
Plaunantis robotas dulkių siurblys

Nuskaitykite QR kodą, kad pasiektumėte 
naudotojo vadovą ir mokomuosius 

vaizdo įrašus
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SU GAMINIU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

        Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite visą šio naudotojo 
vadovo turinį, atitinkamai įdiekite prietaisą ir tinkamai išsaugokite šį vadovą, 
kad vėliau galėtumėte juo pasinaudoti. Kad sumažintumėte gaisro, elektros 
smūgio ar kitų sužalojimų riziką, laikykitės toliau nurodytų naudojimo 
reikalavimų.

• Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, 
jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos, arba kurie neturi patirties ir 
žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri ar nurodė, kaip 
naudoti prietaisą. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

• Europa: vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo 
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį 
prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti 
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso 
naudojimu susijusius pavojus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama 
valyti ir prižiūrėti įrenginį. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

• Nesiurbkite aukštos temperatūros medžiagų (neužgesintų cigarečių 
nuorūkų, degtukų, karštų pelenų ir t. t.), labai smulkių medžiagų (pvz., 
kalkių, cemento, pjuvenų, geso, pelenų ir dažomųjų miltelių), didelių aštrių 
skeveldrų (pvz., stiklo).

• Gaminiui perjungti tarp 50 ir 60 Hz nereikia jokių veiksmų, gaminys gali 
prisitaikyti ir prie 50, ir prie 60 Hz dažnio.Jei tiekimo laidas pažeistas, jį 
turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašią 
kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

• Įkraudami naudokite EZVIZ siūlomą prijungimo stotelę CS-RS2-TWT2-D.

• ĮSPĖJIMAS: Siekdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenaudokite 
lauke ar ant drėgnų paviršių, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.

• ĮSPĖJIMAS: Siekdami sumažinti elektros smūgio pavojų, naudokite tik 
patalpose.

• ĮSPĖJIMAS: Siekdami sumažinti elektros smūgio pavojų, prieš atlikdami 
techninės priežiūros darbus atjunkite maitinimo laidą.

ĮSPĖJIMAS APIE SAUGĄ
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• Nežiūrėkite tiesiai į optinę sąsają, kai prietaisas veikia.

• 1 klasės lazeris, galia 0.641mW/0.038mW/1.21mW, bangos ilgis 
808nm/910nm/980nm, IEC 60825-1:2014.

• Šiame gaminyje yra lazeris su 1 lazerio klase, kuris yra saugus esant 
pagrįstai numatomoms aplinkybėms.

• DĖMESIO: Pakeitus optinio modulio funkciją ar veikimą, nesilaikant šio 
vadovo nuostatų, gali kilti lazerio spinduliuotės pavojus.

• Prijungimo stotyje galima įkrauti tik ličio jonų akumuliatorius, turinčius 
ne daugiau kaip 8 elementus, kurių vardinė talpa ne didesnė kaip 5200 
mAh.

• Prijungimo stotelėje negalima krauti neįkraunamų baterijų.

TINKAMAS PRIETAISO NAUDOJIMAS
• Prietaisas skirtas naudoti tik namų aplinkos grindims valyti ir neturėtų 

būti naudojamas lauke (pvz., atviruose balkonuose), ant žemės  
(pvz., laiptuose) ir pramoninėje aplinkoje.

• Nenaudokite prietaiso kabančiose vietose (pvz., „duplex“ namuose, 
atviruose balkonuose ir baldų viršuje) be apsauginių priemonių.

• Vaikams neleidžiama naudotis įrenginiu kaip žaislu. Naudodami 
prietaisą pasirūpinkite, kad vaikai ir naminiai gyvūnai būtų atokiai nuo 
juo. Nedėkite priedų, pvz., šoninio šepečio, ten, kur gali pasiekti vaikai, 
kad vaikai negalėtų jų netyčia suvalgyti. Nedėkite vaikų ir augintinių ant 
įrenginio korpuso.

• Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra atviros ugnies ar trapių 
objektų.

• Nenaudokite prietaiso ant vandeniu permirkusių grindų ar šlapios žemės.

• Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje temperatūra yra aukštesnė nei 
40 °C arba žemesnė nei 0 °C.
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• Nenaudokite prietaiso jokioms degioms medžiagoms (pvz., benzinui, 
dažomiesiems milteliams) valyti. Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose 
yra degių medžiagų.

• Nenaudokite prietaiso degantiems daiktams, pvz., degtukams, cigaretėms 
ir kitiems daiktams, kurie gali sukelti gaisrą, valyti.

• Nenaudokite gaminio dideliems akmenims, makulatūrai ir kitiems 
daiktams, kurie gali užblokuoti gaminį, siurbti. Kai siurbimo anga 
užsikimšusi, laiku išvalykite produktą ir pašalinkite siurbimo angoje 
esančias dulkes, medvilnę, plaukus ir kt.

• Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar parduodamus priedus. 
Nenaudokite jokios trečiosios šalies akumuliatorių ar doko stotelės ir 
nenaudokite pažeistų akumuliatorių ar doko stotelės.

• Panaudotą akumuliatorių išmeskite laikydamiesi vietos įstatymų ir 
reglamentų.

• Jokiu būdu nedeginkite prietaiso, nes akumuliatorius gali sprogti.

• Kai naudojant RGB kamerą ji užteršiama dulkėmis, rekomenduojama 
naudoti oro pūstuvą kamerai nuvalyti arba popieriniu rankšluosčiu ir 
minkšta sausa šluoste nušluostykite ir nuvalykite; nenaudokite šiurkščių 
ar kietų medžiagų, kad būtų išvengta įbrėžimų ant regėjimo modulio 
stiklinio paviršiaus.

• Jei galinis roboto paviršius yra pernelyg dulkėtas, tai turės įtakos roboto 
įkrovimui. Rekomenduojama jį valyti reguliariai arba pagal poreikį. Jį 
taip pat rekomenduojama nuvalyti popieriniu rankšluosčiu arba minkšta 
sausa šluoste.

• Jei krašto jutiklio paviršius roboto šone yra užterštas daug dulkių, tai 
turės įtakos roboto padėčiai ir vietos padėties nustatymui važiuojant palei 
sieną. Rekomenduojama jį valyti reguliariai arba pagal poreikį. Kadangi 
jutiklis yra korpuso viduje, rekomenduojama naudoti oro pūtimo įrankį, 
popierinį rankšluostį ar minkštą sausą šluostę kamerai nuvalyti ir jutikliui 
nušluostyti. Valydami nekiškite į jį pirštų.

• Roboto dugną lengva užteršti dulkėmis, todėl rekomenduojama jį valyti 
reguliariai arba pagal poreikį.

• Prietaisą naudokite pagal vadove pateiktas instrukcijas. Bet kokius 
nuostolius ir sužalojimus, patirtus dėl netinkamo naudojimo, padengia 
naudotojas.
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Techniniai parametrai
II klasė

Nuolatinė srovė

Kintamoji srovė

Skirta naudoti patalpose.

Prieš įkraudami perskaitykite instrukcijas. 

Robotas
Modelis CS-RS2-TWT2
Baterija 14,4 V / 5200 mAh ličių jono akumuliatorius
Svoris Maždaug 4,6 kg
Vardinė įvestis 20 V  3 A
Įkrovimo laikas Maždaug 3 val.
Kliūties kirtimo pajėgumas 20 mm

Doko stotelė
Modelis CS-RS2-TWT2-D
Vardinė įėjimo įtampa 100–240 V ~ 50 / 60 Hz
Vardinė galia 65 W
Vardinė išvestis 20 V  3 A
Akumuliatoriaus krovimas 14,4 V / 5200 mAh ličių jono akumuliatorius
Švaraus vandens bakelio talpa 5500 ml
Nešvaraus vandens bakelio talpa 5000 ml
Šluostės audinio džiovinimo būdas Džiovinimas oru
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AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ 
Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiu būdu 
negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. 
Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar 
numanomų, susijusių su Vadovu.
Apie šį vadovą
Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir 
visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija 
gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. 
Naujausią versiją rasite „ ™“ svetainėje (http://www.ezviz.com).
Peržiūros įrašas
Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.
Prekių ženklų patvirtinimas
„  ™“, „ ™“ ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti 
toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas
TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, 
PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU 
VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE 
APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO 
KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, 
JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, 
ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL 
VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, 
KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE 
TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.
TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA 
ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS. 
„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ 
DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS 
ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ 
APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.
JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ 
NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ 
ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO 
AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ 
PAGALBĄ. STEBĖJIMO ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SKIRIASI PRIKLAUSOMI 
JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE 
GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS 
ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. 
ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS 
TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.



6

Turinys
Apžvalga ��������������������������������������������������������������������������������������������������7
Pakuotės turinys ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Pagrindas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Sparčiosios paleisties vadovas ���������������������������������������������������������������11
Pasiruošimas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Maitinimo šaltinio prijungimas prie doko stotelės ������������������������������������������������������������������������� 11
Švaraus vandens įpylimas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
Skydų nuėmimas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Šoninių šepečių ir šluostės bloko montavimas ������������������������������������������������������������������������������ 12
Gaukite EZVIZ programėlę ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
Roboto įtraukimas į EZVIZ programėlę ������������������������������������������������������������������������������������������ 13
Roboto padėjimas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Pirmasis valymas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Kameros lipduko naudojimas (pasirenkamai) �������������������������������������������������������������������������������� 14

Veiksmai su EZVIZ programėle ����������������������������������������������������������������15

Įprastinė priežiūra�����������������������������������������������������������������������������������15
Šluostės audinio keitimas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Dulkių dėžės ištuštinimas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Didelio efektyvumo filtro ir smulkios medvilnės filtro valymas ������������������������������������������������������ 17
Didelio efektyvumo filtro ir smulkios medvilnės filtro keitimas ������������������������������������������������������ 18
Doko stotelės valymas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18
Švaraus vandens bakelio valymas������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Panaudoto vandens bakelio valymas �������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Pagrindinio šepečio valymas �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Svarbių dalių valymas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Ratų valymas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Šoninių šepečių keitimas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Aplinkos apsaugos priemonės ����������������������������������������������������������������21

DUK ��������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo �����������������������������������������������23



7

Apžvalga
Pakuotės turinys

Doko stotelė, 1 vnt.

Robotas dulkių siurblys, 1 vnt.
(toliau – „robotas“)

Šluostės audinys, 2 vnt. Šluostės blokas (su šluostės audiniu), 
2 vnt.

Šoninis šepetys, 2 vnt. Valymo įrankis, 1 vnt. Kameros lipdukas, 1 vnt.

Maitinimo laidas, 1 vnt. Greito pasirengimo darbui vadovas, 2 
vnt.

Teisinė informacija, 1 vnt.

Maitinimo laido išvaizda priklauso nuo to, kokį faktinį adapterį įsigijote.
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Pagrindas

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Buferis

Mikrofonas

Buferis

*Maitinimo mygtukas

Išmanusis LED 
žiedas

Roboto viršutinis 
gaubtas

Nustatymo iš 
naujo mygtukas *

„Wi-Fi“ 
indikatorius

Dulkių dėžė

Pavadinimas Aprašas

Maitinimo mygtukas • Paspaudus ir palaikius 4 sekundes: maitinimo įjungimas / išjungimas.
• Paspaudus vieną kartą: darbo paleidimas / pristabdymas.
• Paspaudus dukart: užduoties užbaigimas ir grįžimas į doko stotelę.

Nustatymo iš naujo 
mygtukas

• Paspaudus ir palaikius 4 sekundes: tinklo konfigūracijos atidarymas.
• Paspaudus ir palaikius 10 sekundžių: gamyklinių nustatymų atkūrimas ir paleidimas iš naujo.
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5 6

1

3

2

4

Skardžio jutiklis, 
6 vnt.

Universalusis 
ratas

Šoninis šepetys

Varantysis ratas

Šluostės 
mechanizmas

RGB kamera

Kliūčių jutiklis

Įkrovimo 
kontaktas
Oro išleidimo 
anga

Vandens įleidimo 
anga

Medžiagos 
jutiklis

Šoninis šepetys

Pagrindinis 
šepetys

Varantysis ratas

Šluostės 
mechanizmas

D-TOF Lidar

Krašto jutiklis

Įkrovimo 
kontaktas

Garsiakalbis

Infraraudonųjų 
spindulių 
priėmimo 

terminalas
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Valymo įrankis

Šluostės 
atsarginio 
audinio vietaKorpuso durelės

Šluostės mechanizmo 
platforma

Vandens jutiklis

Valymo kriauklė

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

Švaraus vandens bakelisPanaudoto vandens 
bakelis

Valdymo skydelis

Valiklio įleidimo anga

Paleidimas ir pristabdymas • Paspaudus vieną kartą: užduoties pradžia / pristabdymas.
• Paspaudus ir palaikius 2 sekundes: užduoties užbaigimas.

Kriauklės valymas • Paspaudus vieną kartą: robotas išvažiuoja iš doko stotelės ir doko stotelėje 
purškia vandenį valymo kriauklėje ir laukia valymo.

• Paspauskite dar kartą: nuotekos bus išleistos.

Režimas Paspaudus vieną kartą: valymo režimo perjungimas (siurbimas prieš valymą, 
siurbimas valant, tik siurbimas, tik valymas, šluostės audinio valymas, šluostės 
audinio džiovinimas).
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Išėjimas / iškvietimas Paspaudus vieną kartą: robotas išvažiuoja / grįžta į doko stotelę.

+
Vaikų saugos užrakto 
atrakinimas / užrakinimas

Paspaudus ir palaikius 2 sekundes vienu metu: vaikų saugos užrakto 
atrakinimas / užrakinimas. Įjungus vaikų užrakto funkciją, klavišo paspaudimas 
valdymo pulte yra netinkamas (pirmiausia turite įjungti vaikų užrakto funkciją 
EZVIZ programėlėje).

Sparčiosios paleisties vadovas
Pasiruošimas
Stenkitės nenaudoti aplinkoje, kurioje yra laiptų (jei reikia, prieš naudodami įrenkite apsauginį turėklą) ir pabandykite pašalinti ant 
žemės esančias kliūtis.

Maitinimo šaltinio prijungimas prie doko stotelės
Pasirinkite tinkamą vietą, pastatykite doko stotelę ant horizontalių grindų priešais sieną, prijunkite doko stotelę ir maitinimo lizdą 
maitinimo laidu, ir doko stotelė įsijungs automatiškai (rekomenduojama doko stotelę pastatyti ant plokščių šviesių plytelių grindų, 
o ne ant kilimo).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Jokių kliūčių 1,5 m (4,92 pėd.) į priekį

Kad išvengtumėte išorinės karščio žalos doko stotelei, nedėkite jos šalia radiatorių, šildytuvų, židinių ir pan.
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Švaraus vandens įpylimas
Išimkite apsauginius maišelius iš švaraus vandens bakelio ir panaudoto vandens bakelio, užpildykite švaraus vandens bakelį 
švariu vandeniu, tada įdėkite juos atgal.

• Nepilkite karšto vandens, kitaip prietaisas gali būti pažeistas.
• Jei jums reikia naudoti valiklį, naudokite mūsų įmonės gaminamą valiklį. Kitas valiklis gali sugadinti prietaisą.

MAXMAX

Skydų nuėmimas

Prieš naudojimą 
išimti

Prieš naudojimą 
išimti

Šoninių šepečių ir šluostės bloko montavimas
Įdėkite šoninius šepečius ir šluostės mazgą apačioje: sulygiuokite šoninius šepečius su tašku, kaip parodyta paveikslėlyje, 
ir paspauskite juos žemyn. Pasigirdus spragtelėjimui nurodoma, kad jie sumontuoti vietoje; sulygiuokite šluostės bloką su 
magnetiniu tašku.
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Gaukite EZVIZ programėlę

Programėlė „EZVIZ“

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“). 
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google PlayTM“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

• Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinys, eikite į 
„App store“ ar „Google PlayTM“ ir ieškokite EZVIZ.

• Faktiniai veiksmai gali skirtis dėl vykstančių programėlės atnaujinimų. Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis 
instrukcijomis.

Roboto įtraukimas į EZVIZ programėlę
1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta 

QR kodo nuskaitymo sąsaja. 
2. Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite roboto maitinimo mygtuką, kol jis įsijungs.
3. Atidarykite viršutinį roboto gaubtą, nuskaitykite QR kodą, esantį ant roboto korpuso, ir užbaikite tinklo konfigūravimą bei 

roboto pridėjimą pagal sąsajos raginimus.

Jei nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“ arba norite prijungti robotą prie kito „Wi-Fi“ tinklo, paspauskite ir palaikykite mygtuką 
„Nustatyti iš naujo“ 4 sekundes, tada robotas bus paleistas iš naujo ir galėsite vėl įtraukti robotą į EZVIZ programėlę.

3

Scan to add device

1 2

Roboto padėjimas
Pastatykite robotą priešais doko stotelę, tada valdymo skydelyje paspauskite . Robotas įvažiuos į doko stotelę ir pradės 
įkrovimą.
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Pirmasis valymas
Galimi du valdymo būdai:

• Paspauskite , kad pasirinktumėte valymo režimą ir paspauskite , kad imtų dirbti.

• Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, pasirinkite valymo režimą pradiniame programėlės įrenginio 
puslapyje, tada spustelėkite .

Po pirmojo naudojimo robotas nubraižys ir įrašys patalpų žemėlapį. (Norėdami padidinti žemėlapio braižymo efektyvumą, pirmą 
kartą naudokite tik siurbimo arba siurbimo prieš valymą režimą.)

• Rekomenduojama prieš naudojant pirmą kartą visiškai įkrauti.
• Siekiant palengvinti sklandų sugrįžimą prie krovimo po valymo, rekomenduojama pradėti nuo doko stotelės. Valymo metu 

nejudinkite doko stotelės.

Kameros lipduko naudojimas (pasirenkamai)
Jei reikia uždengti kamerą, pridedamas kameros lipdukas.
1. Nuplėškite apsauginę plėvelę.
2. Nuvalykite ir nušluostykite kameros stiklą drėgna šluoste. Priklijuokite ir prispauskite kameros lipduką prie kameros stiklo, 

kad jis tvirtai priliptų.
3. Lipduką galima plauti ir naudoti pakartotinai.

31 2

Šio gaminio vaizdo kliūčių vengimo funkcija reikalauja, kad kamera būtų įjungta kaip viena iš būtinų sąlygų, o atitinkamas vaizdo 
apdorojimas būtų atliekamas vietoje gaminyje ir nebūtų įkeltas į „EZVIZ CloudPlay“. Galite užmaskuoti kamerą, kad prireikus 
atmestumėte funkciją. Gaminio pakuotėje yra kameros lipdukas, skirtas maskuoti, kuris yra elektrostatiškai adsorbuotas.
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Veiksmai su EZVIZ programėle
Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Valymo žemėlapis
Žemėlapio redagavimas (segmentavimas, sujungimas, ploto nustatymas, kambario pavadinimo suteikimas, draudžiama sritis, 
nematoma siena, pasukimas), žemėlapio zonavimas, kilimo rodymas, realaus laiko valymo maršruto rodymas ir kelių žemėlapių 
išsaugojimas.

Valymo būdas
Bendrasis valymas, individualizuotas valymas, planinis valymas, paskirtųjų patalpų valymas ir teritorijų valymas.

Valymo nustatymai
Siurbimo nustatymas, vandens tūrio nustatymas, valymo sekos nustatymas, kilimo slėgio režimas, papildomas kilimo šlavimas ir 
šluostės džiovinimo laiko nustatymas.

Namų tvarkymo funkcija
Galima suplanuoti patruliavimo tikrinimą, fiksuoto taško judėjimą, patruliavimo tikrinimo nuotraukų ar vaizdo įrašų darymą ir vietinį 
ryšį balsu.

Informacijos ekranas
Augintinių priežiūros laikas, valymo istorija, patruliavimo istorija, įrangos galia, eksploatacinės medžiagos ir priežiūra.

Daugiau funkcijų
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas, garsumo reguliavimas, netrukdymo režimas, naktinio matymo šviesos 
kompensavimas ir t. t.

Įprastinė priežiūra
Norėdami išlaikyti geriausią įrenginio būklę, prižiūrėkite įrenginį ir keiskite dalis tokiu dažnumu:

Roboto dalis Aptarnavimo dažnumas Keitimo dažnumas
Šluostės audinys / Kas 2–3 mėn.

Šoninis šepetys Kartą per 2 savaites Kas 3–6 mėn.

Pagrindinis šepetys Kartą per savaitę Kas 6–12 mėn.

Kempinės filtras /
Didelio efektyvumo filtras Kartą per savaitę Kas 3–6 mėn.

D-TOF Lidar
RGB kamera

Krašto jutiklis
Kliūčių jutiklis

Skardžio jutiklis
Infraraudonųjų spindulių priėmimo terminalas

Buferis
Įkrovimo kontaktas

Universalusis ratas / varantysis ratas

Kartą per savaitę /

Valymo kriauklė Kartą per 2 savaites /

Švaraus vandens bakelis Kartą per 3 mėnesius /

Panaudoto vandens bakelis Po kiekvieno valymo /

Doko stotelė Kartą per 2 savaites /

• Prieš atlikdami prietaiso valymo ir techninės priežiūros darbus, IŠJUNKITE robotą ir ištraukite doko stotelės kištuką.
• Daugiafunkcis valymo įrankis skirtas lengvai priežiūrai. Naudokite atsargiai – šis valymo įrankis turi aštrius kraštus.
• EZVIZ gamina įvairias atsargines dalis ir jungiamąsias detales. Daugiau informacijos apie atsargines dalis rasite apsilankę 

adresu www.ezviz.com.
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Šluostės audinio keitimas

1

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

2 Atkreipkite dėmesį, kad šluostė 
niekada neturėtų uždengti 
centrinės šluostės laikiklio dalies.

 

3

Dulkių dėžės ištuštinimas

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.

Paspauskite ir palaikykite 
ant dulkių dėžės esantį baltą 
mygtuką; dulkių dėžės gaubtas 
atsidarys automatiškai ir šiukšlės 
bus išpiltos.
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3

Didelio efektyvumo filtro ir smulkios medvilnės filtro valymas

1

24H

2

24H

3

1

2
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Didelio efektyvumo filtro ir smulkios medvilnės filtro keitimas

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

Išimkite didelio efektyvumo 
filtrą ir smulkios medvilnės 
filtrą ir pakeiskite juos naujais.

Doko stotelės valymas
Valymo įrankiu arba skudurėliais nuvalykite doko stotelės vidų, 
valymo kriauklę ir vandens jutiklį kairiajame kampe.

Švaraus vandens bakelio valymas
Išimkite švaraus vandens bakelį, atidarykite vandens bakelio 
dangtį, nuimkite vandens vamzdį į šoną ir nuimkite valymui skirtą 
filtravimo medvilnę. Nuvalę sumontuokite filtravimo medvilnę ir 
vandens vamzdį į sagtį.
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Panaudoto vandens bakelio valymas

Pagrindinio šepečio valymas

1

Paspauskite valymo įrankio gale esantį mygtuką ir tuo pačiu 
metu jį sukite, išimkite paslėptą užlenktą peiliuką, tada nuvalykite 
pagrindinį šepetį ir įdėkite pagrindinį šepetį atgal.

1

2
2



20

Svarbių dalių valymas
Nuvalykite ir nuvalykite skardžio jutiklius, medžiagos jutiklį, 
magnetinius taškus, įkrovimo kontaktus, RGB kamerą, kliūčių 
jutiklius, krašto jutiklį ir infraraudonųjų spindulių priėmimo 
terminalą minkšta sausa šluoste.

Ratų valymas
Išimkite universalųjį ratą tiesiog ranka, tada nuvalykite jį paslėptu 
užlenktu peiliuku.
Nuvalykite varančiuosius ratus paslėptu užlenktu peiliuku.
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Šoninių šepečių keitimas

Aplinkos apsaugos priemonės
Cheminės medžiagos, esančios įmontuotame šio produkto ličio jonų akumuliatoriuje, gali užteršti aplinką. Prieš atiduodami jį į 
metalo laužą, išimkite ir nusiųskite į profesionalią akumuliatorių perdirbimo stotį centralizuotam utilizavimui.

Akumuliatoriaus išėmimo veiksmai (toliau pateikta informacija taikoma tik išmetant įrenginį, o ne kasdienio naudojimo instrukcijos):
1. Leiskite robotui veikti mažos galios būsenoje, kai negalima išvalyti nepalietus doko stotelės.
2. Išjunkite robotą ir nuimkite šoninius šepečius bei šluostės mazgą.
3. Apverskite robotą ir išsukite 13 varžtų iš apačios, kaip parodyta paveikslėlyje.
4. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
5. Suimkite juodą lipduką su rodyklės galiuku ir išimkite akumuliatorių.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

• Išardydami akumuliatorių, įsitikinkite, kad nėra įkrovos, ir naudokite atjungę doko stotelę.
• Išardykite visą akumuliatoriaus bloką ir nepažeiskite akumuliatoriaus bloko korpuso, kad išvengtumėte trumpojo jungimo 

ar pavojingų medžiagų nuotėkio.
• Jei akumuliatoriaus skysčiai išbėgo ir netyčia juos palietėte, praplaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į 

gydytoją.
• Šio produkto negalima išmesti pasibaigus jo galiojimo laikui arba po remonto, jei jis negali normaliai veikti. Perduokite jį 

įmonei, turinčiai teisę šalinti EEĮ atliekas; apie tinkamą metodą skaitykite nacionaliniuose arba vietiniuose teisės aktuose 
dėl EEĮ atliekų šalinimo.

DUK
Problema Sprendimas

Sunkiai įkraunama. Doko stotelė neįjungta. Įsitikinkite, kad abu maitinimo laido galai yra prijungti.
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Problema Sprendimas

Problemos robotui bandant grįžti į 
stotelę.

Netoli doko stotelės yra per daug kliūčių. Pašalinkite kliūtis priešais doko stotelę.

Rekomenduojama kiekvieną kartą prieš valant grąžinti robotą į doko stotelę, kad 
robotas pradėtų dirbti iš doko stotelės.

Didelis grindų pasipriešinimas. Rekomenduojama doko stotelę perkelti ant plokščių 
grindų.

Žemė slidi. Prieš doko stotelę rekomenduojama nušluostyti žemę.

Neteisinga doko stotelės vieta. Patikrinkite, ar teisinga doko stotelės vieta žemėlapyje.

Nenormalus darbas šalia doko stotelės 
robotui grįžtant į stotelę.

Prieš doko stotelę 1,5 m atstumu nuo doko stotelės arba 0,5 m atstumu nuo jo šonų yra 
kliūčių. Pašalinkite kliūtis.

Minkšta medžiaga (popieriniu rankšluosčiu arba minkšta sausa šluoste ir pan.) 
nušluostykite juodą lango paviršių, esantį įkrovimo kontaktų ties roboto galu viduryje, ir 
juodą doko stotelės lango paviršių.

Neįprastas garsas ar purtymas valymo 
metu.

Ratas, šoniniai šepečiai ar pagrindinis šepetys yra įsipainiojęs į kitus objektus. Išjunkite 
robotą ir išvalykite juos prieš naudodami dar kartą.

Siurbimo taškų guminės juostelės gali liestis su žeme, o tai yra normalu.

Susukę šluostės audinį nuimkite šluostės bloką ir iš naujo sumontuokite šluostės 
audinį.

Panaudoto vandens bakelis nuolat 
siurbia. Išvalykite doko stotelę.

Valdymo pultas rodo, kad ryšys tarp 
doko stotelės ir roboto yra netinkamas.

Patvirtinkite, kad robotas paleistas.

„Wi-Fi“ signalas silpnas. Įsitikinkite, kad robotas yra zonoje, kuriame yra geras „Wi-Fi“ 
signalas.

Sunkiai pavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ signalas silpnas. Įsitikinkite, kad robotas yra zonoje, kuriame yra geras „Wi-Fi“ 
signalas.

„Wi-Fi“ ryšys neįprastas. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir atsisiųskite naujausią EZVIZ 
programėlę, tada bandykite dar kartą nuskaityti prietaise esantį QR kodą, kad vėl 
prisijungtumėte.

Sunku išvengti kliūčių.

Minkšta medžiaga (popieriniu rankšluosčiu arba minkšta sausa šluoste ir pan.) 
nušluostykite ant kameros paviršiaus esantį stiklą.

Robotui susidūrus su objektais, turinčiais didelį šviesos pralaidumą (stiklas), didelį 
atspindį (poliruotas metalas), mažą atspindį (juodas) ir pan., jo kliūčių išvengimo 
efektyvumas sumažėja dėl aplinkos poveikio.

Neįprastas kliūčių vengimo elgesys. Minkšta medžiaga (popieriniu rankšluosčiu arba minkšta sausa šluoste ir pan.) 
nušluostykite ant kameros paviršiaus esantį stiklą.

Valymo metu šoninis šepetys nukrenta. Apverskite robotą ir iš naujo sumontuokite šoninį šepetį, įsitikindami, kad montavimo 
metu išgirdote spragtelėjimą.

Apsaugos nuo kritimo aptikimas 
nepavyksta ir robotas negali išvengti 
nukritimo nuo laiptų ir kitų aukštų vietų.

Minkšta medžiaga (popieriniu rankšluosčiu arba minkšta sausa šluoste ir pan.) 
nušluostykite skardžio jutiklius.

Neįprastas veikimas. Jei pirmiau nurodytos problemos pašalinamos, išjunkite ir iš naujo paleiskite įrenginį. 
Jei problemų negalite išspręsti, kreipkitės į garantinio aptarnavimo personalą.

Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.
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Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo
Dėkojame, kad pasirinkote EZVIZ gaminius.
Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Būdama aukštųjų technologijų kompanija, mes vis labiau suvokiame, 
kokį vaidmenį technologijos atlieka gerinant verslo efektyvumą ir gyvenimo kokybę, tačiau kartu ir galimą žalą dėl netinkamo 
jų naudojimo. Pavyzdžiui, vaizdo įrašymo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus. Tai suteikia didelę 
retrospektyvinę vertę ir leidžia išsaugoti tikralaikius faktus. Tačiau jei vaizdo duomenys platinami, naudojami ir (arba) tvarkomi 
netinkamai, taip pat gali būti pažeistos teisėtos trečiosios šalies teisės ir interesai. Vadovaudamasi „Technologijos gerovei“ 
filosofija, EZVIZ reikalauja, kad kiekvienas galutinis vaizdo technologijų ir vaizdo gaminių naudotojas laikytųsi visų galiojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat etikos principų, kad galėtume kartu kurti geresnę bendruomenę.
Atidžiai perskaitykite šias iniciatyvas:
1. Visi pagrįstai tikisi privatumo, o vaizdo įrašymo produktų įrengimas neturėtų prieštarauti šiems pagrįstiems lūkesčiams. 
Todėl, įrengiant vaizdo gaminius viešosiose vietose, turi būti pagrįstai ir veiksmingai pateikiamas įspėjimas ir patikslinamas 
stebėjimo diapazonas. Neviešosiose teritorijose trečiosios šalies teisės ir interesai vertinami įrengiant vaizdo įrašymo 
produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įrengimą tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą, ir neįrengiant labai 
nematomų vaizdo įrašymo produktų.
2. Video gaminių paskirtis – fiksuoti realią veiklą konkrečiu laiku ir konkrečiomis sąlygomis. Todėl kiekvienas naudotojas 
pirmiausia turi pagrįstai apibrėžti savo teises tokioje konkrečioje srityje, kad nepažeistų trečiosios šalies portretų, privatumo ar 
kitų teisėtų teisių.
3. Naudojant video produktus ir toliau bus generuojami video vaizdų duomenys, gauti iš realių scenų, įskaitant didelį biologinių 
duomenų kiekį (pvz., veido atvaizdus), ir duomenys gali būti toliau naudojami arba apdorojami. Patys video produktai negali 
atskirti gero nuo blogo kalbant apie tai, kaip naudoti duomenis, pagrįstus tik video produktų užfiksuotais vaizdais. Duomenų 
naudojimo rezultatas priklauso nuo duomenų valdytojų naudojimo būdo ir tikslo. Todėl duomenų valdytojai privalo ne tik laikytis 
visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei norminių reikalavimų, bet ir gerbti tarptautines normas, socialinę moralę, gerą 
moralę, bendrąją praktiką ir kitus neprivalomus reikalavimus, gerbti asmens privatumą, portretų ir kitas teises bei interesus.
4. Tvarkant vaizdo įrašų duomenis, kuriuos nuolat generuoja video produktai, visada reikėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų 
šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Šiuo požiūriu produktų saugumas ir duomenų saugumas yra nepaprastai svarbu. 
Todėl kiekvienas galutinis naudotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų 
saugumą ir išvengtų duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ir netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos 
kontrolės nustatymą, tinkamos tinklo aplinkos (interneto ar intraneto), prie kurios prijungti vaizdo produktai, parinkimą, tinklo 
saugumo nustatymą ir nuolatinį optimizavimą. 
5. Video produktai labai prisidėjo prie socialinės apsaugos gerinimo visame pasaulyje, ir mes manome, kad šie produktai taip 
pat atliks aktyvų vaidmenį didesniame skaičiuje socialinio gyvenimo aspektų. Bet koks piktnaudžiavimas video produktais 
pažeidžiant žmogaus teises arba dėl vykdant nusikalstamą veiklą prieštarauja pradiniam technologinių inovacijų ir produktų 
kūrimo tikslui. Todėl kiekvienas naudotojas turi nustatyti savo produkto naudojimo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, kad 
užtikrintų, jog kiekvienas produktas būtų naudojamas tinkamai, pagrįstai ir sąžiningai.
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