gumb, da
ustavite napravo.
2. Med delovanjem gumb za vklop / izklop zasveti z modro lučko. Ko je baterija skoraj
prazna, modra lučka na gumbu ugasne. Če opazite, da modra luč ne sveti, izklopite napravo
in jo priključite na napajanje.
3. S polnilnim kablom priključite napravo na električno omrežje.
4. Če se naprava ne uporablja pogosto, jo izklopite s pritiskom na gumb vklop / izklop na dnu
naprave.
5. Naprava je namenjena čiščenju gladkih površin. Naprave ne uporabljajte za
čiste preproge.

NAVODILA ZA PRAZNENJE SMETI
1. Po vsaki uporabi izpraznite posodo za odpadke.
2. Nato izpraznite posodo tako, da odstranite zgornji pokrov sesalca in odstranite posodo za
odpadke z njenega mesta. Če se prah nabere na notranji strani sesalnika, ga obrišite z vlažno
krpo in nato obrišite do suhega. Filter lahko obrišete z vlažno krpo ali pa ga po potrebi
sperete z vodo in posušite do suhega.
3. Odprite posodo in jo izpraznite.
4. Zamenjajte posodo in namestite zgornji pokrov naprave.

POLNJENJE BATERIJ
Napravo polnite s priloženim kablom. Čas polnjenja je približno 3-5 ur.

OPOMBE O UPORABI IZDELKA
1. Pot premikanja robota pri čiščenju tal je popolnoma naključna, zato obstaja verjetnost
mest, ki ostanejo neočiščena.
2. Napravo je treba redno čistiti, saj se bodo nabrale tudi smeti na kolesih in na napravi.
3. Odprtina za izpuh ne sme biti ovirana, sicer lahko pride do okvare.
4. Po vsaki uporabi je priporočljivo izprazniti posodo za odpadke.
5. Pri odstranjevanju odpadkov sledite navodilom ločevanja odpadkov.
6. Naprave ne uporabljajte za noben namen, za katerega ni namenjena, saj lahko to povzroči
okvaro.
7. Naprava ni vodoodporna ali odporna na vlago, zato je ne postavljajte v bližino vodnih
virov.
8. Naprave ne shranjujte pri visokih temperaturah, visoki vlažnosti ali v bližini vira plamena,
saj lahko to povzroči okvaro.
9. Ne uporabljajte grobih načinov uporabe, kot so padci, meti in udarci.
10. Napravo hranite izven dosega otrok.
11. Če med uporabo opazite nenavadno delovanje naprave, jo ustavite in ne uporabljajte.
12. Da se izognete nenamernim poškodbam, se izogibajte neprimerni uporabi.
13. Tega izdelka ni mogoče prati. Umazano površino obrišite z vlažno krpo.
14. Ne uporabljajte ga za groba tla ali preproge.

OPOZORILO
1. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih dosledno upoštevajte.
2. Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
3. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
4. Redno preverjajte napake kabla.
5. Zaradi varnosti bi morali ta izdelek upravljati ljudje, ki so fizično in duševno zdravi ter
starejši od 4 let.
6. Ta izdelek ni vodoodporen in ne sme biti izpostavljen tekočini ali plitvi vodi, držite ga
stran od ognja in virov toplote.
7. Ko izdelek deluje, poskrbite za svojo družino in hišne ljubljenčke, da preprečite poškodbe.
8. Izdelek, ko naleti na oviro, spremeni smer in čisti naprej.
9. Izdelek uporablja način napajanja z litijevo baterijo.
10. Če ima izdelek nenormalne pojave, kot so vonj, dim in pregrevanje zvoka, takoj
prenehajte z uporabo.

