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Dziękujemy za zakup naszego robota odkurzającego.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem.

Dla bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
Istnieją dwie wersje modelu JET3: z WiFi i bez WiFi.
Jeżeli robot jest w wersji z WiFi, należy zapoznać się z częścią Szybkie wprowadzenie
do korzystania z aplikacji na następnej stronie.
Jeżeli robot nie jest w wersji z WiFi, można pominąć stronę Szybkie wprowadzenie do korzystania z aplikacji.
***Należy się upewnić, że robot, router i telefon znajdują się blisko siebie przed rozpoczęciem połączenia z aplikacją.
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SUGEROWANA ODLEGŁOŚĆ:
MNIEJ NIŻ 4M

ZESKANUJ,
ABY POBRAĆ APLIKACJĘ

SZYBKIE WPROWADZENIE
DO KORZYSTANIA Z APLIK ACJI
Wyłącznie dla wersji modelu JET3 z WiFi

1. Pobieranie aplikacji

• W App Store lub Google Play należy wyszukać frazę „Tuya”,
• pobrać aplikację [Rys. 1];
• otworzyć aplikację "Tuya" na telefonie komórkowym po pobraniu [Rys. 2];
• zarejestrować konto za pomocą poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego [Rys. 3]
(kliknąć na odpowiedni kod weryfikacyjny i ustawić hasło dla swojego identyfikatora Tuya [Rys. 4]);
• zalogować się za pomocą konta i hasła [Rys. 5].

[Rys. 1]

[Rys. 2]

[Rys. 3]

[Rys. 4]

[Rys. 5]

***Ważne*** Przed podłączeniem do sieci WiFi należy włączyć robota, poczekać, aż wszystkie ikony na ekranie LED przestaną
migać, a następnie nacisnąć przycisk
na robocie przez 3 sekundy, aż wyda sygnał dźwiękowy i na ekranie pojawi się CF6,
co oznacza, że robot jest uruchomiony.
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• Aby dodać urządzenie należy nacisnąć + w prawym górnym rogu [Rys. 6];
• Nacisnąć Wszystkie [Rys. 7];
• Wybrać Robot odkurzający [Rys. 8];
• Nacisnąć Potwierdź szybkie miganie kontrolki (Uwaga: ponieważ robot modelu JET3 nie posiada migającej kontrolki na
panelu LED, proszę zignorować informację Potwierdź szybkie miganie kontrolki, wystarczy kliknąć bezpośrednio na ten przycisk).
• Po wpisaniu hasła WiFi [Rys. 10] należy uruchomić połączenie z urządzeniem [Rys. 11];
• Dodanie urządzenia powiodło się [Rys. 12].

[Rys. 6]

[Rys. 7]

[Rys. 8]

[Rys. 9]

Zalecana zmiana nazwy urządzenia, np. na Robot Vacuum JET3 [Rys. 12], [Rys. 13], [Rys. 14];

[Rys. 10]

[Rys. 11]

[Rys. 12]

[Rys. 13]
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2. Obsługa aplikacji
• Można wybrać opcję Auto, Automatyczne ładowanie, Spirala, Umyj podłogę, aby wybrać odpowiednie tryby czyszczenia
[Rys. 15] [Rys. 16];
• Należy wejść w ustawienia i wybrać normalne lub maksymalne ssanie [Rys. 17].

3. Planowanie
• Aby wejść do interfejsu planowania należy wybrać Harmonogram, wybrać odpowiedni czas pracy
[Rys. 18] i dzień (kilkakrotnie poniedziałek-niedziela) [Rys. 19] oraz tryby czyszczenia [Rys. 20].

Cofnij Robot odkurzający JET3

Cofnij Robot odkurzający JET3

Cofnij

Dodawanie urządzenia
się powiodło

Ustawienia

Ssanie

Czasomierz

Robot odkurzający
Głośność

Pauza

Ssanie

Pauza

Aktualny stan

Czas czyszczenia

Prąd

Wyczyść obszar

Aktualny stan

Czas czyszczenia

Prąd

Wyczyść obszar

Maksymalne
Normalne

GOTOWE

[Rys. 14]

Ładowanie
automatyczne

Ustawienia

Ręcznie

[Rys. 15]

Spirala

Czyszczenie
mopem

Rekord

[Rys. 16]

GOTOWE

[Rys. 17]

[Rys. 18]

4. Start/Pauza
• Aby uruchomić/zatrzymać działanie urządzenia, należy nacisnąć przycisk na panelu [Rys. 21]. Lub wcisnąć przycisk ręcznie
[Rys. 22] i za pomocą interfejsu uruchomić/zatrzymać lub zmienić kierunek działania robota odkurzającego [Rys. 23].

5. Mapa pracy i Rejestr
• Aplikacja wyświetli mapę ścieżki roboczej robota odkurzającego [Rys. 24]. Może ona jednak nie być aktualizowana w czasie
rzeczywistym. Można również zobaczyć zapis czasu czyszczenia i obszaru czyszczenia na interfejsie rejestru [Rys. 25].
Cofnij Robot odkurzający JET3

Aktualny stan

Czas czyszczenia

Prąd

Ładowanie
automatyczne

[Rys. 19]
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[Rys. 20]

[Rys. 21]

Cofnij Robot odkurzający JET3

Cofnij Robot odkurzający JET3

Wyczyść obszar

Ustawienia

[Rys. 22]

[Rys. 23]

6. Współdzielenie urządzeń
• Dla jednego urządzenia dostępny jest tylko jeden główny identyfikator. W celu udostępnienia urządzenia innym członkom
rodziny, należy nacisnąć symbol w prawym górnym rogu, wybrać Udostępnij urządzenia [Rys. 26], wpisać prawidłowy
zarejestrowany numer telefonu komórkowego/identyfikator poczty elektronicznej, aby dodać dodatkowych użytkowników
[Rys. 27] [Rys. 28].
Uwaga: dodatkowi użytkownicy muszą zarejestrować identyfikator Tuya przed dodaniem.

[Rys. 24]

[Rys. 25]

[Rys. 26]

[Rys. 27]

[Rys. 28]

7. Reset WiFi
• Aby zmienić połączenie z istniejącego urządzenia WiFi na nowe urządzenie WiFi, należy ponownie podłączyć robota do
nowego urządzenia WiFi po uruchomieniu robota w następujący sposób: włączyć robota, poczekać, aż wszystkie ikony na
ekranie LED przestaną migać, a następnie długo nacisnąć przycisk na robocie przez 3 sekundy, aż wyda sygnał dźwiękowy
i na ekranie pojawi się CF6, robot zostanie uruchomiony.
Dziękujemy za zakup naszego robota i życzymy przyjemnego użytkowania.
Uwagi: Oprogramowanie aplikacji będzie aktualizowane, rzeczywisty interfejs użytkownika aplikacji może się różnić od
informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Nowe funkcje mogą być dodane, a niektóre funkcje wymienione powyżej mogą
zostać usunięte; ponieważ różne kraje mają różne zasady polityki sieciowej, funkcja wyświetlania mapy w czasie
rzeczywistym może być opóźniona lub może nie być dostępna. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez
wcześniejszego powiadomienia.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z poniższymi
instrukcjami bezpieczeństwa i zachować wszelkie środki ostrożności.

UWAGA

OSTRZEŻENIA

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.
Wszelkie odchylenia w użytkowaniu w stosunku do niniejszej instrukcji mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Producent zachowuje prawo do ostatecznych wyjaśnień

Demontaż, naprawa i modyfikacja produktu mogą
być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego
serwisanta. W przeciwnym razie może to spowodować
pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Należy używać wyłącznie załączonej ładowarki
do ładowania robota. Użycie innej ładowarki
może spowodować porażenie prądem,
uszkodzenie produktów lub pożar.

Nie należy dotykać przewodu zasilającego pod
wysokim napięciem, w przypadku wilgotnych rąk.

Należy uważać na ubrania i części ciała (takie jak
głowa, palce itp.), które mogą zaplątać się w szczotki
lub koła.

Nie należy nadmiernie zaginać kabla zasilającego
ani umieszczać na nim produktów o dużej wadze,
ponieważ w przeciwnym razie może to spowodować
uszkodzenie kabla zasilającego, pożar lub
porażenie prądem.

Prosimy nie używać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak papierosy, zapalniczki i inne
materiały łatwopalne (np. benzyna), oraz nie
czyścić urządzenia za pomocą benzyny.

Urządzenie należy wyłączyć podczas transportu lub
długiego przechowywania, w przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia baterii.

Przewód zasilający ładowarki powinien być szczelnie
podłączony, w przeciwnym razie może to spowodować
porażenie prądem, zwarcie, dym lub pożar.

Należy upewnić się, że ładowarka jest mocno podłączona do gniazdka, w przeciwnym razie może to
spowodować zatrzymanie ładowania, a nawet pożar.

Przed pierwszym użyciem lub ponownym użyciem po
długim okresie przechowywania, należy ładować robota
przez co najmniej 12 godzin, aby przedłużyć żywotność
baterii, ponieważ tylko w pełni przechodząc cykl
rozładowania, akumulator może osiągnąć najlepszą
wydajność.

Akumulator naładowany do pełna należy wyjąć i
umieścić w chłodnym miejscu, aby utrzymać
urządzenie w stanie suchym, gdy planowane jest
długotrwałe wstrzymanie użytkowania odkurzacza.
Należy zachować ostrożność przy używaniu odkurzacza
w obecności dzieci, aby uniknąć ich przestraszenia.
Uwaga: Nie wolno zasysać żadnych płynów, takich
jak woda, które mogłyby spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Nie należy siadać ani stać na odkurzaczu, aby zapobiec
uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom ciała.
Nie należy używać odkurzacza w miejscach
komercyjnych. Nadmierne użytkowanie może
spowodować uszkodzenie produktu.
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Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie
delikatne przedmioty (takie jak przedmioty emitujące
światło, tekstylia, butelki itp.), w przeciwnym razie mogą one
spowodować uszkodzenie lub zakłócić działanie maszyny.
Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Robot nie może
pracować prawidłowo na czarnym podłożu, jeśli wykryje
czarne podłoże, cofnie się; Robot nie może pracować
prawidłowo w warunkach silnego nasłonecznienia, jeśli
wykryje podłoże o silnym nasłonecznieniu, cofnie się.
Proszę nie używać odkurzacza na małej powierzchni (np.
krzesła, stoły itp.), aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

CECHY I FUNKCJE

Kontrola za pomocą
aplikacji WiFi
Robota odkurzającego można uruchomić,
zatrzymać, wycofać w dowolnym momencie, w
dowolnym miejscu na świecie, o ile jest tam
dostęp do Internetu.

Inteligentne reagowanie
na komendy głosowe
Inteligentne przypomnienie głosowe w przypadku konieczności ładowania, usterki, pełnego
pojemnika na śmieci i zaplątania kół.

Nawigacja za pomocą mapy 2D
Robot potrafi rozpoznać całe środowisko
naokoło, a następnie zbudować mapę wewnątrz
procesora w sposób umożliwiający czyszczenie
według planu.

Automatyczna regulacja
zgarniacza gumowego
Zgarniacz gumowy automatycznie dostosowuje
swoją wysokość w zależności od rodzaju
podłoża, na którym ukrywają się zanieczyszczenia
i kurz.

Funkcja pamięci

Opatentowany filtr 3D

Robot posiada pamięć wewnętrzną umożliwiającą sprawdzenie, gdzie już czyścił, a gdzie jeszcze nie, co pozwala na jednorazowe sprzątnięcie
ponad 98% powierzchni. Częstotliwość powtarzania ścieżki czyszczenia wynosi około 1%.

Produkt wyposażony jest w unikalny filtr 3D,
który skutecznie zapobiega zablokowaniu portu
ssania, gdy pojemnik na śmieci jest prawie
pełny. Filtr HEPA zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu powietrza. Filtr 3D i filtr HEPA mogą
być bezpośrednio myte wodą. Cała obsługa jest
prosta i wygodna.
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7. Blokada wirtualna z trybem
podwójnym
Blokada wirtualna może uruchomić jedno- lub
dwukierunkowe czujniki podczerwieni, które
utrzymują robota odkurzającego tylko w
pomieszczeniach, które mają być wysprzątane.
Jest dobrze przystosowany do czyszczenia
ograniczonych powierzchni.

8. Wydajny układ ssący
Wydajny układ ssący z łatwością wychwytuje
brud i kurz.

9. Czujnik śmieci
Pojemnik na śmieci należy czyścić ręcznie, gdy
rozlega się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu
LED zostanie podświetlone światło pojemnika.
Oznacza to, że pojemnik na śmieci jest pełny,
a port ssący jest zablokowany.

12

10. Automatyczne czyszczenie
Naciśnięcie przycisku „
” na robocie w trybie
czuwania powoduje automatyczne uruchomienie urządzenia.

11. Automatyczne ładowanie
Przy niskim poziomie mocy nastąpi
automatyczny powrót do bazy ładowania.

OPIS
PRODUKTU

Urządzenie może być używane na niskich/twardych
wykładzinach dywanowych, płytkach z twardego drewna
i ceramicznych w domu jednorodzinnym,
pokoju hotelowym oraz biurze.
Uwaga: Czyszczenie na mokro nie działa w przypadku wykładzin.

FUNKCJE
Wbudowany akumulator litowo-jonowy.
Posiada inteligentne funkcje, w tym aplikację
WiFi, nawigację za pomocą mapy, pamięć,
automatyczne czyszczenie, zamiatanie
kurzu, mop do czyszczenia na mokro,
ustawienie czasomierza, planowanie
czyszczenia, zdalne sterowanie, wykrywanie
zagrożeń, automatyczne ładowanie,
sterylizację UV, itp.
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KORPUS GŁÓWNY I AKCESORIA
Uwaga: Należy odnieść się do produktu końcowego, powyższe ilustracje są tylko poglądowe.

Dodatkowy mop x 1

Pilot zdalnego sterowania x 1
(Zestaw nie zawiera baterii)

Stacja ładowania x 1

Blokada wirtualna x 1

Ładowarka x 1

Podwozie mopa x 1

Dodatkowa szczotka x 2

Korpus główny x 1

Szczotka czyszcząca x 1
(na pojemniku na śmieci)

Dodatkowy filtr HEPA x 1

14

Instrukcja obsługi

OPIS STRUKTURY KORPUSU GŁÓWNEGO

Styk do
ładowania

Przycisk
dotykowy
Odbiornik
podczerwieni
Ekran
LED

Zderzak
przedni

Osłona
powierzchniowa

Otwór
na czujnik

Szczotka
lewa

Szczotka
prawa

Czujnik
brzegowy

Akumulator

Gniazdo
ładowania
DC
Przełącznik
zasilania
Wylot
powietrza

Koło
uniwersalne

Lewe
kółko

Regulowany
wspornik

Mop

Prawe
kółko

Szczotka
walcowa
Lampa UV
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INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PA N E L U L E D

1

2

3

4

5

6

7

Uwaga: Przed użyciem należy usunąć z pomieszczenia
małe przedmioty oraz przeszkody, w szczególności przewód
zasilający, który łatwo może się zaplątać. Robot
automatycznie przerywa czyszczenie i wraca do bazy
ładowania, gdy zabraknie prądu.

Czyszczenie automatyczne
Wystarczy nacisnąć ten przycisk, a robot zaplanuje
czyszczenie automatycznie. Robot automatycznie wróci do
bazy ładowania, gdy zabraknie prądu. Ponowne naciśnięcie
tego przycisku na panelu zatrzyma czyszczenie.

1. Wysoka moc/niski poziom hałasu,
Podczas czyszczenia należy nacisnąć przycisk
aby wyregulować poziom mocy ssania.

,

2. Przycisk podłączenia do WiFi
Aby podłączyć urządzenie do WiFi, należy nacisnąć ten
przycisk. (Instrukcja znajduje się w Szybkim wprowadzeniu
do korzystania z aplikacji.)

Przycisk ładowania/przycisk Home
Automatyczny powrót do bazy ładowania.
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Czasomierz do ustawiania
czasu czyszczenia
Naciśnięcie przycisku „
” na pilocie zdalnego
sterowania spowoduje wyświetlenie ikony panelu „
”.
(Patrz specyfikacja ustawień pilota zdalnego sterowania).

WYŚWIETLACZ CYFROWY
a. Kody błędów, np. E001
b. Wyświetlanie dni tygodnia, godziny/minuty,
np. dla 08:28 rano wyświetla 08:28
c. Podczas ładowania wyświetlacz będzie
wyświetlał następujące informacje
Wyświetlacz miga „1”,
gdy stan naładowania jest mniejszy niż 25%
Wyświetlacz miga „11”,
gdy stan naładowania jest mniejszy niż 50%
Wyświetlacz miga „111”,
gdy stan naładowania jest mniejszy niż 75%
Wyświetlacz miga „1111”,
gdy stan naładowania jest wyższy niż 75%
Wyświetlacz przestanie migać i wyświetli „1111”,
jeżeli stan naładowania jest wyższy niż 90%
Napis „FULL” oznacza pełny stan naładowania.
Dni tygodnia wyświetlane są jako 1 2 3 4 5 6 7

INSTRUKCJA PRZYCISKU
BLOKADY
Jeśli włączy się ikona „
”, oznacza to, że port ssania jest
zablokowany, pojemnik na śmieci jest pełny lub czujnik jest
zakryty przez kurz.
Uwaga: przy opróżnianiu pojemnika na śmieci zaleca się
usuwanie kurzu z portu ssącego i czujnika.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
STACJI Ł ADOWANIA
OPIS STRUKTURY STACJI Ł ADOWANIA

UWAGA WYSOKIE NAPIĘCIE!
Przed użyciem należy wysuszyć ręce.

Otwór czujnika
podczerwieni

Kontrolka

Ujemny biegun
akumulatora

Gniazdo
ładowarki

Dodatni biegun
akumulatora
[Rys. 1]

[Rys. 2]

INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJI Ł ADOWANIA
1. Stację ładującą należy umieścić na płaskiej powierzchni przy ścianie.
2. W odległości 2 metrów z przodu i 1 metra w lewo i prawo od bazy
ładowania nie mogą znajdować się żadne przeszkody ani nierówności.
3. Powierzchnia emitująca promieniowanie podczerwone powinna być
wolna, w przeciwnym razie główny korpus może mieć problemy ze
znalezieniem doku.
4. Należy upewnić się, że przewód zasilający prądu stałego jest
uporządkowany, w przeciwnym razie główny korpus może mieć
problemy ze znalezieniem doku. (Rys. 3)

[Rys. 3]

Po całkowitym naładowaniu maszyny należy ją wyłączyć, jeżeli nie będzie używana. W przypadku zbyt długiego ładowania,
bateria może ulec uszkodzeniu
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZDALNEGO STEROWANIA
Włącznik/Wyłącznik

Tryb ładowania
Czyszczenie automatyczne/
Potwierdzenie ustawień czasowych

Tryb czyszczenia
krawędzi
Wysoka moc/
Niski poziom hałasu

Czyszczenie mopem

Ustawianie
bieżącego czasu

Ustawianie
zaplanowanego czasu

[Rys. 1]

Kierunek

Przód

Tył

Lewo

Prawo
[Rys. 2]

[Rys. 3]
Uwaga:
1. Do pilota należy włożyć 2 baterie AAA (patrz Rys. 2).
2. Pilota należy dokładnie ustawić w jednej linii z czujnikiem podczerwieni i zachować odległość pomiędzy pilotem
a robotem w promieniu 4 metrów, aby uniknąć awarii pracy.

OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. Uwaga

3. Tryby czyszczenia

* Przed rozpoczęciem pracy z robotem należy sprawdzić
obszar czyszczenia zgodnie z poniższymi wskazówkami:
* Przewód zasilający leżący na ziemi może zatrzymać lub
wplątać się w urządzenie, należy go usunąć przed użyciem.
* Czyścić tylko na obrzeżach – wykładzinę lub dywan o krótkim
włosiu.
* Przestrzeń pod meblami o wysokości mniejszej niż 10 cm nad
podłogą może spowodować zablokowanie robota. Należy je
podnieść wyżej.

a. Tryb automatycznego czyszczenia
Krótkie naciśnięcie przycisku „
” na panelu LED lub
przycisku „
” na pilocie zdalnego sterowania spowoduje
automatyczne wyczyszczenie pomieszczenia i dostosowanie
trasy w zależności od warunków panujących na podłodze. Po
czyszczeniu robot automatycznie powróci do stacji ładowania.

2. Szybka obsługa
a. Przygotowanie do ładowania
* Przyłączyć zasilacz sieciowy i stację ładującą
* Umieścić stację ładującą przy ścianie. Nie należy
umieszczać żadnych innych elementów w odległości
2 metrów od przodu, 1 metra od lewej i prawej strony i nie
należy umieszczać robota w pobliżu żadnych mocnych
obiektów odbijających światło, takich jak lustra.
* Podłączyć zasilanie
b. Włączyć główny korpus.
Włączyć zasilanie, „1” oznacza włączony, „0” oznacza
wyłączony.
Po zakończeniu czyszczenia, nie wyłączać urządzenia, ale
utrzymywać je w stanie naładowania, aby następnym razem
dobrze działało.
c. Ładowanie
Umieścić korpus na stacji ładującej i upewnić się, że znajduje
się on na czujniku ładowania. Miganie kontrolki panelu
korpusu oznacza, że urządzenie jest ładowane. Jeżeli
wyświetlacz odczytuje FULL, oznacza to, że ładowanie zostało
zakończone.
Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez
ponad 12 godzin w sposób ciągły.
d. Przerwa w pracy
Aby wstrzymać pracę, należy nacisnąć przycisk czyszczenia
na panelu wyświetlacza lub przycisk czyszczenia
na pilocie zdalnego sterowania.
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b. Czyszczenie za pomocą mopa
Naciśnięcie przycisku "MOP" na pilocie zdalnego sterowania
spowoduje, że robot będzie mopował tylko używając
centralnej szczotki i wentylator przestanie działać.
c. Czyszczenie krawędzi
Aby urządzenie zaczęło czyścić krawędź, należy nacisnąć
przycisk "edge" na pilocie zdalnego sterowania.
d. Automatyczne ładowanie
Naciśnięcie przycisku „
” na pilocie zdalnego sterowania
lub maszynie o niskim poziomie energii spowoduje, że
urządzenie czyszczące powróci do stacji ładowania
automatycznie.

USTAWIANIE BIEŻĄCEGO/
ZAPLANOWANEGO CZASU
ZA POMOCĄ PILOTA
4. Ustawianie bieżącego czasu
a. Ustawienie tygodnia
W trybie czuwania. Nacisnąć przycisk
aby wprowadzić
aktualne ustawienie tygodnia. Nacisnąć
,
aby
przełączyć z poniedziałku na niedzielę. Wcisnąć „OK”, aby
zapisać bieżący tydzień i wprowadzić bieżące ustawienie
godziny/minuty.
b. Ustawienie godziny/minuty
Po ustawieniu tygodnia należy nacisnąć „OK”, aby
kontynuować ustawianie godziny/minuty.
Aby przełączać się między godziną a minutą, należy
nacisnąć przycisk
,
.
Aby zwiększyć czas należy nacisnąć „
” a żeby
zmniejszyć czas „
”.
Aby zapisać bieżące ustawienie godziny i minuty i przejść
w tryb czuwania, należy nacisnąć „OK”.

5. Ustawianie zaplanowanego czasu
a. Ustawienie tygodnia
W trybie czuwania należy nacisnąć przycisk „PLAN”, aby
wprowadzić zaplanowane ustawienia dnia tygodnia.
Nacisnąć „ “, „ “, aby przełączyć z poniedziałku na niedzielę.
Aby wybrać dzień tygodnia, należy nacisnąć przycisk „ ”
i zostanie on podświetlony; aby anulować wybór dnia tygodnia,
należy nacisnąć przycisk „
”, a następna cyfra dnia zacznie
migać. Wcisnąć „OK”, aby zapisać zaplanowane dni tygodnia
i wprowadzić bieżące ustawienie godziny/minuty.
b. Ustawienie godziny/minuty
Po ustawieniu dni tygodnia należy nacisnąć „OK”, aby
kontynuować ustawianie zaplanowanej godziny/minuty.
Aby przełączać się między godziną a minutą, należy nacisnąć
przycisk „ “, „ “.
Aby zwiększyć czas należy nacisnąć „ ” a żeby zmniejszyć
czas „
”.
Aby zapisać bieżące ustawienie godziny i minuty i przejść
w tryb czuwania, należy nacisnąć „OK”.

6. Zaplanowane anulowanie czasu pracy
Aby anulować planowanie, należy najpierw nacisnąć przycisk
„PLAN”, a następnie przycisk „
”.
Ikona „PLAN” „
” na ekranie LED robota gaśnie po
pomyślnym anulowaniu.
Uwagi: Po każdym ustawieniu można nacisnąć przycisk
zasilania „
”, aby wyjść i przejść w tryb czuwania.

INSTRUKCJE BLOK ADY
WIRTUALNEJ
OPIS STRUKTURY BLOKADY WIRTUALNEJ
Boczna lampka
wskaźnikowa

Przednia lampka
wskaźnikowa
2. Bok

1. Przód
Boczny otwór
czujnika podczerwieni

0. Urządzenie
wyłączone

3. Przód/bok
Przełącznik

Przedni otwór
czujnika podczerwieni

[Rys. 1]

[Rys. 2]

[Rys. 3]

Naciśnięcie przycisku
może wyłączyć blokadę
wirtualną, przełączyć jej kierunek promieniowanie do przodu,
na boki lub do przodu/na boki.
Przestawienie przycisku
wyłączenie zasilania.

na pozycję 0 oznacza

Przestawienie przycisku
na pozycję 1 oznacza
włączenie zasilania. Promień blokady wirtualnej w kierunku
przednim oraz w odległości roboczej mieści się w zakresie
4m.
Przestawienie przycisku
na pozycję 2 oznacza
włączenie zasilania. Promień blokady wirtualnej w kierunku
bocznym oraz w odległości roboczej mieści się w zakresie 4m.
Przestawienie przycisku
na pozycję 3 oznacza
włączenie zasilania. Promień blokady wirtualnej w kierunku
przednim i bocznym w 2 kierunkach oraz w odległości
roboczej mieści się w zakresie 4m.
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[Rys. 4]

1. Przed użyciem, należy otworzyć komorę baterii na dole
blokady wirtualnej i prawidłowo włożyć dwie baterie AA
zgodnie z instrukcją.
Uwaga: Niepoprawna instalacja baterii może spowodować
awarie, uszkodzenia i inne wypadki.
2. Czas pracy akumulatora zależy od kierunku emisji,
odległości i czasu użytkowania. W celu zaoszczędzenia
energii akumulatora należy wybrać odpowiedni kierunek
emisji oraz odległość, a po zatrzymaniu się przy użyciu
blokady wirtualnej należy wyłączyć zasilanie.
3. Blokada wirtualna jest zazwyczaj umieszczana na
narożniku schodów, narożniku drzwi lub w dowolnym innym
dostępnym miejscu.

4. Podczas użytkowania należy upewnić się, że blokada
wirtualna i robot odkurzający są umieszczone na tym samym
poziomie podłogi, a przednia część blokady wirtualnej nie
powinna być przykryta w celu uniknięcia wpływu na sygnał.
5. W codziennym użytkowaniu, odległość emisji blokady
wirtualnej zależy od środowiska, ruchu urządzenia
czyszczącego i poziomu naładowania akumulatora.
6. Odległość blokady wirtualnej powinna wynosić co najmniej
50 cm od robota odkurzającego, aby uniknąć zakłóceń.
7. Nie należy skupiać emisji promieniowania podczerwonego
na oczach ludzi.

MONTAŻ/DEMONTAŻ
I CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA ŚMIECI
1. MONTAŻ/DEMONTAŻ POJEMNIKA NA ŚMIECI
01. Aby otworzyć pokrywę panelu LED, należy nacisnąć przycisk
02. Wyjąć kosz na śmieci (Rys. 2).

[Rys. 1]

na panelu.

[Rys. 2]

2. CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA ŚMIECI
01. Otworzyć pokrywę ochronną, wysypać kurz i inne śmieci (Rys. 1.2.3) .
02. Pojemnik na śmieci, filtr 3D i filtr HEPA mogą być myte wodą (Rys. 4).
Uwaga: Po umyciu pojemnika na śmieci, przed zainstalowaniem go należy wysuszyć pojemnik na śmieci, filtr 3D i filtr HEPA.

[Rys. 1]

[Rys. 2]

[Rys. 3]

[Rys. 4]

MONTAŻ/DEMONTAŻ
SZCZOTKI WALCOWEJ
1. DEMONTAŻ
1. Jak pokazano na Rys. 1, należy pociągnąć klips w kształcie
litery „U” po obu stronach wspornika czyszczącego za
pomocą obu palców wskazujących i zdjąć wspornik
czyszczący.

[Rys. 1]

[Rys. 4]

2. Jak pokazano na Rys. 2, należy pociągnąć lewą stronę
szczotki walcowej i wyjąć ją.
3. Wyczyścić szczotkę walcową dostarczoną szczotką
czyszczącą lub wodą (Nie instalować, dopóki szczotka
walcowa nie wyschnie).

[Rys. 2]

4. Jak pokazano na Rys. 4, należy wyjąć lewy stały element
szczotki walcowej i usunąć wszelkie przeszkody wokół niej.
5. Jak pokazano na Rys. 5, po wyjęciu stałego osprzętu
szczotki walcowej, można wyciągnąć szczotkę i wyczyścić ją.
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[Rys. 5]
[Rys. 3]

2. MONTAŻ
1. Umieścić prawą stronę szczotki rolkowej w wałku
napędowym prawidłowo, jak na Rys. 1.
(Wskazówka: Obracając prawą stronę szczotki walcowej
łatwiej będzie wstawić ją do wału napędowego).
2. Po zakończeniu montażu szczotki walcowej, miękką
półokrągłą gumową wycieraczkę należy położyć płasko.
3. Wyrównać klamrę wspornika czyszczącego w dwa rowki
w kształcie litery U i wcisnąć w dół, aby zablokować, jak
pokazano na Rys. 3.
[Rys. 1]

[Rys. 2]

[Rys. 3]

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW/
PROBLEMY ZWYKŁE
Uwaga: Jeśli urządzenie przestanie pracować wydając przy tym dźwięki alarmowe, należy sprawdzić urządzenie
i postępować zgodnie z poniższymi krokami.
BŁĄD
KOD

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

E001

Podniesione lewe kółko

Umieścić na płaskiej powierzchni

E002

Zaplątana szczotka walcowa

Wyciągnąć i wyczyścić

E003

Podniesione prawe kółko

Umieścić na płaskiej powierzchni

E004

Zaplątane/zablokowane lewe kółko

Wyczyścić

E005

Zaplątane/zablokowane prawe kółko

Wyczyścić

E006

Nierówna powierzchnia

Umieścić na płaskiej powierzchni

E007

Zaplątana szczotka boczna

Wyczyścić

E008

Awaria czujnika prędkości

Zainstalować poprawnie płytę kodową

E009

Zablokowany czujnik kolizji

Oczyścić płytę wykrywania kolizji

E010

Długi czas pracy bez kolizji

Sprawdzić, czy przednia część składowa nie jest uszkodzona

E012

Czujnik podłoża jest zablokowany lub uszkodzony

Oczyścić czujnik podłoża

E015

Silnik odkurzacza/silnik kurzu jest zablokowany

Wyczyścić silnik

E016

Przepływ energii elektrycznej wyższy niż 3A

Wyczyścić ruchome akcesoria

E017

Włącznik zasilania jest wyłączony podczas ładowania

Włączyć i rozpocząć ładowanie

Uwaga: Jeśli powyższe problemy nadal występują po podjęciu odpowiednich środków zaradczych opisanych powyżej,
prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażowej.

PA R A M E T RY T E C H N I CZ N E
Napięcie znamionowe 14.8V
Moc 25W
Temperatura pracy -10°C~45°C
Napięcie wejściowe/prąd 24V/1A
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Podczerwień w zdalnym sterowaniu 38 KHZ
Wymiary D35cm x l0cm
Masa 3.3 Kg
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 2000 mAh
Pojemność pojemnika na śmieci 1L

SPECYFIKACJA

AKCESORIA

SPECYFIKACJA
STACJI Ł ADOWANIA
Specyfikacja
długość 194 mm
szerokość 147 mm
wysokość 100 mm
Napięcie wejściowe DC 24V/1A
Zakres temperatury pracy -10°C~45°C
Wilgotność pracy <85 RH

ZBIORNIK NA
WODĘ Z MOPEM

Pozycja
Wymiary

2

Otwór na wodę

3

1

4

SPECYFIKACJA
STACJI Ł ADOWANIA
Pozycja
Wymiar

Specyfikacja
długość 78 mm
szerokość 64 mm
wysokość 115 mm
Temperatura pracy -10°C~45°C
Wilgotność pracy <85 RH
Akumulator
3V (AA)
Tryb uruchamiania Podczerwień
Zasięg nadawania <4 m

SPECYFIKACJA
ZDALNEGO STEROWANIA
Pozycja
Wymiary

Specyfikacja
długość 150 mm
szerokość 38 mm
wysokość 14 mm
Temperatura pracy -10°C~45°C
Wilgotność pracy <85 RH
Akumulator
3V (AAA)
Tryb uruchamiania Podczerwień
Zasięg nadawania <4 m

5
Otwór odpływowy wody
Rzepy trzymające mopa 1, 2, 3. 4, 5

Zbiornik
na wodę

8

6

7

9

Zacisk przegubu korpusu 6, 7, 8, 9

SCHEMAT DZIAŁ ANIA
U C H W Y T U M O PA
Napełnić zbiornik wodą jak w Rys. 1, 2
Nałożyć mop za pomocą rzepów jak w Rys. 3

1

2

3

Dopasować zbiornik na wodę do gniazda
i prawidłowo go docisnąć (Rys. 4 poniżej).

1. Przed nalaniem wody, należy najpierw wyjąć obudowę
zbiornika wody z robota, a następnie wlać wodę do
zbiornika.
2. Podczas montażu podwozia mopa, należy się upewnić,
że na dnie podkładki nie ma wody i odciąć zasilanie.
3. Należy się upewnić, że mop nie ma zbyt dużo wody,
aby uniknąć poślizgu kół.

4

L A M PA U V

Lampa UV załącza się zawsze automatycznie wraz z uruchomieniem
robota odkurzającego, w związku z czym lampa UV nie posiada włącznika
ani wyłącznika ON/OFF.

28

SUBSTANCJE SZKODLIWE
PIERWIASTEK I OBJĘTOŚĆ
SUBSTANCJI SZKODLIW YCH

AKCESORIA
Plastik
Tylna część dolna
Wyświetlacz LED
Koło przednie
Szczotka boczna i walcowa
Koła gumowe
Silnik
Baza ładowania
Blokada wirtualna
Układ ssący
Przełącznik
Pojemnik na śmieci

SZKODLIWE PIERWIASTKI
Pb Hg

Cd Cr6+ PBB PBDEs

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DATA WAŻNOŚCI (ROK)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Uwagi:
Symbol „O” oznacza objętość pierwiastka szkodliwego poniżej ograniczenia standardowego GB/T
26572-2011.
Symbol „Y” oznacza objętość pierwiastka szkodliwego przekraczającą ograniczenie standardowe
GB/T 26572-2011, ale poniżej regulacji ROHS.
Symbol „X” oznacza objętość pierwiastka szkodliwego przekraczającą ograniczenie zawarte w
normie GB/T 26572-2011 oraz rozporządzeniu ROHS (zawiera ono warunek wyłączenia).

KARTA GWARANCYJNA
do umowy sprzedaży nr __________________ z dnia ______________
1. LIDES sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, (zwana dalej „Sprzedającym”), udziela gwarancji
na towar określony w umowie sprzedaży (tj. JET3), na warunkach zawartych w umowie sprzedaży oraz w niniejszej karcie
gwarancyjnej.
2. Sprzedający udzielając gwarancji jakości zapewnia dobrą jakość towaru, który jest wolny od wad fizycznych. Gwarancją objęte są wady
ukryte tkwiące w sprzedanym towarze, wynikające z wadliwego wykonania towaru lub zastosowania wadliwych materiałów. Towar
objęty gwarancją jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym na potrzeby własne użytkownika.
3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistyczny, właściwym dla usunięcia wady objętej
gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, itp.
4. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne oraz chemiczne sprzętu i związane z nimi wady;
b) uszkodzenia powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i inne
zdarzenia losowe;
c) uszkodzenia elementów ze szkła i ceramiki;
d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego lub zasilania z nieprawidłowego
gniazda zasilania;
e) uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji,
samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane;
f) roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez Producenta;
g) uszkodzenia powstałe w wyniku prawidłowego zużycia sprzętu (np. zużycia uszczelek, baterii, żarówek itp.) i inne uszkodzenia
mające nieistotny wpływ na wartość lub działanie urządzenia.
5. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy sprzedaży. Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest posiadanie przez
Użytkownika, wydanej przez Sprzedającego, Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
6. Towar objęty gwarancją jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym na potrzeby własne użytkownika.
7. Urządzenia objęte gwarancją powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Towar można wykorzystywać wyłącznie w sposób
opisany w instrukcji obsługi oraz z zachowaniem reguł i zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi. Lides nie ponosi
odpowiedzialności za stosowanie towaru w sposób niezgodny z instrukcją, a także ogólnymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania
produktów wynikającymi z zasad doświadczenia życiowego.
8. W ramach niniejszej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych towaru albo do dostarczenia rzeczy wolnej od
wad – według uznania Sprzedającego. Naprawa albo wymiana towaru następuje w terminie 1 miesiąca od dnia dostarczenia towaru do
siedziby Sprzedającego. W szczególnych przypadkach – termin ten może zostać przedłużony przez Sprzedającego, o czym Kupujący
zostanie powiadomiony.
9. W razie usunięcia wad towaru wskutek reklamacji okres gwarancji na część naprawioną lub wymienioną nie ulega przedłużeniu.
10. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego wraz z
pisemnym opisem ujawnionej wady, kartą gwarancyjnej oraz kopią umowy sprzedaży. Celem usprawnienia postępowania gwarancyjnego zaleca się, aby Kupujący, wraz z odesłanym towarem, przedstawił lokalizację ujawnionej wady oraz jej opis. Kupujący może
dostarczyć reklamowany towar wyłącznie przesyłką pocztową – Sprzedający nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych osobiście w
swojej siedzibie. Towar powinien zostać dostarczony Sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu albo innym trwałym opakowaniu
należycie zabezpieczającym towar. Ryzyko uszkodzenia towaru w transporcie do i od Sprzedającego ponosi Kupujący.
11. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby Sprzedającego na koszt własny. Zwrot towaru do Kupującego następuje
na koszt Sprzedającego. Zwrot następuje na adres Kupującego zawarty w umowie sprzedaży albo inny adres wskazany na piśmie
przez Kupującego na terytorium Polski. W razie niepodjęcia albo odmowy podjęcia przesyłki przez Kupującego, towar będzie
przechowywany przez Sprzedającego na koszt Kupującego.
12. Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji
zakupionego towaru – zgodnie z rodzajem towaru, jego przeznaczeniem i normalnym korzystaniem. W szczególności gwarancji
nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, chemiczne lub termiczne związane z nieprawidłowym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji towaru, a także uszkodzenia wynikające z samodzielnych
napraw lub przeróbek towaru albo napraw lub przeróbek towaru dokonywanych u osób trzecich.
13. W przypadku zgłoszenia reklamacji i dostarczenia Sprzedającemu towaru sprawnego technicznie i wolnego od wad objętych
niniejszą gwarancją, koszty związane z badaniem towaru i rozpoznaniem reklamacji ponosi Kupujący.
14. Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest uznanie przez Sprzedającego, iż ujawniona wada zakupionego towaru jest istotna, co
oznacza zmniejszenie wartości, bądź użyteczności towaru.
15. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli towar uległ zniszczeniu bądź utracił swoje właściwości wskutek
okoliczności leżących po stronie Kupującego.
16. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia uprawnień z niniejszej gwarancji na osoby trzecie.
17. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
18. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty gwarancyjnej następuje utrata praw przysługujących z gwarancji.

Oznakowanie „CE” stwierdza, że produkt jest zgodny z dyrektywami europejskimi
2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia oraz 2004/108/WE w sprawie EMC
Istnieje możliwość zażądania pełnej kopii Deklaracji zgodności od Dystrybutora:
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy RoHS (2002/95/WE).
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy Eup (2009/1255/WE).
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