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Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τραυματισμούς και για να αποφύγετε περιττές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά 
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ακολουθώντας τις "Οδηγίες ασφαλείας". 
Οι οδηγίες ασφαλείας χωρίζονται σε δύο ενότητες, «Προειδοποιήσεις» και «Προσοχή». 
Οι ενότητες «Προειδοποιήσεις» και «Προσοχή» περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του 
προϊόντος και πρέπει να τηρούνται. 

Οδηγίες κατά της λανθασμένης χρήσης προϊόντος που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή 
σοβαρό τραυματισμό 

Οδηγίες για εσφαλμένη χρήση του προϊόντος που μπορεί να οδηγήσουν σε μικρό τραυματισμό 
ή ζημιά στο προϊόν 

1. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε βρεγμένους χώρους όπως μπάνια ή κοντά σε πηγές 
νερού.

2. Μην το χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε υγρά, σπίρτα και υγρά σκουπίδια. 
3. Μην τραβάτε και μην εισάγετε το βύσμα και μην αγγίζετε την υποδοχή του προσαρμογέα με 

βρεγμένα χέρια. 
4. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα βύσματα και χαλαρές πρίζες. 
5. Μην χρησιμοποιείτε την κύρια μονάδα για τον καθαρισμό εύφλεκτων υγρών όπως κηροζίνη, 

βενζίνη, αντικείμενα με σπινθήρες, γραφίτη και άλλα καύσιμα. Μην χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή κοντά στα παραπάνω είδη ή σε περιβάλλοντα με εύφλεκτα και εκρηκτικά αέρια για να 
αποφύγετε πυρκαγιές. 

6. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας, για να 
αποφύγετε πυρκαγιά, τραυματισμό ή ζημιά, εκτός από την αντικατάσταση αναλώσιμων σε 
συμφωνία με αυτό το εγχειρίδιο. 

7. Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα, χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος με τη σωστή τάση και μην χρησιμοποιείτε γεννήτρια ή τροφοδοτικό DC για να 
αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

8. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη στο βύσμα για να 
αποφύγετε πυρκαγιές λόγω κακής μόνωσης ή για άλλους λόγους. 

9. Φροντίστε να εισαγάγετε το βύσμα σταθερά και πλήρως στην πρίζα για να αποφύγετε 
ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά. 

10. Σε περίπτωση ασυνήθιστου σφάλματος, διακόψτε αμέσως το ρεύμα και σταματήστε να 
χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αποφύγετε τον καπνό, τη φωτιά ή τον ηλεκτροπληξία. 

11. Κατά τη φόρτιση ή τη χρήση του προϊόντος, εάν το σώμα του προϊόντος παραμορφωθεί ή είναι 
ασυνήθιστα ζεστό, εκπέμπει μια μυρωδιά καύσης ή εκπέμπει αφύσικους θορύβους κατά τη 
λειτουργία, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το φις. Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε το προϊόν σε ανοιχτό χώρο μακριά από καύσιμα υλικά, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ασφάλειά σας. Ζητήστε από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης 
να αντικαταστήσει ή να συντηρήσει το προϊόν για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. 



12. Φροντίστε να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση για 
να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 

13. Εάν διαπιστώσετε ότι η κύρια βούρτσα είναι μη φυσιολογική κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και ελέγξτε αμέσως εάν στην κύρια βούρτσα έχουν μπλεχτεί μαλλιά ή άλλες μακρές ίνες 
και καθαρίστε την εγκαίρως. 

14. Μην ψεκάζετε νερό στο σώμα και το βύσμα του προϊόντος και μην το βυθίζετε σε νερό. 
15. Μην χρησιμοποιείτε άλλους προσαρμογείς για να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ
16. Κατά την αποσύνδεση του φις, φροντίστε να κρατάτε μονωμένο το τμήμα του σώματος του 

προσαρμογέα. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
17. Η μπαταρία είναι σφραγισμένη συσκευή και δεν ενέχει κίνδυνο ασφάλειας υπό κανονικές 

συνθήκες. Εάν διαρρέει υγρό από την μπαταρία, κάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα. Εάν κατά λάθος έρθετε σε επαφή με το υγρό, ακολουθήστε τις 
ακόλουθες οδηγίες:   

1) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα - πλύνετε με σαπούνι και νερό.
2) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια - ξεπλύνετε αμέσως με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και 

ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

18. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένη σωματική, ψυχική ή 
διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν εποπτεύονται. 

19. Κρατήστε το ρομπότ  μακριά από ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Αυτό το προϊόν 
δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό. Χρησιμοποιήστε αυτό το 
προϊόν μόνο με τα αξεσουάρ που παρέχονται μαζί του. 

20. Ο προσαρμογέας προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση, μην τον εκθέτετε σε βροχή. 
21. Εάν το εξωτερικό έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα για να αποφύγετε τον 

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
22. Αυτός ο προσαρμογέας προορίζεται μόνο για χρήση για καθορισμένη χρήση ως ηλεκτρική σκούπα 

ρομπότ και σφουγγαρίστρα. 
23. Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι προδιαγραφές του προσαρμογέα συμμορφώνονται με την 

απαιτούμενη τάση τροφοδοσίας. 
24. Αφαιρέστε την μπαταρία με ένα κατάλληλο εργαλείο. Αφαιρέστε τις βίδες του κάτω καλύμματος, 

ανοίξτε το κάτω κάλυμμα, αποσυνδέστε τους ακροδέκτες σύνδεσης της μπαταρίας και αφαιρέστε 
την μπαταρία από το κουτί της μπαταρίας. 

25. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή. 
26. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. 
27. Αυτή η συσκευή ενσωματώνει σύνδεση γείωσης μόνο για λειτουργικούς σκοπούς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, σε άλλες επιφάνειες εκτός του 
εδάφους ή σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα. 

2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα χωρίς προστατευτική περίφραξη (όπως διώροφα 
δάπεδα, ανοιχτά μπαλκόνια, επιφάνειες επίπλων). 

3. Μην φράζετε την έξοδο αέρα (έτσι ώστε να αποφεύγετε παραμόρφωση, αστοχία προϊόντος ή 
πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης). 

4. Μην σύρετε το σώμα του προϊόντος (ώστε να μην γρατσουνιστεί το έδαφος). 
5. Μην ανακινείτε και μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν (ώστε να αποφευχθεί 

τραυματισμός ή ζημιά στο σώμα του προϊόντος).  
6. Μην ρίχνετε το προϊόν, μην το χτυπάτε πάνω σε άλλα αντικείμενα και μην ασκείτε πίεση στο 

προϊόν (για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης του προϊόντος).
7. Φροντίστε να εγκαταστήσετε την κύρια βούρτσα και το φίλτρο πριν από τη χρήση (ώστε να μην 

προκληθεί ζημιά στον κινητήρα ή στο σώμα του προϊόντος). 
8. Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση πριν φορτίσετε το προϊόν. 
9. Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ και σφουγγαρίστρα για πρώτη φορά ή 

αντικαταστήστε το καθορισμένο φίλτρο, απενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και βεβαιωθείτε ότι 
το φίλτρο έχει εγκατασταθεί σωστά



10. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Μην τις πετάξετε τυχαία.  
11. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τακτοποιήστε τα γραφεία, τις καρέκλες, τα είδη οικιακής χρήσης, 

τα αντικείμενα δαπέδου κ.λπ., και καθαρίστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα μικρά αντικείμενα που 
βρίσκονται στο δάπεδο, για να αποφευχθεί τυχόν μπλοκάρισμα του προϊόντος κατά τον καθαρισμό. 

12. Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, κρατήστε τις κουρτίνες και τα τραπεζομάντιλα μακριά από το έδαφος 
και κρατήστε το χαλί επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα κατά τη λειτουργία και το 
ενδεχόμενο να προκληθούν ζημιές στα τιμαλφή σας. 

13. Φροντίστε να ανοίξετε την πόρτα κάθε δωματίου πριν από την πρώτη χρήση, έτσι ώστε το προϊόν να 
μπορεί να δημιουργήσει έναν πλήρη χάρτη του σπιτιού.  

14. Μην στέκεστε μπροστά από την κύρια μονάδα όταν η συσκευή λειτουργεί, για να αποτρέψετε την 
αδυναμία της κύριας μονάδας να αναγνωρίσει την περιοχή που πρέπει να καθαριστεί. 

15. Μην χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ και τη σφουγγαρίστρα σε 
ακραίες αντίξοες συνθήκες, όπως ακραίες θερμοκρασίες. Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε 
εσωτερικούς χώρους. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

Επισκόπηση προϊόντος
Κεφαλή λέιζερ με 
αισθητήρα πίεσης

Αισθητήρας λέιζερ

Αισθητήρας σύνδεσης 
υπέρυθρων

Προφυλακτήρας

Αισθητήρας σύνδεσης υπέρυθρων / Αισθητήρας ανίχνευσης 
τοίχου

Αισθητήρας ανίχνευσης τοίχων TOF

Κουμπιά Λειτουργίας

Οθόνη

Κουμπί απελευθέρωσης 
δοχείου συλλογής σκόνης 

Σημείο εισόδου σκόνης

Κουμπί απελευθέρωσης 
σφουγγαρίστρας

Επαφή φόρτισης (x2)

Αισθητήρας υπέρυθρων



Κουμπί σημείου
• Πιέστε σύντομα για να καθαρίσετε μια εντοπισμένη 

περιοχή. Το ρομπότ θα επιστρέψει στη βάση αμέσως μετά 
το καθάρισμα.

• Πιέστε σύντομα κατά την διάρκεια της λειτουργίας για 
παύση

Κουμπί επαναφοράς 
• Πιέστε σύντομα για αυτόματη 
επανεκκίνηση

Κουμπί τροφοδοσίας 
• Πιέστε σύντομα για να ξεκινήσει ένας κύκλος καθαρισμού. Το 
ρομπότ αυτόματα θα επιστρέψει στη βάση αμέσως μετά τον 
καθαρισμό. 
• Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το ρομπότ 
• Πιέστε σύντομα κατά τη λειτουργία για παύση 

Κουμπί επιστροφής στη βάση 
• Πιέστε σύντομα για αυτόματη 
επιστροφή στη βάση 

Τροχός

Αισθητήρας άκρων (x4)

Πλάκες φόρτισης

Πλευρική βούρτσα (x2) 

Οδηγός

Κύρια βούρτσα

Κουμπί απελευθέρωσης 
καλύμματος κύριας βούρτσας

Σφουγγαρίστρα

Δοχείο συλλογής σκόνης + Δεξαμενή νερού (2 σε 1)  και μονάδα σφουγγαρίσματος

Σημείο εισόδου σκόνης

Κουμπί απελευθέρωσης φίλτρου

Δοχείο συλλογής σκόνης + δεξαμενή νερού (2 σε 1)

Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου συλλογής σκόνης 
+ δεξαμενής νερού (2 σε 1)

Φίλτρο

Κάλυμμα δοχείου συλλογής σκόνης + δεξαμενής 
νερού (2 σε 1)



Στήριγμα σφουγγαρίστρας

Κουμπί απελευθέρωσης 
στηρίγματος σφουγγαρίστρας

Σφουγγαρίστρα

Σφουγγαρίστρα μιας χρήσης

Συλλέκτης σκόνης (προαιρετικά)

Ανοιγόμενο κάλυμμα

Οθόνη LED

Σημείο εισόδου σκόνης

Επαφή φόρτισης (x2)

Υπέρυθρος φακός



Αεραγωγός

Διαφανές κάλυμμα αγωγού σκόνης

Θύρα φόρτισης

Βάση φόρτισης (προαιρετικά) 

Ένδειξη βάσης φόρτισης

Περιοχή εκπομπής σημάτων

Επαφή φόρτισης

Υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου

Θύρα φόρτισης



Εγκατάσταση

Εγκατάσταση συλλέκτη σκόνης (προαιρετικά)

Βήμα 1: Βρείτε την κατάλληλη θέση για να τοποθετήσετε τον συλλέκτη σκόνης 

Βήμα 2: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης στην κύρια μονάδα για να 
ενεργοποιήσετε το ρομπότ και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Dock ώστε να ενεργοποιηθεί η αναζήτηση 
του συλλέκτη σκόνης και να ξεκινήσει η φόρτιση 



ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Κατά τη φόρτιση, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σφουγγαρίσματος για να αποφύγετε την περίπτωση διαρροής νερού 
από την υγρή σφουγγαρίστρα και τιην πιθανότητα καταστροφής του δαπέδου.  

2. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στο δωμάτιο των βρεφών και των μικρών παιδιών, να το κρατάτε μακριά από 
βρέφη και μικρά παιδιά. 

3. Όταν η κύρια μονάδα βρίσκεται στο συλλέκτη σκόνης, μην αφήνετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια να πλησιάσουν ή να 
συγκρουστούν με την κύρια μονάδα για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.  

4. Για να διευκολύνετε την ομαλή επιστροφή της κύριας μονάδας στο συλλέκτη σκόνης μετά τον καθαρισμό, συνιστάται 
να ξεκινάτε την διαδικασία καθαρίσματος από το συλλέκτη σκόνης και να μην μετακινείτε το συλλέκτη σκόνης κατά 
τη διαδικασία καθαρισμού. 

5. Ο συλλέκτης σκόνης διαθέτει λειτουργίες συλλογής σκόνης και φόρτισης και έχει τοποθετηθεί νέα σακούλα συλλογής 
σκόνης πριν φύγει το προϊόν από το εργοστάσιο. 

Εγκατάσταση βάσης φόρτισης (προαιρετικά)

Βήμα 1: Βρείτε την κατάλληλη θέση για να τοποθετήσετε την βάση φόρτισης

Βήμα 2: Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο. 



Βήμα 3: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης στην κύρια μονάδα για να ενεργοποιήσετε το 
ρομπότ και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Dock ώστε να ενεργοποιηθεί η αναζήτηση του συλλέκτη σκόνης και 
να ξεκινήσει η φόρτιση 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Κατά τη φόρτιση, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σφουγγαρίσματος για να αποφύγετε την περίπτωση διαρροής νερού 
από την υγρή σφουγγαρίστρα και τιην πιθανότητα καταστροφής του δαπέδου.  

2. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στο δωμάτιο των βρεφών και των μικρών παιδιών, να το κρατάτε μακριά από 
βρέφη και μικρά παιδιά. 

3. Όταν η κύρια μονάδα βρίσκεται στο συλλέκτη σκόνης, μην αφήνετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια να πλησιάσουν ή να 
συγκρουστούν με την κύρια μονάδα για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.  

4. Για να διευκολύνετε την ομαλή επιστροφή της κύριας μονάδας στο συλλέκτη σκόνης μετά τον καθαρισμό, συνιστάται 
να ξεκινάτε την διαδικασία καθαρίσματος από το συλλέκτη σκόνης και να μην μετακινείτε το συλλέκτη σκόνης κατά 
τη διαδικασία καθαρισμού. 

Εγκατάσταση της μονάδας σφουγγαρίσματος 

Βήμα 1: Συνδέστε τη σφουγγαρίστρα Κολλήστε τη σφουγγαρίστρα στην καθορισμένη περιοχή στη βάση της 
σφουγγαρίστρας 



Βήμα 2: Προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού, προσθέστε νερό και μετά κλείστε το 
κάλυμμα 

Βήμα 3: Εγκαταστήστε το δοχείο συλλογής σκόνης + δεξαμενή νερού (2 σε 1) 
Σπρώξτε το δοχείο συλλογής σκόνης + δεξαμενή νερού (2 σε 1) οριζόντια προς την κατεύθυνση της εγκοπής στην κύρια 
μονάδα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ". 

Βήμα 4: Εγκαταστήστε τη μονάδα καθαρισμού 
Σπρώξτε παράλληλα τα κουμπιά της μονάδας σφουγγαρίσματος κατά μήκος του δοχείου συλλογής σκόνης + του δοχείου νερού 
(2 σε 1) μέχρι να ακούσετε ένα ήχος "κλικ". 



ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σφουγγαρίσματος σε χαλί.
2. Κατά τη φόρτιση ή όταν το ρομπότ δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τη μονάδα καθαρισμού, ρίξτε την περίσσεια 
νερού στη δεξαμενή νερού και καθαρίστε τη σφουγγαρίστρα για να αποφύγετε μούχλα ή οσμές. 
3. Συνιστάται να καθαρίζετε τη σφουγγαρίστρα κάθε φορά για να διατηρείται ο αποτελεσματικός καθαρισμός. 
Αντικαταστήστε με μια νέα σφουγγαρίστρα εάν είναι απαραίτητο. 
4. Κατά τη φόρτιση της κύριας μονάδας σε ξύλινα πατώματα, αφαιρέστε έγκαιρα τη μονάδα σφουγγαρίσματος για 
να αποφύγετε τη διαρροή νερού από τη σφουγγαρίστρα και την καταστροφή του δαπέδου.

• Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εφαρμογές
• Αυτό το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Xclea, η οποία υποστηρίζεται 

από  Android και iOS συστήματα.

Εγκατάσταση της εφαρμογής

1. Αναζητήστε την εφαρμογή "Xclea" στο APP Store ή σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για 
λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. 

2. Συνδεθείτε στην εφαρμογή.  Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί        και το κουμπί        
ταυτόχρονα, για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά. Πατήστε το σύμβολο           
στην επάνω δεξιά θέση της αρχικής σελίδας της εφαρμογής για να προσθέσετε τη συσκευή. 
Επιλέξτε τη ρομποτική σκούπα από την λίστα συσκευών και συνδέστε τη στο WiFi σύμφωνα 
με τις υποδείξεις.

3. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκευθείτε την 
επίσημη ιστοσελίδα μας

* Αυτή η συσκευή υποστυηρίζεταο μόνο από 2.4G WiFi

Οι έξυπνες συσκευές μπορούν να συνδεθούν μέσω της εφαρμογής HUAWEI HiLink. Οι συσκευές που 
υποστηρίζουν την εφαρμογή HUAWEI HiLink μπορούν να ελέγχονται μέσω της εφαρμογής Huawei 
SmartHome



Εγκατάσταση της εφαρμογής  SmartHome APP

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή "Huawei SmartHome" APP Store για λήψη και 
εγκατάσταση της εφαρμογής. Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει εγκατεστημένη την εφαρμογή Huawei 
SmartHome, βεβαιωθείτε ότι είναι η τελευταία έκδοση. 

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο WiFi

2. Ανοίξτε την εφαρμογή Huawei SmartHome. Κατά την πρώτη χρήση, εγγραφείτε και συνδεθείτε στην 
εφαρμογή, σύμφωνα με τις οδηγίες.

3. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί        και το κουμπί          ταυτόχρονα, για περισσότερο από 3 
δευτερόλεπτα για επαναφορά. Πατήστε το σύμβολο           στην επάνω δεξιά θέση της αρχικής σελίδας 
της εφαρμογής για να προσθέσετε τη συσκευή. Εάν δεν βρεθούν συσκευές, κάντε κλικ στο "Προσθήκη 
μη αυτόματα" για να προσθέσετε μη αυτόματα μια συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες

4. Κάντε κλικ στη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα συσκευών που βρέθηκε. Σύμφωνα 
με τις οδηγίες, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του οικιακού WiFi για σύνδεση της συσκευής στο 
οικιακό WiFi.

5. Ονομάστε τη συσκευή και τοποθετήστε την στο εικονικό δωμάτιο που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή. Κατά την 
ολοκλήρωση, η συσκευή θα έχει προστεθεί με επιτυχία. Μόλις προστεθεί, η έξυπνη συσκευή θα εμφανίζεται στην 
ενότητα “HOME" στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Κάντε κλικ στη συσκευή στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 
για είσοδο, ώστε να μπορέσετε να ελέγξετε την συσκευή.



Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και λειτουργία καθαρισμού 

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης, η ένδειξη κουμπιού λειτουργίας θα ενεργοποιηθεί και η 
κύρια μονάδα θα μπει σε λειτουργία αναμονής. Όταν η κύρια μονάδα βρίσκεται σε αδράνεια, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης, η ένδειξη θα σβήσει αργά και ο κύκλος καθαρισμού θα ολοκληρωθεί. 
Όταν λειτουργεί η κύρια μονάδα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για παύση της συσκευής. Πατήστε το κουμπί 
λειτουργίας και πάλι για να συνεχίσετε τον κύκλο καθαρισμού. 
Πατώντας το κουμπί Dock, η κύρια μονάδα συνδέεται αυτόματα και ο κύκλος καθαρισμού θα τελειώσει. 
Πατήστε το κουμπί Spot για να καθαρίσετε μια καθορισμένη περιοχή.

2. Φόρτιση 
Όταν ολοκληρωθεί ένας κύκλος καθαρισμού, η κύρια μονάδα θα επιστρέψει αυτόματα στην βάση και θα φορτίσει. Αν 
παρουσιαστεί σφάλμα, επιλύστε το πρόβλημα και πατήστε το κουμπί Dock μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
για να επιστρέψει αυτόματα στην βάση η κύρια μονάδα . Όταν η κύρια μονάδα φορτίζει, η ένδειξη του κουμπιού 
λειτουργίας είναι πάντα αναμμένη. όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη αναβοσβήνει (εναλλαγές από αμυδρό 
σε φωτεινότητα με συγκεκριμένο ρυθμό). Εάν ο κύκλος καθαρισμού δεν ξεκινά από την βάση φόρτισης ή τον 
συλλέκτη σκόνης, το ρομπότ ενδέχεται να αποτύχει να ολοκληρώσει την επιστροφή στη βάση. Όταν ολοκληρωθεί ο 
κύκλος καθαρισμού, η κύρια μονάδα επιστρέφει αυτόματα στο σημείο που ξεκίνησε. Για να το επιστρέψει στη βάση 
φόρτισης ή στον συλλέκτη σκόνης, πατήστε το κουμπί Dock. 

Κουμπί Spot
• Πιέστε σύντομα για να καθαρίσετε μια 
καθορισμένη περιοχή. Το ρομπότ θα επιστρέψει 
αυτόματα στην βάση μετά τον καθαρισμό.
• Πιέστε σύντομα κατά τη λειτουργία για παύση 

Κουμπί Ενεργοποίησης Λειτουργίας
• Πιέστε σύντομα για έναρξη ενός κύκλου 
καθαρισμού. Το ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στην 
βάση μετά τον καθαρισμό. 
• Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το ρομπότ 
• Πιέστε σύντομα κατά τη λειτουργία για παύση 

Κουμπί Dock
• Πιέστε σύντομα για να επιστρέψει αυτόματα στην 
βάση το ρομπότ

3.  Λειτουργία Καθαρισμού
Μετά την ενεργοποίηση της κύριας μονάδας, σαρώνει και χαρτογραφεί έξυπνα μια σειρά από περιοχές. Θα ξεκινήσει 
ο καθαρισμός κατά μήκος των τοίχων και στη συνέχεια σε μικρά τόξα μέχρι να ολοκληρωθεί η περιοχή. Όταν ο κύκλος 
καθαρισμού ολοκληρωθεί, η κύρια μονάδα επιστρέφει αυτόματα στη βάση φόρτισης /συλλέκτη σκόνης. Πατήστε το 
κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε έναν κύκλο καθαρισμού. Η διαδρομή καθαρισμού είναι όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για παύση του καθαρισμού. 



4. Καθαρισμός μιας καθορισμένης περιοχής 
Όταν η κύρια μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή σε παύση, πατήστε το κουμπί Spot για να ξεκινήσετε 
τον καθαρισμό μιας καθορισμένης περιοχή. Ο χώρος καθαρισμού είναι 1,6 m x 1,6 m τετραγωνικά από το κέντρο 
της κύριας μονάδας. Μετά τον καθαρισμό, η κύρια μονάδα συνδέεται αυτόματα. 

5. Λειτουργία δωματίου 
Εάν ένα δωμάτιο έχει ρυθμιστεί στη διαχείριση χάρτη, επιλέξτε το δωμάτιο και πατήστε το κουμπί Spot για να το 
καθαρίσετε. Αν δεν έχει οριστεί, ορίστε πρώτα τα όρια του δωματίου στην εφαρμογή. 

6. Προσθήκη νερού ή καθαρισμός της σφουγγαρίστρας κατά τη λειτουργία 
Κατά τη λειτουργία, για να προσθέσετε νερό ή να καθαρίσετε τη σφουγγαρίστρα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας 
για να διακόψετε την κύρια μονάδα, αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης + δεξαμενή νερού (2 σε 1)  και τη 
μονάδα καθαρισμού. Όταν τελειώσετε, εγκαταστήστε τα ξανά, και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να 
συνεχίσετε τον κύκλο καθαρισμού. 

7. Σύμπτωμα σφάλματος 
Όταν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη λειτουργία της κύριας μονάδας, η ένδειξη κουμπιού λειτουργίας 
αναβοσβήνει γρήγορα και θα ακούγεται μια φωνητική προτροπή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση 
προβλημάτων" σε αυτό το εγχειρίδιο για να επιλύσετε το πρόβλημα. 8. 
8. Λειτουργία ύπνου 
9. Μετά από 20 λεπτά χωρίς λειτουργία, η κύρια μονάδα μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής 

λειτουργίας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ενεργοποίηση.  



9. Επαναφορά WiFi
Κατά την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ή όταν το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να συνδεθεί στην κύρια 
μονάδα για οποιοδήποτε άλλο λόγο, επαναφέρετε το WiFi σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα "Λήψεις 
εφαρμογών" αυτού του εγχειριδίου. 

10. Αυτόματη συλλογή σκόνης 
(ισχύει μόνο για ηλεκτρική σκούπα ρομπότ και σφουγγαρίστρα που παρέχεται με συλλέκτη σκόνης) Όταν 
ολοκληρωθεί ένας κύκλος καθαρισμού, το ρομπότ επιστρέφει αυτόματα στον συλλέκτη σκόνης για να 
φορτίσει και να αδειάσει τη σκόνη που έχει συλλέξει.

11.   Κουμπί επαναφοράς 
Όταν το κουμπί δεν αποκρίνεται ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, προσπαθήστε να επαναφέρετε το σύστημα. 
Μετά την επανεγκατάσταση θα διαγραφούν οι κανονικές ρυθμίσεις καθαρισμού και οι ρυθμίσεις 
λειτουργίας καθαρισμού του που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και το WiFi θα μπει σε διαδικασία 
επαναφοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Συνιστάται να ξεκινήσετε τον καθαρισμό όταν η κύρια μονάδα βρίσκεται στη βάση φόρτισης ή στο 
συλλέκτη σκόνης

2. Όταν η τροφοδοσία δεν επαρκεί κατά τον καθαρισμό, η κύρια μονάδα θα συνδέεται αυτόματα στη βάση 
φόρτισης ή στον συλλέκτη σκόνης και θα φορτίζεται. Θα επιστρέψει στο σημείο που σταμάτησε και θα 
συνεχίσει μετά τον καθαρισμό μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. 

3. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τακτοποιήστε τα γραφεία, τις καρέκλες, τα είδη οικιακής χρήσης, τα 
αντικείμενα δαπέδου κ.λπ., και καθαρίστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα μικρά αντικείμενα που 
βρίσκονται στο δάπεδο, για να αποφευχθεί τυχόν μπλοκάρισμα του προϊόντος κατά τον καθαρισμό. 

4. Μην στέκεστε μπροστά από την κύρια μονάδα όταν η συσκευή λειτουργεί, για να αποτρέψετε την 
αδυναμία της κύριας μονάδας να αναγνωρίσει την περιοχή που πρέπει να καθαριστεί. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της κύριας μονάδας, συνιστάται να μην την απενεργοποιήσετε 
και να διατηρήσετε την κύρια μονάδα σε κατάσταση φόρτισης, ώστε να μπορεί να εκτελέσει καλύτερα 
την επόμενη εργασία καθαρισμού.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και λειτουργία του συλλέκτη σκόνης (προαιρετικό)

Αγγίξτε την οθόνη LED για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συλλογής σκόνης. Όταν η λειτουργία συλλογής 
σκόνης του συλλέκτη είναι φυσιολογική, η ένδειξη εξωτερικού δακτυλίου θα φωτιστεί και ο δείκτης 
παραγωγής όζοντος θα παραμείνει αναμμένος για 30 λεπτά και μετά θα σβήσει. Η οθόνη LED θα εμφανίσει 
επίσης την υπολειπόμενη ισχύ. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η σακούλα σκόνης, θα εμφανιστεί  κωδικός 
σφάλματος. Επιπλέον, υπάρχει ένδειξη λειτουργίας παραγωγής όζοντος ένδειξη σήματος σύνδεσης και 
προειδοποιητική ένδειξη πλήρωσης της σακούλας συλλογής σκόνης. 

Οθόνη LED

Ένδειξη επιπέδου ισχύος / κωδικού σφαλματος

Ένδειξη πλήρωσης της σακούλας συλλογής σκόνης. 

Ένδειξη σήματος σύνδεσης

Ένδειξη παραγωγής όζοντος



Ένδειξη κατάστασης συλλέκτη σκόνης 

Κατάσταση
Ένδειξη εξωτερικού 
δακτυλίου 

Ένδειξη επιπέδου ισχύος Ένδειξη όζοντος Ένδειξη όζοντος

Έναρξη

Εγκατεστημένη κύρια μονάδα/ Σωστή λειτουργεία 
συλλέκτη σκόνης

Χωρίς κύρια μονάδα/ Σωστή λειτουργεία συλλέκτη σκόνης

Συλλογή σκόνης

Συλλογή σκόνης / Κανονική απορρόφηση

Συλλογή σκόνης /  Μη κανονική απορρόφηση

Πλήρης σακούλα συλλογής σκόνης / Με κύρια μονάδα

Πλήρης σακούλα συλλογής σκόνης / Χωρίς κύρια 
μονάδα
Μη εγκατεστημένη σακούλα συλλογής σκόνης / Με κύρια 
μονάδα
Μη εγκατεστημένη σακούλα συλλογής σκόνης / Χωρίς 
κύρια μονάδα

Απενεργοποίηση / Απενεργοποιημένες ενδείξεις μέσω APP

Σφάλμα επικοινωνίας / Με κύρια μονάδα

Η ένδειξη 
αναβοσβήνει

Η ένδειξη είναι 
σβηστή

Η ένδειξη είναι σταθερά 
ενεργοποιημένη

Υπενθύμιση: Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης σκόνης είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό και ότι η κύρια μονάδα είναι στη θέση της, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε τον καθαρισμό και τη συλλογή σκόνης από 
απόσταση ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής 

Καθαρισμός και Συντήρηση

Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν πριν από οποιαδήποτε συντήρηση

Αποσυναρμολόγηση και εγκατάσταση της κύριας βούρτσας 

Βήμα 1: Αποσυναρμολογήστε την κύρια βούρτσα. 
Αναποδογυρίστε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, 
πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κύριου 
καλύμματος βούρτσας για να το αφαιρέσετε. 
Βγάλτε την κύρια βούρτσα και προχωρήστε στον 
καθαρισμό. 

Βήμα 2: Καθαρίστε την κύρια βούρτσα 
Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό βουρτσάκι 
καθαρισμού για να αφαιρέσετε και να 
απομακρύνετε τυχόν τρίχες και ίνες που 
μπλέκονται στην κύρια βούρτσα. Συνιστάται 
η αντικατάσταση της κύριας βούρτσας κάθε 
3-6 μήνες. 



1. Αντικαταστήστε μόνο με ανταλλακτικές βούρτσες που παρέχονται από την XCLEA, διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί 
ζημιά στην κύρια μονάδα.  

2. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε κατσαβίδι για την αντικατάσταση της βούρτσας.  
3. Τοποθετήστε τις βούρτσες αριστερής και δεξιάς πλευράς σωστά στους αντίστοιχους πείρους. 

Αποσυναρμολόγηση και εγκατάσταση του δοχείου συλλογής σκόνης και του φίλτρου 

Βήμα 1: Αποσυναρμολογήστε το δοχείο συλλογής σκόνης 
+ δεξαμενή νερού (2 σε 1). Πατήστε το κουμπί 
απελευθέρωσης του δοχείου για να το αφαιρέσετε

Βήμα 2: Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο Πατήστε το 
κουμπί απελευθέρωσης φίλτρου στα δεξιά του δοχείου 
σκόνης + δεξαμενή νερού (2 σε 1) για να αφαιρέσετε το 
φίλτρο

Βήμα 3: Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης + το 
δοχείο νερού (2 σε 1) Ευθυγραμμίστε το δοχείο σκόνης 
με το άνοιγμα ενός κάδου απορριμμάτων και αδειάστε 
τη σκόνη. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για 
να καθαρίστε τις γωνίες του δοχείου σκόνης που είναι 
δύσκολο να προσεγγίσετε. 

Βήμα 4: Καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης + το 
δοχείο νερού (2 σε 1) Ξεπλύνετε το δοχείο με 
καθαρό νερό. Στεγνώστε εντελώς για τουλάχιστον 
24 ώρες πριν από την επανεγκατάσταση για να 
αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης κατά την 
επόμενη χρήση. 



Αποσυναρμολόγηση και εγκατάσταση της σφουγγαρίστρας

Βήμα 1: Αποσυναρμολογήστε τη σφουγγαρίστρα. 
Αφαιρέστε τη μονάδα σφουγγαρίσματος από το κουτί 
συλλογής σκόνης + νερό ευχαριστώ (2 σε 1) και 
αφαιρέστε τη σφουγγαρίστρα από η μονάδα 
σφουγγαρίσματος

Βήμα 2: Καθαρίστε τη σφουγγαρίστρα. Ξεπλύνετε τη 
σφουγγαρίστρα με καθαρό νερό. Στεγνώστε εντελώς 
για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
επανεγκατάσταση για να αποφύγετε τη 
συσσώρευση σκόνης κατά την επόμενη χρήση. 

1. Αντικαταστήστε μόνο με σφουγγαρίστρα που παρέχεται από την XCLEA, διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει σε 
αναποτελεσματικό καθαρισμό.  

2. Φροντίστε να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τη σφουγγαρίστρα για να αποτρέψετε την επιστροφή του βρώμικου 
νερού κατά το καθάρισμα.  

3. Συνιστάται η αντικατάσταση της σφουγγαρίστρας κάθε 3-6 μήνες για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός 
καθαρισμός. 

Καθαρισμός των ανταλλακτικών 

Βήμα 1: Καθαρίστε τους αισθητήρες Χρησιμοποιήστε 
ένα μαλακό καθαρό πανί για να σκουπίσετε και να 
καθαρίσετε τις πλάκες φόρτισης στο πίσω μέρος, τον 
αισθητήρα απόστασης λέιζερ στην κορυφή, τους 
αισθητήρες ακρών, τους αισθητήρες σύνδεσης 
υπέρυθρων και τον αισθητήρα αναγνώρισης τοίχων 
TOF. 

Βήμα 2: Καθαρίστε τον τροχό γενικής χρήσης 
Γυρίστε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ και 
σφουγγαρίστρα και βγάλτε τον τροχό γενικής 
χρήσης, καθαρίστε τυχόν τρίχες και βρωμιά από τον 
τροχό και τον άξονα. Πλύνετε τον τροχό γενικής 
χρήσης με νερό, αφήστε τον να στεγνώσει πλήρως 
και επανεγκαταστήστε τον. 



Βήμα 3: Καθαρίστε το φίλτρο Ξεπλύνετε το 
φίλτρο του δοχείου σκόνης με καθαρό νερό. 
Στεγνώστε πλήρως  πριν από την 
επανεγκατάσταση για να αποφύγετε τη 
συσσώρευση σκόνης κατά την επόμενη χρήση. 

Καθαρίστε τη βάση φόρτισης

Βήμα 1: Καθαρίστε την επαφή φόρτισης. Ελέγξτε εάν 
υπάρχει βρωμιά στις επαφές φόρτισης. Σκουπίστε 
και καθαρίστε τις επαφές φόρτισης με ένα μαλακό 
καθαρό πανί για να τις κρατήσετε καθαρές και 
απαλλαγμένες από τυχόν υπολείμματα. 

1. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τους αισθητήρες της κύριας μονάδας, τους αισθητήρες 
υπέρυθρων και τις επαφές φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί για να αποτρέψετε την είσοδο νερού στη 
συσκευή και να αποφύγετε πιθανή πρόκληση ζημιάς. 

2. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε κατσαβίδι για την αντικατάσταση των 
ανταλλακτικών.  

Καθαρίστε το συλλέκτη σκόνης 

Βήμα 1: Αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης Όταν η σακούλα σκόνης είναι γεμάτη, η ένδειξη πληρότητας θα ανάψει 
σταθερά στην οθόνη LED του συλλέκτη σκόνης. Αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη 
σακούλα σκόνης κάθε 4 εβδομάδες. 

Ανοίξτε το καπάκι 
του συλλέκτη 
σκόνης 

Τραβήξτε τη λαβή 
της σακούλας 
σκόνης για να την 
αφαιρέσετε

Απορρίψτε την 
χρησιμοποιημένη 
σακούλα

Αντικαταστήστε 
με νέα σακούλα

Κλείστε το καπάκι 
του συλλέκτη 
σκόνης 



Βήμα 2: Καθαρίστε το κανάλι σκόνης 
Εάν ο συλλέκτης σκόνης δεν λειτουργεί ενώ είναι 
ενεργοποιημένος και η σακούλα συλλογής 
σκόνης δεν είναι γεμάτη, αποσυνδέστε πρώτα 
από το τροφοδοτικό και ελέγξτε εάν το κανάλι 
σκόνης είναι μπλοκαρισμένο. Εάν είναι 
μπλοκαρισμένο, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι 
για να ανοίξει το διαφανές κάλυμμα και να 
καθαρίσει τα εμπόδια. 

διαφανές 
κάλυμμα 

Βήμα 3: Καθαρίστε τον υπέρυθρο φακό και τις επαφές 
φόρτισης Σκουπίστε και καθαρίστε τον υπέρυθρο φακό 
και τις επαφές φόρτισης με ένα μαλακό καθαρό πανί 
για να το διατηρήσετε καθαρό. 

Υπέρυθρος 
φακός 

Επαφές 
φόρτισης 

Βήμα 4: Καθαρίστε το στήριγμα του φίλτρου ανεμιστήρα Ελέγξτε εάν ο βραχίονας του φίλτρου ανεμιστήρα 
μπλέκεται με ξένα αντικείμενα ή υπολείμματα. Σκουπίστε με ένα μαλακό καθαρό πανί για να το διατηρήσετε 
καθαρό 

Βάση φίλτρου ανεμιστήρα 

1. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί για να αποτρέψετε την είσοδο νερού 
στη συσκευή και να αποφύγετε πιθανή πρόκληση ζημιάς. 

2. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε κατσαβίδι για την αντικατάσταση των 
ανταλλακτικών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Όταν προκύψει σφάλμα κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας και της σκούπας ρομπότ, η ένδειξη του κουμπιού 
λειτουργίας αναβοσβήνει γρήγορα και ακούγεται μια φωνητική προτροπή. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα 
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" για να διορθώσετε το λάθος. 



Μήνυμα λάθους Επίλυση

Σφάλμα 1: Ελέγξτε εάν το ραντάρ 
εμποδίζεται ή έχει κολλήσει. Εάν ναι, 
μετακινήστε την κύρια μονάδα σε μια 
νέα τοποθεσία και κάντε επανεκκίνηση.

• Εάν το ραντάρ εμποδίζεται, απομακρύνετε το εμπόδιο
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους κάτω από το φως 

του ήλιου ή σε μέρη με έντονο φως. Χρησιμοποιήστε το σε εσωτερικούς 
χώρους.

• Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν λειτουργούν, μετακινήστε την κύρια μονάδα 
σε μια νέα τοποθεσία και κάντε επανεκκίνηση.

• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Σφάλμα 2: Ελέγξτε εάν ο 
προφυλακτήρας έχει κολλήσει. 

• Εάν ο προφυλακτήρας έχει κολλήσει, αφαιρέστε τυχόν εμπόδια και  
φροντίστε να απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που μπορεί ν α έχουν 
κολλήσει από κάτω 

• Εάν το προϊόν έχει παγιδευτεί λόγω ανεπαρκούς χώρου, μετακινήστε το 
σε μια νέα θέση και κάντε επανεκκίνηση.

• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 
πελατών.

Σφάλμα 3: Σκουπίστε τον αισθητήρα 
άκρου, μετακινήστε την κύρια μονάδα 
μακριά από την άκρη και κάντε 
επανεκκίνηση.

• Εάν η κύρια μονάδα είναι εκτεθειμένη στον αέρα, μετακινήστε την σε μια 
νέα τοποθεσία και κάντε επανεκκίνηση.

• Εάν ο αισθητήρας είναι βρώμικος ή εμποδίζεται, καθαρίστε τον τακτικά
• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 

πελατών.

Σφάλμα 4: Ελέγξτε εάν η κύρια βούρτσα 
έχει κολλήσει. 

• Εάν η κύρια βούρτσα έχει υπολείμματα από τρίχες και άλλες ίνες, 
αφαιρέστε την κύρια βούρτσα και καθαρίστε την

• Εάν υπάρχουν τρίχες, καλώδια ή ίνες στο πάτωμα, πρέπει να 
απομακρυνθούν

• Καθαρίστε τακτικά την κύρια βούρτσα, καθώς μπορεί εύκολα να 
συγκεντρώσει υπολείμματα

• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Σφάλμα 5: Ελέγξτε εάν οι πλευρικές 
βούρτσες έχουν κολλήσει. 

• Εάν οι πλευρικές βούρτσες έχουν υπολείμματα από τρίχες και άλλες ίνες, 
αφαιρέστε τις πλευρικές βούρτσες και καθαρίστε τις

• Εάν υπάρχουν τρίχες, καλώδια ή ίνες στο πάτωμα, πρέπει να 
απομακρυνθούν

• Καθαρίστε τακτικά τις πλευρικές βούρτσες , καθώς μπορεί εύκολα να 
συγκεντρώσουν υπολείμματα

• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Σφάλμα 6: Ελέγξτε εάν ο οδηγός έχει 
κολλήσει. 

• Εάν ο οδηγός έχει κολλήσει, καθαρίστε τον
• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

Σφάλμα 7: Επανεγκαταστήστε το δοχείο 
συλλογής σκόνης + δοχείο νερού (2 σε 1) 

• Επανεγκαταστήστε το δοχείο σκόνης + δεξαμενή νερού (2 σε 1) και το 
φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί ξανά σωστά

• Εάν το σφάλμα παραμένει, αντικαταστήστε το φίλτρο
• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

Σφάλμα 8: Η μπαταρία είναι πολύ 
χαμηλή, φορτίστε.

• Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε την πριν από τη χρήση

Σφάλμα 9: Δεν είναι δυνατή η φόρτιση. 
Ελέγξτε εάν η κύρια μονάδα είναι σωστά 
συνδεδεμένη στο συλλέκτη σκόνης.

• Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε τις επαφές φόρτισης 
στον συλλέκτη σκόνης και τις πλάκες φόρτισης στην κύρια μονάδα.

Σφάλμα 10: Η θερμοκρασία της 
μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ 
χαμηλή, δοκιμάστε ξανά αργότερα. 

• Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, 
χρησιμοποιήστε τη συσκευή όταν η θερμοκρασία επανέλθει στην κανονική.



Σφάλμα 11: Ελέγξτε τον αισθητήρα 
παρακολούθησης τοίχου

• Εάν ο αισθητήρας παρακολούθησης τοίχου καλύπτεται από σκόνη, 
σκουπίστε και καθαρίστε τον.

Σφάλμα 12: Τοποθετήστε την κύρια 
μονάδα σε επίπεδο έδαφος και κάντε 
επανεκκίνηση

• Εάν η κύρια μονάδα ανιχνεύσει ότι υπάρχει κλίση, τοποθετήστε την σε 
επίπεδο έδαφος και κάντε επανεκκίνηση

Σφάλμα 13: Μη φυσιολογική λειτουργία 
ανεμιστήρα απορρόφησης

• Εάν ο ανεμιστήρας κενού δεν λειτουργεί σωστά, επαναφέρετε το σύστημα.
• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 

πελατών.

Σφάλμα 14: Ελέγξτε εάν το επάνω κάλυμμα 
ραντάρ έχει κολλήσει.

• Εάν το άνω κάλυμμα ραντάρ είναι κολλημένο ή υπό πίεση, μετακινήστε τη 
συσκευή σε νέα θέση και κάντε επανεκκίνηση

Σφάλμα 15: Μετακινήστε την κύρια 
μονάδα μακριά από απαγορευμένες 
περιοχές και κάντε επανεκκίνηση

• Μετακινήστε την κύρια μονάδα μακριά από εικονικούς τοίχους ή 
ακατάλληλες περιοχές και κάντε επανεκκίνηση

Σφάλμα 16: Δεν είναι δυνατή η επιστροφή 
στη βάση φόρτισης. Αφαιρέστε τυχόν 
εμπόδια κοντά στη βάση φόρτισης.

• Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που απέχουν περισσότερο από 1,5 m από το 
μπροστινό μέρος της βάσης φόρτισης.

Σφάλμα 17: Η σακούλα σκόνης δεν έχει 
τοποθετηθεί.

• Ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί η σακούλα συλλογής σκόνης.
• Εάν έχει εγκατασταθεί, ελέγξτε αν φτάνει στο κάτω μέρος της βάσης 

φόρτισης.
• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 

πελατών.

Σφάλμα 18: Η σακούλα συλλογής σκόνης 
είναι γεμάτη.

• Εάν η σακούλα είναι γεμάτη, αντικαταστήστε με καινούργια.
• Εάν η σακούλα σκόνης δεν είναι γεμάτη, ελέγξτε αν το κανάλι του 

συλλέκτη σκόνης είναι φραγμένο. Εάν είναι φραγμένο, καθαρίστε το 
κανάλι σκόνης

• Εάν η ειδοποίηση συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 
πελατών.

Σφάλμα 19: Καθαρίστε το δοχείο συλλογής 
σκόνης + το δοχείο νερού (2 σε 1) εάν δεν 
έχει καθαριστεί πολύ καιρό

• Εάν υπάρχει υπερβολική σκόνη στο δοχείο σκόνης + δοχείο νερού (2 σε 1), 
καθαρίστε το και καθαρίστε το φίλτρο.

Σφάλμα 20: Καθαρίστε το φίλτρο. • Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το.

Συμβουλή: Η επαναφορά του συστήματος μπορεί να διορθώσει ορισμένα σφάλματα

FAQs

Τύπος Ερώτησης Επίλυση

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι ανεπαρκής, συνδέστε την κύρια μονάδα στη 
βάση φόρτισης και φορτίστε την πλήρως πριν από την επόμενη χρήση. Εάν η 
θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, 
χρησιμοποιήστε το προϊόν σε θερμοκρασίες 0-40 ° C.

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι καλά 
συνδεδεμένα. Εάν εντοπιστεί κακή επαφή, καθαρίστε τις επαφές φόρτισης στη 
βάση φόρτισης και τις πλάκες φόρτισης στην κύρια μονάδα. Επιβεβαιώστε εάν 
η ένδειξη φόρτισης ενεργοποιηθεί.

Αργή φόρτιση Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε ακραίες θερμοκρασίες, για να παραταθεί η 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η κύρια μονάδα θα μειώσει αυτόματα την 
ταχύτητα φόρτισης. Εάν οι επαφές φόρτισης είναι βρώμικες, καθαρίστε τις με 
ένα στεγνό πανί



Δεν είναι δυνατή η επιστροφή στη βάση Εάν υπάρχουν πολλά εμπόδια κοντά στην βάση, τοποθετήστε την σε έναν 
καθαρό, ανοιχτό χώρο. Εάν η κύρια μονάδα είναι μακριά από το βάση 
φόρτισης, τοποθετήστε την κοντά στη βάση φόρτισης και δοκιμάστε ξανά.

Μη φυσιολογική λειτουργία Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Μη φυσιολογικός θόρυβος κατά τον 
καθαρισμό

Εάν η κύρια βούρτσα, η πλευρική βούρτσα ή ο τροχός εμπλέκονται σε 
εμπόδια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε την. Εάν ο τροχός είναι 
σκονισμένος ή μπλοκαρισμένος κατά τον καθαρισμό, συνιστάται να 
χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τον τροχό και να τον 
ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.

Μειωμένη απόδοση καθαρισμού ή η 
σκόνη πέφτει έξω από την κύρια μονάδα

Εάν το κουτί συλλογής σκόνης είναι γεμάτο, καθαρίστε το. Εάν το φίλτρο είναι 
φραγμένο, καθαρίστε το φίλτρο. Εάν η κύρια βούρτσα μπλέκεται με 
υπολείμματα από τρίχες ή ίνες, καθαρίστε την κύρια βούρτσα.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο WiFi • Εάν η λειτουργία WiFi δεν είναι ενεργοποιημένη, επαναφέρετε το WiFi και 
δοκιμάστε ξανά

• Εάν το σήμα WiFi είναι κακό, τοποθετήστε την κύρια μονάδα εντός της 
περιοχής κάλυψης του σήματος WiFi.

• Εάν η σύνδεση WiFi είναι μη φυσιολογική, επαναφέρετε το WiFi, 
πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος για κινητά και 
δοκιμάστε ξανά.

• Εάν το APP δεν υποστηρίζει το τρέχον μοντέλο συσκευής, ακολουθήστε τις 
οδηγίες για να ελέγξετε τα μοντέλα που υποστηρίζονται.

• Δεν είναι δυνατή η ξαφνική σύνδεση στο WiFi. Εάν οι ρυθμίσεις του router
είναι λανθασμένες, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Ο προγραμματισμένος καθαρισμός δεν 
ξεκινά

Ανεπαρκής ισχύς. Ο προγραμματισμένος καθαρισμός θα ξεκινήσει μόνο όταν 
το επίπεδο ισχύος είναι μεγαλύτερο από 15%.

Είναι υψηλή κατανάλωση ενέργειας εάν η 
κύρια μονάδα διατηρείται στη βάση 
φόρτισης;

Η διατήρηση της κύριας μονάδας στη βάση φόρτισης βοηθά στη διατήρηση 
της μπαταρίας στις καλύτερες επιδόσεις της και η κατανάλωση ενέργειας  
παραμένει χαμηλή.

Είναι απαραίτητο να φορτίσετε για 16 
ώρες κατά τις τρεις πρώτες χρήσεις;

Οι μπαταρίες λιθίου δεν εμφανίζουν δράση μνήμης. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όταν η μπαταρία είναι γεμάτη.

Η μονάδα καθαρισμού απορρίπτει λίγο ή 
καθόλου νερό

Ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού. Ρυθμίστε την ένταση 
του νερού σε Μεγάλη μέσω του APP. Βεβαιωθείτε ότι η βάση σφουγγαρίστρας 
και η σφουγγαρίστρα έχουν εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες

Η κύρια μονάδα δεν συνεχίζει τον 
καθαρισμό μετά τη σύνδεση για φόρτιση

Βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε", 
στην οποία η κύρια μονάδα δεν συνεχίζει τον καθαρισμό. Επίσης συνεχίζει τον 
καθαρισμό εάν η επιστροφή στη βάση φόρτισης έγινε πατώντας το κουμπί 
Dock ή επιστρέψετε χειροκίνητα στη βάση φόρτισης.

Η κύρια μονάδα δεν επιστρέφει στη βάση 
φόρτισης μετά τον καθαρισμό μιας 
τοπικής περιοχής ή αφού μετακινηθεί

Αφού καθαρίσετε μια τοπική περιοχή ή την μετακινήσετε μακριά, η ηλεκτρική 
σκούπα ρομπότ και η σφουγγαρίστρα θα δημιουργήσει έναν νέο χάρτη. Εάν η 
βάση φόρτισης είναι πολύ μακριά, η κύρια μονάδα ενδέχεται να μην 
συνδέεται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέψτε χειροκίνητα την 
κύρια μονάδα στη βάση φόρτισης

Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ και η 
σφουγγαρίστρα χάνουν σημεία

Εάν ο αισθητήρας παρακολούθησης τοίχου ή ο αισθητήρας ακμής είναι 
βρώμικος, καθαρίστε τους με ένα μαλακό στεγνό πανί.



Τύπος προϊόντος Σκούπα και 
σφουγγαρίστρα ρομπότ

Μοντέλο Προϊόντος QYSDJ01

Εκτιμώμενη τάση 
λειτουργίας 

14.4 V Εκτιμώμενη Ισχύς 50 W

Χωρητικότητα μπαταρίας 
λιθίου

5200mAh Εκτιμώμενη τάση φόρτισης 24 V

Καθαρό βάρος ca. 3.5 kg Διαστάσεις 355 x 355 x 100 mm

Χρόνος φόρτισης ca. 250 minutes Επίπεδο θορύβου < 75dB (A)

Χωρητικότητα δοχείου 
συλλογής σκόνης

300 ml Χρόνος καθαρισμού ca. 250 minutes

Χωρητικότητα δεξαμενής 
νερού

About 250 ml Τύπος μπαταρίας INR18650 M26-4S2P

Εκτιμώμενη χωρητικότητα 
μπαταρίας

5200mAh/74.88Wh

Τύπος προϊόντος Συλλέκτης σκόνης Μοντέλο Προϊόντος QYJCZ01

Εκτιμώμενη Ισχύς 850 W Εκτιμώμενη απορρόφηση 200-240 V~, 50-60 Hz

Εκτιμώμενη εξαγωγή 24 V , 1.2 A Διαστάσεις 358 x 300 x 174 mm

Καθαρό βάρος ca. 4.2 kg Επίπεδο θορύβου < 82 dB(A)

Χρόνος σκουπίσματος ca. 12 seconds Χωρητικότητα σακούλας 
συλλογής σκόνης

ca. 3L

Τύπος προϊόντος Βάση Φόρτισης Μοντέλο Προϊόντος QYHCZ01

Εκτιμώμενη τάση 
λειτουργίας 

24 V Εκτιμώμενη Ισχύς 30 W

Εκτιμώμενη απορρόφηση 24 V , 1.2 A Εκτιμώμενη εξαγωγή 24 V , 1.2 A

Καθαρό βάρος ca. 0.4 kg Διαστάσεις 145 x 140 x 99 mm

Τύπος προϊόντος Τροφοδοτικό Τροφοδοτικό

Εκτιμώμενη απορρόφηση 100-240V~, 50-60 Hz, 0.9 A 100-240V~, 50-60 Hz, max. 1.0 A

Εκτιμώμενη εξαγωγή 24 V 1.2 A, 28.8 W 24 V 1.2 A, 28.8 W

Μοντέλο Προϊόντος European Union: DBS036A-2401200G; 
United Kingdom: DBS036A-
2401200B; Australia: DBS036A-
2401200A

European Union: KA3601A-
2041200EU; United Kingdom: 
KA3601A-
2041200BS; Australia: KA3601A-
2401200AU;

Τεχνικά δεδομένα



Απόρριψη

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά 
απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανών βλαβών στο περιβάλλον ή την 
ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τα με υπευθυνότητα 
για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη 
χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε την επιστροφή και τη συλλογή συστημάτων ή 
επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν 
για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Εγγύηση και περιορισμοί ευθύνης 

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο για περίοδο 12 μηνών (ορίζεται από την τοπική νομοθεσία) από την ημερομηνία αγοράς έναντι τυχόν 
αστοχίας που οφείλεται σε ελαττώματα κατασκευής ή υλικών. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προκαλούνται από 
ακατάλληλη εγκατάσταση, ακατάλληλη χρήση ή φυσιολογική φθορά του προϊόντος. Ειδικότερα, η εγγύηση δεν καλύπτει:

• Η σακούλα σκόνης, η σφουγγαρίστρα μίας χρήσης, η πλευρική βούρτσα, το φίλτρο, η σφουγγαρίστρα, η κύρια βούρτσα και το 
κάλυμμα της κύριας βούρτσας δεν καλύπτονται από την εγγύηση, καθώς είναι αναλώσιμα είδη.

• Ζημιά ή προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, ατύχημα, αλλοίωση ή ηλεκτρική σύνδεση ακατάλληλης 
έντασης ή τάσης

• Τροποποιημένα προϊόντα, εκείνα των οποίων η σφραγίδα εγγύησης ή ο σειριακός αριθμός έχουν καταστραφεί, τροποποιηθεί, 
αφαιρεθεί ή οξειδωθεί. 

• Βλάβη της μπαταρίας λόγω υπερφόρτισης ή μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. 
• Αισθητικές βλάβες, όπως γρατσουνιές, βαθουλώματα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. 
• Ζημία που προκλήθηκε από οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. 
• Ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά ή λόγω φυσιολογικής γήρανσης του προϊόντος. 
• Ενημερώσεις λογισμικού λόγω αλλαγής στις ρυθμίσεις δικτύου
• Αποτυχίες προϊόντος λόγω της χρήσης λογισμικού τρίτων για τροποποίηση, αλλαγή ή προσαρμογή του υπάρχοντος 

λογισμικού.
• Βλάβες προϊόντος που προκαλούνται από τη χρήση χωρίς αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή
• Οξειδωμένα προϊόντα. 

Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής:
Για να λάβετε μια υπηρεσία εγγύησης, σας ζητείται να επιστρέψετε το προϊόν σας στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματός 

σας με την απόδειξη αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο,…), το προϊόν και τα παρεχόμενα αξεσουάρ του, με την αρχική του συσκευασία. Είναι 
σημαντικό να έχετε στη διάθεσή σας την ημερομηνία αγοράς, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς ή IMEI (αυτές οι πληροφορίες 
εμφανίζονται συνήθως στο προϊόν, στη συσκευασία ή στην απόδειξη αγοράς σας). Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε το 
προϊόν με τα απαραίτητα αξεσουάρ για τη σωστή λειτουργία του (τροφοδοτικό, προσαρμογέα κ.λπ.). Σε περίπτωση που η αξίωσή σας 
καλύπτεται από την εγγύηση, η υπηρεσία μετά την πώληση μπορεί, εντός των ορίων της τοπικής νομοθεσίας, είτε: • Επισκευάστε ή 
αντικαταστήστε ελαττωματικά εξαρτήματα. • Ανταλλάξτε το επιστρεφόμενο προϊόν με ένα προϊόν που έχει τουλάχιστον την ίδια 
λειτουργικότητα και είναι ισοδύναμο ως προς την απόδοση. • Επιστροφή χρημάτων του προϊόντος στην τιμή αγοράς του προϊόντος που 
αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς. Εάν χρησιμοποιηθεί μία από αυτές τις 3 λύσεις, αυτό δεν συνεπάγεται παράταση ή ανανέωση της 
περιόδου εγγύησης 

Εάν χρησιμοποιηθεί μία από αυτές τις 3 λύσεις, αυτό δεν συνεπάγεται παράταση ή ανανέωση της περιόδου εγγύησης. 




