
Naudojimo instrukcija
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Svarbūs saugos nurodymai

1. Šiuo prietaisu gali naudotis asmenys, kurių 
fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, 
arba neturintys pakankamai patirties bei žinių, 
jei jie prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis 
prietaisu ir supažindinami su galimais pavojais. 
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. 
Prietaiso negalima naudoti, jei jis buvo 
numestas, jei yra aiškiai matomų pažeidimų 
arba jei iš jo bėga skysčiai. Įjungtą prietaisą 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Prietaiso nenaudokite ir neįkraukite 
akumuliatoriaus labai karštoje ar šaltoje 
aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C, aukštesnėje nei 
40 °C temperatūroje arba vietoje, kur drėgmė 
viršija 65 %), kadangi dėl to gali sutrumpėti 
akumuliatoriaus tarnavimo trukmė. Prietaisą 
galima naudoti valyti langams iš lauko, jei jis 
tinkamai pririštas karabinu, nepučia stiprus 

vėjas ir kai nėra kritulių.
3. Nenaudokite šio gaminio siaučiant audrai ir 

pučiant 10 balų vėjui arba ten, kur vietovės 
aukštis viršija 2000 metrų (6162 pėdų).

4. Užtikrinkite, kad valymo metu prietaisas 
būtų įjungtas į maitinimo tinklą. Prietaise 
naudojamas atsarginis akumuliatorius, 
kuris įkraunamas darbo metu. Atsarginis 
akumuliatorius maitina prietaisą, jei nutrūksta 
maitinimas iš elektros tinklo.

5. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
6. Skirtas naudoti TIK buityje (įskaitant langų 

išorinę pusę). Nenaudokite prietaiso 
komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.

7. Nenaudokite prietaiso valyti įskilusiam stiklui.
8. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar 

jo paties parduodamus priedus. Naudokite tik 
gamintojo pateiktą maitinimo adapterį.

9. Patikrinkite, kad elektros tinklo įtampa atitiktų 
nurodytą ant maitinimo šaltinio.

10. Prietaiso nenaudokite valyti langams, kurių 
rėmelis plonesnis nei 5 mm. 

11. Nenaudokite prietaiso valyti riebaluotiems 
langams.

12. Naudojant didelio drėgnumo aplinkoje, tai turi 
įtakos valymo kokybei.

13. Prietaisą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių 

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis 
pagrindinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, 
PERSKAITYKITE VISUS 
NURODYMUS.
NEIŠMESKITE ŠIŲ NURODYMŲ
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ir degių medžiagų.
14. Nenaudokite prietaiso langų išorinei pusei 

valyti lietingu oru, kad kyla rizika, jog prietaisas 
nukris.

15. Nenaudokite prietaiso, jei jis tvirtai 
neprisitvirtina prie stiklo arba turi aiškių 
pažeidimo žymių. 

16. Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, 
nenaudokite prietaiso vandenyje ar kituose 
skysčiuose. Nestatykite ir nelaikykite prietaiso 
tokiose vietose, nuo kurių jis gali nukristi ar 
būti nutemptas į vonią ar kriauklę.

17. Maitinimo laido kištuko nelieskite šlapiomis 
rankomis.

18. Įkraunamo Prietaiso nestatykite ant kitų 
elektrinių prietaisų ir laikykite atokiau nuo 
ugnies bei skysčių.

19. Stenkitės nepažeisti maitinimo laido. Prietaiso 
netempkite ir neneškite už maitinimo laido, 
nenaudokite jo kaip rankenos, nepriverkite jo 
ir neužspauskite sunkiais daiktais. Maitinimo 
laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.

20. Nenaudokite su pažeistu maitinimo laidu 
ar kištukiniu lizdu. Jei prietaisas tinkamai 
neveikia, buvo numestas, pažeistas ar 
sušlapo, nenaudokite jo. Remontą turi atlikti 
gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, 

kad išvengtumėte pavojaus.
21. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo 

pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros 
atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.

22. Prieš valydami prietaisą ar atlikdami priežiūros 
darbus, ištraukite maitinimo laido šakutę iš 
kištukinio lizdo. Ištraukdami maitinimo šaltinį iš 
kištukinio lizdo, netraukite už laido.

23. Atsarginį akumuliatorių turi pakeisti gamintojas 
arba techninės priežiūros atstovas, kad 
išvengtumėte pavojaus. 

24. Prieš išmetant Prietaisą, atsarginis 
akumuliatorius turi būti išimtas ir išmestas 
pagal galiojančius vietos įstatymus ir 
reglamentus.

25. Prieš išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti 
išjungtas iš maitinimo tinklo.

26. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal 
galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.

27. Nedeginkite prietaiso, net jei jis smarkiai 
pažeistas. Ugnyje gali sprogti akumuliatorius.

28. Prietaisą būtina naudoti pagal šioje Naudojimo 
instrukcijoje pateikiamus nurodymus. Įmonė 
neatsako už jokius nuostolius ar susižeidimus, 
jei prietaisas netinkamai naudojamas.

29. PERSPĖJIMAS: Norėdami įkrauti 
akumuliatorių, naudokite tik prijungiamą 
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įkrovimo įrenginį BLJ96W240400P-V , esantį 
prietaiso komplekte.

30. Robote naudojami akumuliatoriai, kuriuos 
pakeisti turi patyrę specialistai.

31. Kištukas ir maitinimo adapteris turi būti 
naudojami viduje.

Norint patenkinti RD poveikio reikalavimus, reikia 
išlaikyti 20 cm arba didesnį atstumą tarp šio 
įrenginio ir asmenų, kai įrenginys naudojamas. 
Kad būtų užtikrinta atitiktis, nerekomenduojama 
atlikti operacijų arčiau nei šiuo atstumu. Šiam 
siųstuvui naudojama antena negali būti vienoje 
vietoje su kita antena ar siųstuvu.

II klasė

Nuo trumpojo jungimo apsaugantis 
izoliuojantis transformatorius

Perjungimo režimo maitinimo 
tiekimas

Skirta naudoti tik viduje

 Nuolatinė srovė

 Kintamoji srovė

Tinkamas gaminio utilizavimas
Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima 
išmesti su buitinėmis atliekomis ES šalyse. 
Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar 
žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo šiukšlių 
utilizavimo, rūšiuokite šiukšles antriniam 
medžiagų panaudojimui. Norėdami utilizuoti 
panaudotą prietaisą, naudokite grąžinimo 
ir surinkimo sistemas arba susisiekite su 
pardavėju, iš kurio jį įsigijote. Jie gali saugiai 
perdirbti produktą.

Taikytina ES šalims
ES atitikties deklaracijos ieškokite svetainėje 
https://www.ecovacs.com/global/compliance
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WINBOT+ saugos pasaitėlis ir karabinas 
+ atsarginis akumuliatorius

Maitinimo adapteris Naudojimo instrukcija

Valymo šluostėMatavimo puodelis ECOVACS WINBOT valymo tirpalas

Pastaba: Paveikslėliai ir iliustracijos pateikiami tik kaip pavyzdžiai, o tikroji gaminio išvaizda gali skirtis.
Gaminio dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

Pakuotės turinys

Naudojimo instrukcija
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WINBOT

Buferio bėgelis

Įpylimo anga

Būsenos indikatoriaus lemputė / 
paleidimo / sustabdymo mygtukas

Purškimo anga

Gaminio paveikslėlis

Vaizdas iš apačios

Maitinimo jungiklis

Ventiliatorius

Apačios būsenos indikatoriaus lemputė

Siurbimo jutiklis

Šoniniai velenėliai

Savaime nusivalantis šepetys

Kraštų aptikimo jutikliai

Varantieji ratai
Skysčio lygio indikatorius
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Prieš naudodami WINBOT, įsitikinkite, kad jis prijungtas 
prie apsauginio pasaitėlio ir karabino. (Prijungtas iš anksto. 
Ruošdamiesi valyti, jo neatjunkite.)

Pastaba: WINBOT nenaudokite valyti langams, kurių rėmelis 
siauresnis nei 5 mm (0,2"). 

Pastabos prieš valymą Tinklo nustatymai
Kad išnaudotumėte visas galimas funkcijas, rekomenduojama 
valdyti savo WINBOT „ECOVACS HOME“ programėle. 
a. Trys valymo režimai
Gilaus valymo režimas: Išnaudokite visapusišką valymą
Taškų valymo režimas: Atsisveikinkite su sunkiai išvalomomis 
dėmėmis
Greitasis valymo režimas: Užtikrina efektyvų langų valymą

b. Rankinis nuotolinis valdymas, grąžinimas į lango kampą:
Perjunkite langų vidinės ir išorinės pusės valymui. Rankinis nuotolinis 
valdymas, skirtas įveikti sunkiai išvalomas dėmes. Grąžinimas į lango 
kampą – kad WINBOT nedelsdamas grįžtų į nurodytą lango kampą.

c. Automatinis ir rankiniu būdu valdomas vandens purškimas
Automatinis vandens purškimas nustatytas geresniam valymo efektui 
pasiekti. WINBOT taip pat veikia rankiniu būdu valdoma vandens 
purškimo funkcija.

d. Išmanus priminimas apie reikiamų priemonių papildymą 
Tikslūs priminimai, kad būtų užtikrinama geresnė valymo patirtis.

HOME

ECOVACS HOME
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1  Įjunkite WINBOT maitinimo laiką, maitinimo adapterį ir kištuką

Junkite pagal viršuje nurodytą eiliškumą. Netinkamas jungimas gali sukelti įkrovimo nesklandumų arba pažeisti akumuliatorių.

2  Paruošimas naudoti

Greitoji paleistis

Pastaba: Nepilkite išvalyto ar filtruoto vandens.
Nepilkite per daug valymo tirpalo, kad neišbėgtų iš rezervuaro.
Naudojant kitus valiklius, galima neigiamai paveikti valymo efektyvumą. 
Pasibaigus valymo tirpalui, laikinai vietoj jo galite naudoti vandenį iš 
čiaupo. Naudojant ECOVACS WINBOT valymo tirpalą, galima tikėtis 
geresnio valymo efekto. 

1. Siekiant geresnio rezultato, prieš naudojant, rekomenduojama 
rankomis sudrėkinti valymo šluostę ir nugręžti.

2. Priklijuokite valymo šluostę prie „Velcro“ lipduko WINBOT apatinėje 
pusėje ir prispauskite rankomis, kad gerai prikibtų.

Rekomenduojama naudoti su ECOVACS WINBOT valymo tirpalu. 
Į rezervuarą galima įpilti daugiausiai 60ml, ir tokio kiekio užtenka 
purkšti apie 60 minučių.

Priklijuokite valymo šluostę ant WINBOTPripildykite rezervuarą

ARBA

Plačioji 
pusė

Plačioji 
pusė

Siauroji pusė

Siauroji pusė

1 žingsnis

2 žingsnis
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Patikimai pririškite WINBOT prie saugios vietos.

Pastaba: norėdami užtikrinti saugumą, prieš naudodami, patikimai pririškite 
WINBOT prie saugios vietos. 
Rekomenduojama tvirtinti apsauginį pasaitėlį su karabinu prie tvirto ir saugaus 
metalinio turėklo. 

* Netvirtinkite WINBOT pernelyg arti berėmio stiklo krašto. Rekomenduojama 
tvirtinti didesniu nei 10 cm atstumu nuo krašto.

* WINBOT gali valyti tik plokščius paviršius. Įsitikinkite, kad stiklas būtų ne 
plonesnis nei 3 mm.

* Nelaikykite įjungto ventiliatoriaus arti plaukų ar kitų smulkių daiktų, kad jie 
neužblokuotų ventiliatoriaus.

* Kai stiklas labai nešvarus, rekomenduojama kelis kartus nuimti valymo šluostę 
ir išplauti. 

3  Paleidimas

Nustatykite įjungimo mygtuką į „I“ padėtį.
1 metodas: Paspauskite paleidimo mygtuką. Įsijungus ventiliatoriui, 
pridėkite WINBOT prie lango.
2 metodas: Prispauskite keturis bėgelius prie stiklo, ir WINBOT 
automatiškai prisitvirtins prie lango. 
Sėkmingai prisitvirtinęs prie lango WINBOT pradės jį valyti.  

4  Sustabdymas
1 2

Nuimkite WINBOT

5  Užbaigimas
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Atsekite apsauginį pasaitėlį

Išjunkite maitinimą Išjunkite WINBOT maitinimą

1 2
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Pastaba: plaukite vandeniu iš čiaupo.
Reguliariai plaudami valymo šluostę, pailginsite jos naudojimo trukmę.
Jei valymo šluostė nusidėvi arba nebesitvirtina prie tvirtinimo srities, 
pakeiskite ją nauja, kad užtikrintumėte optimalų valymo našumą.
Daugiau priedų ieškokite ECOVACS HOME programėlėje arba adresu 
https://www.ecovacs.com/global.

Techninė priežiūra
Valymo šluostėBakas
Pakeiskite valymo šluostęIštuštinkite rezervuarą

Išplaukite valymo šluostę

Nuimkite nešvarią valymo šluostę nuo WINBOT ir uždėkite švarią. 
Tada prispauskite valymo šluostę rankomis, kad tvirtai prikibtų. 
Pasirūpinkite, kad valymo šluostė būtų tinkamai pritvirtinta ir 
neuždengtų kraštų aptikimo jutiklių. 

Nuimkite valymo šluostę. Plaukite su vandeniu iš čiaupo ir išgręžkite 
prieš naudodami.

* Jei WINBOT apačioje esantis „Velcro“ pagrindas nešvarus, 
nuvalykite jį šepetėliu. Neplaukite vandeniu, kad šis nepažeistų.

Išpilkite valymo tirpalą iš rezervuaro. Panaudoję ECOVACS WINBOT 
valymo tirpalą, išskalaukite rezervuarą, naudodami rinkinyje esantį 
matavimo indelį.

ARBA

Plačioji pusė

Plačioji pusė
Siauroji pusė

Siauroji pusė
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Varantieji ratai

Pastaba: Apžiūrėkite varančiuosius ratukus 
„ECOVACS HOME“ programėlėje. Jei ant varančiųjų 
ratų pastebite purvo, sustabdykite juos.

* Kai WINBOT praneša apie išsikraunantį akumuliatorių, prieš naudodami vėl arba padėdami, būtinai jį visiškai įkraukite, kad netrumpėtų 
akumuliatoriaus tarnavimo laikas.

* Jei ilgesnį laiką nenaudosite WINBOT, prašome jį įkrauti iki galo ir išjungti prieš padėdami. Įkraukite akumuliatorių kas šešis mėnesius, kad 
akumuliatorius pernelyg neišsikrautų.

1 2 3

Kraštų aptikimo jutikliaiVentiliatorius Šoniniai velenėliai
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Būsenos indikatoriaus lemputė

Šviesos efektas Būsena

Būsenos indikatoriaus lemputė nuolat šviečia 

mėlyna spalva.

WINBOT akumuliatorius iki galo įkrautas.

WINBOT sėkmingai prisitvirtino prie lango ir yra pasiruošęs valyti.

WINBOT valo.

WINBOT yra pristabdytas.

Tinklo nustatymai atlikti.

Būsenos indikatoriaus lemputė lėtai mirkčioja 

MĖLYNA spalva.
WINBOT yra pristabdytas ir įkraunamas.

Būsenos indikatoriaus lemputė mirksi MĖLYNA 

spalva. 
WINBOT purškia.

Būsenos indikatoriaus lemputė nustoja šviesti 

MĖLYNAI.

WINBOT veikia miego režimu. Norėdami suaktyvinti, paspauskite .

WINBOT yra išjungtas.

Būsenos indikatoriaus lemputė nuolat šviečia 

RAUDONA spalva.
WINBOT akumuliatorius išsikrauna. Nuimkite prietaisą nuo lango.

Būsenos indikatoriaus lemputė mirksi 
RAUDONA spalva.

WINBOT turi problemą. Norėdami daugiau informacijos, žr. 5 skyrių „Trikčių šalinimas“.
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Trikčių nustatymas ir šalinimas
NR. Gedimas Galimos priežastys Sprendimai

1 WINBOT neįprastai juda valymo 
metu. 

Valymo šluostė per drėgna.
Pakeiskite šluostę, kaip aprašyta 3 skyriuje. Naudokite ECOVACS 
WINBOT valymo tirpalą, kaip aprašyta naudojimo vadove ir iš 
naujo paleiskite valymo ciklą.

Varantieji ratukai yra nešvarūs. Nuvalykite varančiuosius ratukus, kaip aprašyta 3 skyriuje.

2 WINBOT nejuda.

Netinkamai pritvirtinta valymo šluostė. Nuimkite valymo šluostę ir uždėkite iš naujo. 

Ant valomo paviršiaus yra įtrūkimų ar tarpelių. Prilaikykite už apsauginio pasaitėlio arba maitinimo laido. Tuo 
pačiu metu krypties valdikliais „ECOVACS HOME“ programėlėje 
išveskite WINBOT nuo tarpelio ar kliūties.Valymo šluostės plokštelei kelią užstoja 

mažos kliūtys ant stiklo. 

3 WINBOT negali pajudėti arba 
sukasi ratais. Užstrigo varantieji ratukai.

Apžiūrėkite, ar ant ratukų nėra dulkių ar nešvarumų. Nuvalykite 
varančiuosius ratukus, kaip aprašyta 3 skyriuje. Paleiskite 
WINBOT iš naujo. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų 
aptarnavimo skyriumi.

4
Garsinis pranešimas apie 
nepakankamą vandens kiekį 
rezervuare.

Rezervuare baigėsi ECOVACS WINBOT 
valymo tirpalas.

Įpilkite ECOVACS HOME valymo tirpalo. Nepilkite išvalyto ar 
filtruoto vandens.

5 WINBOT stovi vietoje arba 
neįprastai juda valymo metu.  

Užstrigo buferio bėgelis. Nuimkite WINBOT nuo lango. Patikrinkite, ar buferio bėgelis 
užstrigo. Nuvalykite buferio bėgelį ir paleiskite WINBOT iš naujo. 
Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.Buferio bėgelis pažeistas.

Kraštų aptikimo jutiklis rodo ką nors neįprasta.

A. Nuimkite valymo šluostę ir pritvirtinkite ją iš naujo, kad ji 
neuždengtų arba kitaip nepaveiktų kraštų aptikimo jutiklių.
B. Nuvalykite keturis kraštų aptikimo jutiklius, kaip aprašyta 
3 skyriuje.
C. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo 
tarnyba.

Ventiliatoriaus gedimas.
A. Išvalykite ventiliatorių, kaip nurodyta 3 skyriuje.
B. Jei problema neišnyks, susisiekite su klientų aptarnavimo 
tarnyba.
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NR. Gedimas Galimos priežastys Sprendimai

6
Pritvirtintas prie stiklo 
WINBOT sustoja. 

WINBOT yra per arti stiklo krašto arba 
kliūčių.

Naudokite krypties valdymo mygtukus „ECOVACS HOME“ 
programėlėje norėdami pajudinti WINBOT iš probleminės 
srities mažiausiai 10 cm / 4" atstumu nuo lango kampų bei 
kliūčių. Paleiskite WINBOT iš naujo. Arba nuimkite WINBOT 
nuo lango ir iš naujo pritvirtinkite mažiausiai 10 cm / 4" 
atstumu nuo lango kampų bei kliūčių. Paleiskite WINBOT iš 
naujo.

7 WINBOT įstrigo. Jis įstrigo prie kliūčių.

Patikimai pritvirtinkite apsauginį karabiną ir pasaitėlį. 
Laikykite už WINBOT maitinimo laido ir tuo metu „ECOVACS 
HOME“ programėle valdykite WINBOT, kad nuvažiuotų iš 
probleminės vietos. Jei problema neišnyks, susisiekite su 
klientų aptarnavimo tarnyba.
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Susiejimas su programėle
Prieš bandydami sujungti, įsitikinkite, kad jūsų WINBOT ir mobilusis telefonas atitinka šiuos reikalavimus:
1. Mobiliajame telefone yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
2. WINBOT įjungimo mygtukas yra įjungtas ir užsidegė indikatoriaus lemputė.
3. Geriau susiekite WINBOT naudodami ECOVACS HOME programėlę negu telefono nustatymuose.
4. Tarp „Bluetooth“ ir Wi-Fi ryšio gali pasireikšti dažnių trikdžiai. Susiejimo metu rekomenduojama laikyti WINBOT arti mobiliojo telefono ir toliau nuo 

Wi-Fi maršrutizatoriaus.
5. Jei nepavyko susieti, bandykite išjungti kitus „Bluetooth“ prietaisus. Įsitikinkite, kad WINBOT nėra susietas su kitais mobiliaisiais telefonais ir 

pabandykite iš naujo.
6. „Bluetooth“ gali neveikti, jei WINBOT yra per toli nuo telefono. Bandykite susieti iš naujo per trumpesnį atstumą.
7. Norėdami naudotis WINBOT, turite sutikti, kad „ECOVACS HOME“ programėlė turėtų prieigą prie vietos, „Bluetooth“ ir mobiliojo telefono 

atminties.
Jei nepavyksta pašalinti problemos pabandžius aprašytus metodus, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
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Techniniai duomenys
WINBOT modelis WG888-12

Vardinė įvestis 24 V    4 A Vardinė galia 75 W

Dažnis 2400-2483,5MHz

Sąnaudos išjungus / budėjimo 
režimu 

Mažiau nei 0,50 W

Maitinimo adapteris: BLJ96W240400P-V

Įvestis：230 V   50 Hz  2,0 A Išvestis：24 V    4 A   96 W

Belaidžio ryšio modulio išvesties galia yra mažesnė nei 100 mW.
Pastaba: techninės ir dizaino specifikacijos gali būti pakeistos dėl nuolatinio gaminio tobulinimo.
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