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Vedere de jos

Vedere de sus

Duza pulverizatorului 
cu jet de precizie

Mâner ușor 
manevrabil

Butonul de curătare SPOT

Senzorul RCON

Senzor de andocare 
din spate

Butonul HOME

Clichetul capacului

Accesarea rezervorului

Stație de încărcare Home Base

Buton CLEAN

Buton pentru 
scoaterea padului

Cameră

Rezervor

Capac rezervor

Deschidere 
capac

Clichetul 
capacului

Mâner rezervor 
pliant

Depozitarea cablului

Geam senzor IR

Contacte 
de încărcare

Colector detașabil

Senzori pentru 
detectarea înălțimii

Șine pentru pad

Cititor de paduri

Pad de curățare

Roți

Senzori pentru 
detectarea 
înălțimii

Contacte de 
încărcare

Despre Braava jet™ mop robot m6

Consultă Ghidul de siguranță pentru a asigura operarea în siguranță a Braava jet™ m6www.robotworld.ro
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Începutul lucrului

1.5 ft/0.5 m

1.5 ft/0.5 m

4 ft/1.5 m

Pregătire

Pentru a începe, veți avea nevoie 
de robotul dvs., stația de încărcare, 
colectorul și cablul de alimentare.

1 Poziționați stația de încărcare și conectați-o.

Alegeți o zonă în apropierea unei prizei 
cu o acoperire Wi-Fi bună.

Plasați colectorul pe partea din față 
a stației de încărcare.

Glisați robotul dvs. pe contactele stației de 
încărcare pentru a activa bateria. O lumină 
se va aprinde după câteva minute iar sunetul 
vă va da de știre că robotul este activat.

Conectați robotul dvs. de pe aplicația 
iRobot HOME pentru a permite controlul 
la distanță, personalizarea de curățare și 
actualizarea software-ului robotului.

Atașați colectorul Treziți robotul dvs. Conectați și actualizați2 3 4 5

iRobot HOME

AVERTISMENT: Pentru a preveni riscul căderii pe scări a robotului dvs., asigurați-vă că stația 
de încărcare este amplasată la cel puțin 1,2 metri de la partea de sus a scărilor.

Conectați cablul de alimentare în stația 
de încărcare și apoi în priza de pe perete.

1.2 m

www.robotworld.ro
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Umplerea rezervorului

Glisați un pad de curățare umedă de tip mop sau 
pad pentru curățare uscată în interiorul robotului.

Atașați un pad de curățare

Tipuri paduri de curățare Soluție de curățare

La curățare umedă de tip mop, puteți adăuga 
Braava jet™ soluție de curățare suprafețe tari 
în rezervor înainte de a adăuga apă. Acest 
produs este un concentrat potrivit pentru 
toate pardoselile tari bine etanșate.

Pad lavabil de unică folosință 
pentru curățare umedă de tip mop

Pad lavabil pentru curățare 
umedă de tip mop (microfibră)

Pad pentru curățare uscată 
de unică folosință

Pad lavabil pentru curățare uscată 
(microfibră)

Scoateți padul de curățare existent apăsând 
butonul de pe partea din față a robotului.

Important: Braava jet™ Soluție curățare 
suprafețe dure este unica soluție care poate 
fi utilizată în siguranță în mop robotul. Vă 
rugăm să nu utilizați alte soluții de curățare.

Paduri curățare umedă de tip mop Paduri pentru curățare uscată

6
Îndepărtați rezervorul din robot. Adăugați Braava jet™ soluție de curățare 

suprafețe dure (dacă utilizați).
Apoi umpleți robotul cu apă până la vârf.

7

6 căpăcele pline 
per cisternă

Vânzare cu amânuntulȘ 
Mărime maximă
(vândută separat)

Mărime mostră
(inclus în cutie)

1/2 sticlă 
per canistră

6 căpăcele pline 
per cisternă

Vânzare cu amânuntulȘ 
Mărime maximă
(vândută separat)

Mărime mostră
(inclus în cutie)

1/2 sticlă 
per canistră

59 mL 385 mL

www.robotworld.ro
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Modul 
Utilizați robotul frecvent pentru a menține podelele curate.

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Robotul dvs. va explora și curăța automat casa dvs., mișcându-se metodic 
peste podea, cu o anumită suprapunere de la o trecere la alta, pentru a se 
asigura că fiecare pată de pe podea este curățată de trei ori. Dacă doriți 
o curățare mai rapidă sau mai profundă decât această setare implicită 
sau dacă doriți să ajustați cantitatea de apă pulverizată, puteți schimba 
preferințele de curățare din aplicația HOME iRobot.

•  Robotul dvs. va reveni la stația de încărcare la finalul ciclului de curățare și 
de fiecare dată când trebuie să se încarce sau când rezervorul trebuie să 
fie reumplut.

Notificare: Dacă cuvântul „CLEAN” pulsează în timpul încărcării, robotul dvs. este 
în mijlocul unui ciclu de curățare și va relua automat ciclul de unde a rămas după 
încărcare.

•  Pentru a trimite robotul înapoi la stația de încărcare, atingeți  (home). 
Un inel albastru deschis va indica faptul că robotul caută stația de încărcare. 
Această caracteristică va funcționa numai dacă robotul dvs. a început să 
funcționeze din stația de încărcare. 

•  Atunci când robotul detectează că trebuie umplut rezervorul, inelul luminos 
se va aprinde cu roșu cu o mișcare de curățare către clichetul capacului.

Utilizarea Braava jet™ mop robotului m6
Încărcare
•  Glisați robotul dvs. pe contactele stației de încărcare pentru 

a activa bateria. 

 Notificare: Robotul dvs. este încărcat parțial, dar vă recomandăm să încărcați 
robotul pe stația de încărcare timp de 3 ore înainte de a începe prima 
operație de curățare.

•  Inelul luminos va afișa starea actuală de încărcare. Aceasta se va 
opri după 1 minut pentru a economisi energie, dar poate fi afișat 
din nou dacă apăsați butonul CLEAN. Aceasta poate fi vazută șsi 
în aplicațtia iRobot HOME

•  Robotul dvs. utilizează o cantitate mică de energie ori de câte 
ori se află pe stația de încărcare. Puteți plasa robotul în starea de 
economisire redusă atunci când nu este utilizat. Pentru instrucțiuni 
și mai multe detalii despre acest Mod standby de economisire 
a energiei, consultați aplicația iRobot Home.

•  Pentru depozitare pe termen lung, opriți robotul dvs. înlăturându-l de 
pe stația de încărcare și țineți apăsat  (home) timp de 10 secunde. 
Depozitați robotul dvs. într-un loc răcoros și uscat.

Inel luminos albastru în timpul 
încărcării

Solid: încărcat complet

Clipitor: încărcare

Este suficient să apăsați butonul CLEAN

Atingeți pentru a porni/întrerupe/
relua activitatea

Țineți timp de 3 secunde pentru 
a încheia un ciclu și plasați robotul 
în regim de așteptare

Țineți timp de 10 secunde pentru 
a reinițializa

Baterie cu litiu-ion
Pentru rezultate optime, utilizați numai bateria cu litiu-ion iRobot livrată 
împreună Braava jet™ m6. 

AVERTISMENT: Bateriile cu litiu-ion și produsele care conțin baterii cu litiu-ion 
se supun reglementărilor stricte de transportare. Dacă trebuie să expediați acest 
produs (cu bateria inclusă) la service, să călătoriți sau pentru orice alt motiv, 
TREBUIE să respectați aceste instrucțiuni de expediere.

• Robotul TREBUIE să fie dezactivat înainte de livrare.
• Opriți alimentarea înlăturând robotul de pe stația de încărcare și ținând apăsat 

butonul      (home) timp de 10 secunde. Toate indicatoarele se vor stinge.
• Ambalați produsul în pachetul său original.
• Livrarea doar pe cale terestră (fără transport aerian).
• În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, contactați echipa 

Departamentului de relații cu clienții.

Inel luminos 
roșu

 Baterie descărcată. Încărcați.

Depanare
•  Robotul vă va indica că ceva nu 

este în regulă prin redarea unei 
alerte sonore aprinderea inelului 
luminos cu roșu. Apăsați butonul 
CLEAN pentru detalii. Videoclipuri 
instructive și de asistență sunt 
disponibile în aplicația iRobot HOME.

•  După 90 de minute de inactivitate 
fără să fie cuplat la stația de încărcare, 
robotul dvs. își va încheia automat 
operația de curățare. 

Sfaturi pentru optimizarea performanței
•  Robotul dvs. funcționează cel mai bine când este utilizat cu ajutorul 

aplicației iRobot HOME
•  Pentru o performanță optimă de curățare umedă tip mop, vă 

recomandăm să aspirați mai întâi pentru a înlătura murdăria 
și resturile mari înainte de funcționare Braava jet™.

•  Robotul dvs. va funcționa doar cu paduri Braava jet™ serie m, special 
concepute pentru Braava jet™ roboți serie m.

•  Utilizați un pad nou pentru fiecare operație de curățare și nu umeziți 
padurile înainte de utilizare.

•  Păstrați stația de încărcare conectată la priză și zona din jurul 
acesteia neaglomerată.

•  Puteți să utilizați bariera Virtual Wall® cu mod dual pentru a menține 
robotul în zonele pe care doriți să le curățați și nu îl lasă în zonele pe 
care nu doriți să le curățați. (Vândut separat)

•  În aplicația iRobot HOME, puteți ajusta preferințele de curățare 
pentru a modifica puterea de curățare, viteza și zona de acoperire.

•  Curăță anumite zone mici(2/1 m2) poziționând robotul în mijlocul 
spațiului pe care doriți să vă concentrați. Apăsați      (curățare spot) 
pentru a începe curățarea.

www.robotworld.ro
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Îngrijire și mentenanță
Curățarea senzorilor 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.

Important: Nu pulverizați soluția 
de curățare sau apă pe senzori sau 
pe deschiderile senzorilor.

Curățarea robotului

Curățați cu un material textil umed.

Curățarea rezervorului
Dacă observați un miros din rezervor

Umpleți rezervorul cu apă caldă. 
Nu folosiți apă fierbinte.

Închideți capacul și scuturați 
ușor rezervorul.

2

3

Îndepărtați rezervorul din mop 
robotul dvs.1

Curățarea colectorului

Scoateți robotul din stația de încărcare.

Spălați bine padul cu apă caldă.

Întreținerea padurilor lavabile de curățare

1
2

3

4
Spălați rezervorul și repetați acest 
procedeu dacă este necesar.

Plasați mop robotul dvs. înapoi pe 
stația de încărcare.4 5

Curățați colectorul cu o cârpă umedă sau 
cu apă caldă în chiuvetă.

Uscați bine colectorul înainte de plasarea 
acestuia în stația de încărcare.

Notificare: Puteți curăța padurile dvs. lavabile 
în două moduri: fie prin spălare manuală sau 
într-o mașină de spălat.

Spălare manuală

Spălați utilizând ciclul cald, apoi uscați la aer. 
A nu se usca pe tambur. A nu se spăla împreună 
cu alte materiale fine.

Spălare automată

Separați colectorul prin scoaterea 
acestuia din stația de încărcare.

www.robotworld.ro
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SUA și Canada
Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la robotul de tip mop Braava jet™ 
contactați iRobot, înainte de a contacta un comerciant cu amănuntul.

Puteți începe cu consultarea www.irobot.com sfaturilor de asistență, 
întrebări frecvente și informații despre accesorii. Această informație 
poate fi găsită și în aplicația iRobot HOME. Dacă aveți nevoie de asistență 
suplimentară, contactați echipa Departamentului de relații cu clienții 
la numărul (877) 855-8593.

iRobot Orele de lucru ale Departamentului relații cu clienții
• De luni până vineri, 9:00 – 19:00, ora standard a coastei de est a SUA
• Sâmbăta și duminica 9:00 – 18:00, ora standard a coastei de est a SUA

În afara SUA și Canadei 
Vizitați www.global.irobot.com pe: 
• Aflați mai multe despre iRobot în țara dvs. 
•  Aflați sugestii și sfaturi pentru a îmbunătăți performanța mop 

robotul. Braava jet™ 
• Obțineți răspunsuri la întrebări. 
• Contactați centrul local de relații cu clienții.

iRobot Departamentul de relații cu clienții

©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 SUA. Toate drepturile sunt rezervate.
iRobot, Braava jet, Virtual Wall sunt mărci comerciale înregistrate ale Corporației iRobot, în Statele Unite ale 
Americii și alte țări. Aplicația Store este o marcă comercială a Apple, Inc., înregistrată în S.U.A. și alte țări. Google 
Play este marcă înregistrată a companiei Google, Inc. Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci înregistrare ale Wi-Fi Alliance.

Prin prezenta, iRobot Corporation declară că acest echipament 
radio este în conformitate cu Directiva UE privind echipamentele 
radio 2014/53/UE și cu Directiva RoHS 2011/65/UE. Textul integral 
al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea 
adresă de internet:  
www.irobot.com/compliance.

Acest dispozitiv conține următorul model de modul radio 
Harpoon AXE-Y1. Harpoon este un radio cu două benzi care 
funcționează în benzile WLAN de 2,4 GHz și WLAN de 5 GHz.
• Banda 2,4 GHz operează în limitele 2400 MHz și 2483 MHz

cu o putere maximă de ieșire EIRP de 17,56 dBm (57 mW) 
la 2472 MHz.

• Banda 5 GHz operează în limitele 5150 MHz și 5725 MHz cu 
o putere maximă de ieșire EIRP de 18,23 dBm (66,52 mW) 
la 5700 MHz.

Instrucțiuni de eliminarea deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice:
Acest simbol de pe produs indică faptul că dispozitivul 
nu trebuie eliminat împreună cu deșeuri menajere nesortate. 
În calitate de utilizator final, aveți responsabilitatea să eliminați 
dispozitivul la sfârșitul duratei de exploatare într-o manieră 
ecologică, după cum urmează:

(1)  returnând-o distribuitorului/dealerului de la care ați 
achiziționat produsul; sau 

(2)  ducând-o într-un punct de colectare specializat.

Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea 
unor resurse de valoare și va preveni posibilele efecte negative 
asupra sănătății și mediului, care s-ar putea produce dacă 
deșeurile sunt gestionate inadecvat. Contactați autoritatea 
locală pentru detalii suplimentare sau cel mai apropiat punct de 
colectare specific. Pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri 
se pot aplica penalizări, în conformitate cu legislația națională. 
Mai multe informații se pot găsi la adresa următoare:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Informații de reglementare Model de reglementare: RMA-Y1

www.robotworld.ro




