
 

 ”نکات مهم راه اندازی و استفاده از روبات“ 

“Ecovacs Robotics-Winbot”  

و بگذارید باطری بک آپ )اضطراری( دستگاه کامال در ابتدا دستگاه را به برق متصل نمایید و روبات را از زیر روشن نموده -1

 شارژ شده و چراغ چشمک زن سبز به آبی تبدیل شود.

 درحد نمدار شدن شیشه شوی را روی آنروی قاب نگهدارنده پد قرار دهید و ماده به دقت پد مایکروفایبر دستگاه را -2

قسمت های مذکور  و ...( ابتدا می بایست اسپری نمایید، و توجه نمایید در صورت تر شدن بقیه قسمت های دستگاه)چرخ ها

 مایکروفایبر شه شوی را روی شیشه اسپری نکنید و فقط روی پدمایع شیقبل از کار به هیچ عنوان -خشک گردند.

  زیرا اینکار باعث اختالل در عملکرد روبات میشود. اسپری شود.

 ی الستیکیچرخها شویدتمیز نمایید و مطمئن به اندازه خود ربات را  روی شیشه رار گرفتن دستگاهدر ابتدای کار محل ق -3

درغیر این تمیز نمایید (قبل از استفاده حتما )با استفاده از ریموت و دستمال نمدار چرخ ها را ،کامال تمیز است 

 صورت در کارکرد روبات اختالل ایجاد شده و بدرستی کارنمیکند.

روی شیشه قرار داده ، توجه داشته باشید  (off\onاز زیر دستگاه دکمه ) برای شروع به کار ابتدا روبات را در حالت روشن -4

و محل روبات روی شیشه تمیز داشته باشد و چرخها از فریم های پنجره فاصله  سانتیمتر 15 که روبات از دو طرف حدودا 

مرتب روبات فشار دهید تا روبات به صورت اتوماتیک و خطی ) سیستم پیمایش  را روی دستگیره Play دکمه یکبار باشند و 

تا موتور مکش خاموش  را چند ثانیه نگهدارید  playبرای جدا کردن ربات از شیشه دکمه و  هوشمند( شیشه ها را تمیز نماید

 شود .

، صفحه تیغه های الستیکیزیر دستگاه )شامل الستیکهای چرخها، سنسورها، حتما از هربار استفاده از دستگاه،  و قبل بعد-5

 تمیز نمایید. دستمال نمداربا  مگنت مکنده و...( را

توجه داشته باشید خیس کردن بیش از حد پد مایکروفایبر بر عملکرد دستگاه و شفافیت شیشه تاثیر منفی خواهد -6

 های مایکروفایبر شیشه شوی قابل شستشو میباشند. قابل ذکر است پدگذاشت.

و چراغ  احساس خطر کند ، ازحرکت بازمی ایستد و هشدار میدهدبه هر دلیلی  درصورتیکه این روبات در حین انجام کار-7

شارداده و فروی ریموت را RESETآبی به چراغ چشمک زن قرمز تبدیل میشود. برای راه اندازی مجدد دستگاه ابتدا دکمه 

 اندازی نمایید. به جای قابل دسترس هدایت نمایید و مجددا دستگاه را با رعایت موارد باال راه روبات را

صحیح و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به دستگاه دفترچه راهنمای  ***** لطفا جهت استفاده کامال

 فارسی داخل جعبه را مطالعه فرمایید. *****
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