POWERbot Robottolmuimjea
Kasutusjuhend
Seeriad SR1✴M70✴✴✴✴, SR2✴M70✴✴✴✴
VR20M707BWD/SB
• Lugege suunised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
• Kasutamiseks ainult siseruumides.
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Ohutusalane teave
OHUTUSALANE TEAVE
• Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja
HOIATUS

hoidke see hilisemaks ülevaatuseks alles.
• Kuna järgnevad kasutussuunised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie

HOIATUS

tolmuimeja näitajad erineda veidi käesolevas juhendis esitatutest.

KASUTATAVAD ETTEVAATUSABINÕUDE/HOIATUSTE SÜMBOLID
HOIATUS

ETTEVAATUST!

Tähistab surma- või tõsiste vigastuste ohtu.
Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju ohtu.

TEISED KASUTATAVAD SÜMBOLID
MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju ohtu.
See nutikas robottolmuimeja toetab Samsung Smart Home'i.
Täpsema teabe saamiseks külastage veebisaiti Samsung.com/
Smarthome.

• Teabe saamiseks Samsungi keskkonnakohustuste ja tootekohaste
regulatiivkohustustega, nt REACH, külastage veebilehte samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm
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Ohutusalane teave
OLULISED OHUTUSALASED SUUNISED
Elektriseadme kasutamisel tuleb rakendada üldiseid ettevaatusabinõusid, sh järgmisi.
LUGEGE KÕIK SUUNISED ENNE POWERboti KASUTAMIST LÄBI.
Seadme mittekasutamisel ja enne hoolduse teostamist eemaldage see pistikupesast.
HOIATUS. Tulekahju-, elektri- või vigastusohu vähendamiseks järgige alltoodud
suuniseid.
ÜLDINE
• Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
• Ärge kasutage POWERboti ega akulaadijat/dokkimisjaama, kui see on mis tahes
viisil kahjustunud.
• Kui tolmuimeja ei tööta nii, nagu peaks, on maha kukkunud, õue jäetud, seda on
kahjustatud või vette pillatud, viige seade klienditeeninduskeskusse.
• Ärge käsitsege akulaadijat/dokkimisjaama ega POWERboti märgade kätega.
• Kasutage ainult siseruumis kuivadel pindadel.
• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega
inimesed, kui tagatud on järelevalve või neid on juhendatud seoses seadme ohutu
kasutamisega ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega
mängida. Lapsed ei tohi teha puhastus- ega hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
Akulaadija/dokkimisjaam
• Ärge muutke polariseeritud pistikut selle sobitamiseks polariseerimata pistikupesa
või pikendusjuhtmega.
• Ärge kasutage õues ega märjal pinnal.
• Kui te akulaadijat/dokkimisjaama ei kasuta või soovite seda hooldada, eemaldage
see pistikupesast.
• Kasutage laadimiseks ainult tootja tarnitud akulaadijat/dokkimisjaama.
• Ärge kasutage, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või pistikupesa lõdvalt
kinnitatud.
• Ärge tõmmake ega vedage seadet juhtmest, kasutage juhet käepidemena, jätke
juhet ukse vahele ega tõmmake juhet ümber teravate servade või nurkade. Hoidke
juhe eemal kuumadest pindadest.
• Ärge kasutage pikendusjuhet ega pistikupesasid, mille võimsus pole piisav.
• Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates. Vooluvõrgust
eemaldamiseks võtke kinni pistikust, mitte juhtmest.
• Ärge vigastage ega kuumutage akusid, kuna need võivad kõrgetel temperatuuridel
plahvatada.
EESTI-04
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• Ärge proovige akulaadijat/dokkimisjaama avada. Parandusi võivad teha ainult
volitatud hooldusmehaanikud.
• Ärge jätke akulaadijat/dokkimisjaama kõrge temperatuuriga kohta ega laske mis
tahes laadi niiskusel akulaadija/dokkimisjaamaga kokku puutuda.
POWERbot
• Ärge imege seadmesse kõvasid või teravaid esemeid, nt klaasi, naelu, kruvisid,
münte jms.
• Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Ärge pange seadme hooldamisel kunagi sõrmi
ega muid esemeid ventilaatorikambrisse, sest seade võib kogemata sisse lülituda.
• Ärge pange avadesse esemeid. Ärge kasutage seadet suletud avadega. Hoidke
avad vabana tolmust, kiududest, juuksekarvadest ja muust, mis võib õhuvoolu
takistada.
• Ärge imege seadmega mürgiseid aineid (kloorpleegiteid, ammoniaaki,
torupuhastusvahendeid jms).
• Ärge imege seadmega põlevaid või suitsevaid esemeid, nt sigarette, tikke või
kuuma tuhka.
• Ärge kasutage seadet kergestisüttivate ega põlevate vedelike (nt bensiin)
koristamiseks ega nende ainete läheduses.
• Kohad, kus põrandal on küünlaid või laualampe.
• Kohad, kus on järelevalveta tulease (tuli või söed).
• Kohad, kus on destilleeritud alkoholi, lahusteid, põlevate sigarettidega tuhatoose
jne.
• Ärge kasutage POWERboti suletud ruumis, mis on täidetud õlivärvi, värvilahusti
või koitõrjevahendi aurude, kergestisüttivate pulbrite või muude plahvatusohtlike
või toksiliste aurudega.
• Äärmuslikes tingimustes või ekstreemsel temperatuuril kasutamisel võib aku
hakata lekkima. Kui akuvedelik satub nahale, peske seda kiiresti veega. Kui
vedelik satub silma, loputage silmi kohe puhta veega vähemalt 10 minuti jooksul.
Pöörduge arsti poole.
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Ohutusalane teave
HOIATUS

Toitega seotud teave

– Vastasel juhul esineb tulekahju või
elektrilöögi oht.

f Vältige igasugust elektrilöögi- või
tulekahjuohtu.
– Ärge kahjustage toitejuhet.
– Ärge tõmmake toitejuhet liiga tugevasti ega
puudutage toitepistikut märgade kätega.
– Ärge kasutage muud toiteallikat peale
100–240 V vahelduvvoolupingega allika,
samuti ärge kasutage mitme pesaga
elektrikontakti, mille kaudu saab toidet anda
mitmele seadmele korraga. (Ärge jätke juhet
põrandale vedelema.)
– Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut,
toitejuhet ega lõdvalt kinnitatud pistikupesa.

f Eemaldage tolm ja võõrkehad toitepistiku
viikudelt ja kontaktosalt.
– Vastasel juhul esineb elektrilöögi või
töötõrgete oht.

HOIATUS

f Ärge tilgutage dokkimisjaamale mingeid
vedelikke.

f Ärge kasutage dokkimisjaama ühelgi muul
kui ettenähtud otstarbel.
– Esineb tulekahju tekkimise või
dokkimisjaama tõsise vigastamise oht.

f Ohutuse tagamiseks hoidke astmeandur
alati puhas.

HOIATUS

f POWERbotist kõlavate ebaharilike helide,
eralduva lõhna või suitsu märkamisel
lülitage POWERboti põhjal oleva
hädaseiskamislüliti abil toide kohe välja ja
pöörduge hoolduskeskusse.

Enne kasutamist

HOIATUS

f Ärge kasutage POWERboti süttivate
materjalide lähedal.

Kasutamise ajal

Puhastamine ja
hooldus

f Kui toitejuhe on kahjustunud, pöörduge
hoolduskeskusse, et lasta see serditud
mehaanikul asendada.

– Küünla, laualambi, kamina või süttivate
materjalide (bensiin, alkohol, vedeldid jne)
lähedus.

f POWERbot on mõeldud kasutamiseks
kodumajapidamises, seega ärge kasutage
seda pööningute, keldrite, ladude,
tööstushoonete, siseruumist väljas olevate
pindade, niiskete kohtade (vannitoad,
pesuruumid) ega laua või riiulite
puhastamiseks.

– Vastasel juhul esineb tulekahju või
elektrilöögi oht.

f Küsige patareide/akude vahetamisel abi
Samsung Electronicsi hoolduskeskusest.
– Muudest toodetest pärit patareide/akude
kasutamine võib põhjustada töötõrkeid.

– POWERbot võib kahjustuda või rikki minna.

f Veenduge, et POWERbot ei saaks läbida
ega puudutada mingeid vedelikke.
– POWERbot võib kahjustuda ning saastada
muid alasid, kui selle rattad liiguvad läbi
vedeliku.
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ETTEVAATUST!

Enne kasutamist

f Sisestage tolmukamber enne POWERboti
kasutamist.
f Õige laadimise tagamiseks pöörake
tähelepanu järgmisele.
– Lülitage dokkimisjaama toide alati sisse.
– Paigaldage dokkimisjaam kohta, kust
POWERbot selle hõlpsasti leiab.
– Ärge jätke dokkimisjaama ette mingeid
esemeid.

f Dokkimisjaama paigaldamisel ärge jätke
juhet põrandale vedelema, kuna POWERbot
võib sellesse takerduda.
f Ärge kasutage POWERboti musta värvi
põrandal.
– POWERbot ei pruugi normaalselt töötada.

f Ärge pange dokkimisjaama külgedele
(0,5 m ulatuses) ega ette (1 m ulatuses)
mingeid esemeid.
f Veenduge, et dokkimisjaama
laadimiskontakt poleks kahjustunud ning
sellel poleks võõrkehi.
f Ärge paigaldage dokkimisjaama tumeda
põrandaga kohta.

– Teie juuksed võivad harja külge kinni jääda
ja tekitada füüsilise vigastuse.

ETTEVAATUST!

Puhastamine ja
hooldus

f Vältige POWERboti kahjustamist, täites
järgmisi nõudeid.

– Kui dokkimisjaama ümbritsev põrand on
tume, on laadimine pärsitud.

f Eemaldage enne puhastamist kõik esemed,
mis võivad takistada POWERboti liikumist
(nt laste toakiik või liumägi).
f Ärge kasutage POWERboti kohtades, mis on
kitsamad kui POWERboti pööramisraadius
(kuni 0,5 m).

ETTEVAATUST!

f POWERbot võib põrgata vastu tooli- või
lauajalgu, mistõttu viige need kiiremaks ja
tõhusamaks puhastamiseks eemale.
f Kui POWERbot töötab, ärge tõstke seda
üles ega viige mujale.
f Teise kohta viimisel ärge hoidke
POWERboti juhtratastest.
f Ärge pange POWERbotile ega kaamerale
mingeid esemeid, kuna see võib põhjustada
töötõrkeid.
f POWERboti kasutamisel eemaldage kohe
kõik suured paberitükid ja kilekotid, kuna
need võivad sissevõtuava ummistada.
f Ärge suunake punast osutit otse inimeste
ega loomade poole.
f Ärge kummarduge POWERboti lähedal, kui
see töötab.

Kasutamise ajal

– Ärge puhastage POWERboti, pihustades
sellele otse vett, ega kasutage selle
puhastamiseks benseeni, vedeldit, atsetooni
ega alkoholi.

f Ärge võtke POWERboti koost lahti ega
parandage seda. Seda tohib teha ainult
serditud mehaanik.
f Hoidke takistusandur, astmeandur ja
kaamera alati puhtad.
– Võõrmaterjali kogunemine võib põhjustada
andurite töötõrke.

f POWERboti kasutamine paksul vaibal võib
kahjustada nii POWERboti kui ka vaipa.
– POWERbot ei pääse üle vaiba, mis on
paksem kui 1 cm.

f Ärge kasutage POWERboti laudadel ega
muudel kõrgetel pindadel.
– Kukkumisel võib see kahjustuda.
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Paigaldamine
Dokkimisjaam peab olema alati vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud.

Paigaldage dokkimisjaam
kohta, kus pole takistusi ega
kukkumisohtu.

bes
Um m
1

Um
b
0,5 es
m

Um
b
0,5 es
m

D C -IN

1

Ühendage
akulaadija pistik
dokkimisjaamaga

2

Ühendage
toitejuhe
akulaadijaga

3

Ühendage
toitepistik
pistikupessa.

Akulaadija kasutamisel
peab kleebisega külg
olema allpool.
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Lisatarvikud

või
Kaugjuhtimispult
(Pole kaasas seeriaga
SR1✴M701✴✴✴)

Patareid (AAA-tüüpi)

Kasutusjuhend

Varufilter
(valikuline)

Dokkimisjaam

Toitejuhe

Akulaadija

Virtual guard
(valikuline)

Märkus paigaldamise kohta
Märkus
f Paigaldage dokkimisjaam kohta, kus põrand ja sein on loodis.
f Kõige parem oleks paigaldada dokkimisjaam piki puitpõranda süüd.
f Kui hädaseiskamislüliti on väljas, ei lae POWERbot isegi siis, kui on dokkimisjaamas.
f Lülitage dokkimisjaama toide alati sisse.
– Kui dokkimisjaam ei saa toidet, ei suuda POWERbot seda leida ega end automaatselt laadida.
– Kui POWERbot on jäetud dokkimisjaamaga ühendamata, tühjeneb aku iseenesest.

f Kui POWERbot on puhkerežiimis, ei lülitu toide sisse, isegi kui lülitate hädaseiskamislüliti välja
ja seejärel uuesti sisse. Vajutage pikalt POWERbotil olevat nuppu [Käivita/peata], et lülitada
puhkerežiim välja.
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Laadimine
Kui POWERbot on esmakordselt (pärast ostmist) täiesti täis laetud, saab seda kasutada 60 min
tavarežiimis ( ). (Vt laadimisaega lk 39.)

Nutikas laadimine
Kui POWERboti aku saab automaatpuhastusrežiimi ajal tühjaks, naaseb see laadimiseks automaatselt
dokkimisjaama ja jätkab puhastatava ala puhastamist pärast seda, kui kaks kolmandikku akust on
laetud. (Max 2 korda.)

HOIATUS

• Toote nimisisendpinge
on 100–240 V
vahelduvvoolu.

<Seeria SR1✴M701✴✴✴>

<Seeriad SR1✴M702✴✴✴ /
SR1✴M703✴✴✴ / SR2✴M70✴✴✴✴>

1

Lülitage
põhjal olev
hädaseiskamislüliti
sisse.
POWERboti sisselülitamiseks
peate hädaseiskamislüliti
sisse lülitama.
Vajutage nuppu
vabastage see.

ja

2

Laadige
Kontrollige
POWERboti käsitsi,
laadimise olekut.
pannes selle
Seeriate SR1✴M701✴✴✴ puhul
vilgub
akunäidik laadimise ajal 1-sekundilise
laadimisjaama.
intervalliga ja jääb põlema olekusse SEES,

3

Veenduge, et POWERboti
ja dokkimisjaama
laadimisviigud oleksid
kohakuti.
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Automaatne laadimine
1. Seeria SR1✴M701✴✴✴
Kui akunäidik vilgub 0,4-sekundilise intervalliga,
naaseb POWERbot laadimiseks automaatselt
laadimisjaama.

2. Seeriad SR1✴M70✴✴✴✴ / SR2✴M70✴✴✴✴
Kui akunäidik puhastamise ajal vilgub, naaseb
POWERbot dokkimisjaama, et end automaatselt
laadida.

Laadimine
Saate käskida POWERbotil end
puhastustoimingu ajal dokkimisjaamas
laadida.

Tühi aku (Lo)
Laadige POWERboti käsitsi, pannes selle
laadimisjaama.

Mida teha, kui laadimine ei käivitu?
Kontrollige dokkimisjaama paigaldust,
kui:
fdokkimisjaam asub kohas, kuhu POWERbot ei
pääse hõlpsasti juurde;
fdokkimisjaama ja POWERboti vaheline kaugus
on üle 5 m.
– POWERbotil võib laadimiseks dokkimisjaama
naasmine võtta kaua aega.

Laadige POWERboti käsitsi, kui:
fdokkimisjaam asub nurgas;
faku on täiesti tühi;
fPOWERbot on jäänud mõne takistuse (nt mööbel
vms) taha kinni;
fPOWERbot ei saa ronida üle dokkimisjaama
lähedal asuva lävepaku (lävepaku maksimaalne
kõrgus, millest POWERbot suudab üle ronida, on
umbes 1,5 cm);
fkui akunäidik vilgub ja kuvatakse „Lo”;
fkui akunäidik vilgub (kehtib seeria
SR1✴M701✴✴✴ puhul);
fkui POWERbot on seatud punkt- või
käsitsipuhastusrežiimi.

EESTI-11

Z}y^WWWl{kq]_TWW^]ZnTWZziUGGGXX

YWX^TWZTWZGGG㝘䟸GZaZ`a[[

POWERboti kasutamine
Enne POWERboti kasutamist peate seadme põhjal oleva hädaseiskamislüliti sisse lülitama.

Toite sisse-/väljalülitamine
Vajutage nuppu

HOIATUS

kauem kui 3 sekundit.

• Kui POWERboti pole 30 minutit kasutatud:
seeriad SR1✴M70✴✴U✴ / SR2✴M70✴✴U✴: lülitub energiasäästurežiimi;
seeriad SR1✴M70✴✴W✴ / SR2✴M70✴✴W✴: naaseb laadimiseks automaatselt
dokkimisjaama.

Automaatpuhastusrežiimi
käivitamine
Vajutage seda nuppu ja vabastage see. POWERbot
liigub ja puhastab määratud alad ainult üks kord.

✻ Puhastamise peatamine: vajutage nuppu
vabastage see.

ja

Punktpuhastusrežiimi
kasutamine
POWERbot puhastab lokaliseeritud ala intensiivselt.

Laadimine
Vajutades seda nuppu, saate käskida POWERbotil end
puhastustoimingu ajal automaatselt dokkimisjaamas
laadida.
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Puhastusrežiimide valimine
Kuvatav ikoon
Puhastusrežiim

SR1✴M702✴✴✴
SR1✴M703✴✴✴
SR2✴M70✴✴✴✴

Valimine

SR1✴M701✴✴✴

Automaatpuhastus

Punktpuhastus

✻ Vajutage esmalt kaugjuhtimispuldil
Korduspuhastus

Käsitsipuhastus

nuppu [A-, B-tüüp
],
] ja seejärel
[C-, D-tüüp
vajutage nuppu [Käivita/peata

].

✻ Käsitsipuhastusrežiimi saab valida
kaugjuhtimispuldi suunanuppudega.

-

✻ Kui POWERbotil ei õnnestu dokkimisjaama naasta, lülitub see energiasäästurežiimi ja kuvapaneel lülitub
välja.
✻ Energiasäästurežiimist väljumiseks vajutage põhikorpusel või kaugjuhtimispuldil nuppu [Käivita/peata
] või [Toide
].
✻ Kui puhastamine automaatpuhastusrežiimis lõpetatakse 15 minutit jooksul, puhastab POWERbot ala
veel üks kord.
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POWERboti kasutamine
Iga režiimi puhastusmeetod

Umbes 1,5 m

Umbes 1,5 m

Automaatpuhastus

Punktpuhastus

Käsitsipuhastus

Korduspuhastus

Puhastab määratud alad
ainult üks kord.
✻ Seeria
SR1✴M701✴✴✴ :
Puhastab korduvalt,
kuni aku on tühi.

Puhastab intensiivselt
ühte kohta. Seda võib
kasutada näiteks
leiva- või küpsisepuru
koristamiseks.

Saate POWERboti
kaugjuhtimispuldi abil
saata soovitud kohta
puhastama.
✻ See funktsioon ei
kohaldu seeriale
SR1✴M701✴✴✴.

Puhastab korduvalt, kuni
aku on tühi.
✻ See funktsioon ei
kohaldu seeriale
SR1✴M701✴✴✴.

Märkus
f Kui seadistatud on automaatpuhastus või korduspuhastus, puhastab POWERbot esmalt dokkimisjaama
lähedal asuva ala.

Eripuhastusfunktsioonide kasutamine
Kuvatav ikoon
Puhastusfunktsioon

SR1✴M702✴✴✴
SR1✴M703✴✴✴
SR2✴M70✴✴✴✴

Kasutamine

Intelligentne
võimsuse
reguleerimine

✻ Kui POWERbot tuvastab
tavarežiimis vaiba, töötab
see automaatselt suurema
imivõimsusega.

Äärte puhastus

✻ Kui POWERbot tuvastab automaatvõi punktpuhastusrežiimis ääre,
aktiveerub automaatluugi tööriist
ja läheneb puhastatavale ääre- või
nurgaalale.
fSirge äär (üks puhastuskord)
fNurk (kaks puhastuskorda)

SR1✴M701✴✴✴
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Virtual guardi paigaldamine
Virtual guardi infrapunakiir takistab POWERbotil teatud aladele pääsemist.
✻ (Kaasas ainult seeriaga SR2✴M707✴✴✴. Seeriate SR2✴M704✴✴✴ / SR2✴M705✴✴✴ / SR2✴M706✴✴✴
puhul tuleb see eraldi osta.)

Virtuaalse seina pikkus on vähemalt 2,5 m ning võib erineda olenevalt
POWERboti ümbrusest ja liikumisolekust.

Virtual guard

,5 m

2
alt
m
e
h

Vä

1

Vajutage selle
sisselülitamiseks
toitenuppu.

2

Toitetuli (punane) vilgub.

Paigaldage Virtual
guard kohta, kus soovite
takistada POWERboti
edasipääsu.
Veenduge, et kaugusandur oleks
suunatud sinna poole, kuhu soovite luua
nähtamatu tõkke (see takistab POWERboti
edasipääsu).
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Virtual guardi paigaldamine
Virtual guardi osade nimetused
Toitenupp
POWERboti tuvastusandur
Toitetuli
Toide on sisse lülitatud: punane tuli
vilgub
Toide on välja lülitatud: tuli ei põle

Kauguse tuvastamise andur
(infrapunaandur)

Patareikate

Patareide sisestamine
Virtual guardi patareid tuleb osta eraldi.

1

Avage Virtual guardi
patareikate, vajutades
lukustussakki, ja tõstke
see üles.

2

Sisestage leelispatareid
(D-tüüpi), nagu joonisel
näidatud (kontrollige +
ja – polaarsust).

3

Patareikatte
sulgemiseks sisestage
katte üks ots pessa ja
vajutage teine ots alla.

✻ Tehnilised andmed: D-tüüpi (LR20) patareid
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine
[A-tüüp]

[B-tüüp]
1

1

3

3

1, 2
5

1, 2
5

4
2

4
2

Vt lk 22

Vt lk 22

[C-tüüp]

[D-tüüp]
1

1

3

3

1, 2
5

1, 2
5

6
2
4
4

6
2
4
4

Vt lk 23

Vt lk 23
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine
[A-tüüp] /

[B-tüüp] /

[C-tüüp] /

[D-tüüp]

1 Toide / laadimine / käivitamine/peatamine
Toide

POWERboti toite sisse-/väljalülitamine.
Valige POWERboti automaatseks
laadimiseks dokkimisjaamas.

Laadimine
Käivitamine/
peatamine

Valige see puhastusprotsessi käivitamiseks
või peatamiseks.

2 Puhastusrežiimid
Valige määratud alade ainult üks kord
puhastamiseks ja seejärel automaatselt
dokkimisjaama naasmiseks.

Automaatpuhastus
Punktpuhastus

Valige see lokaliseeritud ala intensiivseks
puhastamiseks.

Korduspuhastus

Valige korduvalt puhastamiseks, kuni aku
muutub väga tühjaks ja näidik hakkab
vilkuma.

3 Imemisvõimsus
Maksimaalne
režiim

Valige see suurima imemisvõimsusega
puhastamiseks.

Tavarežiim

Valige see keskmise imemisvõimsusega
puhastamiseks.
Valige madalama töömüraga
puhastamiseks.

Vaikne režiim

4 Lisafunktsioonid
Selle nupu vajutamisel valitakse heliefektid
→ vaigistus (toodud järjestuses).

Heli

Valige Wi-Fi-funktsiooni sisse- või
väljalülitamiseks

Kaugjuhtimispult

✻ Eelnevalt valitud seadistus ei muutu ka hädaseiskamislüliti välja- ja uuesti sisselülitamisel.
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5 Käsitsipuhastusrežiim ja suuna juhtimine
Edasiliikumine

Valige edasiliikumiseks.

Vasakule
pööramine

Valige vasakule pööramiseks.

Paremale
pööramine

Valige paremale pööramiseks.

✻ Tagasiliikumine pole võimalik.

6 Punktpuhastamine
Saadaval ainult C- ja D-tüüpi kaugjuhtimispultidega.

Saate kaugjuhtimispuldi abil osutada POWERboti töötamise ajal kindlale punktile
selle puhastamiseks.
Suunake punane tuli põrandale 0,5 m ulatuses POWERboti asukohast.
Tule nihutamiseks soovitud punkti vajutage pikalt punktpuhastuse nuppu. POWERbot järgib
puhastamise ajal tuld.

P

Kaugjuhtimispuldi töökaugus
Kaugjuhtimispuldi
kõrgus
Töökaugus

0,5 m

1m

Umbes 1,5 m Umbes 2 m

1,5 m
Umbes 3 m

Kaugjuhtimispuldi
kõrgus

Töökaugus

Patareide sisestamine
Avage patareikate, vajutades
lukustussaki alla ja tõstes katte üles ning
sisestage patareid joonisel näidatud
viisil. Seejärel sulgege kate, nii et see
klõpsab paika.
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Osade nimetused













































Peal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kuvapaneel
Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja
Takistusandur
Tolmukamber
Kaamera
Tolmukambri nupp
Põrkeraua andur
Automaatluugi tööriist

Põhjal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laadimisviigud
Hari
Harja kate
Astmeandur
Rullik
Akukate
Harja katte nupp
Juhtratas
Hädaseiskamislüliti
Automaatluugi tööriist

Kuvapaneel
<Seeria SR1✴M701✴✴✴>
1.
2.
3.
4.

Igapäevane graafik
Tava-/turborežiim
Akunäidik
Punktpuhastuse nupp, igapäevane
graafik (3 s)
5. Käivitamise/peatamise nupp, max
režiim (3 s)
6. Laadimisnupp
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<Seeriad SR1✴M702✴✴✴ /
SR1✴M703✴✴✴>
1. Vaigistus
2. Teabenäidik
3. * Nutika juhtimise sees-/väljasoleku
näidik
4. * Wi-Fi
5. Akunäidik
6. Ühekordne ajastamine / igapäevane
graafik
7. Numbrikuva
8. Punktpuhastusrežiim
9. Käsitsipuhastusrežiim
10. Korduspuhastusrežiim
11. Tavarežiim
12. Maksimaalne režiim
13. Punktpuhastuse nupp
14. Käivitamise/peatamise nupp
15. Laadimisnupp

<Seeria SR2✴M70✴✴✴✴>
1. Vaigistus
2. Teabenäidik
3. * Nutika juhtimise sees-/väljasoleku
näidik
4. * Wi-Fi
5. Akunäidik
6. Ühekordne ajastamine / igapäevane
graafik
7. Numbrikuva
8. Punktpuhastusrežiim
9. Käsitsipuhastusrežiim
10. Korduspuhastusrežiim
11. Vaikne režiim
12. Tavarežiim
13. Maksimaalne režiim
14. Punktpuhastuse nupp
15. Käivitamise/peatamise nupp
16. Laadimisnupp

✻ SR1✴M70✴✴W✴ / SR2✴M70✴✴W✴: Wi-Fi-toega mudel
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Aja/graafiku määramine
[A-tüüp, B-tüüp] Ajastada saab ainult automaatpuhastusrežiimi.

Kellaaja seadistamine
Enne ühekordse ajastamise / igapäevase graafiku kasutamist peate määrama praeguse kellaaja.

Seadistamise
alustamine

Valige tunnid

Valige minutid

Seadistamine on lõpule viidud

Valige EL/PL
Eelmisele või järgmisele
seadele liikumine

Graafiku määramine
Graafikut saab seadistada/tühistada ainult siis, kui POWERbot on dokkimisjaamas.

Seadistamise Ühekordse ajastamise
alustamine või igapäevase graafiku
valimine

Seadistamine on
lõpule viidud

Valige tunnid

Valige EL/PL

Valige minutid
Eelmisele või järgmisele
seadele liikumine

Tühistamine seadistamise ajal

fSeadistamine tühistatakse automaatselt, kui
7 sekundi jooksul pole midagi sisestatud.

Ühekordse ajastamise / igapäevase graafiku tühistamine
Kui seadistatud on nii
ühekordne ajastus kui
ka igapäevane graafik

või
Vajutage 3 sekundit

Kui määratud on kas
ühekordne ajastus või
igapäevane graafik

Valige graafik

või
Tühistamine on lõpule viidud

Vajutage 3 sekundit
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[C-tüüp, D-tüüp] Ajastada saab ainult automaatpuhastusrežiimi.

Kellaaja seadistamine
Enne ühekordse ajastamise / igapäevase graafiku kasutamist peate määrama praeguse kellaaja.

Seadistamise
alustamine

Valige tunnid

Valige minutid

Seadistamine on lõpule viidud

Valige EL/PL
Eelmisele või järgmisele
seadele liikumine

Graafiku määramine
Graafikut saab seadistada/tühistada ainult siis, kui POWERbot on dokkimisjaamas.

Seadistamise Ühekordse ajastamise
alustamine või igapäevase graafiku
valimine

Seadistamine on
lõpule viidud

Valige tunnid

Valige EL/PL

Valige minutid
Eelmisele või järgmisele
seadele liikumine

Tühistamine seadistamise ajal

fSeadistamine tühistatakse automaatselt, kui
7 sekundi jooksul pole midagi sisestatud.

Ühekordse ajastamise / igapäevase graafiku tühistamine
Kui seadistatud on nii
ühekordne ajastus kui
ka igapäevane graafik
Kui määratud on kas
ühekordne ajastus või
igapäevane graafik

või
Vajutage 3 sekundit

Valige graafik

või
Tühistamine on lõpule viidud

Vajutage 3 sekundit
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Aja/graafiku määramine
[Seeria SR1✴M701✴✴✴] Kaugjuhtimispuldita mudelite puhul saab graafiku seadistada
järgmiselt.

Graafiku määramine

Vajutage 3 sekundit

Kui graafiku-LED süttib, on
igapäevane graafik seadistatud.

✻ Kellaaeg, mil nuppu vajutate, määratakse graafiku kellaajaks. Puhastamine toimub automaatselt iga
päev graafiku järgi.

Igapäevase graafiku tühistamine
Kui igapäevane graafik on
seadistatud
Vajutage 3 sekundit
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Puhastamine ja hooldus
Enne POWERboti puhastamist peate hädaseiskamislüliti välja lülitama.

Tolmukambri tühjendamine

1

Vajutage nuppu
tolmukambri
eemaldamiseks.

2

Eemaldage tolmukambri
kaas.

3

Eemaldage tolm
tolmukambrist ja
tsüklonseadmest.
Klõps

4

Eemaldage tsüklonseade
tolmukambri kaanest
ning seejärel peske
tolmukamber ja filter
puhtaks.

5

Pange tolmukamber
tagasi kokku.

6

Sisestage tolmukamber
põhikorpusse, kuni
kuulete klõpsu.

Andurite ja kaamera puhastamine
Pühkige kergelt pehme lapiga. Ärge kasutage vett ega puhastuslahuseid.
Kaamera

Eesmine
anduriaken

Astmeandurid

Tagumine
anduriaken
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Puhastamine ja hooldus
Harja ja automaatluugi tööriista puhastamine
Harja kujundus võib olenevalt mudelist erineda.

1

Eemaldage harja kate.

2

Eemaldage hari.

3

Puhastage hari.

4

Puhastage
automaatluugi tööriist.

5

Pange hari tagasi.

6

Pange harja kate tagasi.

Juhtratta puhastamine

1

Pange põrandale pehme lapp ja asetage
POWERbot tagurpidi lapile.

2

Eemaldage võõrkehad nüri varda või
pintsettide abil.
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Rakendus Samsung Smart
Home
Rakendus Samsung Smart Home App kohaldub ainult Wi-Fi-funktsiooniga varustatud mudelitele.

Võrgu ettevalmistamine
Juhtmeta ruuteri seadistamine
fSee toode toetab ainult DHCP-d (Dynamic Host Configuration Protocol). Kontrollige, kas juhtmeta ruuteri
DHCP-serveri funktsioon on aktiveeritud.
fJuhtmeta ruuteri toetatud autoriseerimis-/krüptimistüübid on WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP ja WPA2-PSK/
AES 801.11n.
– Soovitatav on kasutada tüüpi WPA2-PSK/AES.
fJuhtmeta võrgu ühenduse kvaliteeti võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
fKui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud teie arvuti või modemi MAC-aadressi (kordumatu
tunnusnumber) püsivalt, ei pruugi teie POWERbot olla internetiga ühendamiseks saadaval. Küsige oma
internetiteenuse pakkujalt teavet muude seadmete peale arvuti internetiga ühendamise kohta.
fKui teie internetiteenuse pakkuja nõuab internetiga ühenduse loomiseks ID-d või parooli, ei pruugi
teie POWERbot olla võimeline internetiga ühendust looma. Sellisel juhul peate sisestama internetiga
ühenduse loomisel oma ID või parooli.
fInternetiga ühenduse loomine võib olla võimatu tulemüüriprobleemide tõttu. Pöörduge probleemi
lahendamiseks oma internetiteenuse pakkuja poole.
fMõni juhtmeta ruuter võib edastada tavatu domeeninimeserveri (DNS) aadressi isegi juhul, kui internet
pole ühendatud. Sellisel juhul esitage päring vastava ruuteri pakkujale ja oma internetiteenuse
pakkujale.
fKui teil ei õnnestu internetiga ühendust luua ka pärast seda, kui olete proovinud oma internetiteenuse
pakkuja soovitatud toiminguid, pöörduge abi saamiseks Samsung Electronicsi esinduse või
hoolduskeskuse poole.

Märkus
f Vaadake juurdepääsuprobleemideta asjakohase juhtmeta ruuteri kasutusjuhendit.
f Samsung POWERbotid toetavad ainult 2,4 GHz Wi-Fi-t.
f Samsung POWERbotid toetavad meetodite IEEE 802.11b/g/n ja Wi-Fi Direct sideprotokolli.
(Samsung Electronics soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n.)
f Wi-Fi-autoriseeringuta juhtmeta ruuterit ei pruugi olla võimalik POWERbotiga ühendada.
f Kui toide on sisse lülitatud ja POWERbot on dokkimisjaamas, ühendatakse POWERbot
serveriga ja kontrollitakse tarkvaravärskenduste olemasolu. Uusima tarkvara olemasolul
laaditakse see automaatselt alla ja värskendatakse.
f Kui POWERboti laadimise ajal kuvatakse kuvapaneelil sõna „UP“, on värskendamine pooleli.
Oodake, kuni seade on taaskäivitunud.
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Rakendus Samsung Smart Home
f Kui toode pole registreeritud, toimige järgmiselt.
–
–
–
–

Vaadake hüpikteadet ja proovige uuesti registreerida.
Kontrollige, kas juhtmeta ruuteri suvand UPnP on saadaval, ja proovige uuesti registreerida.
Kontrollige, kas juhtmeta ruuteri töörežiim on ruuterirežiim, ja proovige uuesti registreerida.
Kui teil on rohkem kui kaks POWERboti, lülitage ühe registreerimiseks teised välja. Ühendus peab
olema üks-ühele.
– Kui teie ruuteri lähedal on sama SSID-ga juhtmeta ruuter, ei ole normaalne registreerimine tagatud.
– Määrake juhtmeta ruuterile kordumatu SSID ja parool ning seejärel registreerige toode.

f Samsungi teenus Smart Home Service ei taga tulemüürikeskkonnas normaalset tööd.
f Kui POWERbot ja nutitelefon pole ühendatud sama juhtmeta ruuteriga, võib olenevalt
võrgukeskkonnast esineda reageerimisviivitust.
f Nutikas juhtimine ja Wi-Fi-näidik
–

Sees: Nutikas juhtimine on lukustatud. (Saadaval on ainult
kaugjuhtimispult.)

–

Väljas: Nutikas juhtimine on lubatud.

–

Väljas: POWERbot loob juhtmeta ruuteriga ühendust.

–

Sees: POWERbot on juhtmeta ruuteriga ühendatud.

f Kui Nutikas juhtimine on lukustatud, ei saa te rakendust Samsung Smart Home kasutada.

Rakenduse Samsung Smart Home kasutamine
Samsungi konto loomine
Kui soovite kasutada rakendust Samsung Smart Home, registreerige
Samsungi konto rakenduses oma Samsungi konto.

Märkus
f Kui te ei määra rakendusse Samsung Smart Home automaatset
sisselogimist ega käivita rakendust, ilmub alguses üks kord
Samsungi konto kuva.
f Kui olete Samsungi nutitelefoni kasutaja, registreerige Samsungi
konto nutitelefoni seadetes, seejärel seadistub automaatne
sisselogimine ilma muu sisselogimistoiminguta ja saate rakendust
Samsung Smart Home kohe kasutada.
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Rakenduse Samsung Smart Home allalaadimine
1. Laadige rakendus Samsung Smart Home alla Google Play Store’ist (Android-seadmed) või Apple App
Store’ist (iOS-seadmed). Rakenduse leidmiseks sisestage klaviatuuri abil fraas „Samsung Smart Home“.
2. Installige rakendus oma nutiseadmesse.

Märkus
f Rakendus Samsung Smart Home nõuab operatsioonisüsteemi Android 4.0 (ICS) või uuemat
ja on optimeeritud operatsioonisüsteemi Android 4.4 või uuemat kasutavatele Samsungi
nutitelefonidele (Galaxy S- ja Note-seeriad). Rakenduse kõik funktsioonid ei pruugi muude
tootjate nutitelefonides töötada.
f iOS-mudelite puhul nõuab rakendus operatsioonisüsteemi iOS 7 või uuemat.
f Rakendust Samsung Smart Home võidakse kasutatavuse ja jõudluse parandamiseks ilma ette
teatamata muuta.

Toote registreerimine (lihtne seadistus)
Registreerige toode teenuses Samsung Smart Home Service enne rakenduse Samsung Smart Home
kasutamist.

Android
1. Toote registreerimise alustamiseks vajutage rakenduse Samsung Smart Home seadmeloendi kuval
ikooni Lisa uus.
2. Valige robottolmuimeja ikoon.
3. Sisestage ühendatava juhtmeta ruuteri teave.
4. Seadistage POWERbot ekraanil kuvatavaid suuniseid järgides.
– Pääsupunktirežiimi kohe sisselülitamiseks vajutage nuppu [Clock] kauem kui 5 sekundit.
5. Seejärel jätkub registreerimine automaatselt.
6. Kui registreerimine on lõpule jõudnud, kuvatakse teade.
7. Kui toode on registreeritud, avaneb rakenduse Samsung Smart Home põhikuva.
✻ Kui toote registreerimine nurjub, vt lk 27.

iOS
1. Käivitage rakendus Samsung Smart Home.
2. Toote registreerimise alustamiseks liikuge vasakpoolsele kuvale ja seejärel vajutage seadmeloendi
kuval ikooni Lisa uus.
3. Sisestage Samsungi konto ja vajutage nuppu [Sign in].
– iPhone'i puhul teie ID-d ja parooli ei salvestata, nii et peate rakenduse Samsung Smart Home
kasutamiseks alati sisse logima.
4. Valige ikoon [Robot Vacuum].
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi kellanuppu kauem kui 5 sekundit.
– Kuvapaneelile ilmub pääsupunkt.
6. Käivitage iPhone'is rakendus Seaded ja seejärel looge ühendus loendis oleva üksusega [Robot
Vacuum] Samsung.
7. Sisestage ühendatava juhtmeta ruuteri ID ja parool ning seejärel vajutage nuppu [Next].
8. Ühenduse loomine nutitelefoni ja robottolmuimeja vahel on pooleli.
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Rakendus Samsung Smart Home
9. Käivitage iPhone'is rakendus Seaded ja seejärel looge ühendus ühendatava juhtmeta ruuteriga, mille
leiate Wi-Fi-loendist.
10. Ühenduse loomine juhtmeta ruuteri ja robottolmuimeja vahel on pooleli.
11. Kui toote registreerimine on lõpule viidud, kuvatakse teade.
12. Kui toode on registreeritud, lisatakse seadmeloendisse robottolmuimeja ikoon.

Põhikuva
fValige põhikuval robottolmuimeja ikoon, seejärel saate liikuda POWERboti juhtimise kuvale.
fSaate juhtida oma Samsung Electronicsi kodumasinaid ikoonidega Lähen välja, Tulen koju, Head ööd ja
Tere hommikust.
fPOWERboti puhul ei toetata kodujälgimise funktsiooni.

Kasutaja menüükuva
fSaate juhtida Samsung Electronicsi nutikodumasinaid funktsioonidega Vestluse juhtimine ja Põhiklahv.
Chat control

fSaate mugavalt nutikodumasinaid juhtida või nende olekut
kontrollida.

Master key

fSaate juhtida korraga mitut kodumasinat, kasutades põhiklahve
(Lähen välja, Tulen koju, Head ööd, Tere hommikust).

Customer service

fSaate vaadata toote kasutusjuhendit.
fKui toode pole töökorras, saate nõu pidada
klienditeeninduskeskusega ja taotleda müügijärgset teenindust.

POWERboti juhtimine
Rakenduse Samsung Smart Robot avamisel avaneb juhtimiskuva.
1. Toite sisse-/väljalülitamine
2. Käsitsipuhastusrežiim ja suuna juhtimine (edasisuunas liikumine,
vasakule pööramine, paremale pööramine)
3. Automaatpuhastusrežiimi käivitamine/peatamine
4. Punktpuhastusrežiim
5. Praeguse oleku näidik
6. Aku olek
7. Imemisvõimsus
8. Korduspuhastus sees/väljas
9. Ajastamine (saate määrata igale kuupäevale soovitud kellaaja)
– POWERbot töötab, sünkroonides määratud kellaaja võrgus.
10. Puhastusajaloo kontrollimine

Märkus
f Ajastatud puhastamistoiming teostatakse ainult juhul, kui
POWERbot on dokkimisjaamas.
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Märkused ja hoiatused
f POWERbot ei saa suuremaid
mustusekogumeid imeda, mistõttu võib osa
mustusest pärast puhastamist põrandale
jääda.

Laadimine
Märkus
f Kui aku kuumeneb laadimise ajal üle, võib
laadimine võtta kauem aega.
f Kui automaatne laadimine ei tööta, tehke
järgmist.
– Lülitage hädaseiskamislüliti (POWERboti
põhjal) välja ja uuesti sisse.
– Lahutage dokkimisjaama toitepistik
vooluvõrgust ja ühendage uuesti.
– Lahutage dokkimisjaam vooluvõrgust,
seejärel kontrollige, ega laadimisviikudel
pole võõrkehi, ning puhastage POWERbot
ja dokkimisjaama laadimisviigud kuiva lapi
abil.
– Kontrollige, ega dokkimisjaama lähedal pole
takistusi, nt peegeldavad esemed, toolid jne.

f Kui POWERbot on jäetud dokkimisjaamaga
ühendamata, tühjeneb aku iseenesest.
– Püüdke tagada POWERboti laadimine
dokkimisjaamas. (Kui aga plaanite kodust
pikemaks ajaks lahkuda (nt minnes
ärireisile või puhkusele jms), lülitage
hädaseiskamislüliti välja ja eraldage
dokkimisjaam vooluvõrgust.)

– Puhastage neid kohti regulaarselt mõne muu
puhastusvahendiga.

f Kui POWERbot on välja lülitatud, ei saa te
seda kaugjuhtimispuldi toitenupust sisse
lülitada. Vajutage pikalt POWERboti nuppu
[Käivita/peata].
f Laadimise ajal ei saa punktpuhastusrežiimi
valida ega lasta POWERbotil seda
käivitada.
f Kui vajutate laadimise ajal käsitsi-/
punktpuhastuse nuppu, eemaldub
POWERbot dokkimisjaamast ja lülitub
ooterežiimi.

Puhastamine ja hooldus
Märkus
f Kui pesite tolmukambrit ja filtrit veega,
tehke järgmist.
– Tolmukamber: pühkige vesi täielikult välja.
– Filter: kuivatage see enne kasutamist
täielikult varjulises kohas.

Kasutamine

f Automaatluugi tööriista puhastamisel ärge
tõmmake seda liiga tugevasti välja.

Märkus

Ettevaatust!

f POWERbot võib puhastamise ajal jääda
lävepakkude jms taha kinni.
– Töö taaskäivitamiseks lülitage
hädaseiskamislüliti välja, viige POWERbot
kohta, kus see saab hõlpsasti liikuda, seejärel
lülitage toide uuesti sisse.

f POWERbot ei saa korralikult puhastada
alasid, kuhu ei pääse ligi (nt nurgad, seina
ja diivani vahe jne).
– Puhastage neid kohti regulaarselt mõne muu
puhastusvahendiga.

f Olge filtri paigaldamisel või eemaldamisel
ettevaatlik, kuna teie sõrmed võivad
tolmukambri sissevõtuavasse kinni jääda.
f Võõrkehadest tingitud ummistumiste
vältimiseks ärge laske POWERbotil sisse
tõmmata hambatikke, vatipatju vms.
f Kui võõrkehasid on keeruline harja küljest
eemaldada, pöörduge Samsungi volitatud
hoolduskeskusse.
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Märkused ja hoiatused
f Kuna hari eemaldab puhastamise ajal
põrandalt mustust, võivad võõrkehad, nt
niidid, pikad juuksekarvad jms, selle külge
kinni jääda. Parima puhastustulemuse
saamiseks kontrollige ja puhastage seda
regulaarselt.

Teave aku kohta
Märkus
f Ostke akusid Samsungi volitatud keskustest
ning enne ostu kontrollige akul olevat
märgist (
) ja mudeli nime.

Teave IrDA-anduri kohta
Ettevaatust!
f Infrapunasignaalide edastamine ei pruugi
olla halogeenlampide valgusväljas või
siseruumides ühtlane.
f POWERbot kasutab kolme tüüpi
infrapunaseadmeid. Igal seadmel on
erinev prioriteeditase. Seade ei pruugi
töötada, kui selle signaali alistab kõrgema
prioriteediga seade.
– Infrapunasignaali prioriteet: Nutikas
juhtimine > dokkimisjaam

f Erinevad infrapunasignaalid võivad
üksteist segada ja põhjustada seadmete
talitlushäireid, kui neid kasutatakse koos
väikeses ruumis või üksteisele lähedal.

f See aku on mõeldud ainult Samsung
Electronicsi POWERboti jaoks. Ärge
kasutage seda üheski muus tootes.
f Ärge võtke akut lahti ega muutke seda.
f Ärge visake akut tulle ega soojendage
seda.
f Ärge pange laadimiskontaktide (+, –) vastu
mingeid metallesemeid.

f Kui samaaegselt kasutatakse rohkem kui
üht POWERboti, võib infrapunasignaalide
sekkumine põhjustada häireid seadmete
töös.

f Hoidke akut siseruumides (temperatuuril
0 °C kuni 40 °C).
f Aku talitlushäire korral ärge võtke seda ise
koost lahti. Pöörduge lähimasse Samsungi
hoolduskeskusse.
f Mida rohkem on akut kasutatud, seda
lühemaks muutub selle laadimisaeg ja
kasutusaeg. Kui aku eluiga on ületatud
ja see ei lae enam dokkimisjaamades
korralikult, laske see Samsungi
hoolduskeskuses vahetada.
f Aku garantiiaeg on 6 kuud alates
ostukuupäevast.
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Teabekoodid
<Seeria SR1✴M701✴✴✴>

1

Kolm allolevat
näidikut vilguvad ja
kõlab tõrkealarm.

2

Lülitage
hädaseiskamislüliti
välja, vaadake
alltoodud suuniseid
ja toimige
asjakohaselt.

Teabekoodid

3

Hädaseiskamislüliti
sisselülitamisel
teabekood kaob.

Kontroll-loend
POWERbot on liikumise ajal kuhugi kinni või lõksu
jäänud.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja liigutage POWERbot teise
kohta.

Vaadake kontroll-loendi
teavet.

Harja külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage võõrkeha harja
küljest.

Vasaku juhtratta külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage võõrkeha juhtratta
küljest.

Parema juhtratta külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage võõrkeha juhtratta
küljest.

Automaatluugi tööriista külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage toode välja, vajutades hädaseiskamislülitit, ja eemaldage
võõrkeha automaatluugi tööriista küljest.

Põrkeraua andurit tuleb kontrollida.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja uuesti sisse.
fKui teabekood ei kao, kontrollige, ega põrkeraua ja põhikorpuse
vahel pole väikesi võõrkehi. Kui on, siis tõmmake kergelt
põrkerauda ja eemaldage võõrkeha.

Takistusandurile on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ning puhastage eesmist ja
tagumist andurit pehme lapiga.

Astmeandurile on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja puhastage astmeandurit
pehme lapiga.
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Teabekoodid
<Seeriad SR1✴M702✴✴✴, SR1✴M703✴✴✴, SR2✴M70✴✴✴✴>

1

Kuvatakse allolev
teabekood ja kõlab
tõrkealarm.

2

Lülitage
hädaseiskamislüliti
välja, vaadake
alltoodud suuniseid
ja toimige
asjakohaselt.

Teabekoodid

3

Hädaseiskamislüliti
sisselülitamisel
teabekood kaob.

Kontroll-loend
POWERbot on liikumise ajal kuhugi kinni või lõksu
jäänud.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja liigutage POWERbot teise
kohta.

Harja külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage võõrkeha harja
küljest.

Vasaku juhtratta külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage võõrkeha juhtratta
küljest.

Parema juhtratta külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage võõrkeha juhtratta
küljest.

Automaatluugi tööriista külge on jäänud võõrkeha.
fLülitage toode välja, vajutades hädaseiskamislülitit, ja eemaldage
võõrkeha automaatluugi tööriista küljest.

Põrkeraua andurit tuleb kontrollida.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja uuesti sisse.
fKui teabekood ei kao, kontrollige, ega põrkeraua ja põhikorpuse
vahel pole väikesi võõrkehi. Kui on, siis tõmmake kergelt
põrkerauda ja eemaldage võõrkeha.

Takistusandurile on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ning puhastage eesmist ja
tagumist andurit pehme lapiga.

Astmeandurile on jäänud võõrkeha.
fLülitage hädaseiskamislüliti välja ja puhastage astmeandurit
pehme lapiga.

EESTI-34

Z}y^WWWl{kq]_TWW^]ZnTWZziUGGGZ[

YWX^TWZTWZGGG㝘䟸GZaZ`a\[

Tõrkeotsing
Probleem

POWERbot ei tööta üldse.

POWERbot seiskus
puhastustoimingu ajal.

Imemisvõimsus on väike.

POWERbot ei leia
dokkimisjaama.

POWERbot puhastab järsku
diagonaalselt.

Punktpuhastus ei tööta.

Kontroll-loend
fKontrollige, kas hädaseiskamislüliti on sisse lülitatud.
fKontrollige, kas kuvapaneelil kuvatakse kõik ikoonid.
fKontrollige, ega POWERboti aku pole tühi.
– Kui kuvatakse teade „Lo“, viige POWERbot laadimiseks
dokkimisjaama.
– Kui akunäidik vilgub, pange POWERbot laadimiseks käsitsi
dokkimisjaama. (Ainult seeria SR1✴M701✴✴✴)
fKui kaugjuhtimispult ei tööta, asendage patareid (AAA-tüüpi).
fKui kuvapaneelil kuvatakse teade „Lo“, viige POWERbot laadimiseks
dokkimisjaama.
fKui akunäidik vilgub, pange POWERbot laadimiseks käsitsi
dokkimisjaama. (Ainult seeria SR1✴M701✴✴✴)
fKui POWERbot on jäänud takistuste (nt juhe, lävepakk jms) taha kinni,
tõstke see üles ja viige takistusest eemale.
– Kui juhtratta külge on jäänud kangas või niit, lülitage
hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage kangas või niit enne seadme
uuesti kasutamist.
fKui filtrikontrolli näidik põleb, lülitage hädaseiskamislüliti välja ja
puhastage tolmukamber.
fKui tolmukambris on liiga palju tolmu, võib imemisvõimsus väheneda.
Lülitage hädaseiskamislüliti välja ja tühjendage tolmukamber.
fKui sissevõtuava (POWERboti põhjal) on võõrkeha tõttu ummistunud,
lülitage hädaseiskamislüliti välja ja eemaldage võõrkeha
sissevõtuavast.
fKui müra ootamatult suureneb, lülitage hädaseiskamislüliti välja ja
tühjendage tolmukamber.
fKontrollige, et poleks voolukatkestust või toitejuhe seinakontaktist
eemaldatud.
fEemaldage dokkimisjaama ümbert takistused, mis võivad segada
POWERbotil dokkimisjaama naasmist.
fKui laadimisviikudel on võõrkehi, võib laadimine olla häiritud.
Eemaldage viikudelt võõrkehad.
fKontrollige, kas dokkimisjaam on paigaldatud piki puitpõranda süüd
või põrandaplaate.
fPOWERbot võib puhastada diagonaalsuunas, kui liigub teisele alale,
kasutades lühimat marsruuti. Samuti võib see liikuda diagonaalselt
ka siis, kui on puutunud vastu takistust nurga all, kui on laadinud
dokkimisjaamas nurga all või kui puit-/plaatpõranda süü on sellise
nurga all.
fKui suunate punase tule otse POWERbotile, ei pruugi see soovitud
suunas liikuda.
– Suunake punane tuli põrandale 0,5 m ulatuses POWERboti
asukohast.
✻ Ärge kasutage punktpuhastust otsese päikesevalguse või ereda
valguse käes ega tumedatel põrandatel.
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Tõrkeotsing
Probleem

Kontroll-loend

Installisin rakenduse Smart Home, kuid
ei saa POWERboti ühendada.

fSaate toodet kasutada pärast seda, kui olete ühendanud
juhtmeta ruuteri ja POWERboti lihtsa seadistuse abil, järgides
suuniseid.

Ma ei saa Samsungi kontole sisse
logida.
Kuvatakse teade, mis ütleb, et lihtsa
seadistuse ajal ilmnes tõrge.

Tooted ei tööta, kuigi nutitelefon on
POWERbotiga õigesti ühendatud.

Rakenduse Samsung Smart Home
funktsioonid ei toimi.

fKontrollige oma ID-d ja parooli Samsungi konto kuval.
fSeadistamine võib ajutiselt nurjuda olenevalt juhtmeta ruuteri
või muude takistuste kaugusest. Proovige mõne aja pärast
uuesti.
fLülitage rakendus Samsung Smart Home välja ja käivitage
uuesti või lahutage nutitelefon juhtmeta ruuterist ning
ühendage uuesti. Võite ka POWERboti toite välja ja uuesti
sisse lülitada, oodata mõne minuti ning seejärel käivitada
uuesti rakenduse Smart Home.
fKontrollige, kas POWERboti nutika juhtimise
blokeerimisfunktsioon on seadistatud. (Kui Nutikas juhtimine
on lukustatud, ei põle Wi-Fi-näidik.)

Rakendus Samsung Smart Robot
fKontrollige, kas POWERbot on juhtmeta ruuteriga ühendatud.
Vacuum ei käivitu.
POWERbot ei ole Wi-Fi-ga ühendatud. fKontrollige juhtmeta ruuteri seadistuse olekut.
fKontrollige, ega põrand pole ebaühtlane. Sellisel juhul töötab
POWERbot nii, et korpus on veidi ülespoole kergitatud.
Intelligentne võimsuse reguleerimise
fKontrollige, ega POWERboti põhjal oleval astmeanduril pole
funktsioon töötab tavalisel põrandal.
võõrkehi.
fKontrollige, ega põrand pole tume.
fKui POWERbot puhastab lühikeste kiududega ja eredavärvilist
Intelligentne võimsuse reguleerimise
vaipa, võib see tuvastada vaiba põrandana ja sellisel juhul
funktsioon ei tööta.
ei pruugi intelligentne võimsuse reguleerimise funktsioon
toimida.
fKui POWERbot ei suuda seina tuvastada, ei pruugi ääre
puhastamise funktsioon toimida.
– Kui seina ees on peegeldavast materjalist takistus
Ääre puhastamise funktsioon ei tööta.
– Kui sein on valmistatud peegeldavast materjalist
– Kui sein on tumedat värvi
fKontrollige, ega väikesed takistused ei moodusta kitsast
ruumi.
Ääre puhastamise funktsioon töötab,
kuigi seina ega nurka pole.
fKui POWERbot tuvastab eespool asuva takistuse seinana, võib
ääre puhastamise funktsioon aktiveeruda.
Ääre puhastamise funktsioon töötab, fKui POWERboti tuvastatav nurk on suure kraadiga, võib
kuigi POWERbot pole seina ega nurga
ääre puhastamise funktsioon töötada seinale või nurgale
lähedal.
lähenemata.
✻ See tolmuimeja vastab järgmistele määrustele.
– RTTE-direktiiv: 1999/5/EC
– Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv: 2014/30/EU
– Madalpinge direktiiv: 2014/35/EU
Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidi http://www.samsung.com jaotisest Tugi
Otsige üksust Tootetugi ja sisestage mudeli nimi.
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Hoiatused aku kohta
Selle toote akut ei tohi ise eemaldada (ega üritada seda teha). Aku asendamiseks peate
pöörduma oma teenusepakkuja või sõltumatu kvalifitseeritud spetsialisti poole. Need suunised
on koostatud üksnes teie teenusepakkuja või sõltumatu kvalifitseeritud spetsialisti jaoks.
HOIATUS

OHUTUSE NIMEL ÄRGE PÜÜDKE AKUT ISE EEMALDADA EGA VISAKE SEDA TULLE. ÄRGE VÕTKE
AKUT KOOST LAHTI, PURUSTAGE EGA AUGUSTAGE SEDA.

Aku eemaldamine
POWERboti lahtivõtmiseks eemaldage see laadijast/dokkimisjaamast.
Ohutuse nimel peate POWERboti enne lahtivõtmist välja lülitama.

1

Keerake POWERbot
selili ja eemaldage 2
kruvi.

2

Eemaldage
tolmukambri kaas.

3

Eemaldage aku pesast
ja lahutage liitmikust.

Selle toote akude õige kasutuselt kõrvaldamine
(Kehtib eraldi akutagastussüsteemidega riikides)
Märge akul, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et selle toote akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada
olmeprügina. Kui on märgitud, tähistab keemiline sümbol Hg, Cd või Pb, et aku sisaldab elavhõbedat,
kaadmiumi või pliid üle EÜ direktiivis 2006/66 lubatud taseme.
Selle tootega kaasas olevat laetavat akut ei tohi kasutaja ise vahetada. Akuvahetuse kohta teabe
saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Ärge püüdke akut eemaldada ega visake seda tulle.
Ärge võtke akut koost lahti, purustage ega augustage seda. Kui kavatsete toote ära visata, kasutab
jäätmekogumisjaam toote ja selle aku puhul vajalikke ringlussevõtumeetmeid ja töötlust.
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Avatud lähtekoodi teatis
Selle toote tarkvara sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Võite hankida vastava täieliku lähtekoodi
kolmeks aastaks alates toote viimasest tarnekuupäevast, saates meili aadressile mailto:oss.request@
samsung.com.
Samuti on võimalik hankida vastav täielik lähtekood füüsilisel kandjal, nt CD-ROM-il, mille eest küsitakse
väikest tasu.
Järgmiselt URL-ilt http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0 leiate
kättesaadavaks tehtud lähtekoodi allalaadimislehe ja selle tootega seotud avatud lähtekoodi
litsentsiteabe. See pakkumine kehtib kõigile selle teabe saajaile.
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Tehnilised andmed
<Seeria SR1✴M70✴✴✴✴>
Üksus

Klassifikatsioon

Suurus (S × K × P)
Mass
Andur
POWERboti nupu tüüp
Toitepinge
Energiatarve
Aku andmed
Laadimistüüp

Mehaanilised
andmed
(POWERbot)
Toite tehnilised
andmed

Puhastusrežiim
Puhastamine
Laadimisaeg
Puhastusaeg Maksimaalne
režiim
(kõval
põrandal)
Tavarežiim

Üksikasjalik teave
SR1✴M702✴✴✴
SR1✴M701✴✴✴
SR1✴M703✴✴✴
340 mm × 97 mm × 348 mm
4 kg
Laekuju tuvastamine (Visionary mapping plus TM)
Puutenupp
Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
80 W
21,6 V / 38,8 Wh
Automaatne laadimine / käsitsi laadimine
Automaat-, punkt-,
Automaat-,
kordus-, käsitsipuhastus,
punktpuhastus,
ühekordne graafik,
igapäevane graafik
igapäevane graafik
Umbes 240 minutit
Umbes 30 minutit
Umbes 60 minutit

<Seeria SR2✴M70✴✴✴✴>
Klassifikatsioon

Üksus
Suurus (S × K × P)
Mass
Andur
POWERboti nupu tüüp
Toitepinge
Energiatarve
Aku andmed
Laadimistüüp

Mehaanilised
andmed
(POWERbot)
Toite tehnilised
andmed

Puhastusrežiim
Puhastamine

Laadimisaeg
Maksimaalne
Puhastusaeg
režiim
(kõval
Tavarežiim
põrandal)
Vaikne režiim

Üksikasjalik teave
340 mm × 97 mm × 348 mm
4,3 kg
Laekuju tuvastamine (Visionary mapping plus TM)
Puutenupp
Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
130 W
21,6 V / 77,8 Wh
Automaatne laadimine / käsitsi laadimine
Automaat-, punkt-, kordus-, käsitsipuhastus,
ühekordne graafik, igapäevane graafik
Umbes 160 minutit
Umbes 30 minutit
Umbes 60 minutit
Umbes 90 minutit

✻ Toote täiustamise eesmärgil võidakse toote kujundust ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
✻ Laadimis- ja puhastusajad võivad erineda olenevalt kasutustingimustest.
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