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Špecifikácie
1. Inteligentný zametací robot
2. Napätie: 3,7V/1200mAh
3. Doba nabíjania: 6 h (nabíjanie cez USB)
4. Hluk: Približne 60 dB
5. Doba výkonu: 90min
6. Typ batérie: vstavaná batéria
(Nemá funkciu senzoru proti pádu)

Použitie (ako je znázornené v pribalenom návode)
1. Stlačením vypínača zapnite
2. Po použití otvorte horný kryt
3. Vyberte sieťku na prach
4. Pomocou kefy vyčistite odpadky
5. Pre utieranie podlahy, na spodok nalepte suchý zips
6. Vyberte handričku a navlhčite ju
7. Nalepte handričku na suchý zips
8. Nabíjací port je umiestnený na boku

Čo potrebujete vedieť pri používaní
1. Pohyb zariadenia je náhodný. Podľa jeho pohybovej trasy môžu existovať miesta, ktoré sa nedajú vyčistiť.
2. Na kolieskach sa budú hromadiť nečistoty, preto ich pravidelne čistite.
3. Ak nie je k dispozícii funkcia senzoru proti pádu, používajte na miestach kde nehrozí možnosť pádu.
4. Výfukový otvor nesmie byť zablokovaný, inak to spôsobí poruchu.
5. Vsatá špina môže zo sacieho otvoru pri manipulácii vypadávať, takže nahromadené nečistoty v prachovej nádobe by ste mali
po každom použití zlikvidovať.
6. Prosíme, nepoužívajte tento produkt mimo jeho špecifikácie.
7. Tento produkt nemá vodotesnú funkciu. Nevkladajte ho do vody ani ho nepoužívajte na mieste s vodou.
8. Aby ste predišli náhodnému zraneniu, prosíme, držte mimo dosahu detí a vyhnite sa nesprávnemu použitiu.

Nabíjanie
1. Výrobok je napájaný lítiovou batériou a po vytiahnutí plastového chrániča sa považuje za elektrifikovaný
2. Položte zariadenie na zem. Ak ho chcete spustiť, stlačte tlačidlo v hornej časti. Pre vypnutie, znova stlačte tlačidlo.
3. Pri používaní, kontrolka tlačidla svieti na modro, keď výkon klesá, kontrolka nesvieti (alebo je červená), je čas nabiť
zariadenie
4. Produkt je vybavený káblom USB. Jeden koniec je pripojený k nabíjaciemu portu, druhý je pripojený k zdroju napájania. Keď
svieti červené svetlo, prebieha nabíjanie.

Nezáručná situácia
1. Neoprávnená údržba, nesprávne použitie, ponorenie do kvapaliny, mierne zneužívanie produktu
2. Záručná doba bola prekročená
3. Z ľudských dôvodov, ako sú: demontáž, úmyselné poškodenie a pod.

Vyrobené v Číne


