Інформація щодо техніки безпеки
Важлива інформація щодо техніки безпеки

Цей посібник користувача містить інформацію для нормативних моделей: RVF-Y1
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
УВАГА. Під час використання електропристроїв необхідно завжди дотримуватися основних
правил із техніки безпеки, зокрема таких:
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ
УВАГА. Щоб зменшити ризик травм або пошкоджень, прочитайте й виконуйте правила
з техніки безпеки, коли налаштовуєте, використовуєте робот і проводите його технічне
обслуговування.
Діти, яким виповнилося 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими здібностями чи особи, які не мають базових знань з експлуатації, можуть
користуватися цим пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку,
або якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою й розуміють
можливі загрози. Дітям заборонено гратися з пристроєм. Дітям заборонено чистити
пристрій або проводити технічне обслуговування без нагляду.
Це символ попередження про небезпеку. Він свідчить про ризик фізичного травмування.
Щоб уникнути травмування або смерті, дотримуйтеся рекомендацій, які супроводжуються цим символом.
Ризик ураження
електричним струмом

Обладнання класу II

Безпечний розділовий
трансформатор із захистом
від короткого замикання

Прочитайте посібник
з експлуатації

Ризик займання

Для використання
тільки в приміщенні

Імпульсне джерело живлення

Тримайте в місцях,
недоступних для
дітей

Окремий блок живлення

Загальний символ
переробки
BFP Захист від зворотної

напруги

UK

УВАГА!: повідомляє про небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або
тяжкої травми.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: повідомляє про небезпечну ситуацію, яка може призвести до
травми легкої або середньої тяжкості.

UK

ПРИМІТКА: повідомляє про небезпечну ситуацію, яка може призвести до
пошкодження майна.
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

УВАГА

• Цей пристрій має використовуватися
відповідно до вказівок, що містяться в
цьому посібнику з експлуатації. Компанія
iRobot не нестиме відповідальність за
будь-які збитки або травми через
неналежне використання.
• Для підзарядки акумулятора використовуйте
лише зарядну базу моделі ADH-N1, що
постачається разом із пристроєм.
• Не допускайте короткого замикання
затискачів живлення.
• Переконайтесь у тому, що напруга
джерела живлення відповідає напрузі
електроживлення, зазначеній на зарядній базі.
• Лише для ПОБУТОВОГО використання В
ПРИМІЩЕННІ. Заборонено використовувати
пристрій за межами приміщення, у
комерційному або промисловому середовищі.

• Не експлуатуйте пристрій у місцях, де
горять свічки або є крихкі предмети.
• Не використовуйте пристрій у дуже гарячих
або холодних умовах (за температури нижче
–5 ˚C / 23 ˚F або вище 40 ˚C / 104 ˚F).
• Тримайте волосся, просторий одяг, пальці
й усі частини тіла на безпечній відстані від
отворів і рухомих пристрою частин.
• Не використовуйте пристрій у кімнаті, де
спить немовля або дитина.
• Не використовуйте прилад на вологих
поверхнях або поверхнях зі стоячою водою.
• Не допускайте збирання пристроєм
великих предметів, таких як каміння,
великі шматки паперу або будь-яких
предметів, які можуть призвести до
забиття приладу.
• Не допускайте збирання пристроєм
легкозаймистих або горючих матеріалів,
як-от бензин, тонер для принтера
або копіювального апарату, і не
використовуйте пристрій у місцях, де такі
матеріали можуть бути.
• Не використовуйте пристрій, щоб прибрати
щось, що горить або виділяє дим, наприклад
цигарки, сірники, гарячий попіл або щось,
що може спричинити займання.

• Будьте обережні, щоб не пошкодити
шнур живлення. Не тягніть та не
переносьте пристрій або зарядну базу
за шнур живлення, не використовуйте
шнур живлення в якості ручки, не
допускайте ситуацій, коли шнур живлення
потраплятиме у дверцята, і не тягніть шнур
живлення по гострих краях або кутах. Не
допускайте, щоб шнур живлення потрапляв
під пристрій. Тримайте шнур живлення на
безпечній відстані від гарячих поверхонь.
• Заборонено використовувати пристрій
із пошкодженим шнуром або розеткою.
Не використовуйте пристрій або зарядну
базу, якщо вони не працюють належним
чином, їх упустили, їх було пошкоджено, їх
залишили зовні приміщення або допустили
потрапляння на них води. З міркувань
безпеки їх має відремонтувати виробник
або його агент з обслуговування.
• Якщо шнур живлення пошкоджено,
з міркувань безпеки його має замінити
виробник або його агент з обслуговування.
• Перед очищенням або обслуговуванням
зарядної бази штекер потрібно вийняти
з розетки.
• Вимкніть пристрій перед чищенням або
обслуговуванням.

• Робота оснащено акумуляторами,
заміну яких можуть проводити лише
кваліфіковані фахівці. З приводу заміни
або видалення акумулятора зверніться до
служби підтримки.
• Використовуйте лише оригінальні
акумулятор і зарядну базу, що
постачаються виробником разом
із пристроєм. Неперезаряджувані
акумулятори використовувати заборонено.
• зніміть пристрій із зарядної бази й
вимкніть прилад перш ніж виймати
акумулятор.
• Акумулятори, термін експлуатації яких
вичерпано, слід витягнути з приладу й
безпечно утилізувати.
• Утилізуйте використані акумулятори
відповідно до місцевих законів і норм.
• зарядна база не підлягає ремонту й не має
використовуватися в разі її пошкодження
або несправності.
• Не кидайте пристрій у вогонь, навіть якщо
його сильно пошкоджено. Акумулятори
можуть вибухнути, якщо їх кинути у вогонь.
• Використовуйте зарядну базу Home Base
для заряджання лише роботів iRobot.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
UK

• Очистьте ділянку, яку потрібно прибрати.
Приберіть із підлоги шнури живлення
й дрібні предмети, у яких прилад може
заплутатися. Бахрому килима підкладіть під
килим і підніміть штори, скатертини тощо.
• Не кладіть предмети у всмоктувальний
отвір. Не використовуйте пристрій, якщо
всмоктувальний отвір заблоковано. Не
допускайте забивання отворів пилом,
ворсом, волоссям чи будь-якими іншими
предметами, які можуть перешкоджати
циркуляції повітря.

ПРИМІТКА

• Перед переробкою або утилізацією пристрою
акумулятор слід вийняти й утилізувати
відповідно до місцевих законів і норм.
• Не використовуйте неперезаряджувані
акумулятори. Використовуйте лише
перезаряджуваний акумулятор, який
входить до комплекту постачання виробу.
Якщо потрібно замінити акумулятор,
придбайте аналогічний від компанії iRobot
або зв’яжіться зі службою підтримки
з приводу альтернативних варіантів
акумулятора.

• Якщо передбачається не використовувати
робота протягом тривалого часу, повністю
зарядіть робота, вимкніть живлення для
зберігання й витягніть штекер зарядної
бази з розетки.
• Якщо зарядна база не
використовуватиметься протягом тривалого
періоду часу, від’єднайте її від мережі.
• Не використовуйте неоригінальні бак для
сміття й / або фільтри.
• Щоб задовольнити вимоги стосовно
радіочастотного випромінювання, слід
забезпечити відстань не менше 20 см
(7,9 дюйма) між цим пристроєм і всіма
особами під час роботи пристрою. Щоб
забезпечити відповідність, не рекомендується
перебувати на відстані, меншій за вказаний
мінімум. Антену, що використовується для
цього передавача, не слід розташовувати або
використовувати спільно з будь-якою іншою
антеною або передавачем.
• Щоб вимкнути модуль Wi-Fi на Roomba
Combo, увімкніть живлення робота.
Розмістіть робота на зарядній базі,
переконавшись, що зарядні контакти на
роботі й зарядні контакти на зарядній базі
з’єднано. Натисніть і втримуйте кнопку
CLEAN на роботі протягом 20 секунд, доки

від Roomba Combo не пролунає 3 звукові
сигнали. Щоб увімкнути модуль Wi-Fi
на Roomba Combo, вимкніть живлення
робота, а потім знову ввімкніть. Модуль
Wi-Fi буде ввімкнено під час перезапуску
Roomba Combo.

Технічні характеристики
Модель

RVF-Y1, Roomba Combo™

Номінальна споживана
потужність

20 В, 0,8 A

Модель зарядної бази

ADH-N1

Номінальна напруга на
вході

Номінальна
100–240 В
напруга на
змінного струму
виході

Номінальний вихідний
струм

0,8 А

Діапазон частот

2400–2483,5 МГц

Максимальна вихідна
ЕІВП

15,46 дБм за 2442 МГц

Потужність у
вимкненому стані

Менше 0,50 Вт

Потужність у режимі
очікування, у мережі

Менше 2,00 Вт

UK

Номінальна
потужність

20 В
постійного
струму
25 Вт

Вихідна потужність модуля Wi-Fi менше 100 мВт.
* Технічні й конструктивні характеристики можуть змінюватися, оскільки ми продовжуємо
вдосконалювати наш виріб.

Інформація про робота для сухого прибирання й миття Roomba
Combo™
UK

Вид зверху

Кнопки й індикатори

Кнопка зняття
бака

Індикатор стану

Кришка
Індикатор Wi-Fi
Кнопка CLEAN
Датчик LiteTouch®

Під кришкою

Вид знизу

Кнопка
RESET

Датчик перепаду
рівня висоти
Щітка для прибирання
в кутах
Датчик
перепаду рівня
висоти
Головна
щітка
Колеса

Вимикач живлення
Багатофункціональний
інструмент для
чищення
Бак для сміття й
фільтр
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Заднє колесо

Зарядні контакти
Переднє колесо
Кришка акумуляторного відсіку
Щітка для прибирання в кутах
Датчик перепаду
рівня висоти
Отвори для випуску
води

Бак

Бак для сміття й фільтр

Удосконалена система миття

Ручка бака для
сміття

Впуск води

Фільтр попереднього
очищення

Бак

Замок бака для сміття

Основа для серветки
для прибирання

Губчастий фільтр
Високоефективний
фільтр

UK

Основа для серветки для
прибирання, що миється

Зарядна база Home Base

Вікно інфрачервоного
датчика

Зарядні контакти

Посібник користувача Roomba Combo™
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Налаштування робота для сухого прибирання й миття Roomba
Combo™
Розміщення зарядної бази Home Base

UK

Заряджання

Кнопка CLEAN горить під час підзаряджання

Хороше покриття Wi-Fi®

Блимає: заряджання
Вимкнена: повністю заряджено

• Перед заряджанням обов’язково
переведіть вимикач живлення
робота в положення УВІМК.
I = живлення ввімкнено, O = живлення
вимкнено
• Помістіть робота на зарядну базу, переконавшись у тому, що металеві
зарядні контакти на роботі й зарядній базі з’єднано.
0,5 м
(1,6 фута)
з обох боків

0,5 м (1,6 фута)
з обох боків

1,5 м (5 футів)
спереду

* Об’єкти зображено без
дотримання відносних
розмірів.

Поставте зарядну базу на рівну поверхню підлоги біля стіни.
Забезпечте, щоб на відстані 1,5 м (5 футів) спереду зарядної бази й
0,5 м (1,6 фута) з обох боків зарядної бази не було предметів
і відбивних поверхонь.
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Примітка. Заряджайте робота щонайменше чотири години перед
першим використанням.

• Перед заряджанням робота злийте залишок води з бака й зніміть
основу для серветки для прибирання.
• Коли робот не виконує прибирання, краще залишати його ввімкненим
і заряджати, а не вимикати.
• Для тривалого зберігання повністю зарядіть робота, вимкніть його
перевівши вимикач живлення робота в положення вимкнення,
і витягніть штекер зарядної бази з розетки.

Додаток iRobot Home
Завантажте додаток iRobot HOME і підключіться до
Wi-Fi ®
• В
 иконайте покрокові інструкції для налаштування та використання
робота для сухого прибирання й миття Roomba Combo™.
• Налаштуйте параметри робота. Ви можете контролювати потужність
усмоктування й вихід води через серветку в додатку.
• Установіть графік автоматичного прибирання.
• Використовуйте локальне прибирання SPOT для прибирання
окремих ділянок роботом.
• Підключіться до облікових записів розумного дому, щоб увімкнути
голосове керування роботом.
• Переглядайте поради, підказки та відповіді на поширені запитання,
зокрема як сполучати робота для сухого прибирання й миття Roomba
Combo™ з іншими розумними пристроями.

Підготовка Home
Перш ніж приступати до прибирання, усуньте всі перешкоди з ділянки
для прибирання.

1

Перш ніж використовувати
робота поблизу килима або
в зоні з коротким ворсом
і китицями, складіть краї
килимка під килимом.

2

Перед прибиранням заберіть
зайві речі з підлоги.

3

Не використовуйте робота на
поверхнях зі стоячою водою.
Якщо в робот потрапила вода,
з міркувань безпеки ремонт
має виконувати компанія
iRobot.

UK

Примітка. З’єднання Wi-Fi 5,0 ГГц не сумісне із цим роботом.

Посібник користувача Roomba Combo™
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Прибирання
Просто натисніть кнопку CLEAN
Торкніться, щоб запустити,
призупинити або відновити роботу
Торкніться двічі, щоб
переключитися між маршрутами
прибирання

UK

• Для забезпечення оптимальних показників прибирання
рекомендується тримати бак для води приєднаним до робота під
час циклів прибирання, навіть якщо миття не потрібне.
• На початку циклу прибирання світлові індикатори стану
блиматимуть, указуючи на те, що схему прибирання вибрано. Коли
вибрано схему прибирання по прямій лінії, світлові індикатори
стану блиматимуть зліва направо. Коли вибрано схему реактивного
прибирання, світлові індикатори стану блиматимуть одночасно.
• Кнопка CLEAN на роботі перестає світитися, якщо робота буде
призупинено більше ніж на 10 хвилин. Натисніть кнопку CLEAN на
роботі, щоб вивести робота з режиму очікування.
• Робот повертатиметься до зарядної бази після завершення циклу
прибирання й для заряджання.
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Локальне прибирання SPOT
У роботі є режим локального прибирання SPOT, який доступний
через додаток iRobot Home. Цей режим слід використовувати
на ділянках із сильною концентрацією бруду або пилу. У режимі
локального прибирання SPOT робот прибере ділянку в радіусі
близько 0,6 м (2 фути) від точки початку циклу, рухаючись по
спіралі назовні, а потім назад усередину до початкової точки.

Вибір маршруту прибирання
Робот має два маршрути прибирання на вибір для ефективного очищення
різних типів покриття. Маршрут прибирання можна перемкнути, двічі
торкнувшись кнопки CLEAN або в додатку iRobot Home.

Коли вибрано маршрут прибирання по прямій лінії:

Маршрут прибирання по прямій лінії
є маршрутом прибирання роботом за
замовчуванням, його слід вибирати
для прибирання підлоги без покриття.
Робот планує найефективніший
маршрут, прибирає прямолінійно,
рухаючись уперед і назад, повертається
для прибирання пропущених ділянок,
потім прибирає по краях приміщення й
завершує цикл прибирання.

• Робот може тимчасово призупинятися для переобчислення
маршруту прибирання. Це є нормальним. Частота й тривалість паузи
визначаються складністю приміщення.

• Робот автоматично планує маршрут під час прибирання. Якщо робота
буде призупинено під час прибирання, він переналаштує маршрут і
перезапуститься.

• Якщо на ділянці для прибирання є як підлога без покриття, так і
килими, бар’єри (наприклад, закриті двері), слід налаштувати робота
для роботи з різними типами підлоги, і маршрути прибирання має
бути налаштовано відповідним чином. Якщо обидва типи підлоги
потрібно прибрати за один цикл прибирання, слід установити
маршрут реактивного прибирання.

Якщо встановлено основу для серветки
й серветку для прибирання, робот
автоматично використовуватиме цей
маршрут.
Маршрут реактивного
прибирання слід
установлювати під час
прибирання килима. Робот
виконує прибирання
прямолінійно, рухаючись
довільно, і змінює напрямок,
якщо стикається з перешкодою.

Посібник користувача Roomba Combo™
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Система миття
UK

Робота оснащено додатковою системою миття, що складається
із серветки для прибирання з мікрофібри, що миється, і основи
для серветки, прикріпленої до спеціального бака. Основа для
серветки для прибирання, що миється, автоматично виконує
вологе прибирання підлоги.
• Після перевірки якості прибирання в баку може залишитися вода.
• Перед очищенням килима спорожніть бак і зніміть основу для
серветки для прибирання. Не забудьте встановити порожній
бак на місце.
• Під час використання системи миття складіть краї килимка під
килимок, щоб робот уникав його.
• Після того, як робот закінчить миття, злийте залишок води
з бака й установіть бак на місце.
• Перед заряджанням робота злийте залишок води з бака
й зніміть основу для серветки для прибирання.
• Якщо необхідне вологіше прибирання, змочіть серветку для
прибирання, перш ніж прикріплювати серветку до основи.
Примітка. Коли робот працює з насадкою для миття, доступний
тільки маршрут прибирання по прямій лінії.

Розчин для миття
Під час вологого прибирання
можна додати в бак розчин
для миття твердого покриття
підлоги Braava jet®, перш ніж
залити воду. Цей продукт
– концентрат.

Роздрібна торгівля:
повний
Retail:розмір
Full size
(продається
окремо)
(Sold separately)

4 повних
чашки
4 capfuls
на бак

per tank

Важлива інформація. Див. розділ довідки в додатку iRobot Home,
де вказано список розчинів для миття, які можна безпечно
використовувати без ризику пошкодження робота.
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1

Додайте воду й розчин для
миття (на вибір) у бак.

2

Прикріпіть серветку для прибирання
й основу для серветки для
прибирання. Установіть бак.

Усунення несправностей
Якщо робот виявить проблему та йому знадобиться ваша допомога, він подасть звукові сигнали, і загориться світловий індикатор стану.
Звуковий сигнал

Світловий індикатор стану

Проблема

Рішення

/

Блимає двічі й вимикається після
ввімкнення живлення робота.

Низький рівень заряду акумулятора

Увімкніть робота. Уручну помістіть робота на зарядну базу
й зарядіть.

Один звуковий сигнал

Блимає ЧЕРВОНИМ.

Несправність колеса

Очистьте й видаліть волосся або сміття з коліс.

Два звукові сигнали

Блимає ЧЕРВОНИМ.

Несправність головної щітки

Очистьте й видаліть волосся або сміття з головної щітки.

Несправність колеса

Переверніть робота й натисніть на колеса, щоб перевірити
на наявність звуку клацання. Якщо колеса не клацають,
зверніться до служби підтримки.

Виникла проблема під час запуску
й зупинки

Уручну усуньте будь-які перешкоди й перезапустіть
робота.

Три звукові сигнали

Блимає ЧЕРВОНИМ.

Чотири звукові сигнали

Блимає ЧЕРВОНИМ.

Несправність бака для сміття

Зніміть і встановіть заново бак для сміття. Якщо робот
усе ще подає звуковий сигнал, зверніться до служби
підтримки.

П’ять звукових сигналів

Блимає ЧЕРВОНИМ.

Низький рівень заряду акумулятора

Розмістіть робота на зарядній базі для заряджання.

Шість звукових сигналів

Блимає ЧЕРВОНИМ.

Несправність щітки для прибирання
в кутах

Очистьте й видаліть волосся або сміття із щітки для
прибирання в кутах.

Сім звукових сигналів

Блимає ЧЕРВОНИМ.

Несправність датчика перепаду рівня
висоти

Видаліть пил і сміття з датчиків перепаду рівня висоти.

UK

Додаткові інструкції й навчальні відеофільми можна знайти в додатку iRobot Home.

Посібник користувача Roomba Combo™
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Догляд і обслуговування
Інструкції з догляду й обслуговування

UK

Щоб забезпечити найефективніше функціонування
робота, дотримуйтеся процедур догляду, наведених на
наступних сторінках. Для зручності обслуговування надано
багатофункціональний інструмент для чищення. Поводьтеся
обережно, оскільки цей інструмент для чищення має гострі краї.

Спорожнення бака для
сміття

1

Підніміть кришку робота й
витягніть бак для сміття.

2

Відкрийте дверцята баку
для сміття.

Очищення
високоефективного фільтра

1

Витягніть губчастий фільтр
і високоефективний фільтр.

2

Видаліть сміття, постукуючи
високоефективним фільтром
по контейнеру для сміття.

Додаткові навчальні відеофільми можна переглянути в додатку
iRobot Home. Якщо ви помітите, що якість прибирання робота
погіршилась, спорожніть бак для сміття, очистьте фільтри й щітки.
Елемент

Частота очищення

Частота заміни

Бак для сміття, бак і
основа для серветки
для прибирання.

Після кожного
використання

Серветка для
прибирання

Після кожного
використання

Кожні
50 прибирань

Губчастий фільтр /
високоефективний
фільтр

Очищуйте раз на
тиждень (двічі на
тиждень, якщо маєте
домашню тварину)

Раз на 4–6 місяців

Головна щітка

Щотижня

Раз на 6–12
місяців

Щітка для прибирання
в кутах

Раз на 2 тижні

Раз на 3–6 місяців

Переднє колесо,
датчики перепаду рівня
висоти, бампер і зарядні
контакти

Щотижня

Примітка. Компанія iRobot виробляє різноманітні запасні частини
й деталі. Зв’яжіться зі службою підтримки iRobot для отримання
додаткової інформації стосовно запасних частин.
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3

Спорожніть бак для
сміття.

Важлива інформація. Не мийте
високоефективний фільтр.

Миття бака для сміття

Очищення головної щітки

1

1

Вийміть губчастий фільтр і
високоефективний фільтр із бака.

Переверніть робота й натисніть обидві
кнопки на захисній рамці для щіток,
щоб зняти захисну рамку для щіток.

3

Користуйтеся багатофункціональним
інструментом для чищення, щоб зрізати
й видаляти волосся, що намоталося на
головну щітку. Очистьте й видаліть волосся
або сміття, що застрягло в головній щітці.

Важлива інформація. Не мийте
високоефективний фільтр. Зніміть фільтр, перш
ніж мити бак для сміття.

2

Промийте бак для сміття й фільтр
попереднього очищення під проточною
водою.

Примітка. Для зручності обслуговування надано
багатофункціональний інструмент для чищення.
Поводьтеся обережно, оскільки цей інструмент
для чищення має гострі краї.

2
3

Зніміть головну щітку.

Очищення щіток для прибирання
в кутах
Зніміть щітки для прибирання в кутах. Видаліть
волосся або сміття, що намоталося на щітки,
багатофункціональним інструментом для
чищення й протріть його сухою ганчіркою.

Перед повторним установленням
повністю просушіть бак для сміття.

Посібник користувача Roomba Combo™
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Інші компоненти

UK

користуйтеся багатофункціональним інструментом для
чищення, щоб зрізати й видаляти волосся, що намоталося
на переднє колесо.

Протріть датчики перепаду рівня висоти щіткою
багатофункціонального інструмента для чищення, щоб
забезпечити їх ефективність.
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Протріть бампер щіткою на багатофункціональному інструменті для
чищення.

Протріть зарядні контакти робота й зарядної бази сухою ганчіркою,
щоб забезпечити їхню ефективну роботу.

Очищення системи миття
Після того як робот закінчить миття, відразу вийміть бак із робота та
очистьте бак, серветку для прибирання й основу для серветки.

3

Промийте серветку для прибирання й покладіть її
рівно, щоб дати висохнути.

UK

1

2

Щоб зняти бак, натисніть відповідну кнопку й потягніть його.

4

Злийте залишок води з бака.

5

Протріть зовнішню сторону бака сухою серветкою й покладіть
рівно, щоб дати висохти. Не допускайте потрапляння прямих
сонячних променів.

Зніміть основу для серветки для прибирання й серветку
для прибирання.

Посібник користувача Roomba Combo™
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Служба підтримки iRobot
У США й Канаді

UK

Нормативна інформація

Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо вашого робота для сухого
прибирання Roomba Combo™, перш ніж зв’язатися з продавцем,
зверніться до компанії iRobot.

Корпорація iRobot Corporation цим заявляє, що роботи
для сухого прибирання моделей RVF-Y1 відповідають
положенням Директиви щодо радіочастотного обладнання
2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності продукції
вимогам технічних регламентів ЄС доступний за адресою
www.irobot.com/compliance.

Спочатку ви можете зайти на сайт global.irobot.com і переглянути
довідкову інформацію, відповіді на поширені запитання й відомості про
аксесуари. Цю інформацію можна також знайти в додатку iRobot Home.
Якщо вам після того знадобиться допомога, зателефонуйте до нашої
служби підтримки на номер (877) 855-8593.

Корпорація iRobot Corporation цим заявляє, що роботи
для сухого прибирання моделей RVF-Y1 відповідають
положенням Директиви щодо радіочастотного обладнання
2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності продукції
вимогам технічних регламентів UKCA доступний за адресою
www.irobot.com/compliance.

Години роботи служби підтримки iRobot у США
• З понеділка по п’ятницю – з 09:00 до 21:00 за північноамериканським
східним часом
• Субота й неділя – з 09:00 до 18:00 за північноамериканським східним
часом

За межами США й Канади
Відвідайте сайт global.irobot.com, щоб:
• отримати докладну інформацію про iRobot у вашій країні;
• о
 тримати поради та підказки для покращення роботи вашого
робота-пилососа Roomba Combo™;
• отримати відповіді на запитання;
• звернутися до місцевого центру підтримки.
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Інформаційний звіт про хімічні речовини з переліку SVHC (речовини,
що викликають значну занепокоєність) відповідно до регламенту ЄС
1907/2006 можна знайти за адресою: www.irobot.com/compliance.
Цей символ на виробі означає, що прилад не можна утилізувати
з несортованими звичайними побутовими відходами. Як
кінцевий користувач, ви повинні утилізувати відпрацьований
прилад безпечним для довкілля способом, як описано нижче:
(1) повернути його дистриб’ютору або дилеру, у якого ви
придбали виріб; або
(2) віднести його до спеціального пункту прийому.
Належна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні
ресурси й захистити здоров’я людей і довкілля від негативного
впливу, який може виникнути через неналежне поводження з
відходами. Зверніться до місцевих органів влади, щоб отримати
додаткову інформацію, або до найближчого спеціального
пункту прийому. Законодавство вашої країни може передбачати
покарання за неправильну утилізацію таких відходів. Додаткову
інформацію можна знайти на сторінці
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

UK

© 2020 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA (США). Усі права захищено.
iRobot, Braava jet і LiteTouch є зареєстрованими торговими марками корпорації iRobot Corporation. Home Base і Roomba Combo є торговими марками корпорації iRobot
Corporation. Wi-Fi і логотип Wi-Fi є зареєстрованими торговими марками Wi-Fi Alliance. App Store є торговою маркою Apple, Inc., зареєстрованою в США й інших країнах.
Google Play є торговою маркою компанії Google, Inc.
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