
V3 שואב אבק רובוטי

2000

VIOMI
30

(סך הכל שנתיים אחריות)

www.ronlight.co.il/Warranty
*

www.ronlight.co.il

מומלץ להשתמש עם
מים מזוקקים בלבד





מומלץ להשתמש עם
מים מזוקקים בלבד

הנחיות בטיחות

מגבלות על השימוש
• אין לאפשר לאנשים בעלי מוגבלות פיזית, נפשית או תפיסתית (כולל ילדים) 

להשתמש או להפעיל את המוצר אלא אם כן הינם נתונים תחת השגחה או עברו 
הדרכה אודות השימוש הראוי במכשיר על ידי אדם האמון על ביטחונם.

• אין לאפשר לילדים לשחק עם הרובוט.
.(EU) אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה על המכשיר ללא השגחה •

• יש להרחיק את כלי הניקוי והמברשות של המכשיר מהישג ידם של ילדים.
• יש להרחיק שיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלק גוף אחר מפתחי השאיבה 

ומחלקים נעים.
• אין להשתמש במוצר לניקוי חפצים בוערים.

• אין להרים את המכשיר ממכסה המגן של רדאר הלייזר.
• לפני ביצוע כל פעולת ניקיון או תחזוקה, יש לוודא כי 

המכשיר כבוי ומנותק מתחנת הטעינה.
• המכשיר מיועד אך ורק לניקיון הרצפה בסביבת הבית. אין להשתמש בו באזורים 

חיצוניים (כמו מרפסת פתוחה, למשל) או על משטחים אחרים מלבד רצפות (למשל, 
על הספה) או בסביבות מסחריות או תעשייתיות.

• אין להשתמש במכשיר באזורים הממוקמים מעל הקרקע כמו גלריה, מרפסת או על 
חלקו העליון של רהיט, אלא אם כן קיים מעקה מתאים.

•  אין להשתמש במוצר בסביבות בהן הטמפרטורה הנה מעל 40 או מתחת ל-0 או בכל 
מקום בו קיימים נוזלים או חומרים דביקים על הרצפה.

• יש להסיר כבלים מרצפת הבית לפני השימוש על מנת למנוע את גרירתם במהלך 
פעולת הרובוט.

• יש להסיר חפצים שבירים או רפויים (כגון אגרטלים או שקיות ניילון) מהרצפה מאחר 
והרובוט עשוי להיחסם או להתנגש בחפצים אלה ולהסב נזק.

• אין להניח חפצים, ילדים או חיות מחמד על הרובוט כאשר הוא עומד או בעת פעולתו.
• אין להשתמש במכשיר לניקוי שטיחים.

• אין להשתמש במוצר לאיסוף חפצים קשים או חדים כגון חומרי בניין, זכוכית, או 
מסמרים.

• יש לנקות ולבצע פעולות תחזוקה על הרובוט ועל תחנת הטעינה 
אך ורק כאשר הם עומדים וכבויים.

• אין להתיז בשום אופן נוזלים על המוצר (יש לייבש היטב את מכל 
הפסולת לפני הרכבתו מחדש).

• אין להניח את הרובוט כשהוא הפוך מאחר (אין לאפשר לעולם 
לרדאר הלייזר לגעת ברצפה).

• יש להשתמש במוצר זה על פי מדריך השימוש או המדריך המהיר. 
כל אבדן או פציעה שייגרמו עקב שימוש בלתי סביר הינם על 

אחריות המשתמש בלבד. 
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סוללות וטעינה
• להשתמש בכל סוללה, מטען או תחנת טעינה המסופקים על ידי צדדים שלישיים. 

.<<DBS036A-20018O0G יש להשתמש אך ורק ביחידת הטעינה •
• יש לנתק את המכשיר מהמטען לפני הסרת הסוללות.

• החלפת הסוללות במכשיר תיעשה אך ורק על ידי איש מקצוע שהוסמך לכך.
• אין למקם את תחנת הטעינה בקרבה למקור חום, כמו רדיאטור.

• אין לנגב את המכשיר באמצעות מטלית לחה או כל נוזל אחר.
• במידה ואירע נזק לכבל האספקה יש להחליפו דרך היצרן,

סוכנות המכירה או כל איש מקצוע אחר שהוסמך לכך על מנת להבטיח החלפה 
בטוחה.

• השלכת הסוללות תיעשה באופן שיועד להן. במידה והמכשיר יצא מכלל שימוש 
ויש לסלקו, יש לוודא כי הוא מנותק מהמטען וכי הסוללה הוסרה והושלכה באופן 

ידידותי לסביבה.
• בעת הובלת המכשיר, יש לוודא כי הוא כבוי ולאחסנו באריזתו המקורית, ככל 

הניתן.
• במידה ולא נעשה שימוש במכשיר לאורך זמן, יש לטעון אותו במלואו ולאחסנו 
במקום קריר ויבש. יש להטעין מחדש את המכשיר לפחות פעם בחודש על מנת 

למנוע נזקים לסוללה.

רדאר הלייזר המותקן במכשיר זה עומד בתקנת הנ¬ציבות הבינלאומית 
לאלקטרוטכניקה IEC 60825-1:2014 עבור בטיחות השימוש במוצר לייזר בסיווג 1

ואינו מייצר קרינת לייזר המסוכנת לגוף האדם.       

תרשים מעגל חשמלי



מכל הפסולתמברשת ניקוי מברשת ראשיתמגן מברשת ראשית
(למצב ניקוי)

מכל פסולת 2 ב-1 עם מאגר מים מברשת צדדית (•2)תחנת טעינהשנאי טעינה
(למצבי שאיבה ושטיפה)
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הערה: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש 
במדריך זה הינם למטרות המחשה בלבד. תצורת 

המכשיר ואופן פעולתו עשויים להיות שונים בפועל 
עקב עריכת שיפורים במוצר.
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סקירת מוצר
רשימת רכיבי המוצר ואביזריו
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תכולת קופסת האביזרים
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נורית חיווי

רדאר לייזר

מכסה

כפתורי הפעלה

חיישן נגד התנגשות

חיישן אינפרה אדום

עגינה
לחיצה על הכפתור תשלח את 

המכשיר חזרה על תחנת הטעינה

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
על הכפתור ולהחזיקו למשך 3 שניות 

על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.

מצב נורית חיווי

חוזר אל תחנת 
הטעינה / סוללה חלשה 

הבהוב צהוב איטי הבהוב כחולWi-Fi אינו מחובר

טוען אור צהבממתין להגדרת הרשתהבהוב כחול איטי     

הבהוב אדום

כחול

 נדלק/עדכון קושחה
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המכשיר חזרה על תחנת הטעינההמכשיר חזרה על תחנת הטעינההמכשיר חזרה על תחנת הטעינההמכשיר חזרה על תחנת הטעינההמכשיר חזרה על תחנת הטעינההמכשיר חזרה על תחנת הטעינההמכשיר חזרה על תחנת הטעינה

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 

טוען

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או לחיצה על כפתור זה תפעיל או לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

כפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

כפתור הפעלה/מצב ניקויכפתור הפעלה/מצב ניקוי
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 
לחיצה על כפתור זה תפעיל או לחיצה על כפתור זה תפעיל או 

תעצור את פעולת הניקוי. יש ללחוץ 

על מנת להדליק או לכבות את על מנת להדליק או לכבות את על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.כחול

על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.

על מנת להדליק או לכבות את על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.המכשיר.המכשיר.

על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.המכשיר.

על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.המכשיר.

על מנת להדליק או לכבות את על מנת להדליק או לכבות את על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.המכשיר.המכשיר.

על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.המכשיר.

על מנת להדליק או לכבות את על מנת להדליק או לכבות את 
המכשיר.

גלגל שמאליגלגל שמאלי

מגן המברשתמגן המברשתמגן המברשתמגן המברשתמגן המברשתמגן המברשתמגן המברשתמגן המברשת

מארז הסוללות מארז הסוללות 

חיישני קצהחיישני קצה

מצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווימצב נורית חיווי

הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי  הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב צהוב איטי הבהוב כחולהבהוב כחול  אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחובר אינו מחוברWi-FiWi-Fi אינו מחובר

אור צהבאור צהב ממתין להגדרת הרשתממתין להגדרת הרשתממתין להגדרת הרשתממתין להגדרת הרשת הבהוב כחול איטי     הבהוב כחול איטי     הבהוב כחול איטי     הבהוב כחול איטי     הבהוב כחול איטי     הבהוב כחול איטי     

Wi-Fi-דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל- דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל 



התקנה

2. יש להתקין את המברשת הצדדית לפינה השמאלית העליונה של המכשיר 
כמפורט באיור. המברשת הנוספת במארז הינה כרזרבה ואין צורך להתקינה.

3. יש למקם את תחנת הטעינה על משטח ישר הצמוד לקיר.1. יש לחבר את תחנת העגינה לשקע החשמל.

4. בעת השימוש במכשיר לראשונה, יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשך 3
שניות על מנת להפעיל את המכשיר. לאחר שתידלק נורית החיווי, יש להניח 

את המכשיר באופן ידני בתחנת הטעינה על מנת שייטען. כעת ניתן רק ללחוץ 
על הכפתור    כשהמכשיר מנקה הוא יחזור אל תחנה העגינה להיטען באופן 

אוטומטי.
כחול: דלוק/פועל באופן תקין/טעון במלואו/מחובר ל-Wi-Fi   צהוב קבוע: טוען

אדום מהבהב: שגיאה



התקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצויהתקנת האביזרים על פי המצב הרצוי

מצב ניקוי: יש להתקין את מכל הפסולת או מכל הפסולת 2 ב-1 עם מאגר 
המם.

1. יש לפתוח את מכסה מאגר  המים, למלאו ולהחזיר את המכסה.

3. יש לחבר את הסחבה למחזיק הסחבה 
ולהדק בחוזקה את רצועות הסקוץ'.

מצב שאיבה או שטיפה: יש להתקין את מכל הפסולת 2 ב-1 עם מאגר המים, 
את מחזיק הסחבה ואת הסחבה.

2. יש להתקין את מכל הפסולת 2 ב-1 עם מאגר 
המים במכשיר ולוודא כי הוא ננעל במקומו.



4.  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור.

5. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.

אזהרות בטיחות
1. אין לחשוף את תחנת הטעינה לאור שמש ישיר.

2. יש לשמור על מרווח של 0.5 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 1.5 מ' לפחות לפניה.
3. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

4. הרובוט יידלק אוטומטית לאחר חיבור לתחנת הטעינה.
5. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

6. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.
7. יש לעשות שימוש בפונקציית הקיר הווירטואלי או להגדיר אזורים שהינם מחוץ לתחום עבור אזורים המכוסים בשטיח על מנת למנוע 

מהמכשיר להגיע לשטיחים.
8. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.

9. במצב ניקיון, יכול המכשיר לנקות באמצעות מכל הפסולת או מכל הפסולת 2 ב-1 עם מאגר המים, על פי המתקן שנבחר להרכיב עליו.

.  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור.

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.
 מ' לפחות לפניה.

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.
 מ' לפחות לפניה.

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.
 מ' לפחות לפניה.

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.
1.5 מ' לפחות לפניה.

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.
 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.

.  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור..  יש להדק היטב את התפסים ולהתקין את מחזיק הסחבה בתנוחה אופקית בתחתית המכשיר כמפורט באיור.

. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.. לאחר הדלקת המכשיר, הוא יהיה מוכן לשאיבה ולשטיפה.

 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 
. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 
. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 
. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

. אין לחשוף את תחנת הטעינה לאור שמש ישיר.
 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

. אין לחשוף את תחנת הטעינה לאור שמש ישיר.
 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

. אין לחשוף את תחנת הטעינה לאור שמש ישיר.
 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 

. במקרה של סוללה חלשה, ייתכן כי הרובוט לא יצליח להידלק או להיכבות. במקרה כזה, יש לחבר את הרובוט ישירות אל תחנת הטעינה.

. אין לחשוף את תחנת הטעינה לאור שמש ישיר.. אין לחשוף את תחנת הטעינה לאור שמש ישיר.
 מ' בצד השמאלי והימני של תחנת הטעינה ומרווח של 
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. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.
. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.
. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.
. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.
. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.
. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.. בעת החיבור לתחנת הטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

. יש לנתק את מאגר המים ומחזיק הסחבה כאשר המכשיר נטען או כשאינו נמצא בשימוש.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.
מהמכשיר להגיע לשטיחים.מהמכשיר להגיע לשטיחים.

. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.. יש לנקות את מכל הפסולת באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות לכלוך. הדבר עלול לפגום בביצועי הניקיון של המכשיר.



כיבוי והדלקה
כאשר המכשיר מחובר לתחנת העגינה, הוא יידלק אוטומטית ולא ניתן לכבותו.

על מנת להדליק את המכשיר באופן ידני, יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור עד להדלקת נורית החיווי. כאשר המכשיר במצב המתנה ואינו מחובר לתחנת 
הטעינה, יש ללחוץ ולהחזיק על הכפתור על מנת לכבותו.

ניקוי
יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.

טעינה
יש להדליק את המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת לשלוח את המכשיר אל תחנת הטעינה.

לאחר שהמכשיר יסיים את פעולת הניקיון, הוא יחזור אל תחנת הטעינה באופן אוטומטי על מנת להיטען ונורית החיווי תהבהב בצהוב.
במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

האחרונה וימשיך בניקוי.
במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

עצירה
בעת פעילות המכשיר, יש ללחוץ על כל כפתור על מנת לעצור את פעולתו ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת להמשיך בניקיון. לחיצה על הכפתור    

תסיים את משימת הניקיון הנוכחית ותשלח את המכשיר בחזרה אל תחנת הטעינה.
מצב שינה

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 5 דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה.
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

• המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 12 שעות במצב שינה.

מצב תקלה
במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 

התקלות.
במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 5 דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה.

הוספת מים למכשיר במהלך הניקיון
אם נדרשת הוספת מים למכשיר או אם יש צורך לנקות את הסחבה במהלך משימת הניקוי, יש ללחוץ על כל כפתור כדי לעצור את פעולת המכשיר לאחר 

מכן להסיר את מאגר המים. לאחר הוספת המים וניקוי הסחבה, יש להתקין מחדש את מאגר המים והסחבה וללחוץ על הכפתור    כדי להמשיך את פעולת 
הניקוי.
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יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.יש להדליק את המכשיר וללחוץ על הכפתור . המכשיר יתחיל לשאוב או לשטוף באופן אוטומטי, בהתאם לאביזר שהותקן.

לאחר שהמכשיר יסיים את פעולת הניקיון, הוא יחזור אל תחנת הטעינה באופן אוטומטי על מנת להיטען ונורית החיווי תהבהב בצהוב.לאחר שהמכשיר יסיים את פעולת הניקיון, הוא יחזור אל תחנת הטעינה באופן אוטומטי על מנת להיטען ונורית החיווי תהבהב בצהוב.
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במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
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יש להדליק את המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת לשלוח את המכשיר אל תחנת הטעינה.יש להדליק את המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת לשלוח את המכשיר אל תחנת הטעינה.

לאחר שהמכשיר יסיים את פעולת הניקיון, הוא יחזור אל תחנת הטעינה באופן אוטומטי על מנת להיטען ונורית החיווי תהבהב בצהוב.
יש להדליק את המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת לשלוח את המכשיר אל תחנת הטעינה.יש להדליק את המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת לשלוח את המכשיר אל תחנת הטעינה.יש להדליק את המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת לשלוח את המכשיר אל תחנת הטעינה.

לאחר שהמכשיר יסיים את פעולת הניקיון, הוא יחזור אל תחנת הטעינה באופן אוטומטי על מנת להיטען ונורית החיווי תהבהב בצהוב.
במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 
האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 
האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 
האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה 
האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.האחרונה וימשיך בניקוי.האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.
האחרונה וימשיך בניקוי.האחרונה וימשיך בניקוי.

במידה והמכשיר נכבה אוטומטית עקב סוללה חלשה, יש להניחו באופן ידני בתחנת הטעינה ולוודא כי קיים מגע תקין בין מתקן הטעינה והמכשיר.

בעת פעילות המכשיר, יש ללחוץ על כל כפתור על מנת לעצור את פעולתו ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת להמשיך בניקיון. לחיצה על הכפתור    
תסיים את משימת הניקיון הנוכחית ותשלח את המכשיר בחזרה אל תחנת הטעינה.

בעת פעילות המכשיר, יש ללחוץ על כל כפתור על מנת לעצור את פעולתו ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת להמשיך בניקיון. לחיצה על הכפתור    
תסיים את משימת הניקיון הנוכחית ותשלח את המכשיר בחזרה אל תחנת הטעינה.

בעת פעילות המכשיר, יש ללחוץ על כל כפתור על מנת לעצור את פעולתו ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור    על מנת להמשיך בניקיון. לחיצה על הכפתור    
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 דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה.
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המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
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• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר  דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה. דקות של חוסר פעילות. ניתן להעיר אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו או דרך האפליקציה.
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר המכשיר ייכנס אוטומטית למצב שינה לאחר 
• המכשיר לא יעבור למצב שינה בזמן שהוא בתחנת הטעינה.

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 
מצב תקלה

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 
מצב תקלה

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 
מצב תקלה

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 
מצב תקלה

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 
מצב תקלהמצב תקלהמצב תקלה

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 
מצב תקלה

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 
מצב תקלהמצב תקלהמצב תקלה

במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון במידה והמכשיר נתקל בשגיאה במהלך הפעולה, נורית החיווי תהבהב באדום ותישמע התראה קולית. על מנת לטפל בבעיה, יש לעיין בפרק פתרון 

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 5 דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה. דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה. דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה. דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה. דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה. דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה.
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיון

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיון

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך  דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה. דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה. דקות, ייכנס המכשיר למצב שינה.
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיון

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיוןהוספת מים למכשיר במהלך הניקיון

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיון

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיוןהוספת מים למכשיר במהלך הניקיוןהוספת מים למכשיר במהלך הניקיון

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיון

במידה ולא תינקט כל פעולה תוך 
הוספת מים למכשיר במהלך הניקיוןהוספת מים למכשיר במהלך הניקיון
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העדפות ניקיון
קיימים ארבעה מצבי שאיבה באפליקציית Mi Home / Xiaomi Home: שקט, רגיל, בינוני וטורבו. מצב רגיל הוא מצב ברירת המחדל.

מצב "נא לא להפריע"
במצב "נא לא להפריע", המכשיר לא ימשיך בניקוי, יבצע פעולות ניקיון מתוזמנות או ישמיע התראות קוליות. מצב "נא לא להפריע" מופעל כברירת מחדל 

וניתן לבטלו דרך האפליקציה.

המשך ניקיון
למכשיר קיימת פונקציית המשך ניקיון. במידה וסוללת המכשיר תתחיל להיחלש במהלך פעולת הניקוי, המכשיר יחזור אוטומטית לתחנת הטעינה. לאחר 

שהמכשיר ייטען במלואו, הוא יחזור לנקודה האחרונה וימשיך בניקוי. במידה ופעולת הניקיון הופסקה באופן ידני בעת טעינת הכשיר, פעולת הניקיון לא 
תימשך.

אזור מוגדר
ניתן להגדיר באמצעות האפליקציה אזורים בהם ינקה המכשיר על פי העדפותיך.

נקה כאן
ניתן להגדיר באמצעות האפליקציה אזור ספציפי במפה. לאחר מכן, ינוע המכשיר אל האזור המוגדר וינקה רק בתחום 2X2 מטר שהוגדר עבורו.

ניקוי מתוזמן
ניתן לתזמן שעות ניקיון קבועות דרך האפליקציה. המכשיר יתחיל לנקות בשעות שהוגדרו באופן אוטומטי ולאחר סיום הניקיון יחזור אל תחנת הטעינה.

הערה: במידה והתזמון חל בעת הפעלת מצב "נא לא להפריע" ובזמן שהוגדר עבור מצב זה, לא תופעל פעולת הניקיון המתוזמנת.

קירות וירטואליים/אזורים מחוץ לתחום
ניתן להגדיר קירות וירטואליים ואזורים מחוץ לתחום דרך האפליקציה על מנת למנוע מהמכשיר להיכנס לאזורים שאין ברצונך שינקה.

זיכרון מפה
ניתן להשתמש באפליקציה כדי להפעיל את פונקציית זיכרון מפה. פונקציה זו מאפשרת למכשיר לעדכן את המפה באופן אוטומטי לאחר סיום פעילות ניקיון 

וטעינה.
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מכשיר זה פועל באמצעות אפליקציית Mi Home/Xiaomi Home. ניתן לשלוט במכשיר
.Mi Home/Xiaomi Home ולחברו עם מכשירים חכמים אחרים בבית באמצעות אפליקציית

יש לסרוק את קוד ה-QR ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
."Mi Home/Xiaomi Home"" הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר

יש לפתוח את אפליקציית Mi Home/Xiaomi Home, ללחוץ על "•" 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

 ."Xiaomi Home app" בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה
שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.

הערה:
ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.

הגדרת ה-Wi-Fi מחדש
בעת מעבר לנתב חדש או שינוי סיסמת ה-Wi-Fi שלך, יש להגדיר מחדש את חיבור ה-Wi-Fi של המכשיר. על מנת לעשות זאת, יש להדליק את המכשיר 

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 3 שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

.Wi-Fi 2.4 GHz הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות

שחזור הגדרות יצרן
יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 5 שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך 5 שניות עד שיישמע 

הקול "משחזר הגדרות יצרן". לאחר שההגדרות ישוחזרו, כל מידע המשתמש יימחק מהמכשיר ויישמע קול האומר "הגדרות יצרן שוחזרו בהצלחה".

Mi Home/Xiaomi Home
. ניתן לשלוט במכשיר
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 שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן 

 שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות עד שיישמע  שניות עד שיישמע  שניות עד שיישמע  שניות עד שיישמע 
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 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת,  ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

 ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת,  ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת,  ולהוריד ולהתקין את האפליקציה. במידה והאפליקציה כבר מותקנת, 
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

יש לסרוק את קוד ה-יש לסרוק את קוד ה-
הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""הסריקה תפנה אותך אל תפריט ההגדרות. ניתן גם לחפש בחנות האפליקציות אחר ""

, ללחוץ על "•" 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

, ללחוץ על "•" 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

, ללחוץ על "•" 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

Mi Home/Xiaomi Home
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

Mi Home/Xiaomi Home
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

Mi Home/Xiaomi Home
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "

Mi Home/Xiaomi Home
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

Mi Home/Xiaomi Home יש לפתוח את אפליקציית
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "

יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "

יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית יש לפתוח את אפליקציית יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "

יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

יש לפתוח את אפליקציית יש לפתוח את אפליקציית 
בפינה הימנית העליונה ולעקוב אחר ההוראות על מנת להוסיף את המכשיר. 

בכל רחבי אירופה (למעט רוסיה) מכונה האפליקציה "
שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.שם האפליקציה המופיע על מכשירך הוא שם ברירת המחדל.

ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.

 מחדש

ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.

הגדרת ה-

ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.

Wi-FiWi-FiWi-Fiהגדרת ה-Wi-FiWi-Fiהגדרת ה-

ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.

Wi-FiWi-Fi

ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.

Wi-FiWi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.ייתכנו עדכונים בגרסה האפליקציה. לכן, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בגרסת האפליקציה העדכנית.

Wi-Fi-הגדרת הWi-FiWi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

 שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן 

Wi-Fi 2.4 GHz

 שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן 

Wi-Fi 2.4 GHz

 שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן 

Wi-Fi 2.4 GHz

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן  שניות בו זמנית עד שנשמע קול האומר "ממתין להגדרת רשת". לאחר שתוגדר הרשת מחדש בהצלחה, ניתן 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך וללחוץ על ולהחזיק את הכפתורים ו- למשך 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.יהיה לחבר מחדש את המכשיר.יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 
יהיה לחבר מחדש את המכשיר.יהיה לחבר מחדש את המכשיר.

הערה: המכשיר תומך אך ורק ברשתות 

 שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 5 שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך  שניות. יישמע קול האומר "הגדרות יצרן ישוחזרו", יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור שוב למשך 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרןשחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרןשחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרןשחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרןשחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרןשחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרןשחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 
שחזור הגדרות יצרןשחזור הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור למשל 

Mi Home/Xiaomi Home App התחברות עם



מכל הפסולתמכל הפסולת 2 ב-1 עם מאגר המים

1. יש לפתוח את מכסה המכשיר, 
להסיר את מכל הפסולת 2 ב-1 עם 
מאגר המים ולאחר מכן להסיר את 

המסנן כמפורט באיור.

2.יש לרוקן את תכולת המכל. יש 
לנקות את המכל באמצעות 

מברשת הניקוי ולאחר מכן להתקין 
את המסנן כראוי.

3. יש למקם את מכל 
הפסולת 2 ב-1 עם מאגר 

המים אל המכשיר וללחוץ 
עד הישמע קליק ולאחר מכן 

לסגור את מכסה המכשיר.

1. יש לפתוח את מכסה המכשיר, 
להסיר את מכל הפסולת ולפתוח את 

מכסה המכל כמפורט באיור

2. יש לרוקן את תכולת המכל.

3. יש להשתמש במברשת 
הניקוי על מנת לנקות את 

מכל הפסולת.

4. יש להתקין מחדש את 
מיכל הפסולת ולסגור את 

המכסה העליון.

טיפולים ותחזוקה



מברשת צדדית
יש להסיר את המברשת הצדדית מפעם לפעם ולנקותה.
מומלץ להחליף את המברשת כל 3-6 חודשים ליעילות 

ניקיון מרבית.

המסנן
על מנת לנקות את המסנן במכל הפסולת 2 ב-1 עם 

מאגר המים, יש להסירו כמפורט באיור. 
• לאחר שטיפת המסנן במים, יש לוודא כי הוא 

מיובש היטב לפני התקנת המסנן מחדש אל מכל 
הפסולת 2 ב-1 עם מאגר המים.

• על מנת למנוע סתימות במסנן, מומלץ לנקותו 
באמצעות מברשת הניקוי.

• מומלץ להחליף מסנן כל 3-6 חודשים.

מברשת ראשית

1. יש להפוך את המכשיר ולפתוח את התפסים על 
מנת להסיר את מגן המברשת הראשית.

2. יש להסיר את המברשת הראשית ואת מסב 
המברשת הראשית.

3. ניתן להשתמש במברשת הניקוי על מנת לנקות 
את המברשת הראשית.

4. לאחר מכן, יש להתקין את המברשת הראשית 
והמסב ולהחזיר את מגן המברשת על ידי דחיפתו עד 

שיינעל למקומו.

חיישני קצה
יש לנקות את חיישני הקצה מדי 3 חודשים עם מטלית רכה.

הערה: מומלץ להחליף את המברשת הראשית כל 6-12
חודשים על מנת לשמור על יעילות ניקיון מרבית.

הערה: מומלץ להחליף את המברשת הראשית כל 6-12 חודשים על מנת לשמור 
על יעילות ניקיון מרבית.

מגן מברשת ראשית
               תפסים

מברשת ראשית

מסב מברשת ראשית



שאלות נפוצות

גורמים אפשריים

1.יש לוודא כי המכשיר אינו במצב "נא לא 
להפריע" אשר עשוי למנוע ממנו להמשיך 

בפעולת הניקיון.
2.המכשיר לא ימשיך בפעולת ניקיון במידה 

וייטען ידנית או ימוקם בתחנת הטעינה.

הזזת המכשיר למרחק ניכר עשויה לגרום לו 
למפות מחדש את סביבתו. במידה והמכשיר 

רחוק מדי מתחנת הטעינה, ייתכן ולא יוכל לחזור 
בכוחות עצמו. במקרה זה, יהיה עליך להציבו 

בעצמך בתחנת הטעינה.

יש לוודא כי יש די שטח פנוי בסביבת תחנת 
הטעינה וכי המגעים נקיים מאבק ולכלוך.

יש לוודא כי המכשיר מחובר לרשת. במידה 
והוא אינו מחובר, לא יהיה באפשרותו 

להסתנכרן עם האפליקציה ולבצע את הניקיונות 
המתוזמנים.

יש לוודא כי המכשיר מחובר לרשת ונשאר 
בטווח קליטת ה-Wi-Fi בכל עת.

יש לוודא כי תחנת הטעינה והמכשיר נמצאים 
בטווח קליטה תקין של רשת ה-Wi-Fi. יש לעקוב 

אחר ההנחיות במדריך למשתמש ולהגדיר 
מחדש את חיבור ה-Wi-Fi כדי לזווג את המכשיר 

מחדש.

התקלה

המכשיר אינו ממשיך 
פעולת ניקיון 

שהופסקה

המכשיר אינו חוזר 
לתחנת הטעינה לאחר 

שהוזז ממקומו

המכשיר לא נטען

המכשיר לא מבצע 
ניקיונות מתוזמנים

המכשיר ממשיך 
להתנתק מהרשת

לא ניתן לחבר את 
המכשיר באפליקציה  

viomi-vacu-"-ל
"um-v13_ miapXXXX

גורמים אפשריים

1.הסוללה חלשה. יש לטעון את המכשיר 
ולנסות שנית.

2.טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי (מתחת 
.(40°C מעל) 0°) או גבוהה מדיC-ל

הסוללה חלשה. יש לטעון את המכשיר ולנסות 
שנית.

1. קיימים יותר מדי מכשולים סביב תחנת 
הטעינה. יש למקם את התחנה במקום פנוי יותר.

2. המכשיר רחוק מדי מתחנת הטעינה. יש 
לקרבו אל תחנת הטעינה ולנסות שנית.

יש לכבות את המכשיר ולהדליקו שוב.

עצם זר נלכד במברשת הראשית, המברשת 
הצדדים או בגלגל השמאלי/הימני. יש לכבות

את המכשיר ולהסיר פסולת מהאזור.

1. מכל הפסולת מלא. יש לרוקן את המכל.
2. המסנן סתום. יש לנקות אותו.

3. עצם זר נלכד במברשת הראשית. יש לנקות 
אותה.

1. אות ה-Wi-Fi חלש. יש לוודא כי המכשיר 
נמצא באזור בעל קליטה חזקה.

2. חלה תקלה בחיבור ה-Wi-Fi. יש להגדיר 
מחדש את רשת ה-Wi-Fi ולהוריד את הגרסה 
העדכנית ביותר של האפליקציה. לאחר מכן, 

ניתן לנסות להתחבר מחדש.

התקלה

המכשיר אינו נדלק

המכשיר אינו מתחיל 
לנקות

המכשיר אינו חוזר 
לתחנת הטעינה

אירעה שגיאה 
בפעולת המכשיר

המכשיר משמיע 
רעשים משונים

המכשיר אינו מנקה 
ביעילות או משאיר 

לכלוך אחריו

לא ניתן לחבר את 
Wi-Fi-המכשיר ל



פתרון

יש לוודא כי לא מצויים עצמים זרים סביב רדאר 
הלייזר או להזיז את המכשיר 

חלק מהמכשיר עשויה להיות מנותק מהקרקע, 
יש למקמו מחדש

יש לנקות את חיישן הקצה.

ייתכן כי המכשיר קרוב מדי לעצמים זרים. 
במידה ולא נופל כלום מהאזור, יש להזיז את 

המכשיר למיקום חדש ולהפעילו מחדש.

טמפרטורת ההפעלה של המכשיר גבוהה או 
נמוכה מדי. יש להמתין עד שהטמפרטורה 
תחזור לרמות תקינות ולנסות להפעיל שוב

יש לנגב את מגעי הטעינה על תחנת הטעינה 
ועל המכשיר עם מטלית יבשה.

המכשיר נוטה הצידה בעת ההפעלה. יש למקם 
את המכשיר על משטח ישר ולהפעילו מחדש. 

ניתן גם להגדיר מחדש את גובה המכשיר 
באפליקציה ולהפעילו מחדש.

התקלה

שגיאה 1: יש לוודא כי 
רדאר הלייזר אינו חסום.

שגיאה 2: יש לנקות את 
חיישן הגבולות ולהזיז

שגיאה 3: זוהה שדה

שגיאה 4: יש להסיר כל 
עצם זר מהחיישן נגד

שגיאה 5: טמפרטורת 
המכשיר בעת הפעולה 

אינה תקינה 

 שגיאה 6: שגיאה בעת 
טעינה. יש לנסות לנקות 

את מגעי הטעינה.

שגיאה 7: יש למקם את 
המכשיר על משטח ישר 

ולהפעילו מחדש..

פתרון

יש לוודא כי מכל הפסולת והמסנן מותקנים 
כראוי. במידה והשגיאה נמשכת, יש לנסות 

להחליף את המסנן.

ייתכן כי אחד מהגלגלים אינו נוגע בקרקע. יש 
למקם מחדש את המכשיר ולהפעילו מחדש.

ייתכן כי המכשיר לכוד או תקוע. יש לפנות 
מכשולים מדרכו של המכשיר.

יש לוודא כי מאגר המים או מתקן הפסולת 2
ב-1 עם מאגר המים מותקנים כראוי.

יש לוודא כי מחזיק הסחבה והסחבה
מותקנים היטב.

יש למקם את המכשיר בתחנת הטעינה.

יש למקם את המכשיר בתחנת הטעינה 
ולהפעילו מחדש לאחר שייטען במלואו

יש להסיר את הסחבה ומחזיק הסחבה ולאחר 
מכן להפעיל מחדש את המכשיר.

התקלה

שגיאה 8: יש להתקין 
מחדש את מכל הפסולת 

והמסנן.

שגיאה 9: יש לזיז את 
המכשיר למיקום חדש 

ולהפעילו מחדש.

שגיאה 10: יש לפנות 
מכשולים מדרכו של 

המכשיר.

שגיאה 11: יש לוודא כי 
מאגר המים מותקן כראוי.

שגיאה 12: יש לוודא כי 
הסחבה מותקנת כראוי.

שגיאה 13: לא ניתן 
להחזיר את המכשיר 

לתחנת הטעינה.

שגיאה 14: סוללה 
חלשה. יש לטעון מחדש.

שגיאה 15: יש להסיר את 
הסחבה.

פתרון תקלות



V-RVCLM26B
94.5 מ"מ • 350 גר'

 20 V

J.8 A

40W
 4900 mAh J4.52 V

3.6 ק"ג
Wi-Fi IEEE 802.11b/gin

2.4 GHz

V-RVCLM26B

V 20

1.8  A

152 • 74.6 • 99.5 מ"מ

דגם

מתח פלט מדורג

פלט מדורג 

ממדים

DBS036A- 2001800G

100—240 V-, 50/60 Hz, 0.6 A

 20 V 1.8 A

דגם

קלט

פלט

ממדי הדגם
מתח קלט מדורג זרם 

קלט מדורג כוח 

מדורג הספק סוללה 

מתח סוללה

משקל נטו
חיבוריות אלחוטית



תעדות אחריות

support@ronlight.co.il 513147751
.
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