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Посібник користувача

Інформація щодо техніки безпеки
важлива інформація щодо техніки безпеки

Цей посібник користувача містить інформацію для нормативних моделей: RVE-Y1, ADG-N2
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
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 знань з експлуатації та відповідного
досвіду, можуть користуватися цим приладом лише під наглядом особи, відповідальної
за їхню безпеку, або якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечного використання
приладу та розуміють можливі загрози. Дітям не можна гратися з приладом. Дітям
не можна чистити та обслуговувати прилад 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

Номінальна вихідна
потужність, постійний
струм

Прочитайте посібник
з експлуатації

Загальний символ
переробки

Ризик займання

Для використання
тільки в приміщенні

Номінальна вхідна
потужність, постійний
струм

Тримайте в місцях,
недоступних для
дітей

Окремий блок
живлення

Застереження

Обладнання класу III

Номінальна вхідна
потужність, змінний
струм
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УВАГА: повідомлення про небезпечну ситуацію, яка може призвести
до серйозної травми або смерті.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: повідомлення про небезпечну ситуацію, яка може
призвести до травми легкої або середньої тяжкості.

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

УВАГА

• Робот постачається з кабелем живлення, підібраним залежно
від країни використання. Його можна підключати тільки до
стандартної побутової розетки живлення змінного струму.
Не використовуйте інші кабелі. Якщо вам потрібен додатковий
кабель, зв’яжіться зі службою підтримки. Ми підберемо кабель
живлення для вашої країни.
• Не відкривайте робот або модуль для викидання
сміття, крім випадків, коли цього вимагають інструкції
у Посібнику користувача. Усередині немає деталей, які
може обслуговувати користувач. Технічне обслуговування
має виконувати кваліфікований спеціаліст.
• Існує ризик ураження електричним струмом. Використовуйте
робот лише в сухих приміщеннях.
• Не можна торкатися робота та модуля для викидання сміття
вологими руками.
• Не використовуйте зарядні пристрої інших виробників. Це може
призвести до того, що акумулятор почне виділяти тепло й дим,
спалахне або вибухне.
• Робот — не іграшка. Коли робот працює, маленькі діти
та домашні тварини мають перебувати під наглядом.
• Не сідайте та не ставайте на робот або модуль для
викидання сміття.
• Зберігайте та використовуйте робот тільки за кімнатної
температури.
• Якщо в кімнаті є вихід на балкон, з міркувань безпеки під
час роботи робота необхідно блокувати доступ до нього
за допомогою фізичного бар’єра.
• Очищуйте датчики перепаду висоти від накопичень бруду.

• Якщо у приміщенні, що прибирається, є таке обладнання, як плита,
вентилятор, переносний обігрівач або зволожувач повітря, перед
прибиранням усувайте це обладнання. Існує ризик травмування,
нещасного випадку або несправності, якщо робот стикається
з обладнанням або штовхає його.
• Робот призначений для використання лише на сухій підлозі.
Не використовуйте пристрій, щоб збирати розлиту рідину. Не
допускайте потрапляння вологи на робот або зарядну базу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Заборонено використовувати робот у приміщеннях із відкритими
електричними розетками в підлозі.
• Забороняється використовувати робот, щоб збирати гострі
предмети, скло чи речі, які горять або тліють.
• Пам’ятайте: робот рухається самостійно. Якщо ви перебуваєте в кімнаті,
де працює робот, будьте обережні, щоб не наступити на нього.
• Якщо пристрій наїжджає на шнури живлення побутових приладів,
що стоять на столах або полицях, є ризик, що робот потягне ці
предмети і скине їх додолу. Перш ніж користуватися пристроєм,
приберіть із підлоги одяг, папір, шнури від жалюзі або гардин,
кабелі живлення та будь-які крихкі предмети. Загасіть свічки.
Вимкніть переносні обігрівачі.
• Виконуйте необхідне технічне обслуговування згідно з Посібником
користувача, щоб функціонування робота та модуля для викидання
сміття було безпечним.

ПРИМІТКА

• Не кладіть на робот жодних предметів.
• Якщо контакти зарядного пристрою забруднені, акумулятор
робота може не заряджатися.
• Перш ніж використовувати робот на килимах або килимових
покриттях, переконайтеся, що ці килими чи покриття можна
чистити за допомогою пилососів зі звичайними чи обертовими
щітками. Використання робота на килимах або килимових
покриттях, не розрахованих на таке чищення, може призвести
до їх пошкодження. З питаннями щодо сумісності вашого
килима чи килимового покриття з таким способом чищення
слід звертатися до їхнього виробника.

АКУМУЛЯТОР

УВАГА

• Не відкривайте, не розбивайте, не нагрівайте до температури
понад 80 °C і не спалюйте акумулятор. Виконуйте інструкції
Посібника користувача з належного використання, технічного
обслуговування, поводження та утилізації.
• Не допускайте короткого замикання акумулятора через
контакт його клем із металевими предметами або через
занурення в рідину. Бережіть акумулятор від механічних ударів.
• Для літій-іонних акумуляторів і пристроїв, що містять такі
акумулятори, діють суворі обмеження щодо транспортування.
Якщо вам потрібно переслати цей пристрій (з акумулятором)
для сервісного обслуговування, під час особистої подорожі або
з іншої причини, ОБОВ’ЯЗКОВО перегляньте розділ «Усунення
несправностей» у цьому посібнику або зверніться в службу
підтримки, щоб отримати інструкції щодо транспортування.
• Періодично перевіряйте акумулятор на наявність пошкоджень або
витоку електроліту. Не заряджайте пошкоджений акумулятор або
акумулятор, що протікає, й бережіть шкіру та очі від потрапляння
цієї рідини. Якщо рідина все-таки потрапила на шкіру або в очі,
ретельно промийте вражену ділянку великою кількістю води та
зверніться по допомогу до лікаря. Використаний акумулятор
слід покласти в герметичний пластиковий пакет і утилізувати
в безпечний спосіб відповідно до вимог місцевого законодавства
з охорони довкілля або передати для утилізації в місцевий
авторизований сервісний центр iRobot.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Діти можуть використовувати акумулятор лише під наглядом
дорослих. Одразу зверніться до лікаря, якщо проковтнете
елемент або акумулятор.

ПРИМІТКА

• Перед утилізацією потрібно вийняти акумулятор із робота.
• Задля оптимальної роботи використовуйте лише літій-іонний
акумулятор, який входить у комплект постачання.

• Не використовуйте неперезаряджувані батареї.
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.
• Перед тривалим зберіганням завжди заряджайте
та виймайте акумулятор із робота й аксесуарів.
Цей символ на акумуляторі означає, що його не
можна утилізувати з несортованими звичайними
побутовими відходами. Як кінцевий користувач ви
повинні утилізувати відпрацьований акумулятор,
що міститься у вашому приладі, 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.
Роздільні збирання та переробка відпрацьованих
акумуляторів під час утилізації допоможуть зберегти
природні ресурси та гарантувати, що акумулятори
буде перероблено без загрози для довкілля та
здоров’я людей. Докладну інформацію можна
отримати в місцевих установах з утилізації відходів або
в дилера, у якого ви безпосередньо придбали виріб.
Недотримання вимог щодо утилізації використаних
акумуляторів може призвести до негативного впливу
на довкілля та здоров’я людей унаслідок дії речовин,
які містяться в акумуляторах і батареях.
Інформацію про вплив небезпечних речовин,
які містяться у відпрацьованих акумуляторах,
можна отримати з цього джерела:
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
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АВТОМАТИЧНЕ ВИКИДАННЯ СМІТТЯ

УВАГА

UA

• Не використовуйте пристрій, якщо кабель або штекер пошкоджено.
Якщо прилад не працює належним чином, якщо він падав, має
пошкодження, залишався надворі або падав у воду, поверніть
його до сервісного центру.
• Перед очищенням або технічним обслуговуванням слід зняти робот
з модуля для викидання сміття.
• Не використовуйте модуль для викидання сміття як сходинку.
• Не вставляйте сторонні об’єкти в отвори виробу. Не використовуйте,
якщо заблоковано будь-які отвори пристрою; не допускайте
скупчення пилу, ворсу, волосся та інших речей, які можуть
перешкоджати потоку повітря у пристрої.
• Щоб підтримувати модуль для викидання сміття в належному
стані, не поміщайте об’єкти всередину та перевіряйте його
на наявність сміття.
• Щоб уникнути небезпеки, пов’язаної з випадковим скиданням
термозапобіжника, заборонено здійснювати живлення приладу
через зовнішній комутаційний апарат, як-от таймер, або підключати
прилад до мережі, яка регулярно вмикається та вимикається
комунальним підприємством.
• Не допускайте потрапляння вологи на модуль для викидання
сміття або всередину нього.
• Не заливайте в пристрій жодних рідин і не занурюйте його у воду.
• Не використовуйте пристрій надворі, а також на вологих поверхнях.
• Не дозволяйте використовувати пристрій як іграшку. Необхідна
особлива увага в разі використання дітьми або поблизу дітей.
• Використовуйте пристрій лише у спосіб, описаний у цьому посібнику.
• Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, перед
очищенням модуля для викидання сміття від’єднуйте його від розетки.
• Тримайте модуль для викидання сміття та шнур живлення подалі від
нагрітих поверхонь.

ПРИМІТКА

• Заборонено використовувати виріб із будь-яким
перетворювачем напруги. Використання перетворювачів
напруги одразу анулює гарантію.
• Якщо ви проживаєте в місцевості, де часто бувають грози,
радимо використовувати стабілізатор напруги. Модуль
для викидання сміття може бути обладнано стабілізатором
напруги на випадок грози.
• Не використовуйте пристрій без установлених належним
чином мішка для пилу та / або фільтрів.

Інформація про робот для сухого прибирання Roomba®
Вигляд згори
Верхня
панель

Рух уздовж
стін Датчик

Вигляд знизу
Щітки для прибирання
різних поверхонь
Кнопка
прибирання Датчик
перепаду висоти
Камера
Зарядні
контакти
Щітка для
прибирання в кутах
Датчик
перепаду висоти
Кнопка зняття
бака для сміття

UA

Ковпачки щіток
Колесо
Датчик орієнтування
на підлозі
Фіксатор рамки щіток
Датчик
перепаду
висоти

Бак для сміття
й фільтр

Посібник користувача Roomba® j7+
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Інформація про модуль для автоматичного викидання сміття
Clean Base™
UA

Вигляд спереду

Вигляд ззаду

Кришка
модуля

Петля

Випускний
отвір

Світлодіодний індикатор

Зарядні
контакти
Ніші для
коліс

Візуальна мітка для
встановлення на
док-станцію
Отвір для
видалення сміття

Кріплення для
намотування шнура

Вигляд знизу

Вигляд згори
Напрямні для мішка

Відсік для
зберігання мішка
Кришка
вентилятора

2

Труба для
видалення сміття
Датчик наявності мішка

Додаткову інформацію див. на веб-сайті global.irobot.com

Труба для
видалення сміття

Використання робота для сухого прибирання Roomba®
Розташування модуля для автоматичного викидання
сміття Clean Base™

UA

• В
 иконуйте покрокові інструкції для налаштування вашого
Roomba.
• Налаштуйте систему точної візуальної навігації PrecisionVision,
щоб уникати перешкод в реальному часі.
• Установіть автоматичний графік прибирання та налаштуйте
параметри прибирання
• Створіть розумні карти, щоб повідомити роботу, де і коли
слід прибирати.

Хороше покриття Wi-Fi®
0,3 м зверху

0,5 м з обох
боків

Завантажте додаток iRobot Home і підключіться
до Wi-Fi®

1,2 м від сходів

1,2 м
спереду

*Об’єкти зображено
без дотримання
відносних розмірів.

Примітка. Не встановлюйте модуль для автоматичного викидання сміття
у місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені. Перевірте, щоб ділянка
навкруги док-станції була вільною, без перешкод для встановлення
робота на док-станцію.
УВАГА: Щоб робот не впав зі сходів, розмістіть зарядну базу принаймні
за 1,2 метра від них.

Посібник користувача Roomba® j7+
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Прибирання

Заряджання

ПРИБИРАННЯ
CLEAN

Світловий індикатор у вигляді кільцевої
спіралі під час заряджання

Просто натисніть кнопку
прибирання

Біла спіраль: заряджання

Торкніться, щоб запустити,
призупинити або відновити

Червона спіраль: заряджання, низький
заряд батареї

UA

Білий індикатор, що світиться постійно,
вказує відсоток заряду акумуляторної
батареї вашого робота

• Установіть робот на зарядну базу, щоб активувати акумулятор.
 римітка. Робот постачається з частково зарядженим акумулятором,
П
але перед початком першого циклу прибирання рекомендовано
зарядити його протягом 3 годин.
Коли робот повністю заряджений,
білий світловий кільцевий індикатор
ззаду світиться переривчастим
імпульсним світлом.

• Р
 обот споживає невелику кількість енергії, коли розміщений на
зарядній базі. Якщо робот не використовується, можна ввімкнути
режим зниженого енергоспоживання. Щоб перевести робот
в режим очікування зі зниженим енергоспоживанням, вийміть
сміттєвий бак і натисніть кнопку прибирання 5 разів. Для виходу
з режиму очікування зі зниженим енергоспоживанням встановіть
робот на зарядну базу та натисніть кнопку прибирання. Щоб
отримати докладнішу інформацію про режим очікування
зі зниженим енергоспоживанням, зверніться до сторінки
відповідей на поширені запитання на нашому веб-сайті.
• Д ля тривалого зберігання вимкніть робот. Для цього витягніть
його із зарядної бази, утримуйте кнопку прибирання протягом
3 секунд, у цей час одне з коліс не повинне торкатися землі.
Зберігайте робот у прохолодному сухому місці.
4
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Тримайте протягом 2–5 секунд,
щоб завершити цикл

• Р
 обот автоматично досліджуватиме і прибиратиме оселю рівними
проходами, уникаючи перешкод за допомогою фронтальної камери.
Він повертатиметься до зарядної бази після завершення циклу
прибирання та для заряджання.
Ваш робот вміє розпізнавати об’єкти та
уникати їх. Проте радимо усунути зайві
речі з підлоги перед прибиранням.
• Д
 ля закінчення роботи і повернення робота на зарядну базу натисніть
і утримуйте кнопку прибирання протягом 2–5 секунд. Синій світловий
індикатор у вигляді кільця означає, що робот шукає зарядну базу.
• Якщо робот виявляє ділянку з особливо високим рівнем забруднення, він
переходить у режим Dirt Detect™ і рухається по цій ділянці вперед / назад
задля ретельнішого прибирання. Світловий індикатор у вигляді кільця
блиматиме синім світлом.
 оли робот визначає, що бак для сміття
К
необхідно спорожнити, світловий індикатор
у вигляді кільця світиться червоним світлом,
що переміщується в напрямку назад.

Усунення несправностей
• У
 разі виникнення проблеми робот сповістить вас: увімкнеться звуковий сигнал
і світловий індикатор у вигляді кільця світитиметься червоним. Щоб отримати
докладнішу інформацію, натисніть кнопку прибирання або торкніться
бампера. Щодо подальшої підтримки зверніться до додатку iRobot Home.

Інформація про модуль для автоматичного
викидання сміття
Під час прибирання робот автоматично повертатиметься
до модуля викидання сміття, щоб спорожнити свій бак
для сміття та за необхідності перезарядитися.

UA

Світлодіодний індикатор викидання сміття постійно
світитиметься червоним світлом, коли буде потрібен
новий мішок. Якщо буде виявлено забиття, модуль для
викидання сміття здійснюватиме додаткові спроби
автоматично його очистити.

Кільце
світиться
червоним

Низький заряд акумулятора.
Зарядіть пристрій.

 римітка. Якщо ви вручну покладете робот на модуль для
П
викидання сміття, він не спорожниться автоматично. У такому
випадку скористайтеся додатком iRobot Home App або
натисніть і утримуйте кнопку протягом 2–5 секунд.

• Я
 кщо з роботом не виконуються жодні дії протягом 90 хвилин, і він не
розташований на зарядній базі, він автоматично завершує цикл прибирання.

Доставка акумулятора та безпечне поводження з ним
Задля оптимальної роботи використовуйте лише літій-іонний акумулятор,
який входить у комплект постачання робота.
УВАГА: Для літій-іонних акумуляторів і пристроїв, що містять такі акумулятори,

діють суворі обмеження щодо транспортування. Якщо вам потрібно перевезти цей
пристрій для сервісного обслуговування, під час подорожі або з іншої причини,
ОБОВ’ЯЗКОВО дотримуйтеся наведених нижче вказівок щодо транспортування.
• Перед транспортуванням акумулятор слід ОБОВ’ЯЗКОВО вимкнути.
• Вимкніть акумуляторну батарею. Для цього витягніть робот із зарядної бази,
утримуйте кнопку очищення протягом 3 секунд, у цей час одне з коліс не
повинне торкатися землі. Усі індикатори згаснуть.
• Надійно запакуйте робот для транспортування.
• Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до нашої служби
підтримки або відвідайте сайт global.irobot.com.

Посібник користувача Roomba® j7+
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Догляд і обслуговування
Інструкції щодо догляду та обслуговування
UA

 римітка: компанія iRobot виробляє різноманітні запасні частини
П
та деталі. Якщо вам потрібна якась змінна частина, зверніться до
служби підтримки iRobot.

Щоб забезпечити найефективніше функціонування робота,
дотримуйтеся процедур догляду, наведених на наступних сторінках.
Додаткові навчальні відеофільми можна переглянути в додатку iRobot
Home. Якщо ви помітите, що якість прибирання робота погіршилась,
випорожніть бак для сміття, почистьте фільтр і щітки.
Елемент

Періодичність обслуговування Частота заміни*

Бак для сміття

Мийте бак для сміття, коли
необхідно

Фільтр

Очищуйте щотижня (двічі на
тиждень, якщо маєте домашню
тварину). Не мийте фільтр.

Датчик заповнення
бака для сміття

Очищуйте раз на 2 тижні

Переднє колесо

Очищуйте раз на 2 тижні

Раз на 12 місяців

Щітка для прибирання
в кутах і щітки для
прибирання різних
поверхонь

Очищуйте щомісяця (двічі на
місяць, якщо маєте домашню
тварину).

Раз на 12 місяців

Датчики та зарядні
контакти

Очищуйте раз на місяць

Вікно камери

Очищуйте та перевіряйте раз
на місяць

Зарядні контакти докстанції та візуальна
Один раз на місяць
мітка для встановлення
на док-станцію
Кришка вентилятора
всередині модуля

6

Спорожнення бака для сміття

1

Щоб зняти бак для
сміття, натисніть
відповідну кнопку.

2

Відкрийте дверцята бака для
сміття та випорожніть його.

3

Установіть бак для сміття
назад у робот.

Раз на 2 місяці

Мішки слід заміняти
тоді, коли про
це сповіщатиме
світлодіодний
індикатор / додаток

Мішки

* Частота заміни може бути різною. Деталі потрібно замінити, якщо
з’являться видимі ознаки зношення.

Один раз на місяць (видаляйте
сміття з кришки вентилятора)

Додаткову інформацію див. на веб-сайті global.irobot.com

Очищення фільтра

1

Зніміть бак для
сміття. Витягніть
фільтр, потягнувши
за обидві сторони.

2

Видаліть сміття,
постукуючи фільтром
по баку для сміття.

3

Очищення датчиків заповнення бака для сміття

1

Зніміть і випорожніть бак для сміття.

2

Протріть внутрішні датчики чистою та сухою тканиною.

3

Протріть дверцята бака для сміття чистою та сухою тканиною.
Закриті
дверцята

Вставте фільтр так, щоб гофровані тримачі були спрямовані
назовні. Установіть бак для сміття назад у робот.
Важлива інформація. Робот не працюватиме, якщо фільтр встановлено
неправильно. Замінюйте фільтр раз на два місяці.

UA

4

Відкриті дверцята

Видаліть все сміття зі шляху всмоктування.

Посібник користувача Roomba® j7+
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Миття бака для сміття
Важлива інформація. Не
мийте фільтр. Зніміть фільтр,
перш ніж мити бак для сміття.

UA

1
2

Зніміть бак для сміття,
вийміть фільтр і відкрийте
дверцята бака для сміття.
Промийте бак для
сміття теплою водою.

Очищення щітки для прибирання
в кутах

1
2

 икрутіть гвинт за допомогою монети
В
або маленької викрутки, утримуючи щітку
для прибирання в кутах на місці.

Потягніть щітку для прибирання в кутах,
щоб витягти ї ї. Очистьте щітку від волосся
та сміття й установіть її на місце.

Очищення переднього колеса

1
2

Щоб зняти з робота модуль переднього колеса,
потягніть його з достатньою силою.

Щоб зняти колесо з корпусу (див. ілюстрацію нижче),
потягніть його з достатньою силою.

3

Видаліть сміття з виїмки колеса.

4

Після завершення процедури встановіть усі частини
на місце. Переконайтеся, що колесо стало на місце
з характерним звуком (клацанням).
Вісь

Примітка. Бак для сміття не можна
мити в посудомийній машині.

3
8

Переконайтеся, що бак для
сміття повністю сухий. Вставте
фільтр і встановіть бак для
сміття назад у робот.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті global.irobot.com

Колесо

Корпус

Важлива інформація. Якщо в передньому колесі
застрягло сміття або волосся, колесо може пошкодити
підлогу. Якщо колесо важко обертається після чищення,
зв’яжіться зі службою підтримки.

Очищення щіток для прибирання
різних поверхонь

Очищення датчиків, вікна камери
та зарядних контактів

1

датчики, вікно камери та зарядні
1 Протріть
контакти чистою сухою тканиною.

Натисніть на фіксатор захисної
рамки для щіток, підніміть фіксатор
і видаліть бруд.

2

Зніміть щітки з робота. Зніміть
ковпачки зі щіток. Видаліть волосся
або сміття, що накопичилося під
ковпачками. Установіть ковпачки
щіток на місце.

3

Видаліть волосся або сміття
з квадратних і шестигранних
шпинів на зворотному боці щіток.

4

Установіть щітки в робот. Стежте
за тим, щоб форма шпинів щіток
збігалась із формою символів
щіток на модулі основних щіток.

UA

Примітка. Перевірте вікно камери. Якщо є тріщини,
зверніться до служби підтримки.

Посібник користувача Roomba® j7+
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Заміна мішка
UA

1

2

Підніміть кришку модуля, щоб відкрити його.

Викиньте використаний
мішок.

4

Установіть новий мішок,
встановивши пластмасову
пластину в напрямні.

Перевірте
візуальну мітку
для встановлення
на док-станцію
й зарядні контакти
та переконайтеся,
що на них немає
сміття. Протріть
їх чистою сухою
тканиною.
 римітка. Не
П
розпилюйте засіб
для чищення
безпосередньо
на датчики або
в отвори датчика.

Потягніть пластмасову пластину догори,
щоб витягти мішок із посудини.
 римітка. У такий
П
спосіб ви герметично
закриєте мішок, щоб
пил і сміття не могли
вийти назовні.

10

3

Очищення візуальної мітки для
встановлення на док-станцію
і зарядних контактів

5

Натисніть на кришку, щоб
переконатися, що вона
повністю закрита.
 римітка. Щоб використовувати робот
П
і модуль для автоматичного викидання
сміття з максимальною ефективністю,
очищайте та / або заміняйте фільтр
робота, коли в цьому виникне потреба.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті global.irobot.com

Видалення сміття
з кришки вентилятора
Перевірте
кришку
вентилятора
на наявність
накопиченого
ворсу або сміття
та видаліть
його, протерши
кришку чистою
сухою тканиною.

Усунення несправностей

Служба підтримки iRobot

Модуль для викидання сміття сповіщатиме про несправності за
допомогою світлодіодного індикатора на передній частині посудини
й за допомогою додатка iRobot Home.

У США й Канаді

Світлодіодний
індикатор

Розповсюджена
помилка

Виправлення

Постійно
світиться
червоним

Мішок повний
або відсутній

1. Замініть мішок, якщо він повний
або відсутній.
2. Переконайтеся, що мішок
вставлено правильно.
3. Якщо проблему не вдається усунути, очистьте
від сміття отвір у нижній частині робота
й модуль для викидання сміття.

Миготить
червоним
світлом

Канал
проходження
сміття докстанції має витік
або забитий

1. Переконайтеся, що кришка посудини
натиснута донизу та надійно
й герметично закрита. Натисніть
і утримуйте кнопку очищення вашого
робота протягом 2 секунд для
автоматичного спорожнення бака
для сміття.
2. Очистьте від сміття отвір у нижній частині
робота й модуль для викидання сміття.
3. Від’єднайте модуль для викидання
сміття від розетки. Покладіть його на бік
і перевірте трубу проходження сміття на
наявність сміття. За необхідності вийміть
трубу та очистьте її від сміття.

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

UA

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.
Години роботи служби підтримки iRobot у США
• З
 понеділка до п’ятниці — 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;
• отримати поради та підказки для покращення функціонування
вашого робота для сухого прибирання Roomba®;
• отримати відповіді на запитання;
• звернутися до місцевого центру підтримки.

Цей виріб оснащений тепловим захисним елементом, призначеним для
захисту від пошкодження внаслідок перегріву. Якщо захист спрацьовує,
двигун перестає працювати. Якщо це сталося, відключіть пристрій від
мережі, дайте йому охолонути протягом 30 хвилин, видаліть бруд з отвору
та труби для видалення сміття, а потім знову підключіть пристрій до мережі.
Посібник користувача Roomba® j7+
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Нормативна інформація
Корпорація iRobot Corporation цим заявляє, що роботи для
сухого прибирання моделей RVE-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.

UA

Корпорація iRobot Corporation цим заявляє, що роботи для
сухого прибирання моделі RVE-Y1 відповідають положенням
Директиви щодо радіочастотного обладнання 2017 р.
Повний текст декларації відповідності продукції вимогам
стандартів Великобританії (сертифікації UKCA) доступний
за адресою www.irobot.com/compliance.
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.
Пристрій RVE-Y1 містить радіомодуль Sextant моделі AXG-Y1. Sextant —
це двоканальний радіомодуль, який працює в діапазонах WLAN 2,4 ГГц
та WLAN 5 ГГц. Радіомодуль Sextant також містить Bluetooth та BLE,
що працюють у смузі 2400 МГц – 2483,5 МГц.
• Діапазон 2,4 ГГц обмежено робочими частотами від 2400 МГц до
2483,5 МГц із максимальною вихідною ЕІВП 17,78 дБм (59,98 мВт)
за частоти 2442 МГц.
• Діапазон 5 ГГц обмежено робочими частотами від 5150 МГц до
5850 МГц із максимальною вихідною ЕІВП 20,81 дБм (120,50 мВт)
за частоти 5190 МГц.
• Для Ізраїлю діапазон 5 ГГц обмежено робочими частотами
від 5150 до 5350 МГц.
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Додаткову інформацію див. на веб-сайті global.irobot.com

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.html
Адреса виробника: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA
01730, USA (США)

Утилізуйте відпрацьований виріб iRobot відповідно до місцевих
нормативних вимог. Нижче наведено перелік організацій із переробки
відпрацьованих виробів iRobot відповідно до WEEE, з якими компанія
уклала договір на момент продажу виробу.
Місцезнаходження

Організація

Австрія

UFH

http://www.elektro-ade.at/
elektrogeraete-sammeln/
liste-der-sammelstoesterreich/

Бельгія

Recupel

https://www.recupel.be/en/where-togo/?search collectionPoints=&categories=1%
2C2%2C3%2C4#

Німеччина

Zentek

https://www.ear-system.de/ear verzeichnis/
sammel-und-ruecknahmestback

Данія

Elretul

https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/
DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as

Іспанія

Ecotic

https://punto-limpio.info/

Франція

Eco-systemes

https://www.eco-systemes.fr/france

Ірландія

WEEE Ireland

http://www.weeeireland.ie/
household-recycling/where-can-i-recycle/

Нідерланди

Wecycle

https://www.watismijnapparaatwaard.nl/

Швеція

El-Kretsen

https://www.sopor.nu/sortera-återvinn/

Велика Британія

Repic

http://www.responsible-recycling.co.uk/
contact-us/find-your-local-recy

UA

URL-адреса
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