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PETUNJUK KESELAMATAN PRODUK

Sebelum menggunakan produk ini, baca semua isi buku petunjuk 
secara hati-hati. Pasang perangkat sesuai petunjuk dan simpan buku 
petunjuk siapa tahu kelak dibutuhkan. Untuk mengurangi risiko tersengat 
listrik atau cedera lain, patuhi syarat pengoperasian berikut:

•	 Peralatan ini tidak boleh dioperasikan oleh orang (termasuk anak-anak) 
dengan kemampuan fisik, indra, atau kejiwaan terbatas, atau yang tidak 
memiliki pengalaman atau pengetahuan, kecuali di bawah pengawasan 
atau sudah diberi petunjuk tentang cara menggunakan peralatan oleh 
orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Awasi anak-
anak untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan.

•	 Untuk Eropa, peralatan ini boleh dioperasikan oleh anak berusia 8 tahun 
ke atas dan orang dengan kemampuan fisik, indra, atau kejiwaan terbatas 
atau yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan asalkan di bawah 
pengawasan atau sudah diberi petunjuk tentang cara menggunakan 
peralatan secara aman oleh orang yang bertanggung jawab atas 
keselamatan mereka. Tugas pembersihan dan pemeliharaan peralatan 
tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan. Anak-anak 
tidak boleh bermain-main dengan peralatan.

•	 Jangan gunakan peralatan untuk mengisap benda bersuhu tinggi 
(puntung rokok menyala, korek api, abu panas, dll.), debu super halus 
(misalnya, kapur, semen, serbuk gergaji, gesso, abu, dan toner), pecahan 
tajam berukuran besar (benda padat, misalnya, kaca).

•	 Tidak perlu beralih antara produk untuk 50 dan 60Hz. Produk dapat 
menyesuaikan diri secara otomatis untuk frekuensi 50 maupun 60Hz.

•	 Kabel daya yang rusak hanya boleh diganti oleh produsen, agen service 
atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari resiko.

•	 Untuk pengisian daya, gunakan stasiun docking CS-RS2-TWT5-D yang 
disediakan oleh EZVIZ.

•	 PERINGATAN: Untuk Mengurangi Risiko Tersengat Listrik - Jangan 
gunakan di luar ruang atau pada permukaan basah, lingkungan komersial 
atau industri.

PERINGATAN KESELAMATAN
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•	 PERINGATAN: Untuk Mengurangi Risiko Tersengat Listrik - Gunakan di 
dalam ruang saja.

•	 PERINGATAN: Untuk Mengurangi Risiko Tersengat Listrik - Cabut Kabel 
Daya Sebelum Servis.

•	 Jangan menatap langsung ke antarmuka optik saat perangkat sedang 
bekerja.

•	 Laser kelas 1, output 0,641 mW/0,038 mW/1,21 mW, panjang gelombang 808 
nm/910 nm/980 nm, IEC 60825-1:2014.

•	 Produk ini mengandung perangkat laser kelas 1, yang aman digunakan 
dalam lingkungan terkendali.

•	 PERHATIAN: Mengubah fungsi atau performa modul optik secara 
sembarangan tanpa memperhatikan ketentuan dalam buku petunjuk ini 
dapat menimbulkan bahaya radiasi laser.

•	 Stasiun docking hanya dapat mengisi daya baterai lithium-ion dengan 
jumlah sel maksimal 8 dan dengan rating kapasitas maksimal 5200mAh.

•	 Stasiun docking tidak dapat mengisi daya baterai non-isi ulang.

CARA BENAR MENGGUNAKAN PERANGKAT
•	 Perangkat ini dirancang untuk membersihkan lantai dalam lingkungan 

rumah tangga dan tidak boleh digunakan di lingkungan luar ruang 
(misalnya, balkon terbuka), lingkungan non-lantai (misalnya tangga), dan 
lingkungan industri.

•	 Jangan gunakan perangkat ini dalam lingkungan melayang (misalnya, 
dupleks, balkon terbuka, dan permukaan perabot) tanpa kelengkapan 
pelindung.

•	 Jangan biarkan anak-anak bermain-main dengan perangkat ini. 
Jauhkan perangkat dari anak-anak dan binatang peliharaan selama 
pengoperasian. Jangan menaruh aksesori seperti sikat samping di 
tempat yang dapat dijangkau anak-anak untuk mencegah mereka keliru 
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memakannya. Jangan menempatkan anak-anak dan peliharaan di atas 
bodi perangkat.

•	 Jangan gunakan perangkat dalam lingkungan dengan api terbuka atau 
benda yang mudah pecah.

•	 Jangan gunakan perangkat pada lantai tergenang air atau basah.
•	 Jangan gunakan perangkat dalam lingkungan dengan suhu di atas 40°C 

atau di bawah 0°C.
•	 Jangan gunakan perangkat untuk membersihkan bahan yang mudah 

menyala (misalnya, bensin, toner). Jangan gunakan perangkat di area 
dengan bahan yang mudah menyala.

•	 Jangan gunakan perangkat untuk membersihkan benda menyala, 
misalnya, korek, rokok, dan benda lain yang dapat menimbulkan api.

•	 Jangan gunakan produk untuk menyedot batu besar, potongan kertas, dan 
benda lain yang dapat menghalangi produk. Jika lubang isap terhalang, 
bersihkan produk segera dan buang debu, kapas, rambut, dll, dari sana.

•	 Gunakan aksesori yang direkomendasikan atau dijual oleh produsen saja. 
Jangan gunakan baterai atau stasiun docking pihak ketiga, dan jangan 
gunakan baterai atau stasiun docking yang rusak.

•	 Buang baterai bekas sesuai undang-undang dan peraturan setempat.
•	 Jangan membakar perangkat dalam kondisi apa pun karena baterai di 

dalamnya dapat menimbulkan ledakan.
•	 Jika kamera RGB kotor akibat debu selama pemakaian, gunakan blower 

udara untuk membersihkannya, atau handuk kertas dan kain lembut 
kering untuk mengelap dan membersihkannya. Jangan gunakan benda 
kasar atau keras untuk mencegah permukaan kaca modul penglihatan 
tergores.

•	 Kotoran pada permukaan belakang robot, jika terlalu banyak, dapat 
menurunkan kemampuan pengisian dayanya. Untuk itu, bersihkan 
permukaan belakang robot secara teratur atau sesuai kebutuhan. 
Sebaiknya gunakan handuk kertas atau kain kering lembut untuk 
membersihkannya.

•	 Akumulasi debu pada permukaan sensor tepi pada bagian samping robot 
dapat menurunkan efek posisi postur dan pemetaan robot saat berjalan 
sepanjang tembok. Untuk itu, bersihkan permukaan belakang robot 
secara teratur atau sesuai kebutuhan. Karena sensor terletak di dalam 



4

bodi, sebaiknya gunakan alat blower udara/handuk kertas/kain kering 
lembut untuk membersihkan kamera dan mengelap sensornya. Jangan 
memasukkan jari untuk membersihkannya.

•	 Akumulasi debu mudah sekali terjadi pada bagian bawah robot. Untuk 
itu, bersihkan bagian ini secara teratur atau sesuai kebutuhan.

•	 Gunakan perangkat sesuai petunjuk dalam petunjuk penggunaan. 
Pengguna secara pribadi bertanggung jawab atas segala kerugian dan 
cedera akibat kesalahan pemakaian.

Parameter Teknis
Kelas II

Arus searah

Arus bolak-balik

Untuk penggunaan di dalam ruang.

Sebelum mengisi daya, baca petunjuk. 

Robot
Model CS-RS2-TWT5
Baterai Baterai lithium-ion 14,4 V/5200 mAh
Berat Sekitar 4,6 kg
Rating Input 20 V  3 A
Lama Pengisian Daya Sekitar 3 jam
Kemampuan Melewati Penghalang 20 mm

Stasiun Docking
Model CS-RS2-TWT5-D
Rating Voltase Input 100-240 V~, 50/60 Hz
Daya Terukur 65 W
Rating Output 20 V  3 A
Baterai Isi Ulang Baterai lithium-ion 14,4 V/5200 mAh
Kapasitas Tangki Air Bersih 5500 mL
Kapasitas Tangki Air Kotor 5000 mL
Metode Pengeringan Kain Pel Diangin-anginkan
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HAK CIPTA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Hak dilindungi.
Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software 
Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh 
digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa 
persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan sebaliknya, EZVIZ tidak memberikan jaminan, garansi ata pernyataan apa 
pun, baik tersurat atau pun tersirat, tentang Manual ini.
Tentang Manual ini
Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua 
informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam 
Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan 
versi terbaru di situs web  ™ (http://www.ezviz.com).
Catatan Revisi
Rilis baru – Mei 2022
Pengakuan Merek Dagang

 ™,  ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek 
dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.
Penafian Hukum
SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA PERANGKAT 
KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN 
DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, 
TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN 
UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, 
EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS 
KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, 
KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA 
ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH 
DIBERI TAHU ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU. 
SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU,DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ 
TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK. 
EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT 
GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU 
PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU 
PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN 
PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.
TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA 
SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN 
PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, 
INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNAT LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA 
MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. HUKUM SURVEILANS DAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA 
BERBEDA DALAM SETIAP YURISDIKSI. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA 
SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN 
HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN PRODUK INI UNTUK TUJUAN 
YANG TIDAK SEMESTINYA. 
JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA HUKUM YANG 
AKAN BERLAKU.
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Gambaran Umum
Isi Kemasan

Stasiun Docking x1

Robot Penyedot Debu x1
(selanjutnya disebut “robot”) Kain pel x2 Rakitan pel (dengan kain pel) x2

Sikat samping x2 Alat Pembersih x1 Stiker Kamera x1

Kabel Daya x1 Buku Panduan x2 Informasi Peraturan x1

Bentuk kabel daya adalah seperti yang Anda beli.
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Dasar

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Bemper

Mikrofon

Bemper

*Tombol Daya

Cincin LED Cerdas

Tutup Atas Robot

Tombol Reset *

Indikator Wi-Fi

Bak Sampah

Nama Deskripsi

Tombol Daya •	 Tekan dan tahan selama 4 detik: menghidupkan/mematikan.
•	 Tekan sekali: memulai/menjeda pekerjaan.
•	 Tekan dua kali: mengakhiri tugas dan kembali ke stasiun docking.

Tombol Reset •	 Tekan dan tahan selama 4 detik: membuka konfigurasi jaringan.
•	 Tekan dan tahan selama 10 detik: memulihkan pengaturan pabrik dan memulai kembali.
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5 6

1

3

2

4

Sensor Tebing x6

Roda universal

Sikat Samping

Roda Kemudi

Rakitan Pel

Kamera RGB

Sensor Penghalang

Kontak pengisian 
daya
Saluran Keluar 
Udara

Saluran Masuk Air

Sensor Bahan

Sikat Samping

Sikat Utama

Roda Kemudi

Rakitan Pel

D-TOF Lidar

Sensor Tepi

Kontak pengisian 
daya

Speaker

Terminal 
Penerima 

Inframerah
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Alat Pembersih

Tempat Kain Pel 
CadanganPintu Kabin

Platform Rakitan Pel

Sensor Air

Wastafel Cuci

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

Tangki Air BersihTangki Air Kotor

Panel Pengoperasian

Saluran Masuk Larutan 
Pembersih

Mulai/Jeda •	 Tekan sekali: memulai/menjeda tugas.
•	 Tekan dan tahan selama 2 detik: mengakhiri tugas.

Wastafel Cuci •	 Tekan sekali: robot keluar dari stasiun docking, stasiun docking 
menyemprotkan air ke dalam wastafel cuci. Robot siap dibersihkan.

•	 Tekan lagi: air kotor akan dikuras.

Mode Tekan sekali: tukar mode pembersihan (vakum sebelum pel, vakum sambil pel, 
vakum saja, pel saja, bersihkan kain pel, keringkan kain pel).
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Keluar/Kembali Tekan sekali: robot keluar dari/kembali ke stasiun docking.

+
Mengaktifkan/menonaktifkan 
gembok anak

Tekan dan tahan selama 2 detik secara bersamaan: mengaktifkan/
menonaktifkan gembok anak. Selama fungsi gembok anak diaktifkan, tombol 
apa pun pada panel pengoperasian tidak akan bekerja saat ditekan (Anda perlu 
mengaktifkan fungsi gembok anak pada Aplikasi EZVIZ terlebih dahulu).

Buku Panduan
Persiapan
Sebisa mungkin, hindari penggunaan produk dalam lingkungan dengan tangga (jika terpaksa, pasang pagar pengaman) dan 
singkirkan penghalang di atas permukaan lantai yang akan digunakan.

Menghubungkan Catu Daya ke Stasiun Docking
Pilih lokasi yang tepat, tempatkan stasiun docking di atas lantai yang rata di depan tembok, kemudian hubungkan stasiun docking 
ke stop kontak dengan kabel daya. Stasiun docking akan dimulai secara otomatis (sebaiknya tempatkan stasiun docking di atas 
lantai dengan keramik berwarna terang dan tidak di atas karpet).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Tidak ada penghalang 1,5 m (4,92’) di depan

Untuk menghindari kerusakan akibat panas eksternal pada stasiun dok, harap jangan letakkan di samping radiator, pemanas, 
perapian, dan yang sejenisnya.
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Tambahkan Air Bersih
Lepas kantong pelindung tangki air bersih dan tangki air kotor. Isi tangki air bersih dengan air bersih, lalu pasang kembali.

•	 Jangan mengisikan air panas agar tidak merusak perangkat.
•	 Jika perlu menggunakan larutan pembersih, gunakan larutan pembersih produksi perusahaan kami. Larutan pembersih 

lain dapat merusak perangkat.

MAXMAKS.

Lepas Pelindung

Lepas sebelum 
digunakan

Lepas sebelum 
digunakan

Pasang Sikat Samping dan Rakitan Pel
Pasang sikat samping dan rakitan pel di bawah: luruskan sikat samping dengan titik yang ditunjukkan dalam gambar lalu tekan ke 
bawah. Bunyi “klik” artinya sikat samping dan rakitan pel terpasang dengan benar; Luruskan rakitan pel dengan titik magnetik.
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Dapatkan Aplikasi EZVIZ

Aplikasi EZVIZ

1. Sambungkan ponsel Anda ke Wi-Fi (hanya mendukung 2.4 GHz WiFi). 
2. Unduh dan instal aplikasi EZVIZ dengan mencari “EZVIZ” di App Store atau Google PlayTM.
3. Mulai Aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.

•	 Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan 
yang tersedia, buka App store atau Google PlayTM lalu cari “EZVIZ”.

•	 Proses aktual mungkin bervariasi karena Aplikasi terus diperbarui. Ikuti petunjuk yang disediakan di dalam Aplikasi.

Tambahkan Robot ke Aplikasi EZVIZ
1. Masuk ke akun Anda melalui aplikasi EZVIZ, ketuk ikon penambahan perangkat untuk menampilkan antarmuka pemindaian 

kode QR. 
2. Tekan dan tahan tombol daya pada robot selama 4 detik hingga robot menyala.
3. Buka tutup atas robot, pindai kode QR pada bodi robot, kemudian selesaikan konfigurasi jaringan dan penambahan robot 

berdasarkan perintah pada antarmuka.

Jika koneksi Wi-Fi gagal, atau Anda ingin menyambungkan robot ke Wi-Fi lain, tekan dan tahan tombol reset selama 4 detik. 
Robot akan dimulai ulang dan Anda dapat menambahkan lagi robot ke Aplikasi EZVIZ.

3

Scan to add device

1 2

Menempatkan Robot
Tempatkan robot di depan stasiun docking, lalu tekan  pada panel pengoperasian. Robot akan memasuki stasiun docking dan 
mulai mengisi ulang.
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Membersihkan Kali Pertama
Ada dua cara pengoperasian:

•	 Tekan  untuk memilih mode pembersihan, dan tekan  untuk memulai pekerjaan.

•	 Masuk ke akun Anda via Aplikasi EZVIZ, pilih mode pembersihan pada halaman beranda perangkat, lalu klik .

Setelah digunakan untuk kali pertama, robot akan menggambar dan merekam peta dalam ruang. (untuk meningkatkan efisiensi 
penggambaran peta, gunakan mode vakum saja atau vakum sebelum pel untuk penggunaan pertama kali)

•	 Sebaiknya isi daya hingga penuh sebelum perangkat dioperasikan untuk kali pertama.
•	 Agar perangkat dapat kembali dengan mulus ke mode isi daya setelah pembersihan, mulai pekerjaan dari stasiun docking. 

Jangan memindahkan stasiun docking selama proses pembersihan.

Menggunakan Stiker Kamera (Opsional)
Stiker kamera disediakan jika Anda ingin menutupi kamera.
1. Robek lapisan pelindung.
2. Bersihkan dan lap kaca kamera dengan tisu basah. Tempelkan lalu tekan stiker kamera ke kaca kamera dan pastikan stiker 

menempel erat.
3. Stiker dapat dicuci dan digunakan kembali.

31 2

Agar fungsi penghindaran rintangan visual pada produk ini dapat digunakan, kamera harus diaktifkan dan pemrosesan gambar 
dilakukan secara lokal pada produk serta tidak diunggah ke EZVIZ CloudPlay. Anda dapat menutup kamera untuk menolak 
fungsi ini sesuai kebutuhan. Paket produk disertai stiker untuk menutup kamera, dengan perekat elekrostatis.
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Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ
Antarmuka aplikasi dapat berbeda-beda sesuai versi pembaruan. Antarmuka aplikasi yang Anda instal pada ponsel Anda yang 
akan berlaku.

Peta Pembersihan
Pengeditan peta (segmentasi, penyatuan, penyusunan area, penamaan ruang, Area terlarang, tembok tak terlihat, rotasi), zonasi 
peta, tampilan karpet, tampilan rute pembersihan real-time, dan penyimpanan multi-peta.

Metode Pembersihan
Pembersihan umum, pembersihan pribadi, pembersihan terjadwal, pembersihan ruang yang ditetapkan, dan pembersihan area.

Pengaturan Pembersihan
Pengaturan isapan, pengaturan volume air, pengaturan urutan pembersihan, mode presurisasi karpet, penyapuan tambahan untuk 
karpet, dan pengaturan waktu pengeringan kain pel.

Fungsi Penataan Rumah
Buat janji pemeriksaan patroli, gerak titik tetap, ambil foto/video untuk pemeriksaan patroli, dan interkom suara.

Tampilan Informasi
Jam merawat piaraan, riwayat pembersihan, riwayat patroli, daya peralatan, bahan habis pakai, dan pemeliharaan.

Fitur Lainnya
Peningkatan firmware, penyesuaian volume, mode Jangan Ganggu, kompensasi lampu penglihatan malam, dll.

Pemeliharaan Rutin
Agar perangkat tetap dalam kondisi terbaik, lakukan pemeliharaan dan ganti komponennya dengan frekuensi sebagai berikut:

Komponen Robot Frekuensi Pemeliharaan Frekuensi Penggantian
Kain Pel / 2-3 bulan sekali

Sikat Samping 2 minggu sekali 3-6 bulan sekali

Sikat Utama Seminggu sekali 6-12 bulan sekali

Filter Spons/
Filter Efisiensi Tinggi Seminggu sekali 3-6 bulan sekali

D-TOF Lidar
Kamera RGB
Sensor Tepi

Sensor Penghalang
Sensor Tebing

Terminal Penerima Inframerah
Bemper

Kontak pengisian daya
Roda Universal/Roda Kemudi

Seminggu sekali /

Wastafel Cuci 2 minggu sekali /

Tangki Air Bersih 3 bulan sekali /

Tangki Air Kotor Setiap kali sehabis dipakai mengepel /

Stasiun Docking 2 minggu sekali /

•	 Sebelum melakukan tugas pembersihan dan pemeliharaan perangkat, MATIKAN robot dan cabut stasiun docking.
•	 Alat Pembersih multifungsi disediakan untuk memudahkan pemeliharaan. Tangani dengan hati-hati. Alat-alat pembersih 

ini bertepi tajam.
•	 EZVIZ memproduksi aneka komponen dan kelengkapan pengganti. Kunjungi www.ezviz.com untuk informasi lebih 

lengkap tentang komponen pengganti.
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Mengganti Kain Pel

1

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

2 Kain pel tidak boleh sampai 
menutupi bagian tengah braket pel.

 

3

Mengosongkan Bak Sampah

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.

Tekan dan tahan tombol putih pada 
bak sampah. Tutup bak sampah 
akan terbuka secara otomatis dan 
sampah dikeluarkan.



17

3

Membersihkan Filter Efisiensi Tinggi dan Kapas Filter Halus

1

24H

2

24H

3

1

2
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Mengganti Filter Efisiensi Tinggi dan Kapas Filter Halus

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

Lepas filter efisiensi tinggi 
dan kapas filter halus. Ganti 
dengan yang baru.

Membersihkan Stasiun Docking
Gunakan alat pembersih atau kain untuk membersihkan bagian 
dalam stasiun docking, wastafel cuci, dan sensor air pada sudut kiri.

Bersihkan Tangki Air Bersih
Keluarkan tangki air bersih, buka tutup tangki air, lepas pipa air 
di bagian samping, lalu lepas kapas filter untuk dibersihkan. 
Pasang kembali kapas filter dan pasang kembali pipa selang ke 
gespernya setelah dibersihkan.
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Bersihkan Tangki Air Kotor

Bersihkan Sikat Utama

1

Tekan tombol di ujung alat pembersih lalu sambil diputar. 
Keluarkan pisau kait tersembunyi, bersihkan sikat utama kemudian 
pasang lagi sikat utama ke tempatnya.

1

2
2
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Membersihkan Komponen Penting
Lap dan bersihkan sensor tebing, sensor bahan, titik magnetik, 
kontak pengisian daya, kamera RGB, sensor penghalang, sensor 
tepi, dan terminal penerima inframerah dengan kain kering lembut.

Membersihkan Roda
Keluarkan roda universal langsung dengan tangan lalu bersihkan 
dengan pisau kait tersembunyi.
Bersihkan roda kemudi dengan pisau kait tersembunyi.
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Mengganti Sikat Samping

Peringatan Lingkungan
Bahan kimia yang ada dalam baterai lithium-ion bawaan produk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Lepas baterai 
sebelum membuang produk lalu kirim ke pusat daur ulang baterai profesional untuk pembuangan secara terpusat.

Langkah-langkah melepas baterai (informasi berikut hanya berlaku saat perangkat hendak dibuang, bukan petunjuk untuk 
pengoperasian sehari-hari):
1. Biarkan robot beroperasi hingga memasuki mode daya lemah dan tidak dapat dibersihkan tanpa menyentuh stasiun docking.
2. Matikan robot lalu lepas sikat samping dan rakitan pel.
3. Tengkurapkan robot lalu lepas 13 sekrup di bagian bawah, seperti ditunjukkan gambar.
4. Lepas tutup baterai.
5. Pegang stiker hitam bergambar anak panah lalu lepas baterai.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

•	 Saat melepas baterai, pastikan daya sudah benar-benar kosong dan perangkat sudah tidak tersambung ke stasiun 
docking.

•	 Lepas pak baterai seluruhnya dan jangan merusak kotak pak baterai untuk mencegah arus pendek atau kebocoran bahan 
berbahaya.

•	 Jika Anda secara tidak sengaja menyentuh cairan yang keluar dari baterai, segera bilas dengan air sebanyak-banyaknya 
dan hubungi dokter.

•	 Produk ini tidak boleh langsung dibuang setelah tanggal kedaluwarsa atau tidak dapat bekerja secara normal setelah 
perbaikan. Serahkan produk kepada perusahaan yang berwenang membuang Limbah Peralatan Elektrik dan Elektronik. 
Untuk prosedur yang benar, baca peraturan nasional atau daerah tentang pembuangan Limbah Peralatan Elektrik dan 
Elektronik.

FAQ
Masalah Solusi

Sulit diisi daya. Stasiun docking belum dinyalakan. Pastikan kedua ujung kabel daya tersambung.
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Masalah Solusi

Robot kesulitan kembali ke stasiun.

Terlalu banyak penghalang di dekat stasiun docking. Singkirkan penghalang di depan 
stasiun docking.

Kembalikan robot ke stasiun docking setiap kali sebelum melakukan pekerjaan 
pembersihan. Ini membantu memastikan robot mulai bekerja dari stasiun docking.

Resistansi lantai tinggi. Pindahkan stasiun docking ke lantai yang rata.

Lantai licin. Disarankan untuk mengepel lantai di depan stasiun dok sampai kering.

Lokasi stasiun docking salah. Cek apakah lokasi stasiun docking pada peta sudah 
benar.

Pengoperasian tidak dapat dilakukan 
secara normal di dekat stasiun docking 
saat robot kembali ke stasiun.

Ada penghalang dalam jarak 1,5 m di depan stasiun docking atau 0,5 m di kedua 
sisinya. Singkirkan penghalang.

Gunakan bahan lembut (handuk kertas atau kain kering lembut, dll.) untuk mengelap 
permukaan jendela hitam di tengah kontak pengisian daya pada ekor robot dan 
permukaan jendela hitam pada stasiun docking.

Suara berisik/bergetar selama 
pembersihan.

Roda/sikat samping/sikat utama tersangkut benda lain. Matikan robot dan bersihkan 
komponen tersebut sebelum digunakan kembali.

Strip karet titik isap menyentuh lantai. Ini normal. Alat tetap dapat digunakan.

Kain pel tergulung. Lepas rakitan pel lalu pasang kembali kain pel.

Tangki air kotor terus memompa. Bersihkan stasiun docking.

Panel pengoperasian menunjukkan 
koneksi antara stasiun docking dan 
robot tidak normal.

Pastikan robot telah dinyalakan.

Sinyal Wi-Fi lemah. Pastikan robot berada di dalam area dengan sinyal Wi-Fi bagus.

Kesulitan tersambung ke Wi-Fi.

Sinyal Wi-Fi lemah. Pastikan robot berada di dalam area dengan sinyal Wi-Fi bagus.

Koneksi Wi-Fi tidak normal. Reset Wi-Fi, unduh Aplikasi “EZVIZ” terbaru, lalu coba pindai 
lagi kode QR pada perangkat untuk tersambung kembali.

Kesulitan menghindari penghalang.

Gunakan bahan lembut (handuk kertas atau kain kering lembut, dll.) untuk mengelap 
kaca permukaan kamera.

Performa robot dalam menghindari penghalang akan berkurang saat menemui benda 
dengan daya transmisi cahaya yang tinggi (kaca), daya refleksi yang tinggi (logam 
poles), daya refleksi yang rendah (hitam), dll, akibat pengaruh lingkungan.

Perilaku menghindari penghalang tidak 
normal.

Gunakan bahan lembut (handuk kertas atau kain kering lembut, dll.) untuk mengelap 
kaca permukaan kamera.

Sikat samping copot selama 
pembersihan.

Tengkurapkan robot lalu pasang kembali sikat samping. Pastikan Anda mendengar 
bunyi “klik” selama pemasangan.

Deteksi anti jatuh gagal, dan robot 
tidak bisa menghindari jatuh dari anak 
tangga dan tempat tinggi lain.

Gunakan bahan lembut (handuk kertas atau kain kering lembut, dll.) untuk mengelap 
sensor tebing.

Pengoperasian tidak normal. Setelah masalah di atas teratasi, matikan perangkat lalu hidupkan lagi. Jika masalah 
tidak teratasi, hubungi personel layanan purnajual.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat ini, silakan kunjungi www.ezviz.com/id.
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Inisiatif Penggunaan Produk Video

Terima kasih telah memilih produk EZVIZ.
Teknologi memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebagai perusahaan teknologi tinggi, kami semakin sadar 
akan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan kualitas hidup. Akan tetapi, pada saat yang sama, kami 
juga memahami potensi bahaya jika teknologi tersebut digunakan secara salah. Sebagai contoh, produk video mempunyai 
kemampuan merekam gambar yang sedang terjadi secara utuh dan jernih. Kapabilitas ini sangat bermanfaat dalam memahami 
apa yang telah terjadi dan mempertahankan fakta yang sedang terjadi. Akan tetapi, segala keunggulan ini juga berpotensi 
melanggar hak-hak dan kepentingan hukum pihak ketiga jika distribusi, penggunaan, dan/atau pemrosesan data video 
dilakukan secara tidak benar. Dengan filosofi “Teknologi untuk Kebaikan”, EZVIZ meminta setiap pengguna akhir teknologi video 
dan produk video ini untuk selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta etika setempat, untuk bersama-
sama menciptakan masyarakat yang lebih baik.
Mohon baca inisiatif berikut secara saksama:

1. Setiap orang berhak mengharapkan privasi hingga tingkat yang wajar. Oleh karena itu, pemasangan produk video ini tidak 
boleh bertentangan dengan harapan tersebut. Untuk itu, pasang peringatan dengan cara yang wajar dan efektif serta sebutkan 
jangkauan pantau, saat Anda memasang produk video di area publik. Untuk area non-publik, patuhi hak dan kepentingan 
pihak ketiga saat Anda memasang produk video. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pasang video hanya setelah izin dari 
pemangku kepentingan diperoleh dan tidak memasang produk video tembus pandang.

2. Produk video dimaksudkan untuk merekam aktivitas saat itu dalam waktu dan ruang spesifik serta dalam kondisi spesifik. 
Oleh karena itu, setiap pengguna wajib mengerti hak mereka masing-masing dalam lingkup spesifik tersebut, guna menghindari 
pelanggaran atas hak foto, privasi, atau hak-hak hukum lainnya.

3. Selama penggunaan produk video ini, data gambar video yang diperoleh dari adegan saat itu akan terus dibuat, termasuk 
data biologis dalam jumlah besar (misalnya, gambar wajah), dan data tersebut dapat diaplikasikan atau diproses lebih lanjut. 
Produk video tidak dapat membedakan baik dan buruk terkait bagaimana data akan digunakan hanya berdasarkan gambar 
yang diperolehnya. Hasil penggunaan data bergantung pada metode dan tujuan penggunaan oleh pengontrol data. Oleh sebab 
itu, pengontrol data tidak hanya wajib mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan normatif 
lainnya, tetapi juga wajib menghormati norma internasional, moralitas sosial, kaidah umum, serta ketentuan non-wajib lain. 
Mereka juga wajib menghormati hak atas privasi dan foto serta hak dan kepentingan lainnya.

4. Hak-hak, nilai-nilai, dan tuntutan lain dari para pemangku kepentingan wajib selalu diperhatikan saat Anda mengolah data 
video yang dihasilkan tanpa henti oleh produk video. Dalam hal ini, keamanan produk dan keamanan data sangat menentukan. 
Untuk itu, setiap pengguna akhir dan pengontrol data wajib mengambil semua langkah yang wajar dan perlu untuk memastikan 
keamanan data dan mencegah kebocoran data, pengungkapan data secara tidak sah, dan penyalahgunaan data, mengatur 
kontrol akses, memilih lingkungan jaringan yang sesuai (Internet atau Intranet) yang akan tersambung ke produk, dan 
menciptakan serta senantiasa mengoptimalkan keamanan jaringan. 

5. Produk video telah berperan besar dalam meningkatkan keamanan masyarakat di seluruh dunia dan kami percaya bahwa 
produk-produk ini juga akan berperan aktif dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Penyalahgunaan atas produk video 
ini dengan cara apa pun yang melanggar hak asasi manusia atau berujung pada tindak pidana bertentangan dengan tujuan 
awal inovasi teknologi dan pengembangan produk ini. Oleh karena itu, masing-masing pengguna wajib menyusun mekanisme 
evaluasi dan pelacakan aplikasi produk mereka guna memastikan tiap produk digunakan dengan cara yang sesuai dan wajar 
serta untuk kebaikan.
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