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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

          Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλα τα περιεχόμενα 
αυτού του εγχειριδίου χρήσης προσεκτικά, εγκαταστήστε τη συσκευή 
αντίστοιχα και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. 
Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλων 
τραυματισμών, τηρείτε τις παρακάτω απαιτήσεις λειτουργίας:

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, 
εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής, από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα 
παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να μην παίζουν με τη 
συσκευή.

• Για την Ευρώπη, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσεων, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με 
τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους 
εμπλεκόμενους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν 
πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

• Μην απορροφάτε ουσίες υψηλής θερμοκρασίας (μη σβησμένες γόπες 
τσιγάρων, σπίρτα, καυτές στάχτες κ.λπ.), πολύ λεπτές ουσίες (όπως 
ασβέστης, τσιμέντο, πριονίδι, γύψος, στάχτες και toner), μεγάλα 
αιχμηρά θραύσματα (όχι αντικείμενα όπως το γυαλί).

• Δεν απαιτείται ενέργεια για αλλαγή του προϊόντος μεταξύ 50 και 
60Hz. Το προϊόν προσαρμόζεται μόνο του στα 50 και 60Hz.

• Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις ή 
άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.

• Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε τον σταθμό σύνδεσης CS-RS2-
TWT2-D που παρέχεται από την EZVIZ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας - 
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές 
επιφάνειες, σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας - 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας - 
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν από τη συντήρηση.

• Μην κοιτάτε απευθείας την οπτική διεπαφή όταν η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία.

• Λέιζερ κατηγορίας 1, έξοδος 0,641mW/0,038mW/1,21mW, μήκος 
κύματος 808nm/910nm/980nm, IEC 60825-1:2014.

• Αυτό το προϊόν περιέχει ένα λέιζερ με λέιζερ κατηγορίας 1, το οποίο 
είναι ασφαλές υπό εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αυθαίρετη αλλαγή της λειτουργίας ή της απόδοσης 
της οπτικής μονάδας χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος 
εγχειριδίου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ακτινοβολίας λέιζερ.

• Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να φορτίσει μόνο μπαταρίες ιόντων 
λιθίου που περιέχουν έως 8 κυψέλες με ονομαστική χωρητικότητα 
που δεν ξεπερνά τα 5200mAh.

• Ο σταθμός σύνδεσης δεν μπορεί να φορτίσει μη επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

• Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για τον καθαρισμό πατώματος σε 
οικιακό περιβάλλον και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό 
περιβάλλον (όπως ανοιχτά μπαλκόνια), σε μη επίπεδο περιβάλλον 
(όπως σκάλες) ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανυψωμένα σημεία (όπως 
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ανοιχτά μπαλκόνια και επάνω μέρος επίπλων) χωρίς προστατευτικές 
διατάξεις.

• Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής ως παιχνίδι από παιδιά. 
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή 
όταν τη χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε αξεσουάρ, όπως η 
πλαϊνή βούρτσα, σε σημείο που μπορούν να φτάσουν παιδιά, ώστε 
να αποφύγετε το ενδεχόμενο κατάποσης των αξεσουάρ. Μην 
τοποθετείτε παιδιά και κατοικίδια επάνω στο σώμα της συσκευής.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με ανοιχτή εστία 
φωτιάς ή εύθραυστα αντικείμενα.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένο πάτωμα ή σε υγρό 
έδαφος.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία 
υψηλότερη από 40°C ή χαμηλότερη από 0°C.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό εύφλεκτων υλικών 
(όπως βενζίνη, τόνερ). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον 
με εύφλεκτα υλικά.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό εύφλεκτων 
αντικειμένων, όπως σπίρτα, τσιγάρα και άλλα αντικείμενα που μπορεί 
να προκαλέσουν πυρκαγιά.

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να απορροφήσετε μεγάλες πέτρες, 
χαρτί και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή. 
Εάν η θύρα αναρρόφησης είναι μπλοκαρισμένη, καθαρίστε εγκαίρως το 
προϊόν και αφαιρέστε τη σκόνη, το βαμβάκι, τις τρίχες κ.λπ. από τη θύρα 
αναρρόφησης.

• Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή πωλούνται από 
τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή σταθμό σύνδεσης 
τρίτων κατασκευαστών και μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες 
μπαταρίες ή σταθμό σύνδεσης.

• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους 
τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

• Μην καίτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση, καθώς η μπαταρία μπορεί 
να προκαλέσει έκρηξη.

• Αν η κάμερα RGB μαζέψει σκόνη κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
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συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον φυσητήρα ή χαρτί κουζίνας 
και ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε 
την κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε τραχιά ή σκληρά υλικά, ώστε να 
αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές στη γυάλινη επιφάνεια της οπτικής 
μονάδας.

• Εάν η πίσω επιφάνεια της ρομποτικής σκούπας είναι υπερβολικά 
σκονισμένη, αυτό θα επηρεάσει την επαναφόρτιση της ρομποτικής 
σκούπας. Συνιστάται να την καθαρίζετε τακτικά ή όποτε είναι αναγκαίο. 
Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας ή ένα μαλακό στεγνό 
πανί για τον καθαρισμό.

• Εάν η επιφάνεια του αισθητήρα άκρων στο πλάι της ρομποτικής 
σκούπας συλλέξει πολλή σκόνη, θα επηρεαστεί η λειτουργία και η 
χαρτογράφηση της ρομποτικής σκούπας κατά την κίνηση κατά μήκος 
των τοίχων. Συνιστάται να την καθαρίζετε τακτικά ή όποτε είναι 
αναγκαίο. Δεδομένου ότι ο αισθητήρας βρίσκεται στο εσωτερικό του 
σώματος, συνιστάται η χρήση φυσητήρα/χαρτιού κουζίνας/μαλακού 
στεγνού πανιού για τον καθαρισμό της κάμερας και του αισθητήρα. 
Μην βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα στο προϊόν για να το καθαρίσετε.

• Το κάτω μέρος της ρομποτικής σκούπας μπορεί εύκολα να μαζέψει 
μεγάλη ποσότητα σκόνης, γι' αυτό συνιστάται να το καθαρίζετε 
τακτικά ή όποτε είναι αναγκαίο.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το 
εγχειρίδιο. Τυχόν ζημιές και τραυματισμοί που προκαλούνται από 
ακατάλληλη χρήση επιβαρύνουν τον χρήστη.

Ρυθμιστικές πληροφορίες
Αυτό το προϊόν και - όπου ισχύει - τα παρεχόμενα εξαρτήματα φέρουν τη σήμανση «CE» και, κατά συνέπεια, 
είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην Οδηγία για τον 
ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, την Οδηγία EMC 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ, την Οδηγία ErP 
2009/125/EC.

2012/19/ΕΕ (Οδηγία WEEE): Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται 
με τα μη ταξινομημένα δημοτικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε το 
προϊόν στον τοπικό προμηθευτή, κατά την αγορά αντίστοιχου νέου εξοπλισμού ή απορρίψτε το σε εγκεκριμένα 
σημεία συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες: www.recyclethis.info.
2006/66/ΕΚ και η τροποποίηση αυτής, 2013/56/ΕΕ (οδηγία περί μπαταριών): Το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρία 
η οποία δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη ταξινομημένα δημοτικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος για συγκεκριμένες πληροφορίες μπαταρίας. Η μπαταρία φέρει το 
συγκεκριμένο σύμβολο, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει γράμματα που υποδηλώνουν την παρουσία καδμίου 
(Cd), μολύβδου (Pb) ή υδραργύρου (Hg). Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε την μπαταρία στον προμηθευτή 
σας ή σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες: www.recyclethis.info.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
Με το παρόν, η εταιρεία Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. δηλώνει ότι οι αναφερόμενοι τύποι ραδιοεξοπλισμού [CS-RS2-
TWT2] συμμορφώνονται επακριβώς με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ είναι διαθέσιμο στον παρακάτω δικτυακό σύνδεσμο:
https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RF
Για αυτήν τη συσκευή ισχύουν οι ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια μεταδιδόμενης ισχύος 
(ακτινοβολούμενης ή/και μεταβιβαζόμενης):
Ζώνη Wi-Fi 2,4 GHz

Συχνότητα Από 2,400 GHz έως 2,4835 GHz

Μετάδοση ισχύος (EIRP) 100 mW

Τεχνικές παράμετροι
Κλάση II

Συνεχές ρεύμα.

Εναλλασσόμενο ρεύμα.

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Πριν από τη φόρτιση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. 

Ρομποτική σκούπα
Μοντέλο CS-RS2-TWT2
Μπαταρία Μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 V/5200 mAh
Βάρος Περίπου 4,6 kg
Ονομαστική είσοδος 20V  3A
Χρόνος φόρτισης Περ. 3 ώρες
Ικανότητα διέλευσης εμποδίων 20 mm

Σταθμός σύνδεσης
Μοντέλο CS-RS2-TWT2-D
Ονομαστική τάση εισόδου 100-240 V~, 50/60 Hz
Βαθμονομημένη ισχύς 65 W
Ονομαστική έξοδος 20V  3A
Φόρτιση της μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 V/5200 mAh
Χωρητικότητα δοχείου καθαρού νερού 5500 mL
Χωρητικότητα δοχείου βρώμικου νερού 5000 mL
Μέθοδος στεγνώματος πανιού σφουγγαρίσματος Στέγνωμα με αέρα
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διατυπώσεων, των εικόνων και των 
γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται 
η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το 
Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία 
δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.
Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο
Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του Προϊόντος. Οι φωτογραφίες, 
τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για 
περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς 
προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, 
ανατρέξτε στον ιστότοπο της  ™ (http://www.ezviz.com).
Ιστορικό αναθεωρήσεων
Νέα έκδοση – Μάιος 2022
Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

 ™,  ™, και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε 
διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν 
ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Νομική αποποίηση ευθύνης
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. 
Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ 
ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ. 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗς ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟ-
ΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ 
ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ 
ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.
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Επισκόπηση
Περιεχόμενο συσκευασίας

Σταθμός σύνδεσης *1

Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα *1
(στο εξής αναφέρεται ως «ρομποτική σκούπα») Πανί σφουγγαρίσματος *2

Διάταξη σφουγγαρίσματος  
(με πανί σφουγγαρίσματος) *2

Πλευρική βούρτσα *2 Εργαλείο καθαρισμού *1 Αυτοκόλλητο κάμερας *1

Καλώδιο τροφοδοσίας *1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης *2 Ρυθμιστικές πληροφορίες *1

Η εμφάνιση του καλωδίου τροφοδοσίας εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.
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Βάση

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Προστατευτικό

Μικρόφωνο

Προστατευτικό

*Πλήκτρο 
ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης
Έξυπνος δακτύλιος 

LED

Επάνω κάλυμμα 
ρομποτικής 

σκούπας

Κουμπί 
επαναφοράς *

Ένδειξη Wi-Fi

Κάδος σκόνης

Ονομασία Περιγραφή

Πλήκτρο 
ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης

• Πατήστε παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
• Ένα πάτημα: έναρξη/παύση εργασίας.
• Διπλό πάτημα: τερματισμός εργασίας και επιστροφή στον σταθμό σύνδεσης.

Κουμπί επαναφοράς • Πατήστε παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα: είσοδος στη διαμόρφωση δικτύου.
• Παρατεταμένο πάτημα για 10 δευτερόλεπτα: επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και 

επανεκκίνηση.
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5 6

1

3

2

4

Αισθητήρας 
κενού *6

Τροχός γενικής 
χρήσης

Πλευρική 
βούρτσα

Τροχός κίνησης

Διάταξη 
σφουγγαρίσματος

Κάμερα RGB

Αισθητήρας 
εμποδίων

Επαφή φόρτισης

Έξοδος αέρα

Είσοδος νερού

Αισθητήρας 
υλικού

Πλευρική 
βούρτσα

Κύρια βούρτσα

Τροχός κίνησης

Διάταξη 
σφουγγαρίσματος

D-TOF Lidar

Αισθητήρας 
άκρων

Επαφή φόρτισης

Ηχείο

Τερματικό 
υποδοχής 

υπερύθρων
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Εργαλείο καθαρισμού

Θέση για 
ανταλλακτικό 
πανί 
σφουγγαρίσματος

Πόρτα καμπίνας

Πλατφόρμα διάταξης 
σφουγγαρίσματος

Αισθητήρας νερού

Φίλτρο καθαρισμού

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

Δοχείο καθαρού νερού
Δοχείο 

χρησιμοποιημένου 
νερού

Πίνακας λειτουργίας

Είσοδος διαλύματος 
καθαρισμού

Έναρξη/Παύση • Ένα πάτημα: έναρξη/παύση εργασίας.
• Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα: τέλος εργασίας.

Καθαρισμός φίλτρου • Ένα πάτημα: η ρομποτική σκούπα εξέρχεται από τον σταθμό σύνδεσης 
και ο σταθμός σύνδεσης ψεκάζει νερό στο φίλτρο καθαρισμού και 
αναμένει καθαρισμό.

• Πάτημα ξανά: αποστράγγιση λυμάτων.

Λειτουργία Ένα πάτημα: εναλλαγή λειτουργίας καθαρισμού (σκούπισμα πριν από το 
σφουγγάρισμα, σκούπισμα κατά το σφουγγάρισμα, μόνο σκούπισμα, μόνο 
σφουγγάρισμα, καθαρισμός πανιού σφουγγαρίσματος, στέγνωμα πανιού 
σφουγγαρίσματος).
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Έξοδος/επαναφορά Ένα πάτημα: η ρομποτική σκούπα εξέρχεται/επιστρέφει στον σταθμό 
σύνδεσης.

+
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση παιδικού 
κλειδώματος

Παρατεταμένο πάτημα ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση παιδικού κλειδώματος. Όταν η λειτουργία παιδικού 
κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα του πλήκτρου στον πίνακα 
λειτουργίας δεν ενεργοποιεί τη συσκευή (πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος στην εφαρμογή EZVIZ).

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Προετοιμασία
Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση σε περιβάλλον με σκάλες (αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε ένα προστατευτικό 
κιγκλίδωμα) και προσπαθήστε να απομακρύνετε τα εμπόδια στο έδαφος πριν από τη χρήση.

Σύνδεση τροφοδοτικού στον σταθμό σύνδεσης
Επιλέξτε την κατάλληλη θέση, τοποθετήστε τον σταθμό σύνδεσης σε οριζόντιο δάπεδο, ακουμπισμένο στον τοίχο, συνδέστε 
τον σταθμό σύνδεσης και την πρίζα ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας και ο σταθμός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα 
(συνιστάται να τοποθετήσετε τον σταθμό σύνδεσης σε επίπεδο δάπεδο με ανοιχτόχρωμα πλακάκια αντί για χαλί).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Δεν υπάρχουν εμπόδια 1,5m (4,92') μπροστά
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Προσθήκη καθαρού νερού
Αφαιρέστε τις προστατευτικές σακούλες του δοχείου καθαρού νερού και του δοχείου χρησιμοποιημένου νερού, γεμίστε το 
δοχείο καθαρού νερού με καθαρό νερό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα ξανά.

• Μην γεμίζετε με ζεστό νερό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
• Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διάλυμα καθαρισμού, χρησιμοποιήστε το διάλυμα καθαρισμού που παράγεται από 

την εταιρεία μας. Άλλα διαλύματα καθαρισμού ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

MAXMAX

Αφαίρεση προστατευτικών

Αφαίρεση πριν 
από τη χρήση

Αφαίρεση πριν 
από τη χρήση

Εγκατάσταση πλευρικών βουρτσών και διάταξης σφουγγαρίσματος
Εγκαταστήστε τις πλευρικές βούρτσες και τη διάταξη σφουγγαρίσματος στο κάτω μέρος: ευθυγραμμίστε τις πλευρικές 
βούρτσες με το σημείο που φαίνεται στο σχήμα και πιέστε τις προς τα κάτω. Ένας ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι έχουν 
εγκατασταθεί στη θέση τους. Ευθυγραμμίστε τη διάταξη σφουγγαρίστρας με το μαγνητικό σημείο.
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Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

Εφαρμογή EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi ( υποστηρίζεται μόνο WiFi 2,4 GHz). 
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το 

Google PlayTM.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

• Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν 
υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store ή το Google PlayTM και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

• Η πραγματική διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει λόγω των διαρκών ενημερώσεων της εφαρμογής. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή.

Προσθήκη της ρομποτικής σκούπας στην εφαρμογή EZVIZ
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συσκευής και, στη 

συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή Σάρωση κωδικού QR. 
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της ρομποτικής σκούπας για 4 δευτερόλεπτα, έως ότου να ξεκινήσει.
3. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της ρομποτικής σκούπας, σαρώστε τον κωδικό QR στο σώμα της ρομποτικής σκούπας και 

ολοκληρώστε τη διαμόρφωση δικτύου και την προσθήκη της ρομποτικής σκούπας σύμφωνα με τις οδηγίες διεπαφής.

Εάν η σύνδεση Wi-Fi αποτύχει ή θέλετε να συνδέσετε τη ρομποτική σκούπα σε άλλο Wi-Fi, πρέπει να πατήσετε 
παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 4 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η ρομποτική σκούπα θα κάνει επανεκκίνηση και 
μπορείτε να προσθέσετε ξανά τη ρομποτική σκούπα στην εφαρμογή EZVIZ.

3

Scan to add device

1 2

Τοποθέτηση της ρομποτικής σκούπας
Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα μπροστά από τον σταθμό σύνδεσης και, στη συνέχεια, πατήστε  στον πίνακα 
λειτουργίας. Η ρομποτική σκούπα εισέρχεται στον σταθμό σύνδεσης και αρχίζει να φορτίζει.
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Πρώτος καθαρισμός
Υπάρχουν δύο τρόποι χειρισμού:

• Πατήστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία καθαρισμού και πατήστε  για έναρξη εργασίας.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού στην αρχική σελίδα της 
συσκευής και κάντε κλικ στην επιλογή .

Μετά την πρώτη χρήση, η ρομποτική σκούπα σχεδιάζει και καταγράφει έναν χάρτη του εσωτερικού χώρου. (προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της σχεδίασης χαρτών, χρησιμοποιήστε μόνο τη λειτουργία σκούπισμα ή σκούπισμα πριν το 
σφουγγάρισμα κατά την πρώτη χρήση)

• Συνιστάται πλήρης φόρτιση πριν την πρώτη χρήση.
• Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή επιστροφή στη φόρτιση μετά τον καθαρισμό, συνιστάται να ξεκινάτε από τον 

σταθμό σύνδεσης. Μην μετακινείτε τον σταθμό σύνδεσης κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Χρήση αυτοκόλλητου κάμερας (προαιρετικό)
Παρέχεται ένα αυτοκόλλητο κάμερας, σε περίπτωση που χρειάζεται να καλύψετε την κάμερα.
1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.
2. Καθαρίστε και σκουπίστε το γυαλί της κάμερας με ένα υγρό πανί. Κολλήστε και πιέστε το αυτοκόλλητο κάμερας στο 

γυαλί της κάμερας και βεβαιωθείτε ότι έχει κολλήσει καλά.
3. Το αυτοκόλλητο μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.

31 2

Η λειτουργία αποφυγής οπτικών εμποδίων αυτού του προϊόντος απαιτεί ενεργοποίηση της κάμερας ως μία από τις 
προϋποθέσεις. Η σχετική επεξεργασία εικόνας γίνεται τοπικά στο προϊόν και δεν μεταφορτώνεται στο EZVIZ CloudPlay. 
Μπορείτε να καλύψετε την κάμερα για να απορρίψετε τη λειτουργία, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η συσκευασία του 
προϊόντος περιέχει ένα αυτοκόλλητο κάμερας, το οποίο τοποθετείται ηλεκτροστατικά.
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Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ
Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της 
εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Χάρτης για καθαρισμό
Επεξεργασία χάρτη (τμηματοποίηση, συγχώνευση, δημιουργία περιοχής, ονομασία δωματίου, απαγορευμένη περιοχή, αόρατος 
τοίχος, περιστροφή), οριοθέτηση χάρτη σε ζώνες, απεικόνιση χαλιών, απεικόνιση διαδρομής καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο 
και αποθήκευση πολλαπλών χαρτών.

Μέθοδος καθαρισμού
Γενικός καθαρισμός, εξατομικευμένος καθαρισμός, προγραμματισμένος καθαρισμός, καθαρισμός καθορισμένων δωματίων και 
καθαρισμός περιοχής.

Ρυθμίσεις καθαρισμού
Ρύθμιση αναρρόφησης, ρύθμιση όγκου νερού, ρύθμιση σειράς καθαρισμού, λειτουργία συμπίεσης χαλιού, συμπληρωματικό 
σκούπισμα για χαλί και ρύθμιση χρόνου στεγνώματος πανιού σφουγγαρίσματος.

Λειτουργία καθαριότητας
Προγραμματισμός για επιθεώρηση περιπολίας, κίνηση σταθερού σημείου, λήψη φωτογραφιών/βίντεο για επιθεώρηση 
περιπολίας και φωνητική ενδοεπικοινωνία.

Εμφάνιση πληροφοριών
Χρόνος φροντίδας κατοικίδιων ζώων, ιστορικό καθαρισμού, ιστορικό περιπολίας, ισχύς εξοπλισμού, αναλώσιμα και συντήρηση.

Περισσότερες λειτουργίες
Αναβάθμιση υλικολογισμικού, ρύθμιση έντασης ήχου, λειτουργία «Μην ενοχλείτε», αντιστάθμιση φωτός νυχτερινής όρασης 
κ.λπ.

Συντήρηση ρουτίνας
Για διατήρηση της καλύτερης δυνατής κατάστασης της συσκευής, συντηρείτε τη συσκευή και αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα με 
τις ακόλουθες συχνότητες:

Εξάρτημα ρομποτικής σκούπας Συχνότητα συντήρησης Συχνότητα αντικατάστασης
Πανί σφουγγαρίσματος / Κάθε 2-3 μήνες

Πλευρική βούρτσα Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες Κάθε 3-6 μήνες

Κύρια βούρτσα Μία φορά την εβδομάδα Κάθε 6-12 μήνες

Φίλτρο σφουγγαριού/
Φίλτρο υψηλής απόδοσης Μία φορά την εβδομάδα Κάθε 3-6 μήνες

D-TOF Lidar
Κάμερα RGB

Αισθητήρας άκρων
Αισθητήρας εμποδίων

Αισθητήρας κενού
Τερματικό υποδοχής υπερύθρων

Προστατευτικό
Επαφή φόρτισης

Τροχός γενικής χρήσης/τροχός κίνησης

Μία φορά την εβδομάδα /

Φίλτρο καθαρισμού Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες /

Δοχείο καθαρού νερού Μία φορά κάθε 3 μήνες /

Δοχείο χρησιμοποιημένου νερού Μετά από κάθε σφουγγάρισμα /

Σταθμός σύνδεσης Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες /
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• Προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη ρομποτική σκούπα και 
αποσυνδέστε τον σταθμό σύνδεσης από την πρίζα.

• Παρέχεται ένα εργαλείο καθαρισμού πολλαπλών λειτουργιών για εύκολη συντήρηση. Να το χειρίζεστε με προσοχή, 
καθώς αυτό το εργαλείο καθαρισμού έχει αιχμηρές άκρες.

• Η EZVIZ κατασκευάζει διάφορα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ezviz.com για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά.

Αντικατάσταση πανιού σφουγγαρίσματος

1

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

2 Λάβετε υπόψη ότι το πανί 
σφουγγαρίσματος δεν πρέπει ποτέ 
να καλύπτει το κεντρικό τμήμα 
του βραχίονα σφουγγαρίσματος.

 

3
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Άδειασμα κουτιού σκόνης

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.

Πατήστε παρατεταμένα το 
λευκό κουμπί στο κουτί σκόνης, 
το κάλυμμα του κουτιού σκόνης 
ανοίγει αυτόματα και τα 
σκουπίδια πέφτουν έξω.

3

Καθαρισμός φίλτρου υψηλής απόδοσης και λεπτού βαμβακιού φίλτρου

1

24H

2

24H
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3

1

2

Αντικατάσταση φίλτρου υψηλής απόδοσης και λεπτού βαμβακιού φίλτρου

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

Αφαιρέστε το φίλτρο 
υψηλής απόδοσης και το 
λεπτό βαμβάκι φίλτρου και 
αντικαταστήστε τα με τα 
καινούργια.

Καθαρισμός σταθμού σύνδεσης
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού ή ένα πανί για να 
καθαρίσετε το εσωτερικό του σταθμού σύνδεσης, το φίλτρο 
καθαρισμού και τον αισθητήρα νερού στην αριστερή γωνία.
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Καθαρισμός του δοχείου καθαρού νερού
Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού, ανοίξτε το κάλυμμα του 
δοχείου νερού και αφαιρέστε τον σωλήνα νερού στο πλάι και 
το βαμβάκι φίλτρου. Τοποθετήστε το βαμβάκι φίλτρου και τον 
σωλήνα νερού στην πόρπη μετά τον καθαρισμό.

Καθαρισμός του δοχείου χρησιμοποιημένου νερού

Καθαρισμός κύριας βούρτσας

1
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Πατήστε το κουμπί στο άκρο του εργαλείου καθαρισμού και 
περιστρέψτε το ταυτόχρονα, αφαιρέστε το αποθηκευμένο 
εργαλείο καθαρισμού και καθαρίστε την κύρια βούρτσα και, στη 
συνέχεια, τοποθετήστε την κύρια βούρτσα στη θέση της.

1

2
2

Καθαρισμός σημαντικών εξαρτημάτων
Σκουπίστε και καθαρίστε τους αισθητήρες κενού, τον αισθητήρα 
υλικού, τα μαγνητικά σημεία, τις επαφές φόρτισης, την κάμερα 
RGB, τους αισθητήρες εμποδίων, τον αισθητήρα άκρων και τον 
δέκτη υπερύθρων με μαλακό στεγνό πανί.
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Καθαρισμός τροχών
Αφαιρέστε τον τροχό γενικής χρήσης με το χέρι και, στη συνέχεια, 
καθαρίστε τον με το αποθηκευμένο εργαλείο καθαρισμού.
Καθαρίστε τους τροχούς κίνησης με το αποθηκευμένο εργαλείο καθαρισμού.

Αντικατάσταση πλευρικών βουρτσών

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Οι χημικές ουσίες που περιέχονται στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου αυτού του προϊόντος ενδέχεται να 
προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Αφαιρέστε την πριν από την απόσυρση και στείλτε την σε έναν επαγγελματικό 
σταθμό ανακύκλωσης μπαταριών για κεντρική διάθεση.

Βήματα για την αφαίρεση της μπαταρίας (οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο κατά την απόρριψη της συσκευής και όχι 
την καθημερινή λειτουργία):
1. Αφήστε τη ρομποτική σκούπα να λειτουργήσει έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία και σκούπα δεν μπορεί πλέον να 

λειτουργήσει εάν δεν επιστρέψει στη βάση σύνδεσης.
2. Απενεργοποιήστε τη ρομποτική σκούπα και αφαιρέστε τις πλευρικές βούρτσες και τη διάταξη σφουγγαρίσματος.
3. Αναποδογυρίστε τη ρομποτική σκούπα και αφαιρέστε τις 13 βίδες στο κάτω μέρος, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών.
5. Πιάστε το μαύρο αυτοκόλλητο με την άκρη βέλους και αφαιρέστε την μπαταρία.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13
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• Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς έχει εξαντληθεί και ότι ο σταθμός σύνδεσης είναι 
αποσυνδεδεμένος.

• Αφαιρέστε ολόκληρη τη συστοιχία μπαταριών μαζί προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στο περίβλημα της 
συστοιχίας μπαταριών για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα ή διαρροή επικίνδυνων ουσιών.

• Εάν η μπαταρία έχει διαρροή και την αγγίξετε κατά λάθος, ξεπλύνετε την μπαταρία με άφθονο νερό και ζητήστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια.

• Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Παραδώστε 
το σε μια επιχείρηση που είναι αρμόδια για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ). Ανατρέξτε στους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την σωστή απόρριψη ΑΗΗΕ.

Συχνές ερωτήσεις
Πρόβλημα Λύση

Δυσκολία στη φόρτιση. Ο σταθμός σύνδεσης δεν είναι ενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο άκρες 
του καλωδίου τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένες στην πρίζα.

Δυσκολία στην επιστροφή της 
ρομποτικής σκούπας στον σταθμό.

Υπάρχουν υπερβολικά πολλά εμπόδια κοντά στον σταθμό σύνδεσης. Απομακρύνετε 
τα εμπόδια από τον σταθμό σύνδεσης.

Συνιστάται να τοποθετείτε τη ρομποτική σκούπα στον σταθμό σύνδεσης κάθε φορά 
πριν από τον καθαρισμό, ώστε να διασφαλίσετε ότι η ρομποτική σκούπα ξεκινά τη 
λειτουργία του από τον σταθμό σύνδεσης.

Η αντίσταση του εδάφους είναι υψηλή. Συνιστάται να μετακινήσετε τον σταθμό 
σύνδεσης σε επίπεδο δάπεδο.

Το έδαφος είναι ολισθηρό. Συνιστάται στέγνωμα του εδάφους μπροστά από τον 
σταθμό σύνδεσης.

Η τοποθεσία του σταθμού σύνδεσης είναι λανθασμένη. Ελέγξτε αν η θέση του 
σταθμού σύνδεσης στον χάρτη είναι σωστή.

Μη φυσιολογική λειτουργία κοντά 
στον σταθμό σύνδεσης κατά την 
επιστροφή της ρομποτικής σκούπας 
σε αυτόν.

Υπάρχουν εμπόδια σε χώρο 1,5m στο μπροστινό μέρος του σταθμού σύνδεσης ή 0,5m 
στα πλάγια. Απομακρύνετε τα εμπόδια.

Χρησιμοποιήστε μαλακά υλικά (χαρτί κουζίνας ή μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.) για να 
σκουπίσετε την επιφάνεια του μαύρου παραθύρου στο μέσο των επαφών φόρτισης 
στο πίσω μέρος της ρομποτικής σκούπας και την επιφάνεια του μαύρου παραθύρου 
της βάσης σύνδεσης.

Μη φυσιολογικός θόρυβος/κραδασμός 
κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Ο τροχός/οι πλευρικές βούρτσες/η κύρια βούρτσα έχει εμπλακεί από άλλα 
αντικείμενα. Απενεργοποιήστε τη ρομποτική σκούπα και καθαρίστε την εμπλοκή 
προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Οι ελαστικές λωρίδες των σημείων αναρρόφησης ενδέχεται να αγγίζουν το έδαφος, 
κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη χρήση.

Το πανί σφουγγαρίσματος είναι τυλιγμένο, αφαιρέστε τη διάταξη σφουγγαρίσματος 
και επανατοποθετήστε το πανί σφουγγαρίσματος.

Το δοχείο χρησιμοποιημένου νερού 
πραγματοποιεί άντληση. Καθαρίστε τον σταθμό σύνδεσης.

Ο πίνακας λειτουργίας δείχνει ότι 
η σύνδεση μεταξύ του σταθμού 
σύνδεσης και της ρομποτικής 
σκούπας δεν είναι σωστή.

Βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα έχει εκκινηθεί.

Το σήμα Wi-Fi είναι ασθενές. Βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα βρίσκεται σε 
περιοχή που διαθέτει από καλό σήμα Wi-Fi.

Δυσκολία στη σύνδεση σε Wi-Fi.

Το σήμα Wi-Fi είναι ασθενές. Βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα βρίσκεται σε 
περιοχή που διαθέτει από καλό σήμα Wi-Fi.

Η σύνδεση Wi-Fi δεν είναι σωστή. Επαναφέρετε το Wi-Fi, κατεβάστε την πιο 
πρόσφατη εφαρμογή «EZVIZ» και προσπαθήστε να σαρώσετε ξανά τον κωδικό QR 
στη συσκευή για να επανασυνδεθείτε.
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Πρόβλημα Λύση

Δυσκολία στην αποφυγή εμποδίων.

Χρησιμοποιήστε μαλακά υλικά (χαρτί κουζίνας ή μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.) για να 
σκουπίσετε το γυαλί στην επιφάνεια της κάμερας.

Όταν η ρομποτική σκούπα συναντά αντικείμενα με υψηλή φωτοπερατότητα (γυαλί), 
υψηλή αντανάκλαση (γυαλισμένο μέταλλο), χαμηλή αντανάκλαση (μαύρο) κ.λπ., η 
απόδοση της αποφυγής εμποδίων μειώνεται λόγω της επίδρασης του περιβάλλοντος.

Μη φυσιολογική συμπεριφορά 
αποφυγής εμποδίων.

Χρησιμοποιήστε μαλακά υλικά (χαρτί κουζίνας ή μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.) για να 
σκουπίσετε το γυαλί στην επιφάνεια της κάμερας.

Η πλευρική βούρτσα πέφτει κατά τη 
διάρκεια του καθαρισμού.

Αναποδογυρίστε τη ρομποτική σκούπα και επανατοποθετήστε την πλευρική 
βούρτσα, φροντίζοντας να ακούσετε έναν ήχο «κλικ» κατά την εγκατάσταση.

Η ανίχνευση κατά της πτώσης δεν 
λειτουργεί και η ρομποτική σκούπα δεν 
μπορεί να αποφύγει την πτώση από τα 
σκαλοπάτια και άλλα ψηλά σημεία.

Χρησιμοποιήστε μαλακά υλικά (χαρτί κουζίνας ή μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.) για να 
σκουπίσετε τους αισθητήρες κενού.

Μη φυσιολογική λειτουργία.
Εάν τα παραπάνω προβλήματα εξαλειφθούν, κλείστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. 
Εάν τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν, επικοινωνήστε με το προσωπικό 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα EZVIZ.
Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αντιλαμβανόμαστε 
ολοένα και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας 
και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε και τις πιθανές βλάβες της ανάρμοστης χρήσης της 
τεχνολογίας. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες. Αυτό 
προσφέρει υψηλή αξία αναδρομικά στη διατήρηση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, μπορεί επίσης να οδηγήσει 
στην καταπάτηση νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων σε περίπτωση ανάρμοστης διανομής, χρήσης ή/και 
επεξεργασίας των δεδομένων βίντεο. Βασισμένη στη φιλοσοφία «Η τεχνολογία για καλό σκοπό», η EZVIZ απαιτεί από 
κάθε τελικό χρήστη της τεχνολογίας βίντεο και των προϊόντων βίντεο που παράγει να συμμορφώνεται με κάθε ισχύουσα 
νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς, καθώς και τους δεοντολογικούς κανόνες, με στόχο την από κοινού δημιουργίας μιας 
καλύτερης κοινότητας.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

1. Όλοι έχουν εύλογο δικαίωμα στο απόρρητο και η εγκατάσταση προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να παρέχεται μια προειδοποίηση με εύλογο και 
αποτελεσματικό τρόπο, διευκρινίζοντας το εύρος παρακολούθησης, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους 
χώρους. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων θα αξιολογούνται κατά την εγκατάσταση των 
προϊόντων βίντεο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την εξασφάλιση 
της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι σε μεγάλο βαθμό μη 
ορατά.

2. Σκοπός των προϊόντων βίντεο είναι η καταγραφή πραγματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο και 
σε συγκεκριμένες συνθήκες. Επομένως, κάθε χρήστης θα ορίζει κατ’ αρχάς εύλογα τα δικαιώματά του στο συγκεκριμένο 
εύρος, προκειμένου να αποφεύγεται η καταπάτηση δικαιωμάτων εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων 
μερών.

3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης προϊόντων βίντεο, τα δεδομένα εικόνας βίντεο που λαμβάνονται από πραγματικές σκηνές 
θα συνεχίσουν να δημιουργούνται, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης ποσότητας βιολογικών δεδομένων (όπως εικόνες 
προσώπου) και τα δεδομένα θα μπορούν στη συνέχεια εφαρμοστούν περαιτέρω ή να υποβληθούν σε εκ νέου επεξεργασία. Τα 
ίδια τα προϊόντα βίντεο δεν μπορούν να προσφέρουν διάκριση μεταξύ του ορθού και του ανάρμοστου όσον αφορά τη χρήση 
των δεδομένων, με βάση αποκλειστικά τις εικόνες που καταγράφονται από προϊόντα βίντεο. Το αποτέλεσμα της χρήσης 
δεδομένων εξαρτάται από τη μέθοδο και τον σκοπό της χρήσης από τους ελεγκτές δεδομένων. Επομένως, οι ελεγκτές 
δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών, καθώς και 
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άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά και να τηρούν τα διεθνή πρότυπα, την κοινωνική δεοντολογία, τους κανόνες ηθικής, 
τις κοινές πρακτικές και άλλες μη υποχρεωτικές απαιτήσεις και να σέβονται το ατομικό απόρρητο, την εικόνα και άλλα 
δικαιώματα και συμφέροντα.

4. Τα δικαιώματα, οι αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την επεξεργασία δεδομένων βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από προϊόντα βίντεο. Κατά αυτήν την έννοια, η ασφάλεια 
προϊόντων και η ασφάλεια δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικές. Επομένως, κάθε τελικός χρήστης και ελεγκτής 
δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ασφάλεια δεδομένων και 
να αποφεύγουν τη διαρροή τους, την ανάρμοστη γνωστοποίηση και την ανάρμοστη χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
της ρύθμισης ελέγχων πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου (Διαδίκτυο ή Intranet) όπου θα 
συνδέονται τα προϊόντα βίντεο και της εξασφάλισης και διαρκούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου. 

5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. 
Πιστεύουμε ότι τα ίδια προϊόντα θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και σε πολλές άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής. 
Οποιαδήποτε κατάχρηση των προϊόντων βίντεο σε παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή η οποία οδηγεί σε ποινικές 
δραστηριότητες είναι αντίθετη στην αρχική πρόθεση της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανάπτυξης προϊόντων. 
Επομένως, κάθε χρήστης θα δημιουργεί έναν μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του 
προϊόντος, ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν χρησιμοποιείται με ορθό και εύλογο τρόπο και καλόπιστα.


	Επισκόπηση
	Περιεχόμενο συσκευασίας
	Βάση

	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
	Προετοιμασία
	Σύνδεση τροφοδοτικού στον σταθμό σύνδεσης
	Προσθήκη καθαρού νερού
	Αφαίρεση προστατευτικών
	Εγκατάσταση πλευρικών βουρτσών και διάταξης σφουγγαρίσματος
	Λήψη της εφαρμογής EZVIZ
	Προσθήκη της ρομποτικής σκούπας στην εφαρμογή EZVIZ
	Τοποθέτηση της ρομποτικής σκούπας
	Πρώτος καθαρισμός
	Χρήση αυτοκόλλητου κάμερας (προαιρετικό)

	Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ
	Συντήρηση ρουτίνας
	Αντικατάσταση πανιού σφουγγαρίσματος
	Άδειασμα κουτιού σκόνης
	Καθαρισμός φίλτρου υψηλής απόδοσης και λεπτού βαμβακιού φίλτρου
	Αντικατάσταση φίλτρου υψηλής απόδοσης και λεπτού βαμβακιού φίλτρου
	Καθαρισμός σταθμού σύνδεσης
	Καθαρισμός του δοχείου καθαρού νερού
	Καθαρισμός του δοχείου χρησιμοποιημένου νερού
	Καθαρισμός κύριας βούρτσας
	Καθαρισμός σημαντικών εξαρτημάτων
	Καθαρισμός τροχών
	Αντικατάσταση πλευρικών βουρτσών

	Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
	Συχνές ερωτήσεις
	Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

