
Инструкция за 
експлоатация 

Моля прочетете внимателно тази инструкция преди 
употреба за да осигурите собствената си 
безопасност и ефективната работа на продукта. 
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Устройство
1 брой

Дистанционно 
управление

1 брой

Почистващи 
кърпи
4 броя

Кабел и 
обезопасително въже

1 брой

Зареждащ 
щепсел
1 брой

Захранващ 
адаптер
1 брой

100 мл 
шише за вода

1 брой

Инструкции за 
експлоатация

1 брой

Списък с части
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Чист маршрут веднъж:
Моля поставете машината в централна позиция на стъклото и я 
стартирайте. След изследване надолу и към лявата стъклена граница от 
текущата позиция, тя ще се премести в левият горен ъгъл и ще започне да 
чисти от отгоре-надолу в И-образен маршрут.
Във всеки ъгъл моля стриктно следвайте принципа на "Първо напред и 
след това обратно", когато прилагате, както при единичко почистване, така 
и при двойно припокриване.

Чист маршрут два пъти
Продължава към повторно почистване тип зиг-заг от ляво надясно, след 
първоначалното почистване предишният път. И автоматично връща към 
стартова позиция след почистване.
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 на LED индикаторната 
и Звуци

L
Работен индикатор
синя лампа: нормално
червена лампа: анормално

li 

LED индикатори и значение:

LED Светлина & Звук

3 прекъсващи звука

Червена мигаща
свтелина или
Включена
светлнина+ 
Прекъсващ цикъл

Значение

Край на почистването

Не е включена към
захранване

Пропускане на въздух

Решение

Нормален звуков отговор

Хардуерна
аларама за
самотестване

Моля свържете се с
център за обслужване на
клиенти

Подхлъзване

Синя светлина с
прекъсващ звук
+ 
Повтарящ се мигащ цикъл
с черверна светлина

Анормално движение на
машината

Проверете избърсаната
повърхност за прекомерни
водни петна или  масло.
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Проверете дали е включена 
добре към захранващ източник. 
Проверете състоянието на 
вътрешната батерия.
Проверете за изпускане на 
въздух.

Индикатор за 
изключваща защита








