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Acesta este simbolul alertei de siguranță. Este folosit pentru a vă avertiza cu privire la posibilele pericole de leziuni fizice.
Respectați toate mesajele de siguranță care însoțesc acest simbol pentru a evita vătămarea sau decesul.

AVERTISMENT: Atunci când utilizați un dispozitiv electric, precauțiile de bază trebuie respectate 
mereu, inclusiv următoarele:

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire sau daună, citiți și respectați măsurile de siguranță 
atunci când instalați, utilizați și întrețineți robotul dvs.

AVERTISMENT: Cancerul și tulburări reproductive – www.P65Warnings.ca.gov/product

Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoanele cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe în cazul în 
care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur 
și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea 
dispozitivului nu trebuie realizată de către copii fără ca aceștia să fie supravegheați. 

Informație privind siguranța
Informație importantă privind siguranța

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

BFP

Riscul de electrocutare Echipament de clasa a II-a Citiți manualul de 
utilizare

Risc de incendiu Doar pentru spații 
interioare

Nu lăsați la îndemâna 
copiilor

Protecție împotriva 
alimentării cu curent invers

Simbolul general al 
reciclării

Putere nominală de 
intrare, C.D.

Putere nominală de 
ieșire, C.D.

Unitate separată 
de alimentare cu 
energie electrică

Putere nominală de intrare, 
A.C.

Ghidul utilizatorului include informații pentru modelele reglementate: ADB-N2.
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• Nu utilizați în exterior sau pe suprafețe ude. 

• Nu permiteți utilizarea acestui dispozitiv ca jucărie. Sporiți atenția atunci când 
este utilizat de către copii sau în apropierea acestora.

• Utilizați doar cum se indică în acest manual.

• Nu utilizați dacă ștecherul sau cablul de electricitate este deteriorat. Dacă 
dispozitivul nu funcționează așa cum ar trebui, a fost scăpat, deteriorat, lăsat 
în aer liber sau scăpat în apă, returnați-l la un centru de service. 

• Nu manevrați ștecherul sau dispozitivul cu mâinile ude.

• Nu plasați obiecte în deschiderile dispozitivului. Nu utilizați dispozitivul daca 
deschiderile acestuia sunt blocate; curățați-l de praf, scame, păr și orice alte 
particule care pot reduce debitul aerului. 

• Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a întrerupătorului 
termic, acest dispozitiv nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de 
comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este 
pornit și oprit în mod regulat la sursă.

NOTIFICARE
• Produsul nu poate fi utilizat cu nici un tip de convertor de energie. Utilizarea 

convertizoarelor de curent va conduce la anularea imediată a garanției.

• Dacă locuiți într-o zonă predispusă la furtuni electrice, se recomandă utiliza-
rea unei protecții suplimentare la supratensiuni. Dispozitivul de eliminare a 
murdăriei poate fi protejat cu un dispozitiv de protecție la supratensiuni în cazul 
furtunilor electrice puternice.

• Nu utilizați fără ca săculețul pentru praf și/sau filtrele să fie montate.

• Pentru a întreține în mod adecvat dispozitivul de eliminare a murdăriei, nu plasați 
obiecte străine în interior și asigurați-vă că nu prezintă reziduuri.

• Deconectați întotdeauna robotul de la dispozitivul de eliminare a murdăriei 
înainte de curățarea sau întreținerea acestuia.

GENERAL

AVERTISMENT
• Acest produs nu este o jucărie. Copiii mici și animalele de companie ar trebui 

supravegheate atunci când produsul este în funcțiune. 

• Nu vă așezați și nu stați în picioare pe produs.

• Acest produs este prevăzut cu un cablu de alimentare aprobat în regiune și este 
proiectat să fie conectat doar la o priză standard de uz casnic de curent alternativ. 
Nu utilizați alt cablu de alimentare cu energie electrică. Pentru înlocuirea cablu-
rilor, vă rugăm să contactați Departamentul de relaţii cu clienţii pentru a vă asigura 
că cablul de alimentare cu energie electrică specific țării dvs. este selectat corect.

• Nu dezasamblați și nu deschideți dispozitivul de eliminare a murdăriei decât dacă 
vi se indică acest lucru. Nu există piese utilizabile de către utilizator în interior. 
Pentru mentenanță adresați-vă personalului calificat de service.

• Risc de electrocutare, a se utiliza numai în interiorul casei și în locurile uscate.

• Nu manevrați niciodată acest produs cu mâinile ude. 

• Depozitați și utilizați acest produs doar în medii aflate la temperatura camerei.

DISPOZITIV DE ELIMINARE AUTOMATĂ A MURDĂRIEI

AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de șocuri electrice, deconectați dispozitivul de eliminare a 

murdăriei înainte de a-l curăța.

• Nu turnați lichide în dispozitiv și nu îl scufundați în apă.

AVERTISMENT: Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca 
rezultat decesul sau leziuni grave. 

ATENȚIE: Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la 
leziuni minore sau moderate. 

NOTIFICARE: Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza 
prejudicii materiale.

Despre dispozitivul de eliminare automată a murdăriei Clean Base™

Vedere de sus

Vedere din față

Contacte de 
încărcare

Capac canistră

Geam IR
Orificiu de 
evacuare

Colier 
pentru cablu

Crestături suport 
cablu

Port de evacuare 
reziduuri

Șine de ghidare 
săculeț

Senzorul supapă 
săculeț

Tub de evacuare 
reziduuri

Capac 
ventilator Senzor prezență săculeț 

Vedere din spate

Spații pentru 
roți

Indicator LED
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Despre dispozitivul de eliminare automată a murdăriei
În timpul curățării, robotul va reveni automat la dispozitivul de eliminare a murdăriei 
pentru a goli coșul colector și pentru a se reîncărca, după cum este necesar. 

Indicatorul LED al dispozitivului de eliminare a murdăriei se va aprinde cu roșu atunci 
când este necesar un săculeț nou. Dacă se detectează înfundarea, dispozitivul de 
eliminare a murdăriei va declanșa încercări automate suplimentare de a elimina blocajul.

0,3 m 
deasupra

 Notă: Dacă plasați robotul pe dispozitivul de eliminare a murdăriei cu mâna, nu se 
va goli automat. În acest caz, utilizați aplicația iRobot HOME sau butonul  de pe 
robotul dvs. și goliți manual coșul colector al robotului.

Instrucțiuni de îngrijire și mentenanță
Pentru ca dispozitivul de eliminare a murdăriei să funcționeze la capacitate maximă, 
respectați următoarele proceduri de întreținere:

Doc Frecvența de întreținere Frecvență de înlocuire 

Săculețe

-

Săculețele trebuie înlocuite atunci 
când acest lucru este semnalizat de 
indicatorul LED/aplicație

Contacte de încărcare 
Geam IR

O dată pe lună
-

Capac ventilator în 
interiorul canistrei

O dată pe lună (îndepărtați 
reziduurile de pe capacul venti-
latorului)

-

Îngrijire și mentenanță

 Notă: iRobot produce diferite piese de schimb și ansambluri. În cazul în care considerați că aveți 
nevoie de o piesă de schimb, contactați Departamentul de relații cu clienții iRobot pentru mai 
multe informații.

 Notă: Nu pulverizați 
soluții de curățare 
direct în orificiile în 
care se afla senzori.

Curățarea geamului IR și a contactelor 
de încărcare

Inspectați senzorii și 
contactele de încărcare 
pentru a vă asigura că nu 
prezintă reziduuri. Ștergeți 
cu un material textil curat 
și uscat.

Utilizarea dispozitivului de eliminare 
automată a murdăriei
Poziționarea dispozitivului de eliminare automată a murdăriei 
Clean Base™  

Îndepărtarea 
reziduurilor din capacul 
ventilatorului

Inspectați dacă pe 
capacul ventilatorului 
s-au acumulat scame sau 
reziduuri și ștergeți cu 
material textil curat și uscat 
pentru a îndepărta.

 Notă: Pentru a atinge performanțe optime cu 
robotul și dispozitivul de eliminare automată a 
murdăriei, curățați și/sau înlocuiți filtrul robotului 
după cum este necesar.

Montați un nou săculeț, glisând cartela din 
plastic în șinele de ghidare.

 Aruncați săculețul folosit.

Apăsați pe capac, asigurându-vă că 
este complet închis.

4

3

5

 Notă: Aceasta va 
etanșa săculețul 
astfel încât praful 
și reziduurile să 
nu iasă.

Înlocuirea săculețului

Trageți cartela din plastic pentru a scoate 
săculețul din canistră.

Ridicați capacul canistrei pentru a-o deschide.1

2

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

Acoperire Wi-Fi® bună

*Obiectele nu sunt la scală.

1,2 m de la 
scări

1,2 m în față

0,5 m pe 
ambele laturi
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SUA și Canada
Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la dispozitivul de eliminare a murdăriei, 
contactați iRobot înainte de a contacta un distribuitor.

Puteți începe cu consultarea global.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 din SUA la numărul (877) 855-8593.

iRobot Programul Departamentului de relații cu clienții din SUA

• 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 global.irobot.com pe: 

• Aflați mai multe despre iRobot din țara dvs.

•  Obțineți sugestii și sfaturi pentru îmbunătățirea performanțelor produselor

• Obțineți răspunsuri la întrebări

• Contactați centrul local de relații cu clienții

Departamentul de relații cu 
clienții iRobot

Depanare

Dispozitivul de eliminare a murdăriei vă va comunica dacă ceva nu este în regulă 
prin intermediul unui indicator LED de pe partea frontală a canistrei și prin aplicația 
iRobot HOME.

Informații de reglementare

Indicator LED Eroare comună Cum se remediază 

Roșu Săculeț plin sau lipsă 1. Înlocuiți săculețul dacă este plin sau lipsește.

2. Asigurați-vă că săculețul este bine introdus.

3. Dacă problema persistă, eliminați reziduurile 
din portul din partea inferioară a robotului și a 
dispozitivului de eliminare a murdăriei.

Roșu clipitor Există o scurgere sau 
un blocaj pe calea de 
evacuare a docului

1. Asigurați-vă că capacul canistrei este bine 
închis. Atingeți butonul  de pe robot pentru 
a goli manual coșul colector.

2. Eliminați reziduurile din portul din partea 
inferioară a robotului și a dispozitivului de 
eliminare a murdăriei.

3. Deconectați dispozitivul de eliminare a 
murdăriei de la priza de perete. Așezați-l pe o 
parte și verificați dacă există reziduuri pe tubul 
de evacuare a reziduurilor. Dacă este necesar, 
scoateți tubul pentru a elimina reziduurile.

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 web: 
www.irobot.com/compliance.

Acest dispozitiv conține următorul model de modul radio Trident de la BYD 
Precision Manufacture Co., Ltd.: AXC-Y1. Trident 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 2483,5 MHz cu o putere 
maximă de ieșire EIRP de 18,48 dBm (70,47 mW) la 2412 MHz.

•  Banda 5 GHz operează în limitele 5150 MHz și 5850 MHz cu o putere 
maximă de ieșire EIRP de 21,02 dBm (126,47 mW) la 5180 MHz.

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

www.robotworld.ro
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