Rezervor apa

Statie de incarcare

4.2. Asaza rezervorul de apa in robot asa cum
indica sageata; vei auzi un click daca l-ai asezat
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Te rog sa citesti cu atentie acest manual de utilizare inainte sa folosesti produsul produsul si sa-l pastrezi
intr-un loc adecvat. Adaptorul care insoteste robotul Viomi poate fi utilizat la o altitudine sub 2000m.
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Instructiuni de instalare
1. Conecteaza la priza cablul de alimentare al
statiei de incarcare si fii atent daca este prea lung.

2. Plaseaza statia de incarcare langa perete si
conecteaz-o la priza de alimentare.

Incarcare inteligenta
Apasa scurt butonul pentru a incepe
incarcarea inteligenta.

Lumina led albastra pornita: Robotul
functioneaza normal.
Lumina led galbena licare incet: Robotul
trebuie pus la
incarcat/bateria este aproape descarcata.
Notificare led lumina galbena: Incarcare
Lumina led albastra licare incet: Se intra in
modul de configurare al retelei.
Notificare led lumina albastra: Pornire
Actualizare software.
Lumina led rosie intermitenta: Probleme de
functionare.

• Ai grija sa strangi cablul de alimentare in
slotul special pentru ca altfel te-ai
putea impiedica de el si vei scoate stecherul
din priza.

• Asigura-te ca statia de incarcare are suficient
spatiu (0,5m in stanga si in
dreapta) si 1.5m in fata;
• Nu expune statia de incarcare luminii directe
a soarelui.

3. Porneste si incarca.
Apasa timp de 3s butonul de pornire/oprire ; indicatorul led al robotului se aprinde, conecteaza
dispozitivul la statia de incarcare.

Configurare retea
Cand robotul este pornit, timp de 3s apasa
simultan butoanele de Pornire/Oprire si
incarcare pentru a intra in configurare retea.
Ridicare capac
Observatie: Recipientul de praf poate fi scos
prin deschiderea capacului robotului.

Robotul si senzorii
1. Laser radar
2. Capac
3. Buton(pornire/oprire/
incarcare inteligenta)
4. Senzor infrarosu
5. Senzor de coliziune
6. Roata principala
7. Mufa de incarcare
8. Baterie
9. Perie laterala
10. Senzor de setare limite
11. Protectie pentru motor
12. Perie rotativa
13. Roata stanga
14. Roata dreapta

4.3. Pune laveta de praf insuportul ei si fixeaz-o bine in suport.
* Nu turna apa in rezervor la prima utilizare a robotului.
* Nu turna apa in rezervorul dispozitivului daca in timpul folosirii robotului nu este nimeni sa-l supravegheze.
* Arunca apa si scoate laveta de praf inainte de a pune robotul la incarcat sau inainte sa-l lasi pe pauza.
* Daca ai covoare in casa te rugam sa intri in aplicatia mobila si sa setezi pereti virtuali.

Instructiuni de utilizare
1. Pornire/oprire
Robotul va porni automat in timp ce este conectat la statia de incarcare. Robotul nu se va opri in timp
ce se afla conectat la statia de incarcare. Apasare lunga a butonului de Pornire/Oprire; se aprinde ledul
pornit, robotul intra in modul de functionare, dupa pornire se va auzi un sunet specific. Cand robotul
este in stare de pauza, o apasare lunga a butonului de Pornire/Oprire il va opri; se va auzi o voce care va
anunta ca dispozitivulse opreste.
2. Curatare
- Cand robotul se afla in modul de functionare, dupa o scurta apasare a butonului de Pornire/Oprire se
va auzi mesajul „Enter global cleaning”.

Introducere produs

Porneste si opreste curatenia generala
• O scurta apasare a butonului pentru a porni/
suspenda curatenia.
• O apasare pentru 3 secunde a butonului
pentru a porni sau opri functionarea robotului.

4.4. Apasa pe ambele parti ale sistemului de
prindere si apoi impinge suportul in partea de
jos a robotului in directia indicata de sageata.

Lumina led albastra ramane aprinsa: Pornit/functionare normala/incarcare finalizata
Lumina led galbena de avertizare: Se incarca
Lumina led rosie intermitenta: Probleme de functionare
• In cazul in care bateria este pe cale sa se descarce, este posibil ca robotul sa nu porneasca sau sa nu
se opreasca. Te rugam sa conectezi dispozitivul la statia de incarcare.
• Robotul va porni automat dupa ce se conecteaza la statia de incarcare.
• Robotul nu se opreste in timp ce se afla conetat la statia de incarcare.

4. Instaleaza rezervorul de apa

4.1. Deschide dopul de cauciuc care acopera rezervorul de apa; umple
rezervorul; apoi pune dopul la loc.

- In modul de functionare, dupa o apasare scurta a butonului de reincarcare se va auzi mesajul „Enter
recharge mode”.
- Intra pe pagina online a dispozitivului prin intermediul aplicatiei; da click pe butonul „Start” pentru a incepe
curatenia. Se va auzi mesajul „Enter global cleaning”.
- Intra pe pagina online a dispozitivului prin intermediul aplicatiei; da click pe butonul „RechargeReincarcare” pentru ca robotul sa inceapa sa se incarce. Se va auzi mesajul „Enter recharge mode”.
* In cazul in care bateria este aproape descarcata nu va putea fi activat modul curatenie.
3. Reincarcare
- Dupa ce robotul a finalizat curatenia se va auzi mesajul „Cleaning is finished”, curatenia s-a incheiat.
Robotul se va reincarca automat.
- In cazul in care bateria este pe cale sa se descarce, robotul merge automat la incarcare; dupa ce ajunge
la 100% energie, curatenia va continua din locul unde s-a orit mai devreme.
- Daca bateria este epuizata robotul se va opri automat; poti pune tu insuti dispozitivul in statia de
incarcare. Asigura-te ca totul este in regula din punctul de vedere al mufei de incarcare, ca este contact
perfect intre robot si statie.
4. Indicator lumini led
- Cand ledul robotului este stins, robotul se afla in stare de repaos „poweroff/sleep”.
- Cand lumina led albastra este intermitenta, robotul a intrat in stare de „configurare retea”.
- Cand apare lumina led albastra de avertizare, robotul este in modul „pornire/actualizare software”.
- Cand lumina led albastra este stabila, robotul se afla in modul „idle/standby/curatenie/pauza”.
- Cand lumina led galbena clipeste incet, robotul se afla in modul de „reincarcare”.
- Cand apare lumina galbena de avertizare, robotul se afla in modul de „incarcare”.
- Cand lumina led rosie este intermitenta, robotul are o problema de functionare.
5. Configurare retea si actualizare software
Scaneaza codul QR pentru a putea descarca aplicatia mobila; seteaza WIFI conform instructiunilor din
aplicatie. Citeste ghidul rapid pentru mai multe detalii. Prin intermediul aplicatiei poti pune intrebari si
sa-ti actualizezi dispozitivul. In timpul actualizarii, asigura-te ca robotul se afla in modul de incarcare si ca
nivelul bateriei este cel putin 60%. Pentru a afla pasii de actualizare te rugam sa citesti ghidul din aplicatie.
* Dupa ce ai reusit sa descarci noul soft, configureaza reteaua potrivit indicatiilor din aplicatie. Cand
robotul se afla conectat la internet, poti folosi aplicatia pentru a porni curatenia, sa stabilesti o ora anume
pentru a incepe curatenia etc.
* Robotul nu este compatibil cu frecventa WIFI 5.8G.
* Tine apasat timp de 5s butonul „Reincarcare” si il eliberezi atunci cand auzi un sunet; apoi apasa-l din
nou pentru 5s si vei auzi mesajul „Initialization starts/ Initialization successful” – initializare pornita/
initializare incheiata cu succes.
Pauza
In timpul functionarii, poti apasa orice buton pentru ca robotul sa intre in modul pauza; apoi apasa butonul
de „Pornire/Oprire” pentru a continua curatenia; apasa butonul „Mod de incarcare inteligent” pentru a se
intoarce la statia de incarcare si sa se opreasca din curatenie.

Sleep (repaos)
Daca robotul nu executa nicio operatie in 5 minute atunci va intra automat in starea de repaos. Poti
readuce dispozitivul in stare de functionare fie prin apasarea butonului sau prin intermediul aplicatiei.
Dispozitivul nu va intra in stare de repaos in timpul incarcarii. Robotul se va opri automat cand starea de
repaos depaseste 12 ore.
Probleme de functionare
In cazul in care ceva nu functioneaza corespunzator, va aparea lumina led rosie intermitenta si se va auzi
un mesaj. Pentru gasirea unor soluti te rugam sa citesti sectiunea „Probleme de functionare”. Robotul va
intra automat in modul pauza daca timp de 5m nu i se da nicio comanda.
Umplerea rezervorului cu apa si curatarea lavetei de praf
Daca este necesar sa adaugi apa sau sa curati laveta de praf mai intai apasa orice buton pentru pauza;
arunca apa din rezervor apoi adauga apa curata sau curata laveta. Dupa poti apasa butonul de Pornire/
Oprire pentru a continua curatenia.
Preferinte curatenie
Imediat ce ai instalat aplicatia in telefonul mobil ai de ales intre optiunile: curatenie Eco, Standard si Turbo;
alegerea automata este curatenia Standard.
Modul DND – Do Not Disturb – Nu deranja
In timpul DND, robotul nu raspunde la comenzile „Resume Cleaning” – reluare curatenie, planificare
curatenie etc. Modul DND este stabilit din fabrica intre orele 22:00-07:00 si poate fi schimbat prin aplicatia
de pe mobil.
Modul reluare curatenie
Robotul reia curatenia de unde a lasat-o. Daca bateria se descarca in timpul curateniei, robotul se va
intoarce automat la statia de incarcare. Dupa ce s-a incarcat complet, dispozitivul va porni curatenia din
locul in care s-a oprit mai devreme (daca oprirea s-a facut manual, robotul va anula modul de reluare a
curateniei).
Definirea unei zone anume
Prin intermediul aplicatiei, poti alege ce zone sa fie curatate si apoi robotul se va curata doar acele spatii.
Curatarea zonei stabilite
Cu ajutorul aplicatiei poti alege o pozitie anume pe harta locuintei. Robotul va planifica ruta catre pozitia
indicata si va incepe curatenia in patrate de 2*2.
Planificare curatenie
Aplicatia iti permite sa planifici curatenia. Robotul va incepe operatiunea la timpul stabilit si se va intoarce
automat la statia de incarcare dupa ce a dus la bun sfarsit sarcina.
Pereti virtuali
Prin intermediul aplicatiei poti sa construiesti pereti virtuali pentru a impiedica robotul sa intre in zone care
nu necesita curatenie.
Memorare harta
Daca in aplicatie exista optiunea de memorare a hartii, dupa curatenie si reincarcare robotul va salva
harta noua ce contine si peretii virtuali

Componente HEPA
Urmareste imaginea pentru scoate si a curata
componentele HEPA

Perie laterala
Scoate si curata regulat peria laterala

Note de siguranta
Observatie: Inlocuieste peria rotativa la fiecare 6-12 luni
pentru ca efectul de curatare sa fie cel dorit.

Senzor de setare limite
Sterge regulat cu o carpa moale senzorul de setare
limite.

Recipient praf
1. Deschide capacul de deasupra robotului si scoate
recipientul asa cum se vede in imaginea de mai jos.
• Inlocuieste la fiecare trei luni componentele HEPA care nu se pot spala.
• Curata regulat componentele HEPA pentru a evita un blocaj.
• Inlocuieste peria laterala la fiecare trei luni pentru ca efectul de curatare sa fie cel dorit.

Parametri de baza
Robot

2. Deschide componentele HEPA; scoate-le afara si
curata-le.

4. Pune la loc recipientul de praf
si inchide capacul.

Probleme comune

Peria rotativa
1. Inlatura capacul pentru protectia motorului din mijloc;
2. Scoate peria rotativa si curata locasul;
3. Curata peria rotativa;
4. Repune peria si capacul pentru protectia motorului.

Operatii de rutina

3. Foloseste o perie pentru a curata recipientul de praf,
apoi asaza la loc componentele HEPA.

Depanare

Cutie de incarcare

• Acest produs este conceput pentru a curata doar interiorul locuintei sau al biroului si nu ar trebui folosit pentru
zone din exterior (ca de exemplu balcoane), alte zone decat podelele (ex. canapea) sau in zone comerciale sau
industriale.
• Nu utiliza produsul in zone deschise, neimprejmuite.
• Nu folosi produsul in zone in care temperatura este peste 40°C sau sub 0°C sau daca pe podea este apa sau
noroi.
• Ai grija sa nu lasi cabluri pe podea pentru a nu fi aspirate in timpul curatenei.
• Ai grija ca pe podea sa nu fie obiecte fragile sau de alt fel (ex. pungi de plastic) pentru ca ar putea bloca robotul
sau, dimpotriva, sa le darame dupa ce le-a lovit usor.
• Nu permite niciunei persoane cu boli fizice sau mintale sa foloseasca robotul.
• Nu permite copiilor sa se joace cu robotul, iar cand dispozitivul functioneaza copiii si animalele de companie
ar trebui indepartati.
• Nu pune obiecte, copii sau animale pe robot indiferent ca robotul este oprit sau functioneaza.
• Nu folosi robotul pentru a curata obiecte arzande (ex. tigari nestinse).
• Nu folosi robotul sa curate covoare imbacsite.
• Nu folosi robotul sa aspire obiecte tari sau ascutite (ex. unghii, cioburi).
• Nu folosi laserul radar pentru a muta dispozitivul.
• Curata si mentine robotul si statia de incarcare inchise.
• Nu varsa pe robot niciun lichid (recipientul de praf ar trebui sa fie bine uscat inainte de a fi reinstalat).
• Nu rasturna robotul pentru ca radarul laser s-ar putea defecta.
• Foloseste dispozitivul potrivit Manualului de utilizare. Orice ranire sau defectare a robotului cauzate de
utilizarea necorespunzatoare vor fi din vina proprietarului.

Baterie si incarcare
• Nu folosi nicio baterie, sursa de alimentare sau statie de incarcare care nu sunt originale.
• Nu folosi baterii nereincarcabile.
• Nu incerca sa elimini, repari sau sa modifici bateria sau statia de incarcare.
• Nu aseza statia de incarcare in apropierea unor surse de caldura (ex. calorifer electric).
• Nu folosi carpe ude sau alte lichide pentru a curata produsul.
• Nu arunca la intamplare bateriile uzate. Te rugam sa le inmanezi unor firme specializate.
• Transporta produsul oprit in ambalajul original.
• Daca aparatul nu va fi utilizat pentru o vreme, opreste-l dupa ce s-a incarcat complet si depoziteaza-l intr-un

Substante periculoase din produs

Pb – Plumb; Hg- Mercur; Cd- Cadmiu; Cr (IV) – Crom; Pbb – Bifenili polibromurati; Pbde - Eteri de difenil
polibromurati
Acest tabel a fost realizat in concordanta cu SJ/T11364-2014
0 : Arata faptul ca toate aceste substante continute in materiale sunt sub limita specificata in GB/T
26572-2011.
X: Arata faptul ca toate aceste substante continute sunt peste limita specificata in GB/T 26572-2011.
In prezent, componentele marcate cu „X” contin substante sau elemente care nu sunt prietenoase cu
mediul, insa care nu pot fi inlocuite in totalitate in cadrul proceselor tehnologice.
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