
Instrukcja zamiatania robota

Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją w odpowiedni sposób.

 Zeskanuj kod QR w celu znalezienia
instrukcji obsługi w wielu językach
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Adres URL deklaracji CE: http://doc.xclea.com/web/#/36?page_id=0
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1) 
2) 
to urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia
zaangażowany

Przyłącze sieciowe odpylacza jest wlotem urządzenia. Przekrój przynajmniej przewodu zasilającego używanego do urządzenia 0,75 mm².

czyszczenie i konserwacja 
użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru .

16.Nie używaj adaptera i pojemnika na kurz do ładowania baterii, których nie można ponownie ładować.
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Zasada działania stacji odpylającej:
Stacja odpylania zawsze emituje sygnały podczerwone pod określonym kątem i z określonej odległości. Gdy zamiatarka wykryje sygnał podczerwieni podczas procesu ładowania,
przejdzie bezpośrednio na określoną odległość przed stacją odpylania ustawić kąt i wycofać się do stacji odpylającej. Po osiągnięciu warunków odpylania stacja odpylania zaczyna
zbierać pył. Po kurzu jest zbierany, dezodoryzujący generator jonów zaczyna działać dezodoryzując i jednocześnie zaczyna się ładować. Jeśli stan zbierania kurzu nie zostanie
osiągnięty, naładuj bezpośrednio, a na wyświetlaczu pojawi się czas rzeczywisty moc.
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>0.5 m

>0.5 m
>1.5 m

2. Installation and use of recharger (optional)

6. Przed naładowaniem zamiatarki należy upewnić się, że zasilacz i stacja zbierania pyłu są normalnie zasilane. Stacja odpylania, która nie jest podłączona do prądu zasilacz nie ma funkcji ładowania.

Step 1: Place the rechargeable cradle according to the position and distance shown in the figure, connect the round plug of the adapter to the rechargeable cradle body, and connect the "metal plug end" to the
wall power supply, as shown.

Krok 1: Umieść stację odpylającą zgodnie z pozycją i odległością pokazano na rysunku
i podłącz „końcówkę pinową” przewodu zasilającego do korpusu stacji odpylania
oraz „metalową końcówkę wtyczki” do zasilacza ściennego, jak pokazano na rysunku ；

Instalacja produktu i metoda ładowania

1. Instalacja i użytkowanie stacji odpylającej (opcja)

Krok 2: Gdy zasilacz i stacja odpylania są normalnie podłączone i zasilane, długo naciśnij przycisk zasilania
zamiatarki, aby włączyć i używać. Kiedy zamiatarka zużywa energię, może ładować się samodzielnie lub
ręcznie krótko nacisnąć przycisk ładowania, aby naładować i naładować.

>0.5 m

>1.5 m
>0.5 m
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Otwórz pokrywę elektrycznego pojemnika na kurz, a następnie zamknij pokrywę elektrycznego pojemnika
na kurz napełnianie wodą
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Krok 3: montaż pojemnika na kurz + zbiornika na wodę (2 w 1)
Wsunąć pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1) poziomo, w kierunku zgodnym z nacięciem 
w urządzeniu głównym do ich zatrzaśnięcia.

Krok 4: montaż modułu mopa
Wsunąć moduł mopa pod pojemnik na kurz + zbiornik na wodę (2 w 1), aby zatrzasnął się na miejscu.

Przestroga

1. Nie używać funkcji mopa na dywanie.
2. Podczas ładowania, lub gdy robot nie jest używany, należy wyjąć moduł mopa, wylać nadmiar wody i wyczyścić mopa, aby uniknąć powstania pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.
3. Zaleca się czyszczenie mopa każdorazowo w celu utrzymania prędkości wchłaniania wody oraz efektywnego mycia. W razie potrzeby wymienić mop na nowy.
4. Jeżeli urządzenie główne będzie ładowane na drewnianej podłodze, należy wcześniej zdemontować moduł mopa, aby zapobiec wyciekom wody z mopa i uszkodzeniu podłogi.

Pobieranie aplikacji
* Można zainstalować i korzystać z dowolnej z poniższych aplikacji

Instalowanie aplikacji XCLEA
Urządzeniem można sterować za pośrednictwem aplikacji XCLEA, która współpracuje zarówno z 
systemem Android jak i iOS.
1. Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy wyszukać nazwę „XCLEA” w sklepie z aplikacjami lub 

zeskanować poniższy kod QR.
2. Zalogować się w aplikacji. Równocześnie przytrzymać (przez ponad 3 sekundy) przyciski  

oraz  na robocie sprzątającym, aby zresetować urządzenie. Kliknąć przycisk „+” w prawym 
górnym rogu strony głównej aplikacji, aby dodać urządzenie. Z listy urządzeń wybrać robota 
sprzątającego i połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, kierując się wyświetlanymi wskazówkami.

Zresetować Wi-Fi Dodawanie urządzenia

Aby zresetować, przytrzy-
mać przyciski  i 

3. W razie pytań należy się skontaktować z naszym serwisem technicznym lub odwiedzić naszą 

* Urządzenie jest kompatybilne wyłącznie z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz
Urządzenia inteligentne można połączyć ze sobą w aplikacji HUAWEI HiLink.
Urządzeniami, które obsługują aplikację HUAWEI HiLink, można zarządzać i sterować przez 
aplikację Huawei SmartHome.

Instalowanie aplikacji Huawei SmartHome
Zeskanować kod QR lub wyszukać nazwę „Huawei SmartHome” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i 
zainstalować aplikację.

 Jeżeli na telefonie jest już zainstalowana aplikacja Huawei SmartHome, należy upewnić się, że jest 
to najnowsza jej wersja.

1. Połączyć telefon z domową siecią Wi-Fi.
2. Uruchomić aplikację Huawei SmartHome. Podczas pierwszego użycia należy zarejestrować konto i 

zalogować się w aplikacji zgodnie z instrukcjami.
3. Równocześnie przytrzymać (przez ponad 3 sekundy) przyciski  oraz  na robocie sprzątającym, 

aby zresetować urządzenie. Kliknąć przycisk „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, 
aby dodać urządzenie.
 Jeżeli urządzenia nie zostaną odnalezione, należy kliknąć „Dodaj ręcznie”, aby ręcznie dodać 

urządzenie, korzystając z wyświetlanych wskazówek.
4. Na liście wyszukanych urządzeń, kliknąć urządzenie, które ma być dodane. Zgodnie z komunikatami 

należy wprowadzić hasło do domowej sieci Wi-Fi, aby podłączyć urządzenie do domowej sieci Wi-Fi.
 Przez aplikację dodać można wyłącznie urządzenia obsługujące protokół HUAWEI HiLink  

(na opakowaniu takiego urządzenia znajduje się najczęściej informacja, taka jak „współpracuje z 
HUAWEI HiLink”).

HiLink

Zresetować Wi-Fi Dodawanie urządzenia

Aby zresetować, przytrzy-
mać przyciski  i 

5. Dodane urządzenie należy nazwać i umieścić je w wirtualnym pokoju utworzonym w aplikacji. Po 
zakończeniu tej czynności urządzenie jest dodane.
 Dodane urządzenia wyświetlane są na głównej stronie aplikacji w obszarze „Dom”. Aby przejść do 

interfejsu sterowania urządzeniem w celu obsługi urządzenia, należy kliknąć urządzenie na stronie 
głównej aplikacji.
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Gdy przycisk nie reaguje lub nie można go włączyć, spróbuj zresetować system; po zresetowaniu standa
rdowe ustawienia czyszczenia i ustawienia trybu czyszczenia hosta zostaną wyczyszczone, a WiFi zosta
nie zresetowane.
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Normalne odsysanie podczas zbierania kurzu

Nieprawidłowe ssanie podczas zbierania kurzu 001

000

000

004

Wyświetlacz LED

Komunikacja nie jest normalna / host jest na swoim miejscu

Generator jonów zapachowych

Dotknij wyswietlacza LED, aby właczyc funkcje zbierania kurzu. Gdy funkcja zbierania kurzu zintegrowanej stacji działa normalnie, zewnetrzny pierscien wskaznika pokazuje stan kontrolki biezacej
wody, a wskaznik dezodorantu generatora jonów jest zawsze właczony przez 30 minut, a nastepnie gasnie. Wyswietlacz LED wyswietli równiez pozostała moc; jesli worek na kurz nie jest zainstalowany,
zostanie wyswietlony kod błedu; dodatkowo wyswietlacz Istnieja równiez funkcje, które podpowiadaja działanie generatora jonów dezodoryzujacych, sygnalizacje swietlna komunikacyjna stacji
zbierania kurzu i hosta oraz monit o zapełnieniu.

Wskaźnik smaku jonów
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Typ baterii bateria litowa

 

 
  

  

＜ 75 dB （A）

Około 250 ml

ID CMIIT: 2020DP11783

Chiny: DBS036A-2401200C;   Wielka Brytania: DBS036A-2401200B;
Korea: DBS036A-2401200K;   Stany Zjednoczone: DBS036A-2401200U;
Japonia: DBS036A-2401200J;   Unia Europejska: DBS036A-2401200G;

Chiny: KA3601A-2401200CN;   Wielka Brytania: KA3601A-2401200BS;
Korea: KA3601A-2401200KR;   Stany Zjednoczone: KA3601A-2401200US;
Japonia: KA3601A-2401200JP;   Australia: KA3601A-2401200AU;
Unia Europejska: KA3601A-2401200EU;
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Moduł WLAN 2,4 GHz: QYSDJ01; Zakres częstotliwości: 2400-2483,5 MHz; Maksymalna moc nadawania: 20 dBm (EIRP)
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Feito na china

Scan the QR code for manuals  
in multiple languages
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Floor 4, No. 1719-17, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi City,Jiangsu Province,China

for indoor
use only

protection
fuse: T 3.15A

Correct disposal
of this product

class Ⅱ
equipment

functional
earthing
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2011/65/EU
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