
 

 ”نکات مهم راه اندازی و استفاده از روبات“

“Ecovacs Robotics-Deebot” 

 ، را چند ثانیه نگه دارید Auto در جای خود )زیر دستگاه( نصب نموده و دکمهابتدا باطری دستگاه را  -1

 ساعت در شارژر خود قرار دهید. 5 تا 4تا دستگاه روشن شود، سپس روبات را  ) S -85DM - 81DM - 85DMمدلهای )در 

 

( دستگاه از زیر روشن و خاموش میشود و نیازی SLIM,D79وDR95وDM88وD83قابل ذکر است که در مدلهای ) ❖

 میشود. On\Off  ازباالی جایگاه مخزن  DR95در مدل به جای گذاری باطری دستگاه نیست.

 قرمزتعبیه شده که دو عدد آن یدکی است.عدد سایدبراش)برس های کناری(به رنگهای سبزو4دستگاه در جعبه  - 2

. برای سبز)زیر دستگاه( نصب گردد و سایدبراش قرمز روی اتصال قرمز نصب گردداتصال براش سبز روی  ساید- ❖

 دهید.پره ی آنرا گرفته و بکشید و برای نصب آنرا فشار  2جدا کردن سایدبراشها 

دو سر  خود برس و برس اصلی دستگاه را چک نمایید  و از محلش جدا نموده و در چند روز اول استفاده از روبات حتما- 3

در صورت عدم نظافت دو سر برس توسط شما، دستگاه به صورت اتوماتیک جهت  الزم به ذکر است تمیز نمایید.کامال آنرا 

 کت باز می ایستد و هشدار می دهد.جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی از حر

برای مثال کابلها و سیمهای کف منزل خود را جمع آوری نموده منزل خود را بهینه سازی نمایید. قبل از استفاده از ربات - 4

 و اگر طول ریشه های فرشتان بیش از حد استاندارد است برای آنها ریشه بند تهیه کنید.

روبات و ،  و دستمال نمدار برس نظافت کوچکا مخزن را گرد گیری نمایید ،  بوسیله حتما فیلتر هپهر چندوقت یکبار -5

 را تمیز نمایید.دستگاه سنسورهای زیر و داخل جایگاه مخزن 

 را تمیز نگه دارید.و دو سر آن حتما برس اصلی  ❖

 مخزن و برس های دستگاه قابل شستشو میباشند. و)پد تی کشی( پد مایکروفایبر  -6

 بر اساس سنسورهای(DM81-DM81 PRO) با سیستم رندوم هوشمندانه کار میکنند قابل ذکر است روباتهایی که -7

)پیمایش منزل شما را نظافت مینمایند و روباتهایی که با سیستم مرتب زنی هوشمند و تصادفی خود به صورت رندوم گردوخاک

 DR95درمدل  مرتب منزل شما را نظافت مینمایند. ، به صورت خط به خط و(DM88,DM85-S)مدلهای  کار میکنندمرتب( 

 براساس نقشه منزل شما بصورت ترکیبی نظافت مینماید.

( به هیچ DM88.DR95,DM85-S های)در مدل یا ترکیبی قابل ذکر است درهنگام کارکرد ربات به صورت مرتب ❖

ر استاپ نکرده و مانع یا مزاحم کارکرد آن نشوید، زیرا ممکن است حافظه کوتاه مدت آن ریست شود و دعنوان آنرا 

 شود.برنامه نظافتی آن اختالل ایجاد 



ویا اتمام به دور از پایه های مبل و...قرار دهید تا دستگاه بعد از اتمام کار و شارژر دستگاه را در محلی باز، در سالن خود-8

 به شارژر خود بازگردد. دقیقه30بازه زمانی در( به راحتی بتواند)در نیم ساعت باطری بک آپ خود شارژ

سنسورهای ارتفاع روبات به رنگ سیاه حساسند و آنرا چاه )چاله( تشخیص میدهند، در صورتی که از فرش مشکی یا با -9

 ودید لطفا با خدمات شرکت تماس حاصل نمایید.و در نظافت ربات تغییری احساس نم ،حاشیه های مشکی استفاده میکنید

چه در حالت نظافتی ، استفاده شوند  و یا هفته ای سه بار باید روز درمیان یکبطور معمول ، روباتهای جاروبرقی هوشمند  -10

 نتیجه مطلوب از نظافت آنها در منزل شما حاصل شود.و چه در حالت مرتب زنی  رندوم 

متراژ ، چیدمان و تعداد فرشهای حالت نظافتی ربات و  بستگی بهارکرد رباتهای جارو برقی قابل ذکر است مدت زمان ک ❖

 منزل دارد .

 روبات باید همیشه در شارژر خود آماده بکار باشد و شارژر دستگاه همیشه در برق باقی بماند.-11

دانلود  Google play Androidو  App store apple iphoneرا می توانید از   (Ecovacs App)اپلیکیشن اکووکس -12

 DR95)و   DM88 و   DM81Proبرای مدلهای )کنید.

 (   (Autoبرای تغییر حالت نظافتی از رندوم هوشمندانه به حالت خطی هوشمند و بلعکس ، دکمه  DM88در مدل  ❖

 (  (playقرمز رنگ روی ریموت کنترل را چند ثانیه نزدیک ربات نگه دارید ، بعد از شنیدن صدای بوق دکمه شروع  

 را فشار دهید .

ونه آسیب احتمالی به دستگاه دفترچه راهنمای فارسی داخل جهت استفاده کامال صحیح و جلوگیری از هر گ ***** لطفا

 ***** جعبه را مطالعه فرمایید.

 

ECOVACS Robotics Co., Ltd.  

 
     Live Smart. Enjoy Life. 

      www.EcovacsRobotics.ir 

        HotLine: 021-71197   

 

http://www.ecovacsrobotics.ir/

