
Robotti-imuri & moppi -yhdistelmä
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TURVALLISUUSOHJEET

           Lue käyttöopas huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä, asenna 
laite oppaan ohjeiden mukaisesti ja säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä 
varten. Pienennä tulipalon, sähköiskun ja muiden vahinkojen syntymisen 
riskiä ottamalla huomioon seuraavat käyttövaatimukset:

•	 Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan 
luettuna) käyttöön, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen 
toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja 
tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö 
valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava laitteen 
käytössä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

•	 Euroopassa laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, 
joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt 
tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos 
heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he 
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta 
tai tehdä kunnossapitotoimia ilman valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella.

•	 Älä ime laitteella kuumia aineksia (kuten palavia tupakantumppeja, 
tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa), erittäin hienoja aineksia (kuten kalkkia, 
sementtiä, sahanpurua, kipsiä, tuhkaa tai väriainetta) tai suuria teräviä 
esineitä (kuten lasia).

•	 Tuote mukautuu 50 Hz:n ja 60 Hz:n tehoon automaattisesti, eikä näiden 
tehojen välillä siirtyminen edellytä toimia käyttäjältä.

•	 Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy viedä vaihdettavaksi 
valmistajalle, sen huoltoliikkeeseen tai vastaavalle ammattitaitoiselle 
henkilölle vaarojen välttämiseksi.

•	 Käytä latauksessa EZVIZin tarjoamaa latausasemaa CS-RS2-TWT2-D.

•	 VAROITUS: Sähköiskuvaaran vähentämiseksi – Älä käytä ulkona tai 
märillä pinnoilla, kaupallisissa tai teollisuusympäristöissä.

•	 VAROITUS: Sähköiskun vaaran vähentämiseksi – Käytä vain 

TURVALLISUUSVAROITUS
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sisätiloissa.

•	 VAROITUS: Sähköiskun vaaran vähentämiseksi – Irrota pistoke ennen 
huoltoa.

•	 Älä katso suoraan optiseen liitäntään, kun laite on toiminnassa.

•	 Klasse 1 laser, udgangseffekt 0,641 mW/0,038 mW/1,21 mW, 
bølgelængde 808 nm/910 nm/980 nm, IEC 60825-1:2014.

•	 Tämä tuote sisältää laserin, jonka laserluokka on 1, ja joka on 
turvallinen kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa.

•	 HUOMIO: Optisen moduulin toiminnan tai suorituskyvyn muuttaminen 
mielivaltaisesti noudattamatta tämän käyttöoppaan määräyksiä voi 
aiheuttaa lasersäteilyn vaaran.

•	 Latausasemassa voidaan ladata vain litiumioniakkuja, joissa on 
enintään 8 kennoa ja joiden nimelliskapasiteetti on enintään 5200 mAh.

•	 Latausasemassa ei voi ladata sellaisia akkuja, jotka eivät ole ladattavia.

LAITTEEN ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
•	 Tuote on tarkoitettu lattioiden puhdistukseen vain sisätiloissa, älä 

käytä sitä ulkotiloissa (kuten avoimilla parvekkeilla), ei maan pinnalla 
olevassa ympäristössä (kuten portaissa) eikä teollisuusympäristössä.

•	 Älä käytä tuotetta korotetuilla pinnoilla (kuten parvilla, avoimilla 
parvekkeilla tai huonekalujen päällä) ilman suojavarusteita.

•	 Lapset eivät saa käyttää laitetta leluna. Pidä lapset ja lemmikkieläimet 
poissa laitteen luota, kun käytät sitä. Älä laita lisävarusteita, kuten 
sivuharjaa, paikkaan, jossa lapset pääsevät siihen käsiksi, jotta lapset 
eivät vahingossa syö sitä. Älä aseta lapsia ja lemmikkejä laitteen rungon 
päälle.

•	 Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on avotulta tai särkyviä esineitä.
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•	 Älä käytä laitetta märillä lattioilla tai kosteilla pinnoilla.

•	 Älä käytä laitetta yli 40 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötilassa.

•	 Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien (kuten bensiinin, maalien) 
siivoamiseen. Älä käytä laitetta alueella, jossa on syttyviä materiaaleja.

•	 Älä käytä laitetta palavien esineiden, kuten tulitikkujen, savukkeiden ja 
muiden tulipaloa aiheuttavien esineiden siivoamiseen.

•	 Älä käytä laitetta suurten kivien, jätepaperin ja muiden sellaisten 
kohteiden imemiseen, jotka voivat tukkia laitteen. Kun imuaukko on 
tukkeutunut, puhdista tuote ajoissa ja poista imuaukosta pöly, villa, 
hiukset jne.

•	 Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisävarusteita. 
Älä käytä kolmannen osapuolen akkuja tai latausasemaa äläkä 
vahingoittuneita akkuja tai latausasemaa.

•	 Hävitä käytetyt akut paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

•	 Älä polta laitetta missään olosuhteissa, sillä akku voi aiheuttaa 
räjähdyksen.

•	 Kun RGB-kamera on saastunut pölyllä käytön aikana, on 
suositeltavaa käyttää ilmapuhallinta kameran puhdistamiseen tai 
käyttää paperipyyhettä ja pehmeää kuivaa liinaa pyyhkimiseen ja 
puhdistamiseen, älä käytä karkeaa tai kovaa materiaalia, jotta vältät 
naarmut näyttömoduulin lasipinnalla.

•	 Jos robotin takapinta on liian pölyinen, se vaikuttaa robotin 
latautumiseen. On suositeltavaa puhdistaa se säännöllisesti tai 
tarpeen mukaan. Sen puhdistamiseen suositellaan käytettäväksi myös 
paperipyyhettä tai pehmeää kuivaa liinaa.

•	 Jos robotin sivussa olevan reuna-anturin pinnalle kertyy paljon pölyä, 
se vaikuttaa robotin asentoon ja paikannustehoon, kun se liikkuu seiniä 
pitkin. On suositeltavaa puhdistaa se säännöllisesti tai tarpeen mukaan. 
Koska anturi sijaitsee rungon sisällä, on suositeltavaa käyttää kameran 
puhdistamiseen tarkoitettua ilmapuhallustyökalua / paperipyyhettä / 
pehmeää kuivaa liinaa anturin pyyhkimiseen. Älä työnnä siihen sormia 
puhdistusta varten.
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•	 Robotin pohjaan tulee helposti paljon pölyä, joten on suositeltavaa 
puhdistaa se säännöllisesti tai tarpeen mukaan.

•	 Käytä laitetta käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Virheellisen käytön 
aiheuttamista vahingoista ja vammoista vastaa käyttäjä.

Sääntelyä koskevat tiedot
Tämä tuote ja sen lisälaitteet, mikäli käytössä, on merkitty CE-merkinnällä, ja ne täyttävät sovellettavien 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien vaatimukset, jotka on lueteltu radiolaitedirektiivissä 2014/53/
EU, EMC-direktiivissä 2014/30/EU, RoHS-direktiivissä 2011/65/EU, ErP-direktiivissä 2009/125/EY.

2012/19/EU (WEEE-direktiivi): Tällä symbolilla merkittyjä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen mukana EU:n alueella. Kierrätä tuote asianmukaisesti palauttamalla se paikalliselle myyjälle 
vastaavan uuden laitteen hankkimisen yhteydessä tai vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Lisätietoja: www.
recyclethis.info
2006/66/EY ja sen muutosdirektiivi 2013/56/EU (paristodirektiivi): Tässä tuotteessa on paristo tai akku, jota 
ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana EU:n alueella. Lisätietoja paristosta tai akusta on 
tuotteen dokumentaatiossa. Paristo tai akku on merkitty tällä symbolilla, ja siihen voi sisältyä käytetyn aineen eli 
kadmiumin (Cd), lyijyn (Pb) tai elohopean (Hg) kirjainmerkintä. Kierrätä paristo tai akku asianmukaisesti viemällä 
se myyjälle tai asianmukaiseen keräyspisteeseen. Lisätietoja: www.recyclethis.info.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. att radioutrustningen av typen [CS-RS2-TWT2] överensstämmer med 
direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE finns på följande webbadress:
https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity. 

EXPONERING FÖR RADIOFREKVENSER (RF)
Följande frekvensband och nominella gränsvärden för sändareffekt (utstrålad och/eller överförd) gäller för denna radioenhet:
Band Wi-Fi 2,4 GHz

Frekvens Från 2,400 GHz till 2,4835 GHz

Sändareffekt (EIRP) 100 mW

Tekniset parametrit
Luokka II

Tasavirta.

Vaihtovirta.

Sisäkäyttöön.

Lue ohjeet ennen lataamista. 
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Robotti
Malli CS-RS2-TWT2
Akku 14,4 V / 5200 mAh litiumioniakku
Paino Noin 4,6 kg
Nimellinen ottoteho 20 V  3 A
Latausaika Noin 3 tuntia
Esteiden ylityskapasiteetti 20 mm

Latausasema
Malli CS-RS2-TWT2-D
Nimellinen ottojännite 100-240 V~, 50/60 Hz
Nimellisteho 65 W
Nimellinen lähtöteho 20 V  3 A
Ladattava akku 14,4 V / 5200 mAh litiumioniakku
Puhdasvesisäiliön tilavuus 5500 ml
Likavesisäiliön tilavuus 5000 ml
Moppiliinan kuivaustapa Ilmakuivatus



6

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n 
(jäljempänä ”EZVIZ”) omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä ”käyttöohje”) ei saa kopioida, 
muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin 
kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria 
takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.
Tietoa käyttöohjeesta
Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot 
ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja 
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. 
Uusin versio on yrityksen ™ verkkosivuilla (http://www.ezviz.com).
Tarkistustiedot
Uusin versio – Toukokuu 2022
Tavaramerkkien tunnustaminen

 ™,  ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut 
jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.
Vastuuvapauslauseke
KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, 
TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA ”SELLAISENAAN” KAIKKINE 
PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN 
RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ 
JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA 
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, 
MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI 
MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI 
ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 
SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS 
KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. 
EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA 
JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: 
A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN 
TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI 
KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN 
OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.
INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN 
VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN 
VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, 
HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ 
TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT 
LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN 
TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. 
EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN. 
MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN 
JÄLKIMMÄISTÄ.
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Yleiskatsaus
Pakkauksen sisältö

Latausasema x1

Robotti-imuri x1
(jäljempänä ”robotti”) Moppiliina x2 Moppikokoonpano (moppiliinalla) x2

Sivuharja x2 Puhdistustyökalu x1 Kameran tarra x1

Virtajohto x1 Pika-aloitusopas x2 Tietoja säädöksistä x1

Virtajohdon todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.
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Pohja

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Puskuri

Mikrofoni

Puskuri

*Virtapainike

Älykäs LED-rengas

Robotin yläkansi

Nollauspainike *

Wi-Fi-merkkivalo

Pölysäiliö

Nimi Kuvaus

Virtapainike •	 Pidä painettuna 4 sekunnin ajan: virta päälle / pois päältä.
•	 Paina kerran: käynnistä/keskeytä toiminta.
•	 Paina kaksi kertaa: lopeta tehtävä ja palauta latausasemaan.

Nollauspainike •	 Pidä painettuna 4 sekunnin ajan: siirryt verkon määrittämiseen.
•	 Pidä painettuna 10 sekunnin ajan: palauttaa tehdasasetukset ja käynnistyy uudelleen.
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5 6

1

3

2

4

Pudotusanturi x6

Yleispyörä

Sivuharja

Vetävä pyörä

Moppikokoonpano

RGB-kamera

Esteanturi

Latausliitin

Ilmanpoisto

Veden tuloaukko

Materiaalianturi

Sivuharja

Pääharja

Vetävä pyörä

Moppikokoonpano

D-TOF Lidar

Reuna-anturi

Latausliitin

Kaiutin

Infrapunavastaanotin
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Puhdistustyökalu

Paikka 
varamoppiliinalleKotelon luukku

Moppikokoonpanon 
alusta

Vesianturi

Tyhjennyssäiliö

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

PuhdasvesisäiliöJätevesisäiliö

Käyttöpaneeli

Puhdistusliuoksen tulo

Käynnistä/keskeytä •	 Paina kerran: käynnistä/keskeytä tehtävä.
•	 Pidä painettuna 2 sekunnin ajan: päätä tehtävä.

Tyhjennyssäiliön puhdistus •	 Paina kerran: robotti poistuu latausasemasta ja latausasema suihkuttaa 
vettä tyhjennyssäiliöön ja odottaa puhdistamista.

•	 Paina uudelleen: jätevesi tyhjennetään.

Tila Paina kerran: vaihda puhdistustilaa (imuroi ennen moppausta, imuroi moppauksen 
aikana, vain imurointi, moppiliinalla puhdistus, moppiliinalla kuivaus).
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Poistu/kutsu Paina kerran: robotti poistuu latausasemasta / palaa latausasemaan.

+
Lapsilukon avaaminen/
lukitseminen

Pidä painettuina 2 sekunnin ajan samanaikaisesti: avaa/lukitse lapsilukko. Kun 
lapsilukkotoiminto on käytössä, käyttöpaneelin näppäimen painaminen ei ole 
mahdollista (lapsilukkotoiminto on ensin otettava käyttöön EZVIZ-sovelluksessa).

Pika-aloitusopas
Valmistelu
Yritä välttää käyttöä ympäristössä, jossa on portaita (jos on pakko, asenna suojakaide) ja yritä poistaa maassa olevat esteet ennen 
käyttöä.

Liitä virtalähde latausasemaan
Valitse sopiva paikka, aseta latausasema vaakasuoralle lattialle seinää vasten, yhdistä latausasema pistorasiaan virtajohdolla, 
latausasema käynnistyy automaattisesti (on suositeltavaa sijoittaa latausasema tasaiselle vaalealle laattalattialle maton sijasta).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Ei esteitä 1,5 m eteenpäin

Jotta ulkoinen lämpö ei vahingoittaisi telakointiasemaa, älä sijoita sitä lämpöpattereiden, lämmittimien, tulisijojen tms. 
läheisyyteen.
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Puhtaan veden lisääminen
Poista puhdasvesisäiliön ja jätevesisäiliön suojapussit, täytä puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä ja asenna ne sitten takaisin.

•	 Älä täytä kuumalla vedellä, muuten laite voi vaurioitua.
•	 Jos sinun on käytettävä puhdistusliuosta, käytä yrityksemme valmistamaa puhdistusliuosta. Muu puhdistusliuos voi 

vahingoittaa laitetta.

MAXMAKS.

Poista suojukset

Poista ennen 
käyttöä

Poista ennen 
käyttöä

Asenna sivuharjat ja moppikokoonpano
Asenna sivuharjat ja moppikokoonpano pohjaan: kohdista sivuharjat kuvan osoittamaan kohtaan ja paina ne alas. 
”Napsahduksen” kuuleminen osoittaa, että ne on asennettu paikalleen. Kohdista moppikokoonpano magneettipisteeseen.
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Hanki EZVIZ-sovellus

EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (vain 2,4 GHz:n Wi-Fi on tuettu). 
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla ”EZVIZ” App Storesta tai Google PlayTM -kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

•	 Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä 
App Storeen tai Google PlayTM -kauppaan ja etsimällä hakusanalla ”EZVIZ”.

•	 Todellinen prosessi voi vaihdella sovelluksen jatkuvien päivitysten vuoksi. Toimi sovelluksessa annettujen ohjeiden 
mukaan.

Lisää robotti EZVIZ-sovellukseen
1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkymä ilmestyy 

näyttöön. 
2. Pidä robotin virtapainiketta painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes se käynnistyy.
3. Avaa robotin yläkansi, skannaa robotin rungossa oleva QR-koodi ja suorita robotin verkon määrittäminen ja lisää robotti 

käyttöliittymän kehotusten mukaisesti.

Jos Wi-Fi-yhteys epäonnistui tai haluat liittää robotin toiseen Wi-Fi-verkkoon, sinun on pidettävä nollauspainiketta painettuna 
4 sekunnin ajan, jolloin robotti käynnistyy uudelleen ja voit lisätä robotin EZVIZ-sovellukseen uudelleen.

3

Scan to add device

1 2

Robotin sijoittaminen
Aseta robotti latausaseman eteen ja paina sitten  käyttöpaneelista. Robotti siirtyy latausasemaan ja alkaa latautua.
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Ensimmäinen puhdistaminen
Sinulla on kaksi tapaa toimia:

•	 Painamalla  valitset puhdistustilan ja painamalla  aloitat käytön.

•	 Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, valitse puhdistustila laitteen etusivulta ja napsauta .

Ensimmäisen käytön jälkeen robotti piirtää ja tallentaa sisätilakartan. (karttojen piirtämisen tehokkuuden parantamiseksi käytä 
ensimmäisellä käyttökerralla vain imurointi- tai imurointi ennen moppausta -tilaa).

•	 On suositeltavaa ladata laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
•	 Helpottaaksesi sujuvaa paluuta lataukseen puhdistuksen jälkeen, on suositeltavaa käynnistää latausasemasta. Älä siirrä 

latausasemaa puhdistuksen aikana.

Kameran tarran (valinnainen) käyttö
Kameran tarra on mukana, jos haluat peittää kameran.
1. Repäise suojakalvo pois.
2. Puhdista ja pyyhi kameran lasi kostealla paperipyyhkeellä. Kiinnitä ja paina kameran tarra kameran lasiin ja varmista, että 

se pysyy tiukasti kiinni.
3. Tarra voidaan pestä ja käyttää uudelleen.

31 2

Tämän tuotteen visuaalinen esteiden välttämistoiminto edellyttää yhtenä edellytyksenä, että kamera on päällä ja siihen liittyvä 
kuvankäsittely tapahtuu paikallisesti tuotteessa eikä sitä ladata EZVIZ CloudPlay -palveluun. Voit tarvittaessa hylätä toiminnon 
peittämällä kameran. Tuotepakkauksen mukana toimitetaan kameran tarra peittämistä varten. Tarra on sähköstaattisesti 
adsorboitu.
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EZVIZ-sovelluksen käyttö
Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta 
sovelluksesta.

Puhdistuskartta
Kartan muokkaus (segmentointi, yhdistäminen, alueen luominen, huoneiden nimeäminen, kielletty alue, näkymätön seinä, kierto), 
kartan aluejako, mattonäyttö, reaaliaikainen siivousreitin näyttö ja usean kartan tallennus.

Puhdistusmenetelmä
Yleinen puhdistus, yksilöllinen puhdistus, ajastettu puhdistus, määritetyn huoneen puhdistus ja alueen siivoaminen.

Puhdistusasetukset
Imuasetus, vesimäärän asetus, puhdistusjärjestyksen asetus, maton imutehotila, maton lisälakaisu ja moppiliinan kuivumisajan 
asetus.

Kodinhoitotoiminto
Varaa aika partiotarkastusta varten, kiinteän pisteen liike, ota kuvia/videoita partiotarkastusta varten ja sisäpuhelin.

Tietonäyttö
Lemmikkieläinten hoitoaika, siivoushistoria, partiohistoria, laitteiden teho, tarvikkeet ja huolto.

Lisätoiminnot
Laiteohjelmiston päivitys, äänenvoimakkuuden säätö, Älä häiritse -tila, yönäkövalon kompensointi jne.

Rutiinihuolto
Jotta laite pysyisi parhaassa kunnossa, huolla laite ja vaihda osat seuraavin väliajoin:

Robottiosa Huoltotiheys Vaihtoväli
Moppiliina / 2–3 kuukauden välein

Sivuharja Kerran 2 viikossa 3–6 kuukauden välein

Pääharja Kerran viikossa 6–12 kuukauden välein

Sienisuodatin/
Korkean hyötysuhteen suodatin Kerran viikossa 3–6 kuukauden välein

D-TOF Lidar
RGB-kamera
Reuna-anturi

Esteanturi
Pudotusanturi

Infrapunavastaanotin
Puskuri

Latausliitin
Yleispyörä / vetävä pyörä

Kerran viikossa /

Tyhjennyssäiliö Kerran 2 viikossa /

Puhdasvesisäiliö Kerran 3 kuukaudessa /

Jätevesisäiliö Jokaisen moppauskerran jälkeen /

Latausasema Kerran 2 viikossa /

•	 Ennen laitteen puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittamista kytke robotti pois päältä ja irrota latausasema 
pistorasiasta.

•	 Mukana on monitoiminen puhdistustyökalu, joka helpottaa huoltoa. Käsittele varovasti, tässä puhdistustyökalussa on 
teräviä reunoja.

•	 EZVIZ valmistaa erilaisia varaosia ja kiinnittimiä. Katso lisätietoja varaosista osoitteesta www.ezviz.com.
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Vaihda moppiliina

1

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

2 Huomaa, että moppiliina ei saa 
koskaan peittää mopin kiinnikkeen 
keskiosaa.

 

3

Tyhjennä pölysäiliö

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.

Pidä pölysäiliön valkoista painiketta 
painettuna, pölysäiliön kansi 
avautuu automaattisesti ja roskat 
kaadetaan ulos.
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3

Puhdista korkean hyötysuhteen suodatin ja hienosuodatinpuuvilla

1

24H

2

24H

3

1

2
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Vaihda korkean hyötysuhteen suodatin ja hienosuodatinpuuvilla

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

Irrota korkean 
hyötysuhteen suodatin ja 
hienosuodatinpuuvilla ja 
vaihda ne uusiin.

Puhdista latausasema
Puhdista latausaseman sisäpuoli, tyhjennyssäiliö ja vasemmassa 
kulmassa oleva vesianturi puhdistustyökalulla tai rätillä.

Puhdista puhdasvesisäiliö
Ota puhdasvesisäiliö ulos, avaa vesisäiliön kansi, irrota vesiputki 
sivulle ja poista suodatinpuuvilla puhdistusta varten. Asenna 
suodatinpuuvilla ja asenna vesiputki solkeen puhdistuksen jälkeen.
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Puhdista jätevesisäiliö

Puhdista pääharja

1

Paina puhdistustyökalun päässä olevaa painiketta ja käännä sitä 
samanaikaisesti, ota piilotettu koukkuveitsi ulos, puhdista sitten 
pääharja ja asenna pääharja takaisin.

1

2
2
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Puhdista tärkeät osat
Pyyhi ja puhdista pudotusanturit, materiaalianturi, 
magneettipisteet, latausliittimet, RGB-kamera, esteanturit, reuna-
anturi ja infrapunavastaanotin pehmeällä kuivalla liinalla.

Puhdista pyörät
Irrota yleispyörä suoraan käsin ja puhdista se sitten piilotetulla 
koukkuveitsellä.
Puhdista vetävät pyörät piilotetulla koukkuveitsellä.
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Vaihda sivuharjat

Ympäristövarotoimet
Tämän tuotteen sisäänrakennetun litiumioniakun sisältämät kemialliset aineet voivat aiheuttaa ympäristön saastumista. Poista 
akku ennen tuotteen hävittämistä ja luovuta se ammattimaiselle akkujen kierrätyslaitokselle keskitettyä hävittämistä varten.

Vaiheet akun irrottamiseksi (seuraavat tiedot koskevat vain laitteen hävittämistä, ne eivät ole päivittäisiä käyttöohjeita):
1. Käytä robottia kunnes akun virta on alhainen eikä se voi enää siivota, älä anna sen koskettaa latausasemaa.
2. Sammuta robotti ja poista sivuharjat ja moppikokoonpano.
3. Käännä robotti ympäri ja irrota 13 ruuvia pohjasta, kuten kuvassa.
4. Poista akkukotelon kansi.
5. Tartu nuolikärjellä varustettuun mustaan tarraan ja irrota akku.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

•	 Kun irrotat akkua, varmista, että virta on loppunut ja latausasema on irrotettu.
•	 Pura koko akkuyksikkö yhdessä, äläkä vahingoita akkuyksikön koteloa oikosulun tai vaarallisten aineiden vuotamisen 

välttämiseksi.
•	 Jos akku on vuotanut ja kosketat nestettä vahingossa, huuhtele se runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin 

hoitoon.
•	 Tätä tuotetta ei saa hävittää vanhentumispäivän jälkeen tai sen jälkeen, kun korjaus ei enää toimi normaalisti, luovuta 

se yritykselle, jolla on pätevyys hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, katso sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
hävittämistä koskevat kansalliset tai paikalliset määräykset oikean menetelmän löytämiseksi.

UKK
Ongelma Ratkaisu

Vaikeuksia lataamisessa. Latausasemaan ei ole kytketty virtaa. Varmista, että virtajohdon molemmat päät on 
kytketty.
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Ongelma Ratkaisu

Vaikeuksia robotin palaamisessa 
asemaan.

Latausaseman lähellä on liikaa esteitä. Poista esteet latausaseman edestä.

On suositeltavaa laittaa robotti takaisin latausasemaan joka kerta ennen puhdistusta, 
jotta robotti alkaa toimintansa latausasemasta.

Maaresistanssi on korkea. On suositeltavaa siirtää latausasema tasaiselle lattialle.

Lattia on liukas. On suositeltavaa käyttää liukuesteteippiä tai pyyhkiä lattia 
latausaseman edestä.

Latausaseman sijainti on väärä. Tarkista, onko latausaseman sijainti kartalla oikea.

Epänormaali toiminta latausaseman 
lähellä robotin palatessa asemaan.

Latausaseman edessä on esteitä 1,5 m:n matkalla tai 0,5 m:n matkalla sen sivuilla. 
Poista esteet.

Käytä pehmeää materiaalia (paperipyyhettä tai pehmeää kuivaa liinaa tms.) 
pyyhkiäksesi robotin takaosassa latausliittimien keskellä olevan mustan ikkunapinnan 
ja latausaseman mustan ikkunapinnan.

Epänormaali ääni/tärinä puhdistuksen 
aikana.

Muita esineitä on sotkeutunut pyörään/sivuharjoihin/pääharjaan. Sammuta robotti ja 
puhdista ne ennen uutta käyttöä.

Imupisteiden kuminauhat saattavat koskettaa maata, mikä on normaalia, voit olla 
huoletta käytöstä.

Moppiliina on rullattu ylös, irrota moppikokoonpano ja asenna moppiliina takaisin.

Jätevesisäiliö jatkaa pumppaamista. Puhdista latausasema.

Käyttöpaneeli näyttää, että 
latausaseman ja robotin välinen yhteys 
on epänormaali.

Varmista, että robotti on käynnistynyt.

Wi-Fi-signaali on heikko. Varmista, että robotti on hyvän Wi-Fi-signaalin kattamalla 
alueella.

Vaikeuksia Wi-Fi-yhteyden 
muodostamisessa.

Wi-Fi-signaali on heikko. Varmista, että robotti on hyvän Wi-Fi-signaalin kattamalla 
alueella.

Wi-Fi-yhteys on epänormaali. Nollaa Wi-Fi ja lataa uusin ”EZVIZ” -sovellus ja yritä 
skannata laitteen QR-koodi uudelleen yhteyden muodostamiseksi.

Vaikeuksia esteiden välttämisessä.

Käytä pehmeää materiaalia (paperipyyhettä tai pehmeää kuivaa liinaa tms.) 
pyyhkiessäsi kameran pinnan lasiosaa.

Kun robotti kohtaa kohteita, joissa on korkea valonläpäisy (lasi), korkea heijastus 
(kiillotettu metalli), matala heijastus (musta) jne., sen esteiden välttämissuorituskyky 
heikkenee ympäristön vaikutuksesta.

Epänormaali esteiden 
välttämiskäyttäytyminen.

Käytä pehmeää materiaalia (paperipyyhettä tai pehmeää kuivaa liinaa tms.) 
pyyhkiessäsi kameran pinnan lasiosaa.

Sivuharja irtoaa puhdistuksen aikana. Käännä robotti ympäri ja asenna sivuharja takaisin paikalleen varmistaen, että kuulet 
”napsahduksen” asennuksen aikana.

Putoamisenesto ei toimi, eikä robotti 
pysty välttämään putoamista portailta 
ja muilta korkeilta paikoilta.

Käytä pehmeää materiaalia (paperipyyhettä tai pehmeää kuivaa liinaa tms.) 
pudotusanturien pyyhkimiseen.

Epänormaali toiminta. Jos edellä mainitut ongelmat poistuvat, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.  
Jos ongelmia ei saada ratkaistua, ota yhteys myynnin jälkeiseen palveluun.

Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.
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Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita
Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.
Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä tietoisempia teknologian 
roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. 
Ne ovat arvokkaita jälkeenpäin ja säilyttävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen 
lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii 
filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa kaikkia 
sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.
Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen 
odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä valvonta-
alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava 
kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien 
suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa ja erityisin 
edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta 
vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista jatketaan, ja niihin sisältyy 
suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota 
hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos 
riippuu rekisterinpitäjien menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia 
sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, sosiaalista etiikkaa, 
hyvää moraalia, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja 
muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään videotuotteiden jatkuvasti 
tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen 
loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan 
ja välttääkseen tietovuodot, asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, 
kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden yhdistämiseen, 
verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi. 

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantumista kaikkialla maailmassa. Uskomme näiden 
tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla.  
Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten 
innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa 
arviointi- ja seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja 
vilpittömällä mielellä.
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