
Robottolmuimeja ja mopi kombinatsioon

Kasutusjuhendi ja juhendvideote jaoks 
skannige QR-koodi
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TOOTE OHUTUSABINÕUD

        Enne toote kasutuselevõttu tuvuge põhjalikult selle kasutusjuhendi 
sisuga, paigaldage seade vastavalt juhistele ja hoidke kõnealune juhend 
alles, et seda edaspidi kasutada. Tulekahju, elektrilöökide või muude 
vigastuste ohu vähendamiseks järgige järgmisi ekspluatatsiooninõudeid.

•	 Seade pole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete 
või vaimsete võimetega isikute (k.a lapsed) poolt või nende poolt, kelllel 
puuduvad seadme kasutamiseks kogemused ja teadmised, välja arvatud 
juhul, kui neid jälgib või neid on vastavalt juhendanud nende ohutuse eest 
vastutav isik. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

•	 Euroopas võivad seda seadet kasutada vähemalt 8aastased lapsed ning 
isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsedvõi vaimsed võimed või 
puuduvad kogemused ja teadmised, kui nende üle teostatakse järelevalvet 
või neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega 
seotud ohtusid. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega 
hooldada. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

•	 Ärge imege seadmega kõrge temperatuuriga aineid (kustutamata 
sigaretikonid, tikud, kuum tuhk jne), ülipeeneid aineid (nt lubi, tsement, 
saepuru, kipssavi, tuhk ja tooner), suuri teravaid kilde (füüsikaliselt 
kindlaksmääramata ained nagu klaas).

•	 Toote vaheldumisi sagedusel 50 ja 60 Hz kasutamiseks pole vaja midagi 
teha, kuna toode kohandub nii 50 kui 60 Hz sagedusele.

•	 Kui toitekaabel on kahjustatud, peab tootja, tema esindaja või muu 
vastava kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.

•	 Laadimisel kasutage EZVIZ-i pakutavat dokkimisjaama CS-RS2-TWT2-D.

•	 HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge kasutage seadet 
välitingimustes, märjal pinnal, kaubandus- ega tööstuskeskkonnas.

•	 HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks kasutage seadet ainult 
sisetingimustes.

•	 HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks eemaldage seade enne 
hooldamist vooluvõrgust.

OHUTUSEGA SEOTUD HOIATUS
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•	 Ärge vaadake otse optilisse liidesesse, kui seade töötab.

•	 1. klassi laser, väljundvõimsus 0.641mW/0.038mW/1.21mW, lainepikkus 
808nm/910nm/980nm, IEC 60825-1:2014.

•	 See toode hõlmab 1. klassi laserit, mis on mõistlikul kasutamisel ohutu.

•	 ETTEVAATUST. Optikamooduli funktsiooni või jõudluse omavoliline 
muutmine ilma selles juhendis esitatud teavet järgimata võib põhjustada 
laserkiirguse ohtu.

•	 Dokkimisjaamas saab laadida ainult liitiumioonakusid, mis hõlmavad 
kuni kaheksat elementi nimimahtuvusega kuni 5200 mAh.

•	 Dokkimisjaamas ei saa laadida mittelaetavaid akusid.

SEADME NÕUETEKOHANE KASUTAMINE
•	 Seadet tohib kasutada ainult kodukeskkonnas põranda puhastamiseks 

ja seda ei tohi kasutada väliskeskkonnas (nt avatud rõdul), maapinnast 
kõrgemal asuvatel pindadel (nt trepil) ega tööstuskeskkonnas.

•	 Ärge kasutage seadet kõrgustes (nt piireteta korrusel, avatud rõdul ja 
mööbli peal) ilma kaitsevahenditeta.

•	 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke lapsed ja lemmikloomad 
seadme kasutamise ajal sellest eemal. Ärge pange tarvikuid (nt külgharja) 
lastele kättesaadavasse kohta, et lapsed väikseid tarvikuid kogemata alla 
ei neelaks. Ärge asetage lapsi ja lemmikloomi seadme korpusele.

•	 Ärge kasutage seadet lahtise tule ega õrnade esemetega keskkonnas.

•	 Ärge kasutage seadet vettinud ega märjal põrandal.

•	 Ärge kasutage seadet keskkonnatemperatuuril üle 40 °C ega alla 0 °C.

•	 Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide (nt bensiin, tooner) 
koristamiseks. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus on tuleohtlikke 
materjale.
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•	 Ärge kasutage seadet põletavate esemete, näiteks tikkude, sigarettide ja 
muude esemete koristamiseks, mis võivad tekitada tulekahju.

•	 Ärge kasutage toodet suurte kivide, paberijäätmete ja muude esemete 
imemiseks, mis võivad toote ummistada. Kui imemisava on ummistunud, 
puhastage toode õigeaegselt ja eemaldage imemisavast tolm, puuvill, 
karvad jne.

•	 Kasutage ainult tootja soovitatud või müüdavaid tarvikuid. Ärge kasutage 
ühegi muu tootja akut ega dokkimisjaama ning ärge kasutage kahjustatud 
akut ega dokkimisjaama.

•	 Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt kohalikele seadustele ja 
eeskirjadele.

•	 Ärge mingil juhul seadet põletage, sest aku võib plahvatada.

•	 Kui RGB-kaamera saab kasutamise ajal tolmuseks, on soovitatav 
kasutada kaamera puhastamiseks õhupuhurit või kätepaberit ja pehmet 
kuiva lappi. Ärge kasutage karedaid ega kõvasid materjale, et vältida 
optikamooduli klaaspinna kriimustamist.

•	 Kui roboti tagakülg on liiga tolmune, mõjutab see roboti laadimist. 
Soovitatav on seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. 
Selle puhastamiseks on soovitatav kasutada ka kätepaberit või pehmet 
kuiva lappi.

•	 Kui roboti küljel oleva küljeanduri pind on väga tolmune, mõjutab see piki 
seina liikudes roboti asendit ja positsioneerimisfunktsiooni. Soovitatav on 
seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. Kuna andur paikneb 
korpuse sees, on soovitatav kasutada anduri puhastamiseks õhupuhurit /  
kätepaberit / pehmet kuiva lappi. Ärge pange sõrmi puhastamiseks 
seadmesse.

•	 Roboti põhi võib lihtsalt väga tolmuseks saada, mistõttu on soovitatav 
seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada.

•	 Kasutage seadet vastavalt juhendis toodud juhistele. Väärkasutusest 
tingitud kahjude ja vigastuste eest vastutab kasutaja.
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Tehnilised näitajad
II klass

Alalisvool

Vahelduvvool

Sobib kasutamiseks sisetingimustes.

Enne laadimist lugege juhiseid. 

Robot
Mudel CS-RS2-TWT2
Aku 14,4 V / 5200 mAh liitiumioonaku
Kaal Umbes 4,6 kg
Nominaalne sisendvool 20 V  3 A
Laadimisaeg Umbes 3 tundi
Takistuse ületamise võimekus 20 mm

Dokkimisjaam
Mudel CS-RS2-TWT2-D
Nominaalne sisendpinge 100–240 V~, 50/60 Hz
Nimivõimsus 65 W
Nominaalne väljundvool 20 V  3 A
Aku laadimine 14,4 V / 5200 mAh liitiumioonaku
Puhta vee paagi maht 5500 ml
Musta vee paagi maht 5000 ml
Mopilapi kuivatamismeetod Õhkkuivatus
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.
Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou 
EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on 
keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, 
muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõte EZVIZ käesoleva juhendi osas 
mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.
Teave käesoleva juhendi kohta
Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu 
edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet 
võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate 
hankida  ™ võrgulehelt (http://www.ezviz.com).
Redaktsiooni kirje
Uus väljaanne – jaanuar 2022
Kaubamärgid

  ™,  ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes 
registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele 
omanikele.
Õigusvastutusest loobumine
KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET 
KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON”, KOOS KÕIGI RIKETE 
JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA 
TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE 
ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD 
JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE 
VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST 
VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON 
SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE 
VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.
EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA 
LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA. 
EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON 
PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE 
PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; 
C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU 
TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.
INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. 
EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE 
VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, 
VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL 
ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA 
ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN 
KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS 
VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL 
KASUTAMISE EEST. 
EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.
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Ülevaade
Pakendi sisu

Dokkimisjaam (1 tk)

Robottolmuimeja (1 tk)
(edaspidi „robot“) Mopilapp (2 tk) Mopikoost (mopilapiga) (2 tk)

Külghari (2 tk) Puhastustööriist (1 tk) Kaamera kleebis (1 tk)

Toitekaabel (1 tk) Kiirjuhend (2 tk) Regulatiivteave (1 tk)

Toitekaabli välimus oleneb teie ostetud seadmest.
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Komponendid

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Kaitseraud

Mikrofon

Kaitseraud

*Toitenupp

Nutikas LED-rõngas

Roboti pealmine kate

Nupp 
Lähtestamine *

Wi-Fi indikaator

Tolmukast

Nimi Kirjeldus

Toitenupp •	 Vajutage ja hoidke 4 sekundit all: toite sisse-/väljalülitamine.
•	 Vajutage üks kord: töö käivitamine/seiskamine.
•	 Vajutage kaks korda: toimingu lõpetamine ja dokkimisjaama naasmine.

Nupp Lähtestamine •	 Vajutage ja hoidke 4 sekundit all: võrgu konfiguratsiooni avamine.
•	 Vajutage ja hoidke all 10 sekundit: tehaseseadete taastamine ja taaskäivitamine.
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5 6

1

3

2

4

Servaandur (6 tk)

Universaalratas

Külghari

Veoratas

Mopikoost

RGB-kaamera

Takistuse andur

Laadimiskontakt

Õhu 
väljalaskeava

Vee täiteava

Materjaliandur

Külghari

Põhihari

Veoratas

Mopikoost

D-TOF Lidar

Küljeandur

Laadimiskontakt

Kõlar

Infrapuna-
vastuvõtja
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Puhastustööriist

Tagavara 
mopilapi kohtLuuk

Mopikoostu platvorm

Veeandur

Puhastusvann

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

Puhta vee paakMusta vee paak

Juhtpaneel

Puhastuslahuse sisestusava

Käivitamine/seiskamine •	 Vajutage üks kord: toimingu käivitamine/seiskamine.
•	 Vajutage ja hoidke 2 sekundit all: toimingu lõpetamine.

Vanni puhastamine •	 Vajutage üks kord: robot väljub dokkimisjaamast ja dokkimisjaam pritsib 
puhastusvanni vett ning ootab puhastamist.

•	 Vajutage uuesti: äravool tühjendatakse.

Režiim Vajutage	üks	kord:	puhastusrežiimi	vahetamine	(tolmuvõtmine	enne	pesemist,	
tolmuvõtmine pesemise ajal, ainult tolmuvõtmine, ainult pesemine, mopilapi 
puhastamine, mopilapi kuivatamine).
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Väljumine/tagasikutsumine Vajutage üks kord: robot väljub dokkimisjaamast või naaseb sellesse.

+
Lapseluku avamine/
lukustamine

Hoidke neid korraga 2 sekundit all: lapseluku avamine/lukustamine. Kui 
lapseluku funktsioon on aktiveeritud, ei tee juhtpaneelil oleva klahvi vajutamine 
midagi (esmalt tuleb lapseluku funktsiooni rakenduses EZVIZ lubada).

Kiirjuhend
Ettevalmistus
Püüdke vältida kasutamist trepiga keskkonnas (kui see on vajalik, paigaldage kaitsepiire) ning eemaldage enne kasutamist maas 
olevad takistused.

Ühendage toiteallikas dokkimisjaamaga
Valige sobiv asukoht, asetage dokkimisjaam horisontaalsele põrandale vastu seina, ühendage dokkimisjaam ja toitepesa 
toitekaabliga ning dokkimisjaam käivitub automaatselt (dokkimisjaam on soovitatav paigutada vaiba asemel tasasele heledat värvi 
plaatpõrandale).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Ees ei ole takistusi 1,5 m

Dokkimisjaama kahjustuste vältimiseks ärge pange seda radiaatori, küttekeha, kamina jms kõrvale.
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Puhta vee lisamine
Eemaldage puhta vee paagi ja musta vee paagi kaitsekotid, täitke puhta vee paak puhta veega ning seejärel paigaldage need 
tagasi.

•	 Ärge täitke kuuma veega, muidu võib seade kahjustada saada.
•	 Kui teil on vaja kasutada puhastuslahust, kasutage meie ettevõtte toodetud puhastuslahust. Muu puhastuslahus võib 

seadet kahjustada.

MAXMAX

Kaitsmete eemaldamine

Eemaldage enne 
kasutamist

Eemaldage enne 
kasutamist

Külgharjade ja mopikoostu paigaldamine
Paigaldage külgharjad ja mopikoost seadme põhja alla: joondage külgharjad joonisel näidatud punktiga ja suruge need alla. Kui 
kuulete klõpsu, siis on harjad paigaldatud. Joondage mopikoost magnetpunktiga.
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Hankige rakendus EZVIZ

Rakendus EZVIZ

1. Ühendage mobiiltelefon Wi-Fi-ga (toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi). 
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google PlayTM märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

•	 Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadavaloleku 
kontrollimiseks minge App Store’i või Google PlayTM-sse ja otsige rakendust EZVIZ.

•	 Tegelik protsess võib käimasolevate rakenduse värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Roboti lisamine rakendusse EZVIZ
1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise 

kasutusliides. 
2. Vajutage ja hoidke roboti toitenuppu 4 sekundit all, kuni robot käivitub.
3. Avage roboti ülemine kate, skannige roboti korpusel olev QR-kood ning viige võrgu konfigureerimine ja roboti lisamine 

liideses kuvatavate viipade abil lõpule.

Kui Wi-Fi-ühendus katkes või soovite ühendada roboti teise Wi-Fi-võrguga, vajutage ja hoidke lähtestusnuppu 4 sekundit all, 
seejärel robot taaskäivitatakse ja saate roboti uuesti rakendusse EZVIZ lisada.

3

Scan to add device

1 2

Robot paigutamine
Asetage robot dokkimisjaama ette ja vajutage juhtpaneelil nuppu . Robot siseneb dokkimisjaama ja alustab laadimist.



14

Esimene puhastuskord
Töö alustamiseks on kaks võimalust.

•	 Vajutage nuppu ,	et	valida	puhastusrežiim,	ja	vajutage	töö	alustamiseks	nuppu	 .

•	 Logige	rakenduses	EZVIZ	oma	kontole	sisse,	valige	seadme	avalehel	puhastusrežiim	ja	vajutage	nuppu	 .

Pärast esimest kasutuskorda joonistab ja salvestab robot siseruumide kaardi (kaartide joonistamise tõhususe parandamiseks 
kasutage esimesel kasutuskorral ainult tolmuvõtmist või tolmuvõtmist enne pesemist).

•	 Soovitatav on aku enne esimest kasutuskorda täis laadida.
•	 Pärast puhastamist laadimiseks sujuva naasmise tagamiseks on soovitatav alustada dokkimisjaamast. Ärge liigutage 

dokkimisjaama puhastamise ajal.

Kaamera kleebise kasutamine (valikuline)
Kaamera kleebis on kaasas juhuks, kui teil on vaja kaamera kinni katta.
1. Eemaldage kaitsekile.
2. Puhastage ja pühkige kaamera klaas märja niiske salvrätiga puhtaks. Kleepige ja vajutage kaamera kleebis kaamera klaasi 

külge ning veenduge, et see kinnituks korralikult.
3. Kleebist saab pesta ja uuesti kasutada.

31 2

Selle toote nähtavate takistuste vältimise funktsioon nõuab ühe eeltingimusena, et kaamera oleks sisse lülitatud, ning 
pilditöötlus toimub tootes endas ja seda ei laadita üles teenusesse EZVIZ CloudPlay. Vajaduse korral saate kaamera kinni 
katta, et funktsioon keelata. Tootega on kaasas elektrostaatiliselt adsorbeeriv kleebis kaamera kinnikatmiseks.
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Toimingud rakenduses EZVIZ
Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Puhastamiskaart
Kaardi muutmine (segmentimine, liitmine, ala loomine, ruumi nimetamine, keeluala, nähtamatu sein, pööramine), kaardi tsoonideks 
jagamine, vaiba kuvamine, reaalajas puhastusmarsruudi kuvamine ja mitme kaardi salvestamine.

Puhastamismeetod
Üldine puhastamine, isikupärastatud puhastamine, ajastatud puhastamine, määratud ruumi puhastamine ja piirkonna puhastamine.

Puhastamise seaded
Imemise	seadistus,	veekoguse	seadistus,	puhastamisjärjestuse	seadistus,	vaiba	surve	seadistusrežiim,	vaiba	täiendav	pühkimine	
ja mopilapi kuivatamise aja seadistus.

Majapidamisfunktsioon
Patrullimise ajastamine, fikseeritud punktiga liikumine, fotode/videote jäädvustamine patrullimiseks ja häälsidesüsteem.

Teabekuva
Lemmikloomade valveaeg, puhastamise ajalugu, patrullimise ajalugu, seadme toide, kuluained ja hooldus.

Veel funktsioone
Püsivara	uuendamine,	helitugevuse	reguleerimine,	režiim	Mitte	häirida,	öönägemise	valguse	kompenseerimine	jne.

Korrapärane hooldus
Seadme parima seisundi tagamiseks hooldage seadet ja asendage osad järgmiste ajavahemike järel.

Roboti osa Hooldamine Asendamine
Mopilapp / Iga 2–3 kuu järel

Külghari Iga kahe nädala järel Iga 3–6 kuu järel

Põhihari Iga nädal Iga 6–12 kuu järel

Käsnfilter /
suure tõhususega filter Iga nädal Iga 3–6 kuu järel

D-TOF Lidar
RGB-kaamera

Küljeandur
Takistuse andur

Servaandur
Infrapuna-vastuvõtja

Kaitseraud
Laadimiskontakt

Universaalratas/veoratas

Iga nädal /

Puhastusvann Iga kahe nädala järel /

Puhta vee paak Iga kolme kuu järel /

Musta vee paak Pärast igat pesemist /

Dokkimisjaam Iga kahe nädala järel /

•	 Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage robot välja ning eemaldage dokkimisjaam vooluvõrgust.
•	 Hõlpsaks hoolduseks on olemas multifunktsionaalne puhastustööriist. Käsitsege seda puhastustööriista ettevaatlikult, 

kuna sellel on teravad servad.
•	 EZVIZ toodab eri varuosi ja liitmikke. Lisateavet varuosade kohta leiate veebisaidilt www.ezviz.com.
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Mopilapi asendamine

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2 Pange tähele, et mopilapp ei 
tohi kunagi katta mopi klambri 
keskosa.

 

3

Tolmukasti tühjendamine

1

2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

Vajutage pikalt tolmukastil olevat 
valget nuppu, tolmukasti kate 
avaneb automaatselt ja praht 
väljutatakse.
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3

Suure tõhususega filtri ja puuvillast peenfiltri puhastamine

1

24H

2

24 h

3

1

2
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Suure tõhususega filtri ja puuvillast peenfiltri asendamine

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

Eemaldage suure tõhususega 
filter ja puuvillast peenfilter 
ning asendage need uutega.

Dokkimisjaama puhastamine
Kasutage puhastustööriista või -lappe, et puhastada dokkimisjaama 
siseosa, vanni ja vasakus nurgas asuvat veeandurit.

Puhta vee paagi puhastamine
Eemaldage puhta vee paak, avage veepaagi kate, eemaldage 
veetoru küljelt ja eemaldage puuvillast filter, et see puhastada. 
Pärast puhastamist paigaldage puuvillast filter ja veetoru tagasi.
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Musta vee paagi puhastamine

Põhiharja puhastamine

1

Vajutage puhastustööriista otsas olevat nuppu ja pöörake tööriista 
samal ajal, võtke välja peidetud konksnuga, puhastage põhihari ja 
seejärel paigaldage põhihari tagasi.

1

2
2
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Oluliste osade puhastamine
Pühkige ja puhastage servaandureid, materjaliandurit, 
magnetpunkte, laadimiskontakte, RGB-kaamerat, takistuse 
andureid, servaandurit ja infrapuna-vastuvõtjat pehme kuiva lapiga.

Rataste puhastamine
Võtke universaalratas käsitsi välja ja puhastage seda peidetud 
konksnoaga.
Puhastage veorattaid peidetud konksnoaga.
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Külgharjade vahetamine

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud
Selle toote sisseehitatud liitiumioonakus sisalduvad keemilised ained võivad põhjustada keskkonnareostust. Enne toote kasutuselt 
kõrvaldamist eemaldage aku ja toimetage see nõuetekohaseks kõrvaldamiseks selleks ettenähtud akude vastuvõtupunkti.

Aku eemaldamise juhised (järgmine teave kehtib ainult seadme kasutuselt kõrvaldamisel, mitte igapäevaste kasutusjuhistena).
1. Laske robotil aku võimalikult tühjaks töötada.
2. Lülitage robot välja ning eemaldage külgharjad ja mopikoost.
3. Keerake robot ümber ja eemaldage selle põhjal olevad 13 kruvi, nagu joonisel näidatud.
4. Eemalda akukate.
5. Haarake nooleotsaga mustast kleebisest ja eemaldage aku.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

•	 Aku eemaldamisel veenduge, et toide oleks välja lülitatud ja ühendus dokkimisjaamaga katkestatud.
•	 Lühise või ohtlike ainete lekke vältimiseks eemaldage kogu akukomplekt ning ärge kahjustage akukomplekti korpust.
•	 Kui aku lekib ja puutute sellega kogemata kokku, loputage kokkupuutekohta rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti 

poole.
•	 Toodet ei tohi pärast aegumiskuupäeva möödumist ega ebaõnnestunud remonti ära visata. Toimetage see elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmetega tegelevasse ettevõttesse, järgides asjakohaseid riiklikke või kohalikke eeskirju.

KKK
Probleem Lahendus

Laadimisel esineb probleeme. Dokkimisjaam ei ole sisse lülitatud. Veenduge, et toitekaabli mõlemad otsad oleksid 
ühendatud.
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Probleem Lahendus

Roboti dokkimisjaama naasmisel 
esineb probleeme.

Dokkimisjaama lähedal on liiga palju takistusi. Eemaldage dokkimisjaama ees olevad 
takistused.

Soovitatav on robot enne puhastamist iga kord dokkimisjaama tagasi panna, et robot 
alustaks tööd dokkimisjaamast.

Maapinna takistus on suur. Soovitatav on teisaldada dokkimisjaam tasasele põrandale.

Maapind on libe. Soovitatav on pühkida maapinda dokkimisjaama ees.

Dokkimisjaama asukoht on vale. Kontrollige, kas dokkimisjaama asukoht kaardil on õige.

Robot töötab dokkimisjaama naastest 
selle lähedal ebatavaliselt.

Dokkimisjaama ees on 1,5 m ulatuses või külgedel 0,5 m ulatuses takistusi. Eemaldage 
takistused.

Kasutage roboti tagaosas laadimiskontaktide keskel oleva musta klaaspinna ja 
dokkimisjaama musta klaaspinna pühkimiseks pehmeid materjale (kätepaber, pehme 
kuiv lapp jne).

Ebanormaalne müra/värin puhastamise 
ajal.

Ratas/külgharjad/põhihari on muudesse esemetesse takerdunud. Lülitage robot välja 
ja kõrvaldage probleem, enne kui robotit uuesti kasutate.

Imemisavade kummiribad võivad maapinda puudutada, mis on normaalne. Võite julgelt 
kasutamist jätkata.

Mopilapi serv on üles pööranud. Eemaldage mopikoost ja paigaldage mopilapp uuesti.

Musta vee paak jätkab pumpamist. Puhastage dokkimisjaam.

Juhtpaneel näitab, et dokkimisjaama ja 
roboti ühendus on häiritud.

Veenduge, et robot olek käivitatud.

Wi-Fi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot oleks hea signaaliga Wi-Fi-alas.

Probleemid Wi-Fi-ühenduse loomisel.

Wi-Fi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot oleks hea signaaliga Wi-Fi-alas.

Wi-Fi-ühendus on korrapäratu. Lähtestage Wi-Fi-ühendus, laadige alla rakenduse EZVIZ 
uusim versioon ja skannige uuesti ühendamiseks seadmel olev QR-kood.

Takistuste vältimisel esineb probleeme.

Puhastage kaamera klaas pehmete materjalidega (kätepaber, pehme kuiv lapp jne).

Kui robot puutub kokku näiteks suure valguse läbilaskvusega (klaas), suure 
peegelduvusega (poleeritud metall), väikese peegelduvusega (must) objektiga, väheneb 
roboti takistuste vältimise jõudlus keskkonnamõju tõttu.

Ebatavaline takistuste vältimise 
käitumine. Puhastage kaamera klaas pehmete materjalidega (kätepaber, pehme kuiv lapp jne).

Külghari kukub puhastamise ajal 
küljest.

Pöörake robot ümber ja paigaldage külghari uuesti, veendudes, et kuulete paigaldamise 
ajal klõpsu.

Kukkumisvastane tuvastus ei toimi 
ning robot ei suuda trepilt ja muudelt 
kõrgetelt kohtadelt kukkumist vältida.

Puhastage servaandurid pehmete materjalidega (kätepaber, pehme kuiv lapp jne).

Ebatavaline töö. Kui ülaltoodud probleemid on kõrvaldatud, lülitage seade välja ja taaskäivitage see. Kui 
probleeme ei õnnestu lahendada, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.
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Videotoodete kasutamise algatused
Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.
Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte 
tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. 
Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke 
reaalajafakte tagantjärgi vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega 
kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, 
et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavasid, et ühiselt luua 
paremat kogukonda.
Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:
1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus 
olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning jälgimise 
ulatuse kirjeldus. Mitteavalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh 
videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise 
vältimine.
2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga 
kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, 
privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.
3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalsetest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal 
bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda 
andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise 
tulemus sõltub vastutavate töötlejate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötlejad lisaks kõigi 
kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid 
kombeid, levinud tavasid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.
4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi 
ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturve äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötleja peab 
rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget 
avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valima sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), 
millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet). 
5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted 
mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub 
inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse algse eesmärgiga. 
Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning 
heauskne kasutamine.
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