Käyttöopas

Käyttöturvallisuus
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- Käyttöoppaan ohjeista poikkeaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai laitteen vahingoittumiseen.
- Laitetta tulee käyttää vain mukana tulleen lataustelakan, virtajohdon, ja virtalähteen kanssa. Muuten tuote voi vaurioitua, aiheuttaa sähköiskuja, tai tulipaloja.
- Lopeta laitteen käyttö, mikäli laite tai sen tarvike on vahingoittunut. Ota yhteyttä huoltopalveluun tiedustellaksesi varaosien tai korjauksen saatavuudesta. Laitetta ei
tule huoltaa, purkaa, tai muokata muiden kuin valtuutettujen huoltohenkilöiden toimesta.
- Älä käytä laitetta korotetuilla pinnoilla (kuten toinen kerros, parvi, parveke) ilman tarpeeksi vahvaa suoja-aitaa välttääksesi laitteen putoamisen ja siitä aiheutuvat
vahingot.
- Laite on tarkoitettu vain lattiapintojen puhdistamiseen kotiympäristöissä. Älä käytä laitetta ulkotiloissa, huonekalujen päällä, teollisissa, tai kaupallisissa ympäristöissä.
- Kerää irrallaan olevat johdot pois tieltä ennen laitteen käyttöä välttääksesi niiden takertumisen laitteeseen ja tästä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
- Siirrä helposti särkyvät esineet kuten vaasit tai maljakot pois lattialta välttääksesi niiden vahingoittumisen.
- Älä jätä lattialle irrallisia esineitä kuten muovipusseja tai kuitteja jotka voivat tukkia laitteen.
- Älä aseta lataustelakkaa lähelle lämmönlähteitä kuten lämmityspattereita tai takkoja.
- Laitetta ei tule käyttää sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on käyttöön vaikuttavia fyysisiä, henkisiä, tai aistillisia rajoitteita.
- Laite ei ole lelu. Laitetta ei tule käyttää lasten toimesta.
- Valvo pieniä lapsia ja lemmikkejä laitteen ollessa toiminnassa.
- Pidä pääharjan puhdistustyökalu poissa pienten lasten ulottuvista.
- Älä aseta laitteen päälle mitään (esineitä, lemmikkejä, lapsia) laitteen ollessa liikkeellä tai paikoillaan.
- Älä käytä laitetta jos samassa tilassa nukkuu pieni lapsi.
- Älä päästä hiuksia, sormia, tai muita kehon osia lähelle laitteen imu-aukkoa laitteen ollessa toiminnassa.
- Älä käytä laitetta pitkäkarvaisilla matoilla.
- Älä käytä laitetta kovien tai terävien esineiden (kuten lasinsirut) imuroimiseen.
- Älä kanna laitetta puskurista tai kannesta pitäen.
- Sammuta laite ja telakka ja irrota ne virtalähteestä ennen niiden puhdistamista
- Älä käytä laitetta palavien tai kuumien esineiden (kuten tupakantumpit tai tuhka) imuroimiseen.
- Älä käytä laitetta ympäröivän lämpötilan ollessa yli 40°C tai alle 0°C.
- Älä käytä laitetta tahmeiden tai nestemäisten asioiden imuroimiseen.
- Älä pyyhi laitetta märillä kankailla tai pese laitetta, lataustelakkaa, tai virtalähdettä juoksevan veden alla.
- Älä käytä moppaustoimintoa matoilla.

- Poistettuasi laitteen pakkauksestaan, saatat huomata vesisäiliössä jäämiä vedestä. Tämä johtuu laitteen tehdastestistä ja on normaalia eikä vaikuta laitteen käyttöön.
- Mikäli laitetta joudutaan siirtämään esim. muuton yhteydessä, sammuta laite virtakytkimestä ja kuljeta se alkuperäisessä pakkauksessa välttääksesi sen
vahingoittumisen.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, sammuta sen kyljessä olevasta virtapainikkeesta, ja säilö se kuivassa ja viileässä tilassa. Älä anna akun purkautua tyhjäksi
välttääksesi ylipurkautumisesta aiheutuvan akun vahingoittumisen. Akku säilyy parhaiten n. 60-80& varaustasossa.
- Poista laitteen akku ennen laitteen kierrättämistä.
- Seuraa paikallisia määräyksiä kierrättäessäsi laitteen. Laitetta ei tule hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan viedä se asianmukaiseen elektroniikkaromun
keräyspisteeseen.
- Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Poltettaessa materiaaleista erittyy terveydelle vaarallisia aineita ja akku aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Käytä laitetta vain käyttöoppaan kuvauksen mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot ovat käyttäjän vastuulla.
- Mikäli laitteen akku vuotaa, vältä iho- ja silmäkosketusta. Mikäli ainetta päätyy iholle tai silmiin, huuhtele alue runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveydenhuollon
ammattilaiseen.

Laserturvallisuus
- Laitteen laseryksikkö täyttää Luokan 1 laserlaitestandardin IEC60825 eikä tuota haitallista lasersäteilyä.
- Standardin IEC60335 mukainen

Yleistä

Pääyksikkö

Pääyksikkö

Latauspainike
- Paina lähettääksesi laite
latautumaan.
- Paina pitkään aloittaaksesi
täsmäsiivouksen.

CLEAN- ja virtapainike
- Paina painiketta aloittaaksesi ja
tauottaaksesi siivouksen.
- Paina painiketta kolmen sekunnin
ajan sammuttaaksesi tai
käynnistääksesi laitteen.

Pakkauksen sisältö:
Pääyksikkö, lataustelakka, vesisäiliö, moppikankaan pidike (paitsi S5),
käyttöopas, puhdistustyökalu, virtalähde, virtajohto

Ulkomitat

350*350*100mm

Paino (S5)

3,5kg

Paino (S7/S7Pro)

3,68kg

Akku (S5)

2600mAh, 37,44Wh

Akku (S7/S7Pro)

3200mAh, 47,36Wh

Nimellisjännite

14.8V

Nimellisteho

30W≤300 min

Lataustelakka
Ulkomitat

255*130*67mm

Nimellisteho

28.8W

Wi-Fi:n nollaus:
Laitteen ollessa päällä, paina molempia painikkeita pohjassa kolmen
sekunnin ajan nollataksesi laitteen Wi-Fi -asetukset.

Pääyksikkö

Kansi
Pääharjan irrotusklipsit
Laseranturi

Päärengas

Puskuri
Wi-Fi merkkivalo

Päärenkaat

Pölysäiliö
Puhdistustyökalu

Sivuharja
Etupyörä

Reset- painike
Latauskontaktit

Reuna-anturit

Asennus
1) Liitä virtalähde lataustelakkaan

Huom:
- Kerää ylimääräinen johto telakan takana olevaan uraan
välttääksesi laitteen takertumisen virtajohtoon.
- Lataustelakan valo palaa telakan saadessa virtaa, ja sammuu
laitteen ollessa latautumassa

2) Aseta lataustelakka tasaiselle lattialle ja kytke
virtalähde pistorasiaan.

Huom: Varmista että lataustelakan sivuilla on 0,5 m, ja edessä
1,5 m tyhjää tilaa, ja ettei telakan lähellä ole vahvasti heijastavia
esineitä, kuten peilejä.

3) Varmistaaksesi laitteen löytävän telakan siivouksen päätteeksi, älä siirrä telakkaa usein.
Huom: Telakka tulisi sijoittaa paikkaan, jossa se ei ole suorassa
auringonpaisteessa.

4) Poista puskurin suojamuovi jotta anturit toimivat
normaalisti.

5) Käynnistä laite.

Tapa 1: Paina laitteen virtapainiketta
kunnes painikkeen valo
syttyy, ja aseta laite metrin etäisyydelle lataustelakasta. Paina
painiketta, laite siirtyy automaattisesti lataustelakalle lataamaan.
Tapa 2: Aseta laite suoraan lataustelakalle, ja kohdista
latauskontaktit telakan ja laitteen välillä. Telakan merkkivalo
sammuu, laite käynnistyy automaattisesti ja alkaa lataamaan.

6) Mikäli laitetta käytetään korotetuilla pinnoilla,
varmista, että se ei pääse tippumaan esim. parven
kaiteen alta.
Estä laitteen putoaminen tukevilla fyysisisillä aidoilla. Putoave laite
voi aiheuttaa tapaturmavaaran!

Huom:
- Puhdista laitteen ja telakan latauskontaktit säännöllisesti varmistaaksesi latauksen toimivan
luotettavasti.
- Laite toimii parhaiten akun varauksen ollessa yli 30%. Lataa laite akun varauksen ollessa
alle 30%.

Varmista huolellisesti
latauskontaktien
osuvan kohdilleen
Huom:
- Pidä lataustelakka jatkuvasti kytkettynä virtaan. Laite ei löydä lataustelakkaa, jos telakka ei
ole päällä.
- Käyttäessäsi laitetta siivoukseen, varmista laitteen aloittavan lataustelakalta jotta se muistaa
paluureitin. Mikäli laite aloittaa siivouksen muualta, kestää telakalle palaaminen kauemmin.
- Laitetta ei voi palauttaa telakalle sen ollessa moppaustilassa.

7) Lataa puhelinsovellus laitteen hallintaa varten.
Etsi puhelimesi sovelluskaupasta ”360Robot” tai skannaa alla oleva
QR-koodi puhelimellasi ladataksesi sovelluksen.
360Robot

360Robot

Tietoja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laitteen valmistaja vakuuttaa laitteen 360 Robot Vacuum Cleaner mallien S5, S7, ja S7 Pro olevan niitä koskevien EU-direktiivien mukainen:
Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
RoHS direktiivi 2011/65/EU ja 2015/863/EU
Laitteen 2.4Ghz radion toimintataajuus on rajoitettu 2400 MHz - 2483.5 MHz alueelle. Maksimi EIRP-lähetysteho 2412 MHz taajuudella on 20 dBm.
Radiovaatimukset:
EN 300 328 V2.2.0
Turvallisuus ja terveys:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311: 2008
EMC:
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-17 V3.2.0
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2013
RoHS:
IEC 62321-3-1:2013
EN 50581:2021
Muut:
EN 60335
MiCOM Labs Inc., NB2280 suoritti vaatimustenmukaisuustarkistuksen sitä koskevien direktiivien mukaisesti ja myönsi EU-tyyppihyväksynnän (Ref. No. SHEU375).
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