SEGOBO
”نکات مهم راه اندازی و استفاده از روبات“

”“SEGOBO ROBOTICS-VAC E300

 - 1شارژ اولیه  :ابتدا ربات را از زیر روشن کرده (دکمه  (on/offوآن را روی شارژر قراردهید تا  4الی  5ساعت شارژ گردد.پس از
ثابت شدن چراغ چشمک زن سبزربات کامال شارژشده است.این ربات پس ازاتمام شارژبه صورت اتوماتیک به شارژر خود باز میگردد.
 - 2در جعبه دستگاه 4عدد سایدبراش(برس های کناری)تعبیه شده که دو عدد آن یدکی است.
❖ -سایدبراشها را درجای خود نصب کنید و آنها را فشار دهید.برای جدا کردن ساید براشها  2پره ی آنرا گرفته و بکشید.
- 3در هر سری استفاده از ربات حتما برس اصلی دستگاه را تمیز نمایید و از محلش جدا نموده و خود برس و دو سر آنرا کامال
تمیز نمایید .الزم به ذکر است در صورت عدم نظافت دو سر برس توسط شما ،دستگاه به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از
هرگونه آسیب احتمالی از حرکت باز می ایستد و هشدار می دهد.
-4برای تی کشی ,مخزن زباله را جدا نمایید و مخزن تی را آب کرده و نصب نمایید.
-5قبل از استفاده از ربات منزل خود را بهینه سازی نمایید .برای مثال کابلها و سیم های کف منزل خود را جمع آوری نموده و
اگر طول ریشه های فرشتان بیش از حد استاندارد است برای آنها ریشه بند تهیه کنید.
-6هفته ای یک الی دوبار حتما فیلتر هپای مخزن را با استفاده از سری باریک جاروبرقی گرد گیری نمایید و بوسیله برس نظافت
کوچک و دستمال نمدار  ،ربات و بین چرخهای کوچک و بزرگ و کاور برس و محفظه برس و سنسورهای ارتفاع زیر و بامپر و
داخل جایگاه مخزن دستگاه را تمیز نمایید.
❖ حتما برس اصلی و دو سر آن و فیلتر هپا مخزن را تمیز نگه دارید.
❖ به هیچ عنوان برس اصلی و فیلتر هپا را نشویید.
 -7پد مایکروفایبر (پد تی کشی) و مخزن و برس های دستگاه قابل شستشو میباشند.
-8قابل ذکر است این ربات با سیستم رندوم هوشمندانه  Smart Motionو حالت مرتب  Smart Driveبه صورت ترکیبی بر
اساس تشخیص سنسورهای خود کار میکند و بر اساس پترن برنامه ریزی شده خاص (رندوم  ،مرتب خطی  ،زیگزاگ  )...،منزل
شما را نظافت مینماید .
❖ این ربات در هنگام تغییر سطح از روی سنگ و سرامیک و پارکت به روی فرش و یا بلعکس قدرت فن مکش و برس
کشی آن تغییر کرده  ،برای مثال هنگام عبور ربات از سنگ به فرش ،فن مکش به حالت توربو تغییر میکند.

-9شارژر دستگاه را در محلی باز ،از اطراف و روبرو در سالن خود و به دور از پایه های مبل و...قرار دهید و شارژر را زیر میز یا
اجسام دیگر نگذارید تا دستگاه بعد از اتمام کار و یا اتمام شارژ (در نیم ساعت باطری بک آپ خود) به راحتی بتواند در بازه
زمانی 30دقیقه به شارژر خود بازگردد.
-10سنسورهای ارتفاع ربات به رنگ سیاه حساسند و آنرا چاه (چاله) تشخیص میدهند ،در صورتی که از فرش مشکی یا با حاشیه
های مشکی استفاده میکنید ،و در نظافت ربات تغییری احساس نمودید لطفا با خدمات شرکت تماس حاصل نمایید.
 -11رباتهای جاروبرقی هوشمند  ،بطور معمول و استاندارد هفته ای دو الی سه بار باید استفاده شوند .
❖ قابل ذکر است مدت زمان کارکرد رباتهای جارو برقی بستگی به حالت نظافتی ربات و متراژ  ،چیدمان و تعداد فرشهای
منزل دارد .
-12ربات باید همیشه در شارژر خود آماده بکار باشد و شارژر دستگاه همیشه در برق باقی بماند.
-13اپلیکیشن این ربات را میتوانید از  App store apple iphoneو Google play Androidدانلود کنید .و از تمامی امکانات
ربات ازراه دور ازطریق (اینترنت  )WiFiاستفاده نمایید.لطفا برای نصب اپلیکیشن به برگه همراه با دفترچه راهنما مراجعه نمایید.
پس از اتصال ربات از طریق اپلیکیشن به تلفن هوشمند و مودم  ، wifiچراغ چشمک زن وای فای روی ربات ثابت میشود وشما میتوانید از اپلیکیشن استفاده نموده و ربات هوشمند خود را کامال کنترل نمایید.

***** لطفا جهت استفاده کامال صحیح و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به دستگاه دفترچه راهنمای فارسی داخل جعبه
را مطالعه فرمایید***** .
"زندگی با  SEGOBOآسان است "
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