Mamibot
EXVAC680S
VSLAM VERSION
ROBOT SÜPÜRGE

Kullanma Kılavuzu

Hoşgeldiniz
Mamibot’a Hoşgeldiniz

Üst düzey bir Vslam navigasyon robotu olan
EXVAC680S akıllı temizlik robotunu satın aldığınız için
teşekkür ederiz.
Ürünümüzün size daha akıllı ve daha rahat bir yaşam
tarzı getireceğini umuyoruz.
Burada belirtilmeyen herhangi bir sorunla
karşılaşırsanız, lütfen bizimle ile iletişime geçin.
Daha fazla ayrıntı için lütfen resmi web sitemizi ziyaret
edin: http://www.mamibot.com

Mamibot

Yukarıdaki görsel yalnızca açıklama amaçlıdır; gerçek ürün farklı olabilir.
Şirketimiz önceden haber vermeksizin ürünleri güncelleme hakkını saklı tutar.
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Wi-Fi Kurulum Talimatları
Wi-Fi Kurulum Talimatları

Uygulamanın İndirilmesi
İndirmek için QR kodunu (Şek 1) tarayın ve "Webpack"
APP'yi kurun veya indirmek için "Webpack"i aratın.

Şekil 1

Oturum açın / Weback Kimliğini
Kaydedin
Weback kimliğiniz varsa, oturum açın ve CİHAZ
EKLE (Şek 4) başlayın; yeni kullanıcısıysanız,
weback kimliği kaydetme bölümünden başlayın.
Kayıt için cep telefonu numarası veya e-posta hesabı
kullanabilirsiniz (Şek 2, Şek 3).

Şekil 2

Şekil 3

Cihaz Ekle
EXVAC 680S'nin altından EXVAC
680S'nin QR kodunu veya Şekil 6'daki
QR kodunu tarayın.

exvac-680s

Şekil 4

Şekil 5

Şekil 6

Ürünleri mükemmelleştirmek için APP'yi ve yazılımı güncelleme hakkına sahibiz. Son arayüz gerçek ürünlere tabidir, teşekkürle r.

Wi-Fi Kurulum Talimatları
Wi-Fi Kurulum Talimatları

Cihazı Etkinleştirin
Cihazınız APP'e başarıyla bağlanana
kadar APP'in talimatlarını adım adım
izleyin (Şekil 9).
Dikkat:
Cihaz sadece 2.4G ağını destekliyor
5G ağı henüz mevcut değil.

Şekil 7

Şekil 8

Şekil 9
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EXVAC680S'i APP
aracılığıyla çalıştırın
Uygulamanın arayüze girişini
gördüğünüzde, EXVAC680S'nizi
kontrol etmek için APP'i
kullanmaya başlayabilirsiniz.
APP'in ana arayüzüne girmek
için cihaza dokunun (Şek 11), bu
arayüzden farklı temizleme
modları seçebilirsiniz, ayrıca
temizliği kontrol edebilirsiniz.
işlem durumu. Çok işlevli panele
(Şek 12) girmek için “daha fazla”
tuşuna (Şek 11) dokunun.

Şekil 10
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Şekil 11

Şekil 12

EXVAC680S’i Ayarlama
"Ayar" arayüzüne girmek için Şek 14,15'teki Aygıt
simgesine basın (Şek 13): robotu yeniden
adlandırın, bölmeyi ayarlayın, robotunuzu
paylaşın, güncellemeleri kontrol edin veya üçüncü
tarafa toplayın.

Şekil 13

Şekil 14

Şekil 15.

Cihaz Simgesi

Ürünleri mükemmelleştirmek için APP'yi ve yazılımı güncelleme hakkına sahibiz. Son arayüz gerçek ürünlere tabidir, teşekkürle r.

Güvenlik Uyarıları

Lütfen ilk kullanımdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. İhtiyaç
duyduğunuz an bu kılavuza başvurmak için, onu güvenli bir yerde
saklamanızı tavsiye ederiz.
Ve lütfen bunu cihazın gelecekteki sahibine verin.

1. Robot süpürgesini yetkisiz bir şekilde çırpmayın, onarmayın veya yeniden donatmayın.
Bu, elektrikli süpürgeye zarar verebilir veya tehlikeli olabilir.
2. Ürünü yangın veya patlama riski olan bir ortamda kullanmayın.
3. Robot süpürge ile yalnızca orijinal güç adaptörü kullanılabilir. Aksi takdirde, elektrikli
süpürge hasar görebilir veya alev alabilir.
4. Robot süpürgenin üzerine çıkmayın veya oturmayın. Bu, elektrikli süpürgeye zarar verebilir
veya takılıp düşebilir.
5. Fişin metal kısmında toz olduğunda kuru bir bezle silin.
6. Güç adaptörü 100 - 240 V'luk bir AC voltajı uygular. Prizi doğru bir şekilde prize takın ve
çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
7. Ana gövdeyi veya elektronik aksesuarları yıkamayın veya ıslatmayın. Aksi takdirde,
elektrikli süpürge kısa devre nedeniyle hasar görebilir.
8. Robot süpürgeye zarar vermeyin, yüklemeyin, ısıtmayın, sürüklemeyin veya bükmeyin.
9. Temizlik sırasında, yaralanmalardan kaçınmak için evdeki küçük çocukların ve yaşlıların
güvenliğine dikkat edin (küçük çocuklara özellikle dikkat edin).
10. Bu ürün evde kullanım içindir. Açık havada kullanmayın.
11. Metalik ve iletken malzemelerin pil ile temas etmesini önleyin. Temas halinde kısa devre
meydana gelebilir.

Dikkat
1. Elektrikli süpürgeye ıslak ellerle dokunmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına neden
olabilir.
2. Süpürgeyi, masa, sandalye, bir odadaki yükseltilmiş platformlar vb. gibi kolayca
düşebileceği yerlere yerleştirmeyin.
3. Ürün sophistikedir ve güneş ışığına maruz kalmaktan korunmalıdır.

Güvenlik Uyarıları
4. Robot süpürgeyi banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayın.
5. Robot süpürgeyi sigara izmaritlerinin, çakmakların veya diğer açık alevlerin
yakınına koymayın.
06. Şarj işlemini tamamladıktan sonra robot süpürgeyi temizleyin.
7. Uzun bir süre kullanmayacaksanız yan tarafındaki güç düğmesini kapatın.
8. Robotun hasar görmesini önlemek için, Robot süpürgeyi kullanmadan önce güç
adaptörünün prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
9. Robot süpürgeyi kullanmadan önce, yerdeki tüm kırılgan nesneleri, örneğin cam
nesneler, lambalar ve yan fırçaya ve emme hatlarına dolanabilecek kablo ve perde
gibi nesneleri çıkarın.
10. Robot süpürgeyi tekrar kullanmadan önce toz haznesini boşaltın.
11. İnşaat kalıntılarını temizlemek için Robot süpürgeyi kullanmayın.
12. Ürünün sıcaklığı 0 ile 40 ºC arasında değişmektedir. Yüksek sıcaklıkta
kullanmayın.
13. Robot süpürgeyi atmadan önce pili robottan çıkarın. Pili çıkarırken, Robot
süpürgenin herhangi bir güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun. Çevreyi
korumak için pili güvenli bir şekilde geri dönüştürün.

Tehlike
1. Sızıntı, ısınma veya patlamayı önlemek için her zaman özel bir pil adaptörü
kullanın
2. Pili kısa devre yaptırmayın veya çıkarmayın. Bunu yapmak sızıntıya, ısınmaya
veya patlamaya neden olabilir.
3. Zincir, saç tokası veya diğer metal nesnelerle taşımayın veya sabitlemeyin.
Bunu yapmak kısa devreye ve sızıntıya, aşırı ısınmaya veya patlamaya neden
olabilir.
4. Pili yakmayın veya ısıtmayın. Bunu yapmak sızıntıya, ısınmaya veya patlamaya
neden olabilir.

Güvenlik Uyarıları
Dikkat
1. Şarj sırasında anormal aşırı ısınma fark edilirse, sızıntıyı, ısınmayı veya patlamayı
önlemek için pili kullanmayı derhal bırakın.
2. Uzun süre kullanmayacaksanız pilin ömrünü uzatmak için çıkarın ve serin, kuru
bir yerde saklayın. Bu, sızıntıları, ısınmaları veya patlamaları önleyecektir.
3. Suyla ıslatmayın ve sıvılarla temasından kaçının. Aksi takdirde sızıntıya, ısınmaya
veya patlamaya neden olabilir.
4. Sızıntı, ısınma ve patlamayı önlemek için herhangi bir anormallik (renk değişimi
veya deformasyon gibi) meydana gelirse hemen kullanmayı bıraktığınızdan emin
olun.
5. Pil elektrodunu geri dönüşüm veya imha için bantlayın.

⚠ Uyarı
1. Deri veya giysiler pil elektroliti ile temas ederse, cilt iltihaplarını vb. Önlemek
için hemen temiz suyla yıkayın.
2. Şarj edilebilir pili başka cihazlarda kullanmayın. Bu pil yalnızca Wisor elektrikli
süpürge için uygundur.
3. Pilin dış muhafazasının deforme olduğunu ve genişlediğini fark ederseniz veya
bir elektrolit sızıntısı tespit ederseniz, tehlikeyi önlemek için şarj etmeyin veya
kullanmaya devam etmeyin.
4. Pili fırlatmayın veya kuvvetle vurmayın. Bunu yapmak sızıntılara, ısınmaya
veya patlamalara neden olabilir.
5. Pili sökmeyin. Bunu yapmak pilin patlamasına ve elektrolit sızıntısına neden
olabilir ve bu da yangınlara, patlamalara ve diğer tehlikelere yol açabilir.
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Güvenlik Uyarıları
06.Bataryanın Değiştirilmesi:

Pil kapağındaki iki vidayı bir tornavidayla çıkarın.
Pil kapağını çıkarın.
Pili çıkarmak için pili çıkarın ve elektrik kablolarını çıkarın.

Ek olarak, sales@mamibot.com adresine e-posta göndererek
talimatlarımızı alabilir veya yardım alabilirsiniz.

6

Cihazın Bölümleri
3.1 Cihaz Parçaları

Mamibot

Ana Gövde

Şarj İStasyonu

2*AAA Pil
（Hariç）

Uzaktan Kumanda

Güç Adaptörü

Temizleme Fırçası

Su Haznesi

Yan Fırçalar

HEPA Filtre

Temizleme Bezi
Bazı modeller için sağlanan aksesuarlar biraz farklı olsa da, gerçek ürüne tabidirler.

Cihazın Bölümleri

Mamibot

Ana Gövde
1.Tampon

2.Wi-Fi Gösterge

3.Kontrol Düğmesi

4.Kamera

Ana Gövde
1. Tekerlek

5.Yan Tekerlekler

2. Şarj direği

6. Rulo fırça

3.Yan Fırçalar

4. Pil kapağı

7.Toz Haznesi

Cihazın Bölümleri

Ana Gövde
1. DC güç girişi

2.Güç düğmesi

3. Toz hazne açma düğmesi

Toz Haznesi
1. Ön filtre

2.HEPA filtre

4.Toz haznesi

5.Toz Hazne kapağı

3.Sünger filtre

Cihazın Bölümleri

Su Haznesi
1. sızdırmazlık kapağı

2.Su Haznesi

3.Bez

Şarj Ünitesi
1. Şarj göstergesi

2.DC güç girişi
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3. Şarj terminali

Cihazın Bölümleri
3.2 Teknik Özellikler

Ölçüler
Cihazın Çapı
Cihazın Yüksekliği
Cihazın Net Ağırlığı

330
81
3.0

Değerler
Batarya

14.8
2600mAh

Kapasite
Toz Haznesi
Su Haznesi

600 ml
370 ml

Parametreler
Şarj Türü

Manuel / Otomatik

Çalışma Süresi

130 dk

Şarj Süresi

180

dk

Ürünün depolanması için ortam sıcaklığı aralığı 0-40 santigrat derecedir.
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Cihazın Bölümleri
3.3 Ürün Özellikleri

Çoklu akıllı temizleme modları
Uzaktan kumanda ve Uygulama ile değiştirilebilen, temizleme verimliliğini büyük
ölçüde artıran ve %30 güç tasarrufu sağlayan 4 temizleme modu, farklı
ihtiyaçlara uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Mamibot

Sesli Uyarı
Çalıştırması kolaydır, temizlemeye başlamak için Kontrol
Düğmesine basın. Sesli İstemi izleyin.

Toz haznesi su altında yıkanabilir
Toz kutusu ve ön filtre, çok fazla işçilik gerektirmeden doğrudan su ile yık anabilir, bu da
toz uçuşunun neden olduğu ikincil kirliliği önleyebilir!
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Kullanma Talimatları

4.1 Dikkat

Lütfen robotun sıkışmadan iyice temizleyebilmesi için tüm mobilyaların
uygun şekilde organize edildiğinden emin olun.

Lütfen robotun merdivenlerde veya benzer alanlarda sorunsuz ve güvenli
bir şekilde çalışabilmesi için sanal duvarların yerleştirildiğinden emin
olun.

Kullanma Talimatları

Görülme oranını azalttığından eşikler ve koridorlar gibi dar yerlerde
DURMAYIN.
Makinenin tırmanmasını ve sıkışmasını önlemek için 1,8 cm'den az kalınlığa
sahip nesnenin temizleme alanına yerleştirilmemesine dikkat ediniz.

Robotun sıkışmasını önlemek için lütfen yerdeki tel veya kablo, oyuncak, ayakkabı
gibi gereksiz nesneleri kaldırın.
Halı üzerinde paspaslama işlevini KULLANMAYIN. Lütfen temizlemeden önce
halıyı önceden sarın.

Kullanma Talimatları
4.2 Uzaktan Kumanda

On/Off

Ekran

Akıllı Temizlik

OK

Otomatik Şarj

Yön
Saat Ayarı

Emş Ayarı

Tek Oda Temizliği

Paspas Modu
Zamanlayıcı

Kenar/Köşe Temizliği

Bazı modeller için sağlanan uzaktan kumanda biraz farklı olsa da, gerçek sürüme tabidirler.

Robot, şarj ünitesinin ve sanal koruma duvarının yakınındayken, uzaktan kumanda
tarafından verilen talimatları ayırt edemeyebilir. Uzaktan kumandayı uzun süre
kullanmayacaksanız, lütfen pilini çıkarın.

Kullanma Talimatları
Akıllı Temizlik Düğmesi
Herhangi bir temizlik modunda, Akıllı Temizleme moduna girmek için bu düğmeye basın.
Otomatik ŞArj
Otomatik Şarj moduna girmek için bu düğmeye basın ve ekran uzaktan kumandada görüntülenir.
İleri /+
Bekleme modelinde, ilerlemeye devam etmek için bu düğmeye basın ve bekleme moduna
dönmek için bırakın.
Saat ayarı modelinde ve program ayar modelinde, sayıyı artırmak için bu düğmeye basın.
Geri /Dik modelde, 180 derece döndürmek için bu düğmeye basın.
Saat ayarı modelinde ve program ayar modelinde, sayıyı azaltmak için bu düğmeye basın.
Sol ok
Bekleme modunda, sola çevirmeye devam etmek için bu düğmeye basın ve bekleme moduna
dönmek için bırakın. Saat ve program ayar modelinde, dakikadan saate geçmek için bu
düğmeye basın.
Sağ ok
Bekleme modunda, sağa dönmeye devam etmek için bu düğmeye basın ve bekleme moduna
dönmek için bırakın. Saat ve program ayarlama modelinde, saatten dakikaya geçmek için bu
düğmeye basın.
Doğrulama /OK düğmesi
Çalışma sırasında, robotu durdurmak için bu düğmeye basın ve hala duraklamada
çalışıyor. Saat ve program ayarlama modelinde, bu düğme tüm ayarları kaydedebilir.
Emiş Gücü Ayarı Düğmesi
Herhangi bir temizlik modunda, emiş gücünü ayarlamak için bu düğmeye basın. Seçeneğiniz için
Normal emiş ve Turbo Emiş vardır.
Saat Ayarı Düğmesi
Saat Ayarı moduna girmek için bu düğmeye basın ve çıkmak için Onayla düğmesine basın.
Zamanlayıcı Düğmesi
Bekleme modunda, Program Ayarı moduna girmek için
bu düğmeye basın ve ekranda simgesi
yanıp söner. Program Ayarı modunda, verileri kaydetmek ve Zamanlama Ayarından çıkmak için
bu düğmeye basın, ekranda
simge görüntülenir. Program ayarlama modunda, Program
işlevini iptal etmek için 3S için
bu düğmeye basın ve ekrandaki simge kaybolacaktır.
Kenar / Köşe Temizliği Düğmesi
Kenar Temizleme moduna girmek için bu düğmeye basın.
Ayarlanmış saati göster

Saati gösterir

Tek Oda Temizlik Düğmesi
Tek Kişilik Oda Temizleme Moduna girmek için bu düğmeye basın.
Paspaslama Modu Düğmesi
Paspaslama Modeline (su hazneli) girmek için bu düğmeye basın.

Kullanma Talimatları
4.3 Kullanma Talimatları
Şarj Ünitesinin Yerleştirilmesi

Şarj tabanını duvara yerleştirin. Sola / sağa yaklaşık 1 m ve öne yaklaşık 2
m yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve bu mesafeye ayna veya
diğer yansıtıcı nesneler yerleştirmeyin.

Kontrol düğmesini beyaz yapan robotu açın ve Seçili moda girin. Robot 10
dakika içinde etkinleştirilmezse, robot Uyku moduna girer.

17

Kullanma Talimatları
Şarj Modu

Lütfen makineyi şarj etmeden önce güç anahtarını açık tutun.

Şarj modu A:

Mamibot

Şarj pimini robotun DC güç jakına sabitleyin ve güç kaynağını takın.

Lütfen makineyi şarj etmeden önce güç anahtarını açık tutun.

Şarj modu B:
Herhangi bir modelde, Robotu şarj tabanına otomatik olarak kenetlemek için
uzaktan kumandadaki Otomatik şarj düğmesine basın veya Uygulamadaki
Yeniden Şarj Et simgesine basın.

Kullanma Talimatları

Mamibot

Otomatik Şarj

Temizleme tamamlandığında veya pil çok azaldığında, robot kendini şarj etmek
için otomatik olarak şarj tabanını bulmaya başlayacaktır.
Lütfen şarj tabanını enerjilendirin, aksi takdirde makine şarj tabanını
bulamayacaktır.

Şarj Etme Talimatları
01. Pil satış sonrası servis merkezi tarafından onarılmalı ve
değiştirilmelidir.
02. İlk işlem için lütfen robotun gücünün bitmesine izin verin.
03. Robot şarj edildiğinde, Kontrol düğmesi dairesel bir şekilde beyaz bir
lamba yakıp söner.
04. Robot uzun süre çalışmayacaksa, lütfen düğmesinde kapatın.
05. Lütfen pil bittikten sonra robotu mümkün olan en kısa sürede şarj edin.
06. Ürün yalnızca fabrika tarafından sağlanan güç adaptörünü ve şarj
cihazını kullanabilir.
07. Lütfen robotu ilk çalıştırma için 12 saat şarj edin. Şarj bittiğinde, Kontrol
düğmesinin ışığı söner.

Kullanma Talimatları
Çalıştırma Modu

Mamibot

Başlatma
01. Robotun yan tarafındaki güç anahtarının açık olduğundan emin olun.
02. Robotu başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki Kontrol düğmesine

veya Temizleme moduna basın.

Durdurma
Duraklatma işlevi, robotu çalışma modundan seçilen moda geçirmektir
ve robot aşağıdaki işlemlerle duraklatılabilir:
01. Robotu duraklatmak için robot üzerindeki Kontrol düğmesine basın.
03. Robotu duraklatmak için güç açma / kapama düğmesine veya uzaktan
kumanda üzerindeki Onayla düğmesine basın.
Bilgi: Makine duraklatıldıktan sonra, Onay düğmesine basıldığında makine
yeniden çalıştırılabilir.

Uyku
Uyku modu, robotun durdurulduğu ve gösterge ışığının kapalı olduğu
anlamına gelir. Robot 10 dakika içinde aktif olmazsa, robot otomatik olarak
Uyku moduna girecektir.
Not: Robot uzun süre hizmet dışı kalırsa, lütfen güç anahtarını kapatın.

Kullanma Talimatları
Su Haznesinin Dolumu

Şarj ederken tehlikeyi önlemek için lütfen su tankını çıkarın.
Lütfen suyun safsızlıktan temiz olduğundan emin olun, böylece su sorunsuz bir şekilde
sızabilir.

Su nasıl eklenir?
Depo sızdırmazlık kapağını açın, yeterli suyla doldurun ve su deposuna
yavaşça su doldurun.

Şarj ederken tehlikeyi önlemek için lütfen su tankını çıkarın.

Mikrofiber paspas nasıl takılır?
Tankın sızdırmazlık kapağını kapatın, ardından mikrofiber paspası su
tankının altındaki cırt cırtına sabitleyin.

Kullanma Talimatları

Şarj ederken tehlikeyi önlemek için lütfen su tankını çıkarın.

Su haznesi nasıl kurulur?
Toz kutusunun üzerindeki serbest bırakma düğmesine basarak çıkarın ve
ardından su tankını takın.

Zaman Ayarlı Temizlik

Mamibot

Uzaktan kumanda üzerindeki Saat Ayarı düğmesine ve ardından Onayla
düğmesine basarak robotunuzda geçerli yerel saati ayarlayabilirsiniz.

Kullanma Talimatları

Güç anahtarı kapatıldıktan sonra, tüm Program iptal edilecektir.
Program ayarı başarılı olduktan sonra, robot her gün planlanan saatte çalışmaya
başlayacaktır.

Robot için programlanan temizlik zamanını ayarlamak için "Program
Ayarı" düğmesine basın. (Örneğin, robota 06: 30'u ayarladığınızda, robot
her gün bekleme modunda 06: 30'da temizlemeye başlayacaktır.)

Mamibot

Program Ayarı modunda, tüm işlemlerinizi onaylamak için sesli uyarıları izleyin.

1. Program Ayarı moduna girmek ve programı uzaktan kumanda veya APP

üzerinde ayarlamak için Program Ayarı düğmesine basın.
2. Programı iptal etmeniz gerekirse, Program Ayarı düğmesine 3 saniye
süreyle basmanız yeterlidir.

Kullanma Talimatları
Temizleme Modları

Mami
bot

Mami
bot

Akıllı Temizlik
Robot, oda ortamına göre akıllı
plan temizliğini Zigzag'da
gerçekleştirecektir.

Köşe/Kenar Temizliği
Robot odanın en uzun kenarı
boyunca temizlik yapacaktır.

Mami
bot

Bölgesel Temizlik

Tek Oda Temizliği

Robot konsantre temizliği özel kirli bir
alanda gerçekleştirecektir.
(Yalnızca APP kontrollü)

Robot, Akıllı Temizleme
modu olarak çalışacaktır.
Varsayılan emiş Turbo'dur.

Konumlandırma
Düğmeye basıldığında robottan sesli uyarı gelecektir, robotu kolayca
bulmanıza yardımcı olabilir.
1. Düğme açılmalıdır.
2. Yalnızca APP'de kullanılabilir.
3. WIFI ve güç düzgün çalışıyor olmalıdır.

Silme Modu
Robot, oda ortamına göre Zigzag silme modunu gerçekleştirecektir.
Tek kişilik bir odadaysa lütfen kapıyı kapatın, robot başlangıç noktasına
geri dönecek ve temizlenecek tüm alanları kapsayacaktır.
Robot düşünürken robotun çalışma sırasında kısa bir duraklama ile
çalışması normaldir.
Ürünleri mükemmelleştirmek için APP arayüzünü ve uzaktan kumandayı yükseltme hakkını saklı tutuyoruz.
Son arayüz gerçek ürünlere tabidir, teşekkürler.
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Kullanma Talimatları

Otomatik Şarj Etme ve Devam Ettirme
original
coordinates
Mamibo
t

Resume
Auto-charge

Robot, pil çok azaldığında kendini şarj etmek için şarj
tabanını otomatik olarak geri dönecektir. Görsel
Yerelleştirme ile gezinme, robotun tam şarj olduktan
sonra konumunu ve planlanan rotayı hatırlamasına
yardımcı olur. Görsel navigasyon sistemi tarafından
oluşturulan orijinal koordinatlarla temizliğe devam eder.

Yeniden Konumlandırma

Location A

Mamibot

Location B
Mamibot

Robot bir alanda (en az bir tur) birkaç tur temizlendikten
sonra, görüş modülü bölgenin mevcut 3D görüntüsünü
oluşturur. Bu sırada robotu Konum A'da duraklatın,
ardından Konum B'ye taşıyın ve robotu yeniden başlatmak
için Kontrol düğmesine basın.
Yeniden konumlandırma şimdi başlatılacak, VSLAM
algoritması, mevcut haritayı temel alarak tam A
Konumunu hesaplar. Kullanıcı, APP'ye taşındıktan sonra
konumdaki değişiklikleri de görebilir.
Robot sesi "konumlandırılıyor" uyarısı verir ve robot
görsel gezinmeye başlar. Başarılı olursa, robot sesi
"Konumlandırma başarılı oldu, planı temizlemeye devam
et" komutunu verir, robot Konum A'ya gider ve
temizlemeye devam eder. Başarısız olursa, robot sesi
"Yeni bir alana gidin, temizliği yeniden başlatın" uyarısı
verir, önceki tüm işler silinir ve yeniden başlatılır.

Cihazın Bakım ve Temizliği
5.1 Yan Fırçanın Temizlenmesi ve Değiştirilmesi

Yan fırçanın durumunu sık sık kontrol ederek hasar görüp görmediğini veya diğer
nesnelerle dolanıp dolanmadığını kontrol edin. Yan fırçayı bir temizlik aleti veya
beziyle temizleyin. Yan fırça hasar gördüğünde ve kullanılamadığında, lütfen en
kısa zamanda değiştirin. L ve R birbirine karşılık gelir.

5.2 Haznenin ve Filtrenin Temizlenmesi

Toz haznesini çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.

Cihazın Bakım ve Temizliği

Toz haznesindeki tüm kalıntıları çöp kutusuna boşaltın.

Ön filtreyi çıkarın.

Cihazın Bakım ve Temizliği

Yüksek etkili filtre kapağını açın ve yüksek etkili filtreyi ve filtre süngerini
çıkarın. Yüksek verimli filtrenin suyla yıkanması tavsiye edilmez. Lütfen
enkazı dikkatlice silin.

Toz haznesini ve ön filtreyi yıkayın.

Cihazın Bakım ve Temizliği

1. Toz haznesini ve filtre bileşenlerini kurutun. Daha uzun servis
sağlamak için onları kuru tutun.
2.Ön filtre 15 ~ 30 gün kullanıldıktan sonra bir kez yıkanmalıdır.
3. Yüksek verimli filtrenin maksimum hizmet ömrü 3 aydır.

1. Ön filtreyi ve yüksek verimli filtreyi toz haznesini yeniden takın.
2. Filtreyi takmadan önce, yüksek verimli filtrenin ve ön filtrenin kuru
olduğundan emin olun.
3. Yüksek etkili filtreyi ve ön filtreyi güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazın Bakım ve Temizliği

Toz haznesini kapatın ve ana gövdeye takın.

5.3 Su Haznesinin Bakımı

Su tankını çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.

Cihazın Bakım ve Temizliği

Paspas bezini çıkarın.

Paspas bezini yıkayın ve kurulayın.
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Cihazın Bakım ve Temizliği

Kalan suyu su haznesinden boşaltın.

Hazneyi temizleyin ve kurulayın.
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Cihazın Bakım ve Temizliği

5.4 Döner Fırçanın Bakımı

Döner fırça bileşenlerini açın.

Döner fırçayı çıkarın ve tüm kiri temizleyin.
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Cihazın Bakım ve Temizliği

5.5 Diğer Bileşenlerin Bakımı

Şarj Bölgesi
Sensör

Robot kasasının şarj direğini ve sensör penceresini periyodik olarak
temizlemek için temizleme araçları veya kuru, yumuşak bir bez kullanın.

Şarj Ünitesi

Şarj ünitesini temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
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Sorun Giderme
6.1 Olası Sorunlar
Sorun

Ne yapmalı?

Olası Sebep
Ana gövde ile şarj tabanı arasındaki
elektrotlar doğru şekilde temas etmiyor.

Elektrotların iyi temas ettiğinden emin olun.

Şarj tabanı fişe takılmadı.

Adaptörü kontrol edin, şarj ünitesini daima
güçte tutun.

EXVAC680S zemine teller / kablolar, asılı
perdeler veya halıların etrafındaki engellere
takılabilir.

EXVAC 680S kendini dışarı çıkarmaya
çalışacaktır. Eğer başarısız olursa lütfen
EXVAC 680S'yi yeni bir konumda başlatın.

EXVAC680S’nin pili daha düşük.

Pil gücünü kontrol edin ve şarj edin.

EXVAC680, çeşitli hızlarda farklı katlarda
çalışır.

EXVAC680S'yi yeniden başlatın ve
çalışmaya yeniden başlayın.

Robot açılmamış.

Robotu çalıştırın.

EXVAC680S olabilir
ücret alınmaz.

EXVAC680S,
çalışma sırasında
takıldı.

EXVAC680S,
temizlik işini
bitirmeden tekrar
şarj olur.

EXVAC680S
planlandığı gibi
çalışmıyor

EXVAC680S'nin güç seviyesi çalışmak için çok Pil gücünü kontrol edin ve şarj edin.
düşük.
EXVAC680S engellere sıkışmış veya takılmış.

Uzaktan kumanda
arızaları (Mesafe 5
m'dir)

Yan fırçaların, yan tekerleklerin, ana
fırçaların ve toz kutusunun iyi çalıştığından
emin olun. EXVAC680S'yi yeni bir konumda
yeniden başlatın.

Uzaktan kumanda gücü yetersiz.

Uzaktan kumanda için yeni pilleri değiştirin.

EXVAC680S'de güç yetersiz.

Pil gücünü kontrol edin ve şarj edin.

Kızılötesi ışın engellendi.

Uzaktan kumanda üzerindeki kızılötesi
vericiyi veya robot üzerindeki kızılötesi
alıcıyı temiz pamuklu bir bezle silin.

Diğer cihazların yaydığı parazit.

Uzaktan kumandayı diğer kızılötesi
cihazların yakınında kullanmaktan kaçının.

Küçük basamaklara, eşiklere ve kapılara
tırmanma nedeniyle tekerlekler ve zeminler
EXVAC680S,
düzensizlikler haritası kayabilir.
ile çalışır.

Bölgedeki kapının kapatılması ve alanın ayrı ayrı
temizlenmesi tavsiye edilir. Robot, kendini
tanımlama tek kişilik oda işlevine sahiptir.
Temizledikten sonra başlangıç noktasına
dönecektir.

EXVAC 680S Cilalı, cilalı zemin veya düz
zemin karosu üzerinde çalışın.

Temizlik işinin zemin kuruduktan sonra
yapılması tavsiye edilir.

Yerdeki kablolar, teller, terlikler
EXVAC680S'nin çalışmasını etkiler.

Lütfen temizlemeden önce zemindeki gereksiz
nesneleri kaldırın.

Not: Yukarıdaki yöntemler sorunu çözemezse, lütfen robotu yeniden başlatın.

35

Sorun Giderme

6.2 Değiştirilebilir Parçalar

Kamera
Robot Kapağı

Dış Kapak

Yan Fırça Bileşenleri

Sol Tekerlek
Bileşenleri

Sağ Tekerlek
Bileşenleri
Fan Bileşenleri

Sol Fırça
Tekerlek

Sağ Fırça

Alt Gövde
Toz Haznesi Bileşenleri
Rulo Fırça Bileşenleri
Su Haznesi

Batarya
Batarya
Kapağı

Kullanım Alanı
Ürün, ev, otel odaları ve küçük ofislerin temizliği için uygundur ve çeşitli halılar
(halı yünü uzunluğu 1,5 cm'den az), ahşap zemin, sert zemin, karo zemin vb.
İçin iyi temizlik sağlar.

36
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