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Informații privind siguranța și 
conformitatea 

ACEST APARAT POATE FI UTILIZAT DE CĂTRE COPIII CU VÂRSTA 
DE PESTE 8 ANI ȘI DE CĂTRE PERSOANE CU DEFICIENȚE FIZICE, 
SENZORIALE ȘI MENTALE SAU FĂRĂ EXPERIENȚĂ SAU CUNOȘTINȚE 
NECESARE, DACĂ SUNT SUPRAVEGHEAȚI SAU INSTRUIȚI CU PRIVIRE 
LA UTILIZAREA APARATULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI DACĂ 
ÎNȚELEG RISCURILE IMPLICATE. NU LĂSAȚI COPIII SĂ SE JOACE 
CU ACEST APARAT. OPERAȚIILE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
A APARATULUI NU TREBUIE EFECTUATE DE CĂTRE COPIII 
NESUPRAVEGHEAȚI

ATENȚIE: NU SCOATEȚI PIESELE ELECTRONICE ALE DISPOZITIVULUI 
BRAAVA JET, BATERIA ȘI NICI ÎNCĂRCĂTORUL ÎN INTERIOR NU EXISTĂ 
PIESE SAU COMPONENTE CARE POT FI ÎNTREȚINUTE DE UTILIZATOR. 
PENTRU INTERVENȚII DE SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI 
CALIFICAT. VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ TENSIUNEA NOMINALĂ 
A ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII INCLUS CORESPUNDE CU 
TENSIUNEA STANDARD A PRIZEI.
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Instrucțiuni generale privind siguranța 

• Păstrați instrucțiunile de utilizare și de 
siguranță pentru consultare ulterioară.

• Înainte de utilizarea robotului, citiți toate 
instrucțiunile de operare și de siguranță.

• Acordați atenție specială avertizărilor 
afișate pe robot, baterie și încărcător, 
precum și celor menționate în ghidul 
utilizatorului.

• Urmați toate instrucțiunile de utilizare și 
de operare.

• Atenție, podelele pot fi alunecoase după
curățarea umedă cu dispozitivul Braava 
jet.

• Braava jet este un dispozitiv silențios. Aveți 
grijă atunci când pășiți în zona de operare 
a robotului, pentru a nu-l călca și pentru a 
nu vă împiedica de acesta.

• Apelați la iRobot pentru toate întreținerile 
neprogramate.

EN

Restricții de utilizare 

• Robotul poate fi utilizat doar în spații 
închise și pe suprafețe rigide

• Robotul dvs. nu este o jucărie. Nu vă așezați 
și nu stați pe dispozitiv. Recomandăm 
supravegherea copiilor mici și a animalelor 
atunci când robotul se află în funcțiune.

• Braava jet conține piese electrice Nu 
introduceți dispozitivul în apă. Curățați cu o 
cârpă doar puțin umezită cu apă.

• Nu utilizați acest dispozitiv pentru a culege 
lucruri care ard sau scot fum.

• Nu utilizați acest dispozitiv pentru a culege 
reziduuri de dimensiuni mari, scurgeri de la 
înălbitori, vopsele sau alte chimicale.

• Înainte de utilizarea Braava jet, îndepărtați 
obiectele fragile din zona de curățare 
inclusiv obiectele aflate pe mobilier care 
pot cădea atunci când mobilierul este 
împins sau atins de către dispozitiv. 

• Îndepărtați toate cablurile de alimentare și 
cordoanele perdelelor și draperiilor pentru 
a reduce riscul ca obiectele din jur să fie 
răsturnate. 

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ACCIDENTARE SAU 
VĂTĂMARE CORPORALĂ, VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN 
CONSIDERARE ACESTE MĂSURI DE SIGURANȚĂ ATUNCI 
CÂND INSTALAȚI, UTILIZAȚI SAU ÎNTREȚINEȚI ROBOTUL:
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Simbolul de pe produs sau ambalajul acestuia indică:

Nu aruncați aparatele electrice ca și deșeuri municipale nesortate, utilizați 
unitățile de colectare separată. Contactați autoritatea dvs. locală pentru a 
obține informații cu privire la sistemul de colectare disponibil. Dacă aparatele 
electrice sunt aruncate în gropi de gunoi sau pe terenuri de depozitare, substanțe 
periculoase se pot infiltra în apa subterană și pot afecta lanțul alimentar, putând 
astfel să vă pună în pericol sănătatea și bună starea. Vă rugăm să contactați 
autoritatea locală sau regională pentru colectarea deșeurilor pentru a obține 
informații privind programele de colectare, reutilizare și reciclare.

Bateria și încărcarea bateriei 

• Înainte de fiecare utilizare, verificați ca 
setul de baterii să nu fie deteriorat și să 
nu prezinte scurgeri. Nu încărcați seturi 
de baterii deteriorate sau care prezintă 
scurgeri.

• Încărcați setul de baterii doar în spații 
închise.

• Pentru a încărca bateria dispozitivului 
iRobot Braava jet, utilizați doar încărcătorul 
inclus. 

• Încărcați dispozitivul doar într-o priză 
standard. Produsul nu poate fi folosit 
cu orice tip de convertizor de curent. 
Utilizarea altor tipuri de convertizoare de 
curent va conduce la anularea imediată a 
garanției. 

• Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea 
nominală a încărcătorului de baterii inclus 
corespunde cu tensiunea standard a prizei.

• Nu manevrați niciodată încărcătorul 
bateriei cu mâinile ude.

• Utilizați doar seturi de baterii reîncărcabile 
cu specificațiile corecte furnizate de 
iRobot (număr model 4446040).

• Pentru înlocuirea setului de baterii, 
accesați www.irobot.com.

• Înainte de depozitarea pe termen lung 
sau transportarea dispozitivului, încărcați 
întotdeauna bateria și îndepărtați-o din 
robot

• Întotdeauna îndepărtați setul de baterii 
înainte de curățarea robotului.

• Păstrați setul de baterii într-un loc uscat și 
curat. Dacă celulele sau fișele bateriei se 
murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă curată 
și uscată.

• Nu spargeți, nu distrugeți și nu demontați 
seturile de baterii 
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• Evitați șocurile mecanice asupra celulelor 
sau bateriilor.

• Nu încălziți și nu lăsați setul de baterii 
lângă o sursă de căldură. 

• Nu depozitați direct în lumina solară.
• Nu ardeți setul de baterii. 
• Nu scurtcircuitați setul de baterii.
• Nu introduceți setul de baterii în niciun fel 

de lichid.
• Înainte de eliminare, setul de baterii 

trebuie scos din robot.
• Pentru a elimina setul de baterii, vă rugăm 

să contactați autoritatea locală sau 
regională pentru colectarea deșeurilor, 
pentru a obține informații privind 
programele de colectare, reutilizare și 
reciclare.

• În cazul în care celulele prezintă scurgeri, 
evitați contactul lichidului cu pielea sau 
ochii. În cazul contactului cu acesta, 
spălați zona afectată cu multă apă și 
consultați un medic.

• În cazul în care, din orice motiv, trebuie 
să transportați bateria litiu-ion a 
dispozitivului Braava jet™, contactați 
departamentul de Asistență clienți 
pentru a primi instrucțiuni cu privire la 
transportare și etichetele corespunzătoare 
A nu se transporta niciodată o baterie 
litiu-ion deteriorată sau care prezintă 
scurgeri.

Pentru Chile:
• Utilizați doar încărcătorul inclus (număr 

model  4467630) pentru a încărca bateria 
dispozitivului iRobot Braava jet 

• Încărcător baterie model 4467630: 
 - Tensiune intrare CA 100-240 V, 50-60 Hz, 
0,15 A

 - Tensiune ieșire CC 4,15 V, 1,0 A
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Informații privind respectarea cerințelor 
Comisiei Federale pentru Comunicații 
FCC și Industry Canada (ISED): 

• Acest dispozitiv respectă normele FCC, 
Partea 15. Acest produs poate fi utilizat 
sub rezerva îndeplinirii următoarelor două 
condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să 
cauzeze interferențe dăunătoare și  
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte 
orice interferență, inclusiv interferența 
cauzată de operarea neintenționată.

• Acest dispozitiv corespunde cu 
standardul(ele) prevăzut(e) de Industry 
Canada privind scutirea de licență 
RSS. Acest produs poate fi utilizat sub 
rezerva îndeplinirii următoarelor două 
condiții: 1) Acest dispozitiv nu trebuie să 
cauzeze interferențe și 2) acest dispozitiv 
trebuie să accepte orice interferență, 
inclusiv interferența cauzată de operarea 
neintenționată a dispozitivului.

• Schimbările sau modificările neautorizate 
de către iRobot Corporation pot conduce 
la anularea dreptului utilizatorului de a 
opera echipamentul.

Pentru informații privind declarația de conformitate în UE, accesați 
www.irobot.com/compliance.

• Acest echipament a fost testat și 
se încadrează în limitele clasei B de 
dispozitive digitale, în conformitate cu 
Partea 15 din Regulile FCC, precum 
și cu normele ICES-003. Aceste limite 
au fost determinate pentru a oferi o 
protecție adecvată împotriva interferenței 
dăunătoare atunci când echipamentul 
este operat într-un mediu rezidențial. 
Acest echipament generează, folosește 
și poate iradia energie de frecvență 
radio și, dacă nu este instalat și utilizat în 
conformitate cu manualul de instrucțiuni, 
poate provoca interferență dăunătoare 
comunicațiilor radio. De asemenea, nu 
se poate garanta că această interferență 
nu va apărea în cazuri specifice. Dacă 
acest echipament interferează cu 
recepția radio/tv, fapt ce se poate stabili 
prin oprirea și pornirea echipamentului, 
încercați să corectați interferența, 
aplicând una sau mai multe din 
următoarele măsuri:
- Reorientați sau repoziționați antena de 

recepție.
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- Măriți spațiul dintre echipament și 
receptor.

- Conectați echipamentul la o priză cu 
circuit separat de cel al receptorului.

- Contactați distribuitorul sau un 
tehnician experimentat radio/tv pentru 
asistență.

• În temeiul regulamentelor prevăzute de 
Industry Canada, acest transmițător 
radio poate funcționa doar cu condiția 
folosirii unei antene de tipul și cu aria 
de acoperire maximă (sau mai mică) 
aprobate pentru respectivul transmițător. 
Pentru a reduce o potențială interferență 
radio față de utilizator, tipul de antenă 
și aria de acoperire trebuie astfel alese 
încât puterea efectivă izotropic radiată 
(e.i.r.p.) să nu depășească necesarul 
pentru o comunicare reușită.

• Declarație FCC privind expunerea la 
radiații: Acest produs respectă articolul 
2.1093(b) din FCC privind limitele de 
expunere la frecvențe radio portabile, 
stabilite pentru un mediu necontrolat, și 
poate fi operat în siguranță în condițiile 
de utilizare specificate în acest manual 

• Declarație ISED privind expunerea la 
radiații: Acest produs respectă standardul 
canadian RSS-102 privind limitele de 
expunere la frecvențe radio portabile, 
stabilite pentru un mediu necontrolat, și 
poate fi operat în siguranță în condițiile 
de utilizare specificate în acest manual.
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Despre dispozitivul Braava jet™

Vedere de sus - din spate

Vedere de sus - din față

MânerButon 
CLEAN

Duza 
pulverizatorului 
cu jet de 
precizie Pad de 

curățare 
Braava jet 

Buton 
pentru 
scoaterea 
padului

Capac 
rezervor

Baterie
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Despre dispozitivul Braava jet™

Vedere de jos a dispozitivului

Senzori frontali 
pentru detectarea 
înălțimii

Cititor de paduri

Făgaș inserare pad

Roți

Senzori spate 
pentru detectarea 
înălțimii
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Utilizarea dispozitivului Braava jet™

Încărcați și inserați bateria

• Introduceți bateria în încărcător și conectați încărcătorul la priză.
• În timp ce bateria se încarcă, indicatorul luminos de culoare galbenă va clipi. 

Indicatorul luminos va fi verde atunci când bateria este complet încărcată.
• Încărcătorul de perete va trece automat la modul putere redusă atunci când 

bateria este complet încărcată, pentru a menține durata de viață a bateriei și 
pentru a reduce consumul de curent.  

• Bateria va fi complet încărcată în maximum 2 ore. Pentru a obține rezultate 
optime, bateria trebuie întotdeauna lăsată la încărcat pe parcursul celor 2 ore și 
între ciclurile de curățare. 

• Introduceți în robot bateria complet încărcată.
• De asemenea, puteți achiziționa de la iRobot accesorii, precum baterii și 

încărcătoare suplimentare, astfel încât să aveți mereu o baterie încărcată și 
pregătită pentru utilizare.

1

Încărcare Inserare

RO
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Utilizarea dispozitivului Braava jet™

2b Inserați un pad de 
curățare

• Inserați un pad de curățare 
Braava jet în făgașul aflat sub 
robot, până acesta face clic și 
este poziționat în locul său. 

• Puteți insera padul de curățare 
Braava jet din orice parte a 
robotului.

Selectați un pad de 
curățare Braava jet

• Alegeți un pad de curățare în 
funcție de modul în care doriți 
să efectuați curățarea podelelor. 
Consultați pagina următoare 
pentru mai multe detalii.

• Robotul dvs. include un pachet 
de paduri de curățare Braava 
jet pentru curățare umedă de tip 
mop, curățare umedă și curățare 
uscată.

2

Sfaturi pentru curățare: Înainte 
de a folosi un pad pentru curățare 
umedă sau un pad pentru 
curățare umedă de tip mop, 
folosiți un pad de curățare uscată 
sau strângeți reziduurile cu un 
aspirator.

• Braava jet va recunoaște automat tipul de 
pad inserat și va stabili modul de curățare 
în funcție de padul ales.
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PREZENTARE GENERALĂ 

Tip pad Mod de curățare Mișcare de curățare și 
nivel de umiditate

Agent de 
curățare Praf Păr Murdărie Pete*

Ud Pad curățare umedă  
de tip mop 
(Albastru)

Acoperire din trei treceri, identic cu mișcările 
pe care le-ați face dacă ați curăța cu mopul. 
Robotul merge înainte o distanță scurtă într-o 
parte, apoi se întoarce încet și continuă 
înainte pe cealaltă parte, alternând părțile în 
timp ce curăță zona.

Pad lavabil 
pentru curățare umedă  
de tip mop 
(Albastru)

Umed Curățare umedă
(Portocaliu) Acoperire, cu mișcări ușoare dar ferme. 

Robotul merge înainte o distanță scurtă, apoi 
se întoarce în linie dreaptă, continuând acest 
model înainte și înapoi  
în timp ce curăță zona.

Pad lavabil 
pentru curățare umedă
(Portocaliu)

Uscat Curățare uscată 
(Alb)

Robotul merge rapid înainte pe o linie 
dreaptă, acoperind zona de curățare dintr-o 
singură trecere.Pad lavabil 

pentru curățare uscată 
(Alb)

Informații privind 
padurile de curățare 
Braava jet™ RO
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RECOMANDAT PENTRU

Tip pad Mod de curățare Mișcare de curățare și 
nivel de umiditate

Agent de 
curățare Praf Păr Murdărie Pete*

Ud Pad curățare umedă  
de tip mop 
(Albastru)

Acoperire din trei treceri, identic cu mișcările 
pe care le-ați face dacă ați curăța cu mopul. 
Robotul merge înainte o distanță scurtă într-o 
parte, apoi se întoarce încet și continuă 
înainte pe cealaltă parte, alternând părțile în 
timp ce curăță zona.

Pad lavabil 
pentru curățare umedă  
de tip mop 
(Albastru)

Umed Curățare umedă
(Portocaliu) Acoperire, cu mișcări ușoare dar ferme. 

Robotul merge înainte o distanță scurtă, apoi 
se întoarce în linie dreaptă, continuând acest 
model înainte și înapoi  
în timp ce curăță zona.

Pad lavabil 
pentru curățare umedă
(Portocaliu)

Uscat Curățare uscată 
(Alb)

Robotul merge rapid înainte pe o linie 
dreaptă, acoperind zona de curățare dintr-o 
singură trecere.Pad lavabil 

pentru curățare uscată 
(Alb)
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Umpleți robotul cu apă

• Umpleți robotul cu apă dacă doriți să folosiți modul de curățare umedă de 
tip mop sau curățare umedă.

• Ridicați mânerul robotului pentru a găsi capacul rezervorului. Ridicați 
capacul și rotiți până se deschide.

• Pentru a permite umplerea completă a rezervorului, înclinați robotul astfel 
încât colțul din stânga față să fie îndreptat în jos și orificiul rezervorului să fie 
în poziția cea mai înaltă. Umpleți încet cu apă caldă.

• Puneți la loc capacul și închideți. Coborâți mânerul înainte de a porni 
robotul.

• Nu folosiți împreună cu robotul o altă soluție de curățare decât apa. 

3

Notă: Dacă folosiți un pad 
pentru curățare uscată, 
treceți la pasul 4.
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4 Apăsați butonul CLEAN

• Poziționați robotul în colțul din stânga jos al zonei de curățare, la 
aproximativ jumătate de metru de orice perete. 

• Apăsați butonul CLEAN o singură dată pentru a activa robotul. Apăsați 
butonul CLEAN încă o dată pentru a începe ciclul de curățare.

• Robotul va curăța până la 200 ft2 (20 m2) în funcția de curățare udă de 
tip mop, și până la 250 ft2 (25 m2) în funcția de curățare umedă  
sau uscată.* 

• Braava jet va încheia operațiunea, curățând marginile și întreg 
perimetrul încăperii, mobilierul și aparatura din cameră.

Notă: Când Braava jet 
finalizează procesul de 
curățare, se întoarce la 
punctul de plecare și se 
deconectează cu un ton 
sonor. 

* Testat pe suprafețe dure în 
laboratorul de testare iRobot. 

 Braava jet™ Ghidul utilizatorului 9

RO

www.robotworld.ro



iRobot HOME 

Scoateți padul de curățare și 
pregătiți dispozitivul Braava 
jet™ pentru următoarea 
utilizare

• Pentru a scoate padul de curățare 
fără a atinge murdăria, ridicați 
mânerul și trageți înapoi butonul 
pentru scoaterea padului. 

• Scoateți bateria și puneți-o la 
încărcat, astfel încât să fie pregătită 
pentru următorul ciclu de curățare.  

• Goliți apa din rezervor înainte de a 
depozita robotul.

• Braava jet se poate depozita cu 
roțile în jos sau pe o parte, cu 
bateria poziționată în jos. 

Descărcați aplicația iRobot® 
HOME

Obțineți acces la funcții speciale, 
actualizări de software și informații 
de asistență.

5

6
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Modul de navigare a dispozitivului 
Braava jet™ 

* Testat pe suprafețe dure în laboratorul 
de testare iRobot.

Braava jet este astfel conceput încât să 
navigheze și să curețe suprafețe de până 
la 20 m2 în funcția de curățare umedă de 
tip mop, și până la 25 m2 în funcția de 
curățare umedă sau uscată.*
• Robotul începe procesul de curățare 

deplasându-se în partea dreaptă, 
până ce întâlnește un perete sau un 
obstacol.

• În funcția de curățare umedă de tip 
mop sau curățare umedă, Braava jet va 
parcurge primul traseu în linie de două 
ori, înainte de a continua procesul de 
curățare, pentru a obține umiditatea 
optimă a padului.

• După ce robotul curăță partea dreaptă 
până la primul obstacol, va continua 
curățarea în partea frontală și în partea 
dreaptă din punctul său de plecare

• Robotul va opri procesul de curățare 
și se va întoarce în punctul de plecare 
atunci când a terminat de curățat.
 - Braava jet nu pulverizează pe 
mobilă și nici pe pereți. Înainte de 
pulverizare, robotul se retrage pentru 
a se asigura că pulverizează doar 
pe porțiunea podelei care este 
liberă. Înainte de a pune în funcțiune 
robotul Braava jet, ridicați perdelele 
și draperiile care se întind până la 
podea.

• Braava jet detectează margini, picioare 
de scaun și alte obstacole și curăță 
în jurul lor, după care se întoarce la 
traseul inițial și continuă procesul de 
curățare.

• Braava jet își creează o nouă hartă la 
fiecare proces de curățare.
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Utilizarea funcției Virtual Wall® 
(perete virtual)

Puteți crea un obstacol invizibil folosind 
funcția Virtual Wall® (perete virtual), astfel 
încât robotul să evite curățarea unei zone 
a încăperii sau a unui alt tip de podea.
• Pentru a începe procesul robotul 

trebuie să fie oprit. Atunci când 
poziționați robotul, luați în considerare 
că linia invizibilă va fi creată în partea 
din spate a robotului.

• Pentru a activa funcția Virtual Wall 
(perete virtual), asigurați-vă că robotul 
este oprit și apoi apăsați și țineți apăsat 
butonul CLEAN, până când pe robot 
apar două linii albastre. Cele două linii 
albastre indică faptul că funcția Virtual 
Wall (perete virtual) este activată. 

Sfaturi de întreținere: Puteți folosi funcția 
Virtual Wall (perete virtual) pentru a 
împărți o încăpere mai mare în zone mai 
mici, astfel Braava jet va curăța acele zone 
mult mai eficient.
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• În funcția Virtual Wall (perete virtual) 
robotul va marca în harta sa internă 
o graniță invizibilă, extinzându-se în 
fiecare direcție (vedeți imaginea). 
În timp ce robotul curăță podeaua, 
acesta nu va depăși linia invizibilă.

• Poziționați robotul și apăsați butonul 
CLEAN pentru a începe procesul de 
curățare.

• Funcția Virtual Wall (perete virtual) va fi 
dezactivată automat după ce robotul 
finalizează procesul de curățare. Pentru 
a dezactiva manual ciclul de curățare 
cu funcția Virtual Wall (perete virtual) 
și pentru a opri robotul, apăsați și țineți 
apăsat butonul CLEAN până când se 
sting toate indicatoarele. 
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Sfaturi pentru optimizarea 
performanței
• Pentru cele mai bune rezultate, folosiți un pad de curățare uscată sau strângeți 

murdăria și praful cu un aspirator, înainte de a folosi un pad de curățare umedă sau 
cel de tip mop.

• Nu udați padurile de curățare înainte de a le insera în robot. Padurile trebuie să fie 
uscate la începutul ciclului de curățare.

• Pentru a întrerupe robotul în timpul ciclului de curățare, apăsați butonul CLEAN. 
Pentru a continua ciclul de curățare, apăsați din nou butonul CLEAN. Nu ridicați și nu 
mișcați robotul în timpul procesului de curățare. Dacă faceți acest lucru, robotul va 
opri procesul de curățare. 

• Pentru a opri robotul Braava jet, apăsați și țineți apăsat butonul CLEAN timp de 5 secunde.
• Înclinați ușor robotul pentru a vă asigura că rezervorul este umplut complet.
• Folosiți doar apă în interiorul robotului. Soluțiile de curățare, chiar și cele naturale, pot 

înfunda duza pulverizatorului și pot deteriora materialele din interiorul robotului. 
• Robotul dvs. va funcția doar cu paduri Braava jet, special concepute pentru acest 

robot.  
• Braava jet curăță optim suprafețe netede și tari și poate să nu ofere cele mai bune 

rezultate pe suprafețe denivelate, pe podele extrem de lustruite sau suprafețe dure cu 
gresie sau cărămidă care ar putea deteriora padurile.

• Înainte de a pune în funcțiune robotul Braava jet, ridicați perdelele și draperiile care 
se întind până la podea.
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Depanare

Repetarea mesajelor de eroare 
Dacă robotul rămâne pornit după ce 
apare o eroare, apăsați amortizorul 
spre corpul robotului o dată pentru a 
repeta mesajul. Dacă robotul se oprește 
după ce apare o eroare, apăsați butonul 
CLEAN pentru a porni robotul. Dacă 
eroarea persistă, robotul va repeta 
mesajul. Accesați www.global.irobot.com 
pentru asistență suplimentară.

Instrucțiuni de reinițializare
Anumite erori se pot rezolva prin 
reinițializarea robotului Braava jet. 
Pentru a reinițializa robotul Braava jet, 
țineți apăsat butonul CLEAN timp de 5 
secunde, până când auziți un semnal 
sonor. Scoateți și reinserați bateria. 
Apăsați butonul CLEAN încă o dată 
pentru a reporni robotul.

Braava jet vă va avertiza prin semnale luminoase și sonore atunci 
când apar erori. Dacă problema nu se poate remedia, puteți afla 
mai multe informații online, la www.global.irobot.com.

Depanarea pulverizatorului cu 
jet de precizie
Dacă robotul nu pulverizează sau 
pulverizează inegal și ați verificat că 
rezervorul are apă suficientă și auziți că 
pompa funcționează, atunci vă rugăm 
să contactați departamentul Relații cu 
clienții.

Depanarea indicatorului de 
apă
Dacă aveți probleme cu cantitatea de 
apă pe care Braava jet o folosește pe 
podele în funcțiile curățare umedă de 
tip mop și curățare umedă, descărcați 
aplicația iRobot® HOME pentru a ajusta 
setările robotului dvs.
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Depanare Întreținerea periodică a robotului

Curățarea senzorilor pentru 
detectarea înălțimii și a 
cititorului de paduri
Curățați senzorii aflați sub robotul dvs. 
cu o cârpă umedă.

Curățarea roților
Îndepărtați orice urmă vizibilă de 
murdărie sau păr care s-a strâns în jurul 
roților.

Curățarea robotului
Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge 
ușor corpul robotului sau amortizorul.

Curățarea duzei 
pulverizatorului cu jet de 
precizie
Ștergeți o cârpă umedă. 

Urmați aceste sfaturi pentru ca dispozitivul dvs. iRobot Braava 
jet să funcționeze la capacitate sa maximă. Consultați secțiunea 
Despre robotul dvs. Braava jet™ pentru alte informații necesare.

* Testat în mașini de spălat. A nu se spăla împreună 
cu alte materiale fine.

Curățarea rezervorului
Dacă sesizați un miros în rezervor 
umpleți rezervorul cu apă caldă de la 
robinet. Nu folosiți apă fierbinte. Închideți 
capacul și scuturați ușor robotul. 
Spălați rezervorul și repetați acest 
procedeu. Înainte de a folosi robotul, 
lăsați rezervorul să se usuce cu capacul 
deschis.

Întreținerea padurilor de 
curățare lavabile
Padurile lavabile Braava jet pot fi 
spălate de până la 50 de ori* înainte de 
a fi înlocuite. Se recomandă spălarea 
manuală și uscarea la aer curat. Dacă 
se folosește mașina de spălat, padurile 
trebuie spălate în cicluri cu apă caldă 
și uscate la aer curat. A nu se spăla 
împreună cu alte materiale fine.
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Informații de contact Relații cu clienții

SUA și Canada:

Telefon: (877) 855-8593 

Site web: www.irobot.com/support

În afara SUA și Canada:

Site web: global.irobot.com 
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Toate drepturile sunt rezervate. iRobot și Virtual Wall sunt mărci înregistrate ale 
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