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Witaj w EZI® - Make it easy
Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą serię EZIclean®. Mamy nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z
tego produktu, a teraz prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją użytkowania.
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- Tylko autoryzowani technicy mogą
demontować ten produkt. Nie zaleca się
samodzielnego demontażu przez
użytkowników.
- Używaj wyłącznie oryginalnego
zasilacza dostarczonego w zestawie,
inne mogą uszkodzić produkt.
- Nie należy dotykać przewodów,
wtyczek ani zasilacza mokrymi rękoma.
- Trzymaj zasłony z dala od robota,
aby ich nie zassał.
- Nie należy czyścić urządzenia w
czasie ładowania.
- Nie zginaj przewodów i nie
umieszczaj na urządzeniu ciężkich i/lub
ostrych przedmiotów.
- Ten produkt jest przeznaczony do
użytku domowego w pomieszczeniach.
Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie siadaj na urządzeniu.
- Nie używaj robota w wilgotnym
środowisku (np. w łazience).
- Przed użyciem, usuń wszystkie
delikatne przedmioty (np. szklanki,
lampy, itp.), które mogą zostać strącone
lub zaplątać się w szczotki boczne,
kółka czy szczotkę główną.
- Nie umieszczaj tego produktu w
miejscu, z którego łatwo może spaść
(np. biurko lub krzesła).
- Wyłącz przełącznik z boku
urządzenia podczas transportu lub jeśli
nie zamierzasz go używać przez
dłuższy czas.

- Przed użyciem sprawdź, czy zasilacz
AC jest prawidłowo podłączony do
gniazdka.
- Aby uniknąć potknięć, poinformuj
innych domowników, że urządzenie
pracuje.
- Opróżnĳ pojemnik na
zanieczyszczenia przed użyciem
produktu.
- Robota należy przechowywać w
temperaturze od 0 do 40°C.
- Nie używać produktu w środowisku
powyżej 40 ° C.
- Akumulator należy poddać
recyklingowi.
- Należy wyjąć akumulator z robota
przed oddaniem go do recyklingu.
- Upewnĳ się, że produkt nie jest pod
napięciem podczas wyjmowania baterii.
- Należy używać wyłącznie
oryginalnych akumulatorów i bazy
ładującej dostarczonej przez
producenta.
- Używanie baterii nie nadających się
do ponownego ładowania jest surowo
zabronione.
- Nie należy używać produktu w
pobliżu płomieni lub delikatnych
przedmiotów.
- Trzymaj włosy, ubrania, palce i inne
części ciała z dala od otworów robota,
w przeciwnym razie mogą zostać
wciągnięte.

- Nie używać produktu na wilgotnym lub
zalanym podłożu.
- Upewnĳ się, że robot nie zbiera
kamieni i/lub papieru, które mogą go
zatkać.
- Nie należy używać robota w pobliżu
substancji łatwopalnych, takich jak
benzyna czy tonery do drukarek lub
kserokopiarek.
- Nie należy narażać robota na kontakt
z płonącymi przedmiotami, takimi jak
papierosy, zapałki, popiół i inne
przedmioty, które mogą spowodować
pożar.
- Nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu
dysz ssących.
- Nie używać produktu, gdy dysza
ssąca jest zatkana.
- Oczyszczaj urządzenie z kurzu, nitek,
włosów itp. znajdujących się w ssawce,
aby zapewnić dobrą cyrkulację
powietrza.
- Ostrożnie używaj kabla zasilającego,
aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie przytrzaskuj przewodu zasilającego
drzwiami i trzymaj go dala od źródeł
ciepła.
- Nie używaj przewodu do przesuwania
lub ciągnięcia robota ani stacji ładującej.
- Nie należy używać stacji ładującej,
jeśli jest uszkodzona.
- Spalenie urządzenia grozi wybuchem
baterii.

Przed użyciem robota lub jego akcesoriów należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Nie należy demontować
urządzenia i nie próbować naprawiać go samodzielnie. W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się ze
sprzedawcą w celu uzyskania fachowej porady. Schody: Urządzenie wykorzystuje czujniki, aby uniknąć upadku na
stopniach, schodach lub nad krawędzią. W niektórych sytuacjach czujniki mogą działać nieprawidłowo. Urządzenie nie
wykrywa stopni o wysokości mniejszej niż 8 cm. Stopnie i schody na wysoki połysk (np.szkło, polerowana ceramika) lub
bardzo ciemne podłogi, również mogą spowodować upadek urządzenia. Jeśli to możliwe, użyj wirtualnej ściany lub umieść
dywan na stopniu, aby zapobiec upadkowi robota. Unikaj używania odkurzacza na antresolach, podestach lub
podwyższeniach.

Urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Należy oddać je do centrum recyklingu odpadów elektrycznych
i elektronicznych. Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami. W celu uzyskania dalszych informacji na
temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu tego urządzenia, skontaktuj się z władzami miasta, lokalnymi instytucjami
utylizującymi odpady domowe lub sprzedawcą urządzenia.

Środki bezpieczeństwa



Twoje urządzenie

Prawa szczotka boczna
Styki ładowania

Prawe koło

Akumulator

Pojemnik na śmieci

Pokrywa pojemnika
na śmieci

Pokrywa filtrów

Wskaźnik sygnału

Filtr HEPA

Filtr wstępny

Lewa szczotka boczna

Lewe koło
Szczotka główna

i dysza ssąca

Gniazdo ładowania
Styki ładowania
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Wskaźnik Wi-Fi
Powrót do bazy
Laser

Start/Stop

Gniazdo zasilania

Zderzak
Czujniki

Włącznik

Przycisk pojemnika
na śmieci



Instalacja urządzenia

Aby zainstalować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami :

1. Zamontuj pokrywę pojemnika
na śmieci.

4. Zdejmĳ wszystkie
zabezpieczenia.

7. Ustaw wyłącznik w pozycji "I".
Aby wyłączyć robota, ustaw go

na "O".

2. Zamknĳ pokrywę
pojemnika na śmieci.

5. Pozostaw 50 cm wolnej
przestrzeni wokół bazy i podłącz ją.

8.Naładuj robota poprzez
umieszczenie go w stacji

dokującej.

Uwagi:
- Możliwe jest również ładowanie
robota poprzez bezpośrednie
podłączenie do niego kabla
zasilającego.

- Robota można naładować tylko
wtedy, gdy włącznik jest w pozycji "I".

- Jeśli bateria jest niewystarczająco naładowana, robot automatycznie powróci do stacji ładowania.
- Możesz również poprosić go o powrót do bazy ładującej, naciskając przycisk robota lub za pomocą aplikacji.

Uwaga :
1. Baza ładująca nie powinna być umieszczana w środowiskach silnie odbĳających światło, takich jak bezpośrednie światło
słoneczne lub w pobliżu luster. Może to zniekształcić nawigację robota i może się on gubić.
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania robota, zaleca się za pierwszym razem ładowanie go przez 6 godzin.

3. Zamontuj pojemnik.

6. Zamontuj szczotki boczne
zgodnie z instrukcją.
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Rozpoczynanie czyszczenia
Tryby czyszczenia :

Tryb Auto
Robot wykonuje zaplanowane czyszczenie, automatycznie dostosowując się do otoczenia.
- Włącz urządzenie, gdy zapali się światło, robot będzie gotowy do pracy.
- Następnie krótko naciśnĳ przycisk na robocie, pilocie lub w aplikacji.

Tryb Focus
W miejscu gdzie jest więcej śmieci, robot wyczyści powierzchnię spiralnie i intensywanie.
- Następnie krótko naciśnĳ przycisk na robocie, pilocie lub w aplikacji.

Tryb Ręczny
Steruj robotem ręcznie wybierając strzałki kierunkowe.
- Naciśnĳ strzałki kierunkowe na pilocie lub w aplikacji.

Sterowanie mocą ssania
Wyreguluj siłę ssania w zależności od rodzaju podłogi.
- Naciskaj przyciski na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji.
Uwaga: Siłę ssania można regulować tylko w trybie auto.

Zatrzymanie czyszczenia
Wstrzymanie
Aby wstrzymać czyszczenie, podczas pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk "Start / Stop" na robocie, przycisk
stop na pilocie lub w aplikacji.

Uruchamianie
Robot przechodzi w tryb czuwania po 10 minutach nieaktywności. Wszystkie światła w tym czasie gasną.
Użyj dowolnego przycisku na robocie lub aplikacji, aby ponownie uruchomić robota.

Wyłączanie
Gdy urządzenie przestanie działać, naciśnĳ przycisk "start" przez kilka sekund, a wszystkie wskaźniki zgasną. Jeśli nie
będziesz używać robota przez dłuższy czas, ustaw przełącznik w pozycji "O".
Jeśli chcesz używać go regularnie, pozostaw przełącznik w pozycji "I", aby mógł się prawidłowo naładować.

Dbanie o urządzenie
Aby wyczyścić pojemnik na śmieci, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Wciśnĳ przycisk pojemnika na
śmieci, aby wyjąć go z urządzenia.

2. Otwórz pojemnik na śmieci. 3. Wyrzuć zawartość.
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4. Otwórz pokrywę filtra HEPA

7. Wyczyść pojemnik na śmieci za
pomocą szmatki lub szczotki. Nie

wkładaj go do wody.

5. Wyjmĳ filtr wstępny
i filtr HEPA.

10. Zamknĳ pokrywę pojemnika i zainstaluj go w
robocie.

Uwaga: Pojemnik na śmieci nie może być myty wodą.

6. Delikatnie umyj oba filtry wodą.

8. Pozwól wszystkim częściom wyschnąć.

9. Włoż ponownie filtr wstępny i filtr HEPA do pojemnika
na śmieci.

Uwagi:
- Przed zamontowaniem filtrów upewnĳ się, że są
całkowicie suche.
- Nie należy wystawiać filtrów na działanie promieni
słonecznych.

1. Otwórz obudowę
szczotki głównej.

2. Wyjmĳ szczotkę. 3. Oczyść szczotkę z brudu.

Przepłucz szczotki boczne pod wodą lub wyczyść je ściereczką.
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Aby wyczyścić szczotkę główną, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami :



Aby wyczyścić czujniki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Czujniki bazy ładującej, robota i zderzaka zawierają wrażliwe elementy elektroniczne. Do ich czyszczenia należy używać
suchej szmatki i uważać, aby ich nie zwilżać, gdyż może to spowodować uszkodzenie.

- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, naładuj go w pełni przed przechowywaniem.
- Wyłączaj urządzenie i ładuj je co 3 miesiące, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu baterii.
- Jeśli akumulator jest zbyt rozładowany lub nie jest używany przez dłuższy czas, produkt może nie być w stanie
naładować się ponownie

Dane techniczne

eziclean® aqua connect x850 :
Wymiary (mm): 330 x 96

Waga (kg): 2,800
Maksymalna powierzchnia : 130m²

Nawigacja: Laser
Maksymalny poziom hałasu : 55dB
Akumulator: Lithium-ion - 3200 mAh

Czas pracy: 120 min
Czas ładowania: 4 hours

Automatyczny powrót do bazy: Tak
Technology Corner Detection: CORNERTM

Czujniki wykrywania ścian : Tak
Pojemność: 600 mL

Działanie antyalergiczne: filtr HEPA
Pilot: Tak

Połączenie przez aplikację:Tak
Pojemnik na wodę:Tak

1. Wyczyść czujniki ładowania. 2. Wyczyść czujniki robota. 3. Wyczyść kółko centralne.
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Aby pobrać tę instrukcję w wersji wielojęzycznej, przejdź na naszą stronę internetową.
To download this manual in multilingual, go to our website.

Um das Handbuch mehrsprachig herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.
Para descargar este manual en varios idiomas, visite nuestro sitio web



EZIclean® jest marką należącą do firmy E.ZICOM®
EZIclean® is a brand of E.ZICOM® company

46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne

www.e-zicom.com


