POWERbot
Посібник користувача
Серія SR20K9350W✴
• Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
• Лише для використання у приміщенні.
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Інформація з техніки безпеки
Інформація з техніки безпеки
•

Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його
для довідки.

•

Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей,
характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у
посібнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ УВАГИ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

увага

Вказує на небезпеку для життя або ризик важкої травми.
Вказує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ
примітка

Вказує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.
Цей розумний робот-пилосос підтримує програму Samsung Smart Home.
Більш докладну інформацію шукайте за адресою Samsung.com/Smarthome.
Вказує, що блок живлення знімний.

УКРАЇНСЬКА -03
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Інформація з техніки безпеки
Важливі вказівки з техніки безпеки
Користуючись електропристроями, дотримуйтеся основних правил техніки безпеки;
найважливіші з них перелічені нижче.
ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПИЛОСОС POWERbot, ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.
Від’єднуйте виріб від розетки, якщо він не використовується та перед обслуговуванням.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Із метою зменшення ризику займання, ураження електричним струмом
або травмування користувачів дотримуйтеся вказівок нижче.
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
• Використовуйте виріб тільки так, як описано в цьому посібнику.
• Не використовуйте пилосос POWERbot або зарядний блок/док-станцію, якщо вони
пошкоджені.
• Якщо пилосос не працює належним чином, упав на підлогу чи у воду, якщо його
пошкоджено або було залишено надворі, віднесіть його до центру обслуговування.
• Не торкайтеся зарядного блока/док-станції чи пилососа POWERbot вологими руками.
• Використовуйте виріб тільки у приміщенні на сухій поверхні.
• Діти, яким уже виповнилося 8 років, і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи
розумовими можливостями або особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть
користуватися цим виробом, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за
їхню безпеку особи або навчені безпечно користуватися виробом і розуміють можливу
небезпеку.
• Не дозволяйте дітям гратися виробом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати виріб
без нагляду.
Зарядний блок/док-станція
• Не видозмінюйте поляризовану вилку з метою увімкнення її у неполяризовану розетку або
під’єднання до кабелю-продовжувача.
• Не використовуйте пристрій надворі або на вологій поверхні.
• Від’єднайте зарядний блок/док-станцію від розетки, якщо виріб не використовується чи
перед його обслуговуванням.
• Використовуйте тільки зарядний блок/док-станцію, що надається виробником.
• Не використовуйте пошкоджений шнур, вилку чи не прикріплену належним чином розетку.
• Не тягніть та не переміщуйте виріб, тримаючи його за кабель, не використовуйте кабель
як ручку, не притискайте кабель дверима та не прокладайте його вздовж гострих країв або
кутів. Тримайте кабель подалі від нагрітих поверхонь.
• Не використовуйте кабель-продовжувач або розетку, які не здатні витримати достатнє
навантаження струмом.
УКРАЇНСЬКА -04
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• Не тягніть за кабель, коли виймаєте вилку з розетки. Тримайте за вилку, а не за кабель.
• Не розбирайте та не кидайте у вогонь батареї, оскільки від високої температури вони
можуть вибухнути.
• Не намагайтеся розібрати зарядний блок/док-станцію. Ремонт слід виконувати лише у
спеціалізованому центрі обслуговування споживачів.
• Уникайте впливу на зарядний блок/док-станцію високої температури, вологи чи її контакту з
водою.
POWERbot
• Не збирайте тверді або гострі предмети, наприклад скло, цвяхи, гвинти, монети тощо.
• Не використовуйте виріб, якщо не встановлено фільтр. Під час обслуговування виробу
ніколи не встромляйте пальці або інші предмети у відділення з вентилятором, оскільки виріб
може випадково увімкнутись.
• Не встромляйте жодних предметів у отвори. Не використовуйте виріб, якщо якийсь отвір
заблоковано; слідкуйте, щоб в отвори не потрапляли пил, пух, волосся і будь-що, що
завадить потоку повітря.
• Не збирайте токсичні матеріали (хлорний відбілювач, аміак, засіб очищення стічних труб
тощо).
• Не збирайте предмети, які горять або димлять, наприклад цигарки, сірники або гарячий
попіл.
• Не збирайте легкозаймисті або горючі рідини, як-от бензин, а також не використовуйте
виріб у місцях, де вони можуть бути присутні.
• Не використовуйте виріб у місцях, де на підлозі стоять свічки чи настільні лампи.
• Не використовуйте виріб у місцях, де є відкритий вогонь (вогнище чи гарячий попіл).
• Не використовуйте виріб у місцях, де наявний дистильований спирт, розчинник, попільнички
із запаленими цигарками тощо.
• Не використовуйте пилосос POWERbot у замкнутому просторі, наповненому
випарами масляної фарби, розчинника, засобу від молі, займистим пилом або іншими
вибухонебезпечними чи отруйними парами.
• У випадку екстремального використання або за високої температури може мати місце
витікання електроліту з батарей. Якщо така рідина потрапить на шкіру, відразу промийте
її водою. Якщо рідина потрапить в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом
щонайменше 10 хвилин. Зверніться до лікаря.

УКРАЇНСЬКА -05
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Інформація з техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

–– Задля безпеки сенсор перепаду висоти слід
тримати в чистоті.

Відомості щодо
живлення

ff Упевніться, що на шляху пилососа POWERbot
немає ніяких рідин і що пилосос не контактує з
жодними рідинами.

ff Намагайтеся уникати ризику ураження
електричним струмом або займання.
–– Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель
живлення.
–– Не тягніть кабель живлення надто сильно і не
торкайтеся штепселя мокрими руками.
–– Під’єднуйте пристрій лише до джерел живлення з
напругою 100–240 В змінного струму. Крім того,
не використовуйте адаптери, до яких одночасно
під’єднано кілька увімкнених пристроїв. (Не
залишайте кабель живлення на підлозі без
потреби).
–– Не використовуйте пошкоджений штепсель чи
кабель живлення або не прикріплену належним
чином розетку.

ff Витирайте пил та інші сторонні часточки з
контактів штепселя.
–– Існує ризик займання чи ураження електричним
струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед
використанням

ff Не використовуйте пилосос POWERbot поблизу
горючих матеріалів.
–– Не розташуйте поряд із запаленими свічками,
увімкненими настільними лампами чи біля
горючих речовин, як-от бензин, спирт, розчинник
тощо.

ff Пилосос POWERbot призначено для
використання в житлових приміщеннях, тому
не використовуйте його на горищі, у підвалі,
складських приміщеннях, промислових
будівлях, надворі чи у місцях із високою
вологістю (як-от ванній кімнати чи пральні), а
також на столах і поличках.
–– Можливі пошкодження пилососа POWERbot чи
поява несправностей.

–– Це може призвести до забруднення приміщення
внаслідок контакту коліс із рідиною, а також до
серйозного пошкодження пилососа POWERbot.

ff Будьте обережні, щоб не пролити рідину на докстанцію.
–– Існує небезпека займання чи ураження
електричним струмом.

ff Не використовуйте док-станцію не за
призначенням.
–– Існує ризик займання чи серйозного
пошкодження док-станції.

ff Задля безпеки слідкуйте, щоб сенсор перепаду
висоти був чистим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Експлуатація

ff Якщо пилосос POWERbot видає незвичні
звуки або від нього чутно запах чи йде дим,
негайно вимкніть живлення за допомогою
аварійного перемикача в нижній частині
пилососа POWERbot та зверніться до центру
обслуговування споживачів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Чищення та
обслуговування

ff У разі пошкодження кабелю живлення
зверніться у центр обслуговування споживачів
для заміни кабелю кваліфікованим спеціалістом.
–– Існує небезпека займання чи ураження
електричним струмом.

ff З питань заміни батарей звертайтеся до центру
обслуговування Samsung Electronics.
–– Використання батарей інших виробів може
призвести до несправностей.

ff Установіть пристрій віртуальної охорони біля
небезпечних зон (як-от сходи чи загорожі),
щоб уникнути поломки пилососа та щоб він
випадково не завдав ушкоджень людині.

УКРАЇНСЬКА -06
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УВАГА

Перед
використанням

УВАГА

ff Перш ніж користуватися пилососом POWERbot,
вставте пилозбірник.
ff Відкрийте міжкімнатні двері перед прибиранням,
щоб робот-пилосос прибрав усі кімнати, а
також установіть пристрій віртуальної охорони
навпроти вхідних дверей, балконів, ванних
кімнат та інших зон, де пилосос POWERbot
може впасти.
ff Для належного автоматичного заряджання слід
дотримуватися викладених нижче умов.
–– Живлення док-станції має бути завжди
увімкненим.
–– Установлюйте док-станцію у легкодоступних для
пилососа POWERbot місцях.
–– Не розміщуйте напроти док-станції будь-які
предмети.

ff Встановивши док-станцію, не залишайте кабель
на підлозі, оскільки він може перешкоджати
переміщенню пилососа POWERbot.
ff Не використовуйте пилосос POWERbot на
підлозі з чорною поверхнею.
–– На такому покритті пилосос POWERbot може
працювати неправильно.

ff Не піднімайте пилосос POWERbot за фіксатор
пилозбірника.
ff Не розташовуйте будь-які предмети на відстані
0,5 м з обох боків та 1 м перед док-станцією.
ff Упевніться, що зарядні контакти док-станції не
пошкоджено і на них немає сторонніх часточок.
ff Не розташовуйте док-станцію на підлозі з
темною поверхнею.
–– Якщо підлога довкола док-станції темна, можуть
виникнути проблеми із заряджанням.

ff Перед прибиранням усуньте будь-які
перешкоди, що можуть завадити руху пилососа
POWERbot (як-от кімнатні дитячі гойдалки чи
гірки).

Експлуатація

ff У випадку використання пилососа POWERbot
на товстому килимі можливе пошкодження і
пилососа POWERbot, і килима.
–– Пилосос POWERbot не може пересуватися
килимом завтовшки більше 1 см.

ff Не використовуйте POWERbot на столах чи
інших високих поверхнях.
–– Якщо він впаде, то може зазнати пошкоджень.

ff Пилосос POWERbot може зіштовхнутися
зі стільцем чи ніжками столу, тож їх слід
посунути, щоб прибирання було швидшим та
ефективнішим.
ff Коли пилосос POWERbot працює, не піднімайте
його та не переносьте в інше місце.
ff Не тримайте POWERbot за колеса, переносячи
його в інше приміщення.
ff Не ставте на пилосос POWERbot жодні
предмети, оскільки це може призвести до появи
несправностей.
ff Коли працює пилосос POWERbot, негайно
заберіть з підлоги великі аркуші паперу чи
пластикові пакети, оскільки вони можуть
заблокувати отвори.
ff Не скеровуйте червоний лазерний вказівник на
людей чи тварин.

УВАГА

Чищення та
обслуговування

ff Щоб уникнути будь-якого пошкодження
пилососа POWERbot, дотримуйтеся наведених
далі вимог.
–– Під час чищення пилососа POWERbot
не розпилюйте на нього воду, а також не
використовуйте бензол, розчинник, ацетон чи
спирт із цією метою.

ff Не розбирайте і не ремонтуйте пилосос
POWERbot. Це має робити кваліфікований
спеціаліст із ремонту.
ff Слідкуйте, щоб сенсори перешкоди та перепаду
висоти були чистими.
–– Якщо на них накопичаться сторонні часточки,
сенсори можуть не працювати належним чином.

УКРАЇНСЬКА -07
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Встановлення
Док-станція повсякчас має бути увімкнена.
Не ставте док-станцію у вузькому проході або
поряд із дверима.

Індикатор живлення (червоний)

Встановлюйте його в місці, де немає
перешкод і де він не впаде.

о1

ьк
лиз

м

Б

Близ
ьк
0,5 м о

DC-IN

Близ

ько 0

,5 м

DC-IN

1

Під’єднайте
штекер адаптера
до док-станції

2

Під’єднайте
кабель живлення
до адаптера
Під час використання
адаптера бік із наліпкою має
бути спрямовано донизу.

3

Вставте вилку в
розетку
Увімкнеться індикатор
живлення (червоний).

УКРАЇНСЬКА-08
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Приладдя

Пульт дистанційного
керування

Батареї (тип
ААА)

Посібник
користувача

Запасний фільтр

Док-станція

Кабель живлення

Адаптер

Пристрій віртуальної
охорони

Щітка для чищення

Примітки щодо розміщення
Примітка
ff Встановлюйте док-станцію у місці, де підлога і стіни рівні.
ff Док-станцію найкраще встановлювати вздовж текстури дерев’яної підлоги.
ff Якщо аварійний перемикач вимкнено, пилосос POWERbot не заряджатиметься, навіть коли його
встановлено на док-станцію.
ff Живлення док-станції має бути завжди увімкненим.
–– Якщо струм не подаватиметься до док-станції, пилосос POWERbot не зможе знайти її і автоматично зарядитись.
–– Якщо пилосос POWERbot залишити від’єднаним від док-станції, батарея поступово розряджатиметься.

ff Якщо пилосос POWERbot працює в режимі заощадження електроенергії, живлення не ввімкнеться
навіть після вимкнення та подальшого ввімкнення живлення за допомогою аварійного перемикача.
Натисніть і утримуйте кнопку [пуску/зупинки] на пилососі POWERbot.

УКРАЇНСЬКА - 09
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Заряджання
Батарея заряджається повністю приблизно
за 240 хвилин, якщо ви заряджаєте її вперше
після придбання, після чого батарею можна
використовувати приблизно протягом
30 хвилин у максимальному режимі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Номінальна вхідна напруга цього
пристрою становить 100–240 В
змінного.

Індикатор заряджання під час
заряджання (зелений)

1

Переведіть аварійний
перемикач,
розташований у
нижній частині
пристрою, у робоче
положення
Щоб увімкнути пилосос
POWERbot, переведіть аварійний
перемикач у робоче положення.

2_SR9300K_UK_DJ68-00743G-00_CIS.indd 10

2

Вручну встановіть
пилосос POWERbot
на док-станцію
Упевніться, що контакти
пилососа POWERbot і док-станції
з’єдналися.

3

Перевірте стан
заряджання
Відповідно до
процесу заряджання
відображатиметься індикація
«
», коли ж заряджання
завершиться, з’явиться
індикація «FULL» (Повний).

УКРАЇНСЬКА-10
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Автоматичне заряджання
Якщо індикатор заряджання блимає
під час прибирання, пилосос
POWERbot повернеться до док-станції
для автоматичної підзарядки.

Заряджання
Під час прибирання можна активувати
дозаряджання пилососа POWERbot
на док-станції.

Низький заряд батареї (Lo)
Вручну встановіть пилосос POWERbot
на док-станцію для заряджання.

Дії, які слід виконати, якщо заряджання не виконується
Перевірте стан встановлення док-станції,
якщо:

Встановіть пилосос POWERbot на докстанцію вручну, якщо:

fдок-станцію
f
розташовано у важкодоступному для
пилососа POWERbot місці;
fвідстань
f
від док-станції до пилососа POWERbot
перевищує 5 м.
–– Для повернення пилососа POWERbot до док-станції
може знадобитись багато часу

fдок-станція
f
розташована у кутку;
fбатарея
f
повністю розряджена;
fна
f шляху пилососа POWERbot є перешкоди (меблі
тощо);
fпилосос
f
POWERbot не може зійти на поріг біля
док-станції (пилосос POWERbot може зійти на поріг
висотою 2,0 см чи нижчий);
fблимає
f
індикатор батареї, і на екрані відображається
індикація «Lo» (низький заряд);
fна
f пилососі POWERbot вибрано режим прибирання на
окремій ділянці чи ручний режим.

УКРАЇНСЬКА - 11
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Установлення пристрою
віртуальної охорони
Інфрачервоні промені пристрою віртуальної охорони (Virtual guard) призначені для
запобігання переміщенню пилососа POWERbot до певних зон.
Довжина віртуальної стіни становить щонайменше 2,5 м і може різнитися
залежно від оточення та напрямку руху пилососа POWERbot.

Пристрій віртуальної
охорони

е
енш

2,5

м

йм

на
Що

1

Натисніть кнопку
живлення, щоб
увімкнути пристрій
Почне блимати індикатор живлення
(червоний).

2

Установіть пристрій
віртуальної охорони в
місцях, де слід обмежити
пересування пилососа
POWERbot
Упевніться, що датчик відстані спрямовано в
тому напрямку, де ви хочете створити невидиму
перешкоду (яка завадить руху пилососа
POWERbot).

УКРАЇНСЬКА-12
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Назви частин пристрою віртуальної охорони
Кнопка живлення

Сенсор виявлення пилососа
POWERbot

Індикатор живлення
Живлення увімкнено: блимає
червоний індикатор
Живлення вимкнено:
індикатор вимкнено

Датчик відстані (сенсор
інфрачервоного променя)

Кришка відсіку для батарей

Встановлення батарей
Батареї для пристрою віртуальної охорони до комплекту не входять.

1

Натисніть на фіксатор
кришки відсіку для
батарей на пристрої
віртуальної охорони та
підніміть його.

2

Установіть лужні батареї
(типу D), як зображено
на малюнку (перевірте
полярність + та -).

3

Щоб закрити кришку
відсіку для батарей,
вставте край кришки
у відповідний паз і
натисніть на неї з іншого
краю.

✻✻Технічні характеристики: лужні батареї типу D (LR20)

УКРАЇНСЬКА - 13
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Використання пилососа POWERbot
Перш ніж користуватися пилососом POWERbot, переведіть аварійний
перемикач у робоче положення.

Увімкнення/вимкнення
живлення
Натисніть кнопку
більше 3 секунд

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Якщо пилосос POWERbot не використовується
довше 30 хвилин, він повернеться до докстанції для автоматичної підзарядки.

й утримуйте її

Використання автоматичного
режиму прибирання
Пилосос POWERbot пересувається та здійснює прибирання
автоматично, доки не буде прибрано все приміщення.

✻✻Щоб зупинити прибирання: натисніть кнопку

Використання режиму
прибирання на окремій ділянці
Пилосос POWERbot ретельно прибиратиме на окремій
ділянці.

Заряджання
Під час прибирання можна активувати автоматичне
дозаряджання пилососа POWERbot на док-станції.

Функція розпізнавання місця

Примітка

fЯкщо
f
вимкнути пилосос POWERbot і увімкнути його
знову, пилосос POWERbot віднайде місце припинення ff Розпочніть прибирання знову на ділянці в межах
1 м від місця припинення прибирання пилососом
прибирання і продовжить прибирання неприбраної
ділянки.
POWERbot.
–– Якщо увімкнено функцію розпізнавання місця, пилосос
–– Якщо розпочати прибирання на відстані більше 1 м
POWERbot віднайде поточне місце прибирання.
від місця зупинки прибирання, пилососу POWERbot
–– Якщо не вдасться віднайти поточне місце 3 рази,
буде важко віднайти місце припинення прибирання
пилосос POWERbot розпочне прибирання спочатку.
і він може прибирати вже прибрану ділянку.

УКРАЇНСЬКА-14
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Вибір режиму прибирання
Режим
прибирання

Піктограма на
екрані

Як вибрати

Автоматичне
прибирання

Прибирання на
окремій ділянці

Ручний режим
прибирання

✻✻Режим прибирання на окремій ділянці можна
вибрати лише натисненням цієї кнопки на
головному блоці пилососа POWERbot.
✻✻Ручний режим прибирання можна вибрати
за допомогою кнопок зі стрілками на пульті
дистанційного керування.

✻✻Після завершення прибирання впродовж 15 хвилин в автоматичному режимі пилосос POWERbot
виконає прибирання ще раз.
✻✻У разі виявлення пилу в режимі прибирання на окремій ділянці/ручному режимі прибирання пилосос
POWERbot підвищить потужність всмоктування.
✻✻Якщо пилосос POWERbot не зможе повернутись на док-станцію, він перейде в режим заощадження
енергії. Дисплей на головному блоці вимкнеться. Натисніть кнопку [пуску/паузи] або [живлення], щоб
скасувати режим заощадження енергії.
✻✻Час заряджання і прибирання може різнитися, зважаючи на умови використання пилососа.

Спосіб прибирання для кожного режиму

Близько 1,5 м

Близько 1,5 м

Автоматичне прибирання
Прибирання в автоматичному
режимі, доки не буде прибрано
все приміщення.

Прибирання на окремій
ділянці

Ручний режим
прибирання

Ретельне прибирання на певній
ділянці. Його можна застосувати
для усунення крихт хліба чи
печива.

Прибирання на певній ділянці;
при цьому напрям руху
пилососа POWERbot вибирає
користувач за допомогою пульта
дистанційного керування.
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Використання пульта
дистанційного керування
1 Живлення / заряджання / пуск/зупинка
Живлення
Заряджання
Пуск/зупинка

Увімкнення/вимкнення живлення пилососа POWERbot
Натисніть цю кнопку для автоматичного заряджання пилососа
POWERbot на док-станції
Виберіть, щоб почати або зупинити прибирання

2 Сила всмоктування
Максимальний
режим

Виберіть цей режим для прибирання із максимальною силою
всмоктування

Нормальний
режим

Виберіть цей режим для прибирання із помірною силою
всмоктування

Режим тихої
роботи

Дає змогу прибирати з нижчим рівнем шуму

3 Додаткові функції
Sound (Звук)

З кожним натисненням цієї кнопки вибираються значення
Sound Effects (Звукові ефекти) → Mute (Вимкнення звуку) у цій
послідовності.

Smart control
(Розумне
керування)

Виберіть, щоб увімкнути чи вимкнути режим розумного керування
✻✻Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку [Sound (Звук)].
✻✻Потрібно встановити з’єднання Wi-Fi, щоб керувати пилососом
POWERbot за допомогою програми Samsung Smart Home.

✻✻Вибрані налаштування не зміняться, навіть якщо перевести аварійний перемикач у неробоче, а тоді в робоче
положення.

Встановлення батарей
Підніміть і відкрийте кришку відсіку для
батарей, одночасно натиснувши вкладку
блокування, тоді вставте батареї, як
показано на малюнку. Закрийте кришку
так, щоб вона клацнула на місці.

УКРАЇНСЬКА-16
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1

4 Ручний режим прибирання та вибір
напрямку
Рух уперед

2
1
4
5
3
Див. стор. 19

Поворот ліворуч

Поворот праворуч
✻✻Рух назад недоступний

5 Кероване прибирання
Під час прибирання ви можете за допомогою пульта
дистанційного керування скерувати пилосос POWERbot
до певної ділянки підлоги, що потребує прибирання.
Спрямуйте червоний промінь на підлогу на відстані не більше 1 м
від пилососа POWERbot.
Натисніть і утримуйте кнопку Point cleaning (Кероване прибирання),
щоб перемістити червоний промінь у потрібному напрямку. Пилосос
POWERbot під час прибирання рухатиметься в напрямку променя.

1m

Робоча відстань пульта дистанційного керування

Робоча висота
пульта дистанційного
керування

Робоча відстань

Робоча висота пульта
дистанційного керування

1м

1,5 м

Робоча відстань

Близько 2 м

Близько 2,5 м
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Назва кожної частини
Верхня панель

1
3

2
3

6

4

7
8
4
3

5

9

1
4
2
7

3
4

4

5

8

6

9

5

3
4

1

5
2

6
8

7

9

10

11

15

12

13

14
17

16
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1. Дисплей
2. Фіксатор пилозбірника
3. Приймач сигналу пульта дистанційного
керування
4. Сенсор пристрою віртуальної охорони
5. Сенсор перешкоди
6. Пилозбірник
7. Камера
8. Ручка пилозбірника
9. Сенсор бампера

Нижня панель
1. Зарядні контакти
2. Щітка для прибирання за домашніми
улюбленцями
3. Кришка щітки для прибирання за
домашніми улюбленцями
4. Сенсор перепаду висоти
5. Валик
6. Кришка відсіку для батарей
7. Кнопка кришки щітки для прибирання
за домашніми улюбленцями
8. Ведуче колесо
9. Аварійний перемикач

Дисплей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Вимкнення звуку
Інформаційний індикатор
Перевірка фільтра
Індикатор увімкнення/вимкнення функції
розумного керування
Wi-Fi
Індикатор батареї
Одноразове/щоденне прибирання
Числова індикація
Режим прибирання на окремій ділянці
Ручний режим прибирання
Режим тихої роботи
Нормальний режим
Максимальний режим
Сенсор пилу
Кнопка режиму прибирання на окремій ділянці
Кнопка пуску/зупинки
Кнопка заряджання

2016-03-02 오전 10:40:28

Встановлення часу/розкладу
Налаштувати розклад можна лише для автоматичного режиму прибирання.

Налаштування часу
Ви маєте виставити поточний час, перш ніж користуватися функцією одноразового/щоденного прибирання.

Початок
налаштування

Виберіть години

Виберіть хвилини

Налаштування
завершено

Виберіть «д.п./п.п.» (перша/друга
половина дня)
Перейти до попереднього,
наступного налаштування

Встановлення розкладу
Визначити чи скасувати графік можна лише коли пилосос POWERbot перебуває на док-станції.

Початок
налаштування

Виберіть розклад на
один раз або на щодень

Налаштування
завершено

Виберіть години

Виберіть «д.п./п.п.» (перша/
друга половина дня)

Виберіть хвилини
Перейти до попереднього,
наступного налаштування

fНалаштування
f
буде скасовано автоматично, якщо
впродовж 7 секунд не буде введено жодних значень.

Скасування під час установки

Скасування налаштування розкладу на один раз/на щодень
Коли водночас вибрано
одноразове і щоденне
прибирання
Коли вибрано
одноразове прибирання
або щодення прибирання

Натисніть і утримуйте
3 секунди

або

або

Виберіть розклад

Скасування виконано

Натисніть і утримуйте 3 секунди
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Чищення та обслуговування
Перш ніж чистити пилосос POWERbot, переведіть аварійний перемикач
у неробоче положення.

Чищення пилозбірника
Очистьте пилозбірник, коли ввімкнеться індикатор перевірки фільтра (
багато пилу.

1

Вийміть пилозбірник

2

), чи коли у пилозбірнику накопичиться

3

Зніміть кришку
пилозбірника

Усуньте пил із
пилозбірника та
циклонного блока
«Клац»

4

Витягніть циклонний блок
із кришки пилозбірника,
після чого промийте
пилозбірник і фільтр

5

Зберіть пилозбірник

6

Вставте пилозбірник
назад у головний блок
так, щоб почулося
клацання

Чищення сенсорів і камери
Злегка витріть м’якою ганчіркою. Не використовуйте воду чи засоби для чищення.
Камера

Переднє
сенсорне вікно

Сенсори
перепаду висоти

Заднє сенсорне
вікно
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Чищення щітки для прибирання за домашніми улюбленцями

Зніміть кришку щітки
для прибирання за
домашніми улюбленцями

4

Встановіть на місце
щітку для прибирання за
домашніми улюбленцями

2

Зніміть щітку для
прибирання за
домашніми улюбленцями

5

Встановіть на місце
кришку щітки для
прибирання за
домашніми улюбленцями

ON
OFF

1

3

Почистьте щітку
для прибирання за
домашніми улюбленцями

ON
OFF

Чищення ведучого колеса

1

Розстеліть на підлозі м’яку тканину та поставте на
неї пилосос POWERbot нижньою панеллю догори.

2

За допомогою негострого дроту чи пінцета
приберіть сторонні часточки.
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Програма Samsung Smart Home
Приготування мережі
Налаштування бездротового маршрутизатора
ffЦей пристрій підтримує лише протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамічної конфігурації
вузла). Перевірте, чи увімкнено функцію налаштування сервера DHCP на бездротовому маршрутизаторі.
fПідтримуються
f
такі типи авторизації/шифрування бездротового маршрутизатора: WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP та
WPA2-PSK/AES 801.11n.
–– Рекомендовано використовувати WPA2-PSK/AES.
fЯкість
f
зв’язку в бездротовій мережі може залежати від навколишнього бездротового середовища.
fЯкщо
f
ваш постачальник інтернет-послуг зареєстрував постійну MAC-адресу (унікальний ідентифікаційний номер)
вашого комп’ютера або модему, вашому пилососу POWERbot, можливо, не вдасться під’єднатись до Інтернету.
Зверніться до свого постачальника інтернет-послуг щодо процедури під’єднання до Інтернету інших пристроїв,
окрім комп’ютера.
fЯкщо
f
ваш постачальник інтернет-послуг вимагає ввести логін і пароль для під’єднання до Інтернету, можливо, вам
не вдасться під’єднати ваш пилосос POWERbot до Інтернету. У такому випадку під час під’єднання до Інтернету
потрібно ввести логін і пароль.
fПідключення
f
до Інтернету може бути неможливим через проблеми брандмауера. Зверніться до вашого
постачальника інтернет-послуг, щоб вирішити цю проблему.
fДеякі
f
бездротові маршрутизатори можуть передавати неправильну адресу Domain Name Server (DNS), навіть
якщо Інтернет не підключений. У такому випадку зверніться до постачальника бездротового маршрутизатора і до
постачальника послуг Інтернету.
fЯкщо
f
ви все ще не можете під’єднати пилосос до Інтернету, навіть виконавши зазначені постачальником інтернетпослуг дії, зверніться до агентства чи центру обслуговування Samsung Electronics.

Примітка
ff Докладнішу інформацію про проблеми доступу шукайте в посібнику користувача відповідного
бездротового маршрутизатора.
ff Пилосос Samsung POWERbot підтримує лише з’єднання Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц.
ff Пилосос Samsung POWERbot підтримує протокол зв’язку стандарту IEEE 802.11b/g/n та Wi-Fi Direct.
(Компанія Samsung Electronics рекомендує використовувати стандарт IEEE 802.11n).
ff Бездротовий маршрутизатор, який не вимагає авторизації Wi-Fi, можливо, не вдасться під’єднати до
пилососа POWERbot.
ff Коли живлення увімкнене і пилосос POWERbot перебуває на док-станції, пилосос POWERbot
під’єднається до сервера і перевірить наявність оновлень для програмного забезпечення. За наявності
оновлень вони будуть автоматично завантажені і програмне забезпечення оновиться.
ff Якщо під час заряджання пилососа POWERbot на його дисплеї з’явиться індикація «UP», це означає, що
відбувається оновлення програмного забезпечення. Дочекайтесь завершення перезавантаження.
ff Якщо не вдалося зареєструвати виріб, виконайте такі дії:
–– Перегляньте спливне повідомлення і повторіть процедуру реєстрації.
–– Перевірте, чи доступний параметр «UPnP» бездротового маршрутизатора і повторіть процедуру реєстрації.
–– Перевірте, чи робочим режимом бездротового маршрутизатора є режим маршрутизатора і повторіть процедуру
реєстрації.
–– Якщо є два чи більше пилососів POWERbot, вимкніть всі інші пилососи, щоб зареєструвати один. З’єднання має
відбуватись «один до одного».
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–– Якщо поблизу вашого маршрутизатора перебуває інший бездротовий маршрутизатор із таким самим SSID,
нормальна реєстрація пилососа не гарантована.
–– Встановіть унікальний SSID та пароль для бездротового маршрутизатора, тоді зареєструйте виріб.

ff Послуга Samsung Smart Home може не працювати належним чином у середовищі брандмауера.
ff Якщо пилосос POWERbot і смартфон не підключені до одного бездротового маршрутизатора, може
мати місце затримка відповіді через мережеве середовище.
ff Індикатори функції розумного керування та з’єднання Wi-Fi
––

Світиться: функція розумного керування заблокована. (Можливе
управління лише за допомогою пульта дистанційного керування).

––

Не світиться: функція розумного керування увімкнена.

––

Не світиться: пилосос POWERbot під’єднується до бездротової мережі.

––

Світиться: пилосос POWERbot під’єднаний до бездротової мережі.

ff Якщо функція розумного керування заблокована, ви не зможете скористатись програмою Samsung
Smart Home.

Використання програми Samsung Smart Home
Створення облікового запису Samsung
Якщо ви бажаєте користуватися програмою Samsung Smart Home, зареєструйте
обліковий запис Samsung у відповідній програмі Samsung.

Примітка
ff Якщо ви не налаштували автоматичний вхіду програму Samsung Smart
Home і запустили програму, один раз під час першого запуску програми
відобразиться екран облікового запису Samsung.
ff Якщо ви користувач смартфону Samsung, зареєструйте обліковий запис
Samsung у налаштуваннях смартфону, тоді відбуватиметься автоматичний
вхід у програму без будь-яких інших процесів входу і можна буде відразу
користуватись програмою Samsung Smart Home.

Завантаження програми Samsung Smart Home
Програму Samsung Smart Home можна завантажити з магазинів Google Play, Samsung Galaxy Apps та Apple App,
ввівши фарзу для пошуку «Samsung Smart Home App».

Примітка
ff Програма Samsung Smart Home сумісна із пристроями серії Samsung Galaxy S та Samsung Note.
––
––
––
––

Підтримується Android™(2) 4.0 (починаючи із Galaxy S2) чи пізнішої версії та iOS7 чи пізнішої версії.
Потрібно завантажити програму. Потрібне підключення до Інтернету. Може відбуватися обмін даними.
Android – це товарний знак компанії Google Inc
Інтерфейс програми Samsung Smart Home може бути змінений, для поліпшення використання пристрою і
покращення продуктивності без попереднього повідомлення про це.
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Програма Samsung Smart Home
Реєстрація виробу (просте налаштування)
Зареєструйте виріб у послузі Samsung Smart Home, перш ніж користуватися програмою Samsung Smart Home.

Android

1. Щоб розпочати реєстрацію виробу, натисніть піктограму Add new (Додати) на екрані списку пристроїв програми
Samsung Smart Home.
2. Виберіть піктограму Robot vacuum (Робот-пилосос).
3. Введіть інформацію про бездротовий маршрутизатор, який с.ід підключити
4. Налаштуйте пилосос POWERbot відповідно до вказівок на екрані.
–– Для швидкого увімкнення режиму точки доступу натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку [Clock
(Годинник)].

5. Реєстрація розпочнеться автоматично.
6. Після завершення реєстрації з’явиться відповідне повідомлення.
7. Коли завершиться реєстрація виробу, відобразиться головний екран програми Samsung Smart Home.
✻✻Якщо не вдасться зареєструвати виріб, перейдіть до сторінки 22.
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iOS

1. Запустіть програму Samsung Smart Home.
2. Перейдіть на екран ліворуч, тоді натисніть піктограму Add new (Додати) на екрані списку пристроїв, щоб розпочати
реєстрацію виробу.
3. Введіть обліковий запис Samsung, тоді натисніть кнопку [Sign in (Увійти)].
–– Якщ у вас iPhone, ваш логін і пароль не зберігатимуться, тому потрібно буде їх вводити щоразу під час запуску
програми Samsung Smart Home.
4. Виберіть піктограму [Robot vacuum (Робот-пилосос)].

5. Натисніть і утримуйте кнопку годинника на пульті дистанційного керування довше 5 секунд.
–– Точка доступу відобразиться на дисплеї.
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Програма Samsung Smart Home

6. Запустіть програму налаштувань на iPhone, тоді під’єднайтеся до [Robot Vacuum (Робот-пилосос)] Samsung у
списку.
7. Введіть логін і пароль бездротового маршрутизатора, який буде під’єднано, тоді натисніть кнопку [Next (Далі)].
8. Встановлюється з’єднання між смартфоном і роботом-пилососом.

9. Запустіть програму налаштувань на iPhone, тоді під’єднайтеся до бездротового маршрутизатора у списку Wi-Fi, з
яким буде встановлено з’єднання.
10. Встановлюється з’єднання між бездротовим маршрутизатором і роботом-пилососом.
11. Коли реєстрацію виробу буде завершено, з’явиться відповідне повідомлення.
12. Після завершення реєстрації виробу піктограму робота-пилососа буде додано до списку пристроїв.
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Головний екран
fВиберіть
f
піктограму робота-пилососа на головному екрані, тоді перейдіть до
екрана керування POWERbot.
fРозумними
f
побутовими пристроями Samsung Electronics можна керувати за
допомогою піктограм Going out (Вихід із дому), Coming home (Повернення
додому), Good night (Добраніч) та Good morning (Доброго ранку).
fВиріб
f
POWERbot не підтримує функції Home view (Огляд дому).

Меню користувача
fРозумними
f
побутовими пристроями Samsung Electronics можна керувати за
допомогою функцій Chat control (Керування і перевірка стану) та Master key
(Керування кількома пристроями).

Chat control (Керування і
перевірка стану)
Master key (Керування
кількома пристроями)
Customer service
(Обслуговування)

fДозволяє
f
керувати розумними побутовими пристроями або
перевіряти їхній стан, не докладаючи зусиль.
fДозволяє
f
керувати кількома розумними побутовими пристроями
одночасно за допомогою основних функцій (Going out (Вихід із дому),
Coming home (Повернення додому), Good night (Добраніч), Good
morning (Доброго ранку)).
fЧитайте
f
посібник виробу.
fКоли
f
виріб вийде з ладу, зверніться до нашого центру
обслуговування і подайте запит на післяпродажне обслуговування.
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Програма Samsung Smart Home
Користування пилососом POWERbot
Із натисненням програми розумного робота-пилососа Samsung з’явиться екран керування.
1. Увімкнення/вимкнення живлення
2. Ручний режим прибирання та вибір напрямку (рух уперед, поворот ліворуч,
поворот праворуч)
3. Пуск/зупинка автоматичного режиму прибирання
4. Режим прибирання на окремій ділянці
5. Індикатор поточного стану
6. Стан батареї
7. Потужність всмоктування
8. Встановлення розкладу (можна встановити час для кожної дати).
▶▶ Пилосос POWERbot вмикається шляхом синхронізації встановленого
часу в мережі.
9. Перевірка історії прибирання
10. Вікно з даними про енергоспоживання (відображення інформації про
споживання енергії пилососом POWERbot).
11. Параметри (налаштування, обслуговування)
12. Інформація про пристрій

Примітка
ff Функція запланованого прибирання спрацьовує лише коли POWERbot
розташовано на док-станції.

УКРАЇНСЬКА-28

2_SR9300K_UK_DJ68-00743G-00_CIS.indd 28

2016-03-02 오전 10:40:36

Використання розумної функції «Select N Go»
Це функція, яка дозволяє користувачу за допомогою програми Samsung Smart Home вибрати і прибрати на окремій
ділянці.
1. Карта прибирання та план прибирання
fКарта
f
прибирання показує ті ділянки, якими рухається пилосос POWERbot під
час прибирання.
fПлан
f
прибирання – це штучне зображення карти прибирання.
2. Прибирання на певній ділянці
fВключає
f
ярлики з можливістю налаштування для кожної ділянки.
fВиберіть
f
ділянки, де слід прибрати, і торкніть кнопку пуску, щоб розпочати
прибирання.
fНа
f карті позначається стан кожної ділянки.
Виконано

Скасовано, сталася
помилка

Вибрано

Виконується

Не вибрано

Примітка
ff Застереження щодо встановлення плану прибирання
––
––
––
––
––

Розташуйте станцію заряджання впритул до стіни на відкритому просторі.
Усуньте всі перешкоди з підлоги (килимки, рушники, стільці, підстилки, іграшки тощо).
Усуньте перешкоди вздовж шляхів до ділянок, які включені у план прибирання.
Якщо можливо, зачиніть усі двері , де наявні високі пороги (веранда, балкон тощо)
Упевніться, що всі ділянки, які включені у план прибирання, добре освітлені.

ff Застереження щодо використання функції прибирання на певних ділянках
–– Функцію прибирання на певних ділянках можна увімкнути лише коли пилосос Powerbot заряджається.
–– Функція прибирання на певних ділянках не працюватиме належним чином, якщо дійсне розташування та
орієнтація блока не збігаються з розташуванням та орієнтацією, вказаними у плані прибирання.
–– Функція прибирання на певних ділянках може не працювати належним чином залежно від стану підлоги та/або
розташування, або перешкод на певній ділянці.
–– Ділянки на плані прибирання – це ділянки, штучно визначені пилососом Powerbot, і можуть не включати всі
кімнати.
–– Функції генерування карти та «Select N Go» можуть бути недоступними на тих ділянках, які вкриті килимами.
–– З урахуванням стану Powerbot плани прибирання можуть відрізнятися, навіть якщо середовище те саме.
–– План прибирання можна вибрати у відповідному меню.
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Примітки і застереження
ff Пилосос POWERbot не може всмоктувати
грудки бруду, тож після прибирання деякі
небажані часточки можуть залишитися на
підлозі.

Заряджання
Примітка
ff Якщо під час заряджання батарея перегріється,
процес заряджання може тривати довше.
ff Якщо функція автоматичного заряджання не
працює, перевірте описане нижче.
–– Вимкніть живлення за допомогою аварійного
перемикача (на нижній панелі пилососа
POWERbot), а тоді знову ввімкніть його.
–– Від’єднайте штекер живлення док-станції від
розетки, а тоді знову під’єднайте його.
–– Перевірте, чи на зарядних контактах немає
сторонніх часточок, протріть сухою тканиною чи
ганчіркою пилосос POWERbot і зарядні контакти
на док-станції.
–– Перевірте, чи біля док-станції немає перешкод,
як-от дзеркальних поверхонь, стільців тощо.

ff Якщо пилосос POWERbot залишити
від’єднаним від док-станції, батарея поступово
розряджатиметься.
–– Пилосос POWERbot рекомендовано залишати
на док-станції для заряджання. (Переведіть
аварійний перемикач у неробоче положення та
витягніть штекер кабелю живлення док-станції з
розетки, якщо плануєте поїхати з дому надовго –
у відпустку, відрядження тощо).

–– Скористайтеся іншими засобами для прибирання.

ff Якщо під час роботи в автоматичному режимі
заряд батареї сильно знизиться, пилосос
POWERbot підзарядиться та завершить роботу
на тих ділянках підлоги, де він ще не прибирав.
(Частота повторного прибирання: 1 раз)
ff Вибрати режим прибирання на окремій ділянці
під час заряджання неможливо.
ff У разі натиснення кнопки Manual clean
(Ручне прибирання) / Point cleaning (Кероване
прибирання) пилосос POWERbot від’єднається
від док-станції і перейде в режим очікування.
ff Не лягайте у місці, де працює робот-пилосос.
–– Він може вхопити ваше волосся щіткою для
прибирання за домашніми улюбленцями, що
призведе до травмування.

Чищення та обслуговування
Примітка
ff Якщо ви промивали пилозбірник та фільтр
водою
–– Пилозбірник: повністю витріть воду.
–– Фільтр: перед використанням ретельно просушіть
його у затінку.

Експлуатація
Примітка
ff Під час прибирання пилосос POWERbot може
зачепитися за поріг чи інші перешкоди.
–– Щоб перезапустити його, переведіть аварійний
перемикач у неробоче положення, пересуньте
пилосос POWERbot до ділянки, якою він може
вільно пересуватися, та ввімкніть живлення знову.

ff Пилосос POWERbot не може повністю очистити
певні важкодоступні ділянки підлоги: кути,
простір між диваном і стіною тощо.
–– Скористайтеся іншими засобами для прибирання.

Увага
ff Будьте обережні під час установлення чи
від’єднання фільтра та тримайте пальці подалі
від всмоктувального каналу пилозбірника.
ff Щоб уникнути блокування сторонніми
часточками, не залишайте на підлозі
зубочистки, бавовняні ганчірки тощо, інакше
вони можуть застрягти у системі пилососа
POWERbot.
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ff Усувати сторонні часточки зі щітки для
прибирання за домашніми улюбленцями
складно, тож вам доведеться звернутися до
центру обслуговування.
ff Під час прибирання щітка для прибирання за
домашніми улюбленцями усуває бруд із підлоги,
тож до неї також можуть потрапити сторонні
предмети й часточки: нитки, довге волосся
тощо. Тому регулярно перевіряйте і чистьте
щітку.

Про інфрачервоний сенсор
Увага
ff Передача інфрачервоного сигналу може не
виконуватись належним чином у місцях, де
наявні галогенові лампи, чи надворі.
ff Пилосос POWERbot використовує 3 типи
інфрачервоних пристроїв; відповідно якийсь
із пристроїв може не працювати перед іншим
пристроєм, що має вищий пріоритет.
–– Перевага інфрачервоного сигналу: Пульт
дистанційного керування > пристрій віртуальної
охорони > док-станція

Про батарею
Примітка
ff Купуйте батареї в авторизованому центрі
Samsung і звертайте увагу на наявність символу
), прикріпленого до батареї, та назву
(
моделі.
ff Цю батарею призначено виключно для
пилососів POWERbot Samsung Electronics, тож
не використовуйте її з іншими пристроями.
ff Не розбирайте і не видозмінюйте батарею.
ff Не кидайте батарею у вогонь і не нагрівайте її.
ff Не під’єднуйте металеві предмети до контактів
батареї (+, -).
ff Зберігайте у приміщенні (за прибл. температури
від 0 °C до 40 °C).
ff Якщо батарея не працює належним чином,
не виймайте її самостійно і зв’яжіться
із працівниками найближчого центру
обслуговування.
ff Тривалість заряджання і використання батареї
може зменшуватися з часом внаслідок
тривалого використання батареї. Якщо термін
роботи батареї добіг кінця, замініть її в центрі
обслуговування.

ff Пульт дистанційного керування має вищий
пріоритет сигналу, тож у разі керування
пилососом POWERbot за допомогою пульта
дистанційного керування, POWERbot може
перетнути невидимий бар’єр, встановлений
пристроєм віртуальної охорони, та дістатися
забороненої ділянки підлоги.
ff Інфрачервоні сигнали різних пристроїв
можуть створювати перешкоди, що призведе
до несправної роботи пристроїв, які
використовуються одночасно в невеликому
приміщенні чи на малій відстані один від одного.
ff Установлюйте пристрій віртуальної охорони
подалі від док-станції, оскільки якщо такий
пристрій буде розташовано близько до
док-станції, автоматичне заряджання може
обірватися.
ff Якщо одночасно використовується кілька
пилососів POWERbot, можуть виникати
перебої в їхній роботі через перешкоди, які
створюватимуть інфрачервоні сигнали.

ff Гарантійний термін для батареї становить 6
місяців з моменту придбання.
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Інформаційні коди
1

На дисплеї
висвічуються
наведені нижче
інформаційні коди

Інформаційні коди

2

Вимкніть живлення за
допомогою аварійного
перемикача, звіртеся
з наведеними нижче
інструкціями і вжийте
необхідних заходів

3

Інформаційний
код зникне, щойно
ви переведете
аварійний
перемикач у
робоче положення

Що слід перевірити?
POWERbot застряг або натрапив на перешкоду.
fВимкніть
f
живлення за допомогою аварійного перемикача і пересуньте
пилосос POWERbot в інше місце.

Сторонні предмети або часточки застрягли у щітці для
прибирання за домашніми улюбленцями.
fВимкніть
f
живлення за допомогою аварійного перемикача і приберіть зі
щітки сторонні часточки.

У лівому ведучому колесі застрягли сторонні часточки.
fВимкніть
f
живлення за допомогою аварійного перемикача і приберіть із
ведучого колеса сторонні часточки.

У правому ведучому колесі застрягли сторонні часточки.
fВимкніть
f
живлення за допомогою аварійного перемикача і приберіть із
ведучого колеса сторонні часточки.

Сенсор бампера потребує перевірки.
fВимкніть
f
живлення за допомогою аварійного перемикача і ввімкніть його
знову.
fЯкщо
f
інформаційний код не зникає, перевірте, чи між бампером і
корпусом немає сторонніх часток. Якщо є, легенько потягніть за бампер
і усуньте їх.

На сенсорі перешкод накопичилися сторонні часточки.
fВимкніть
f
живлення за допомогою аварійного перемикача і протріть
передній і задній сенсори м’якою тканиною.

На сенсорі перепаду висоти накопичилися сторонні
часточки.
fВимкніть
f
живлення за допомогою аварійного перемикача та протріть
передній і задній сенсори м’якою тканиною.
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Усунення несправностей
Проблема

Що слід перевірити?

Пилосос POWERbot узагалі не
працює.

ffПеревірте, чи аварійний перемикач переведено в робоче положення.
ffПеревірте, чи на дисплеї відображаються усі піктограми.
ffПеревірте, чи не розрядилася батарея пилососа POWERbot.
–– Якщо на дисплеї відображається індикація «Lo» (низький заряд), перенесіть
пилосос POWERbot до док-станції для заряджання.
ffЗамініть батареї (типу AAA), якщо пульт дистанційного керування не працює.

Пилосос POWERbot зупинився
посеред прибирання.

ffЯкщо на дисплеї відображається індикація «Lo» (низький заряд), перенесіть
пилосос POWERbot до док-станції для заряджання.
ffЯкщо пилососу POWERbot заважають перешкоди, як-от дріт, поріг тощо,
підніміть його і посуньте далі від перешкоди.
–– Якщо на ведуче колесо намоталися часточки тканини чи нитки, переведіть
аварійний перемикач у неробоче положення і приберіть часточки тканини чи
нитки, перш ніж продовжити використання пилососа.

Слабка сила всмоктування.

ffЯкщо світиться індикатор перевірки фільтра, переведіть аварійний перемикач в
неробоче положення та почистьте пилозбірник.
ffЯкщо у пилозбірнику забагато пилу, сила всмоктування може знизитись.
Переведіть аварійний перемикач у неробоче положення та спорожніть
пилозбірник.
ffЯкщо всмоктувальний канал (у нижній панелі пилососа POWERbot) заблоковано
сторонніми предметами або часточками, переведіть аварійний перемикач
у неробоче положення та приберіть сторонні предмети або часточки зі
всмоктувального каналу.
ffЯкщо рівень шуму різко зросте, переведіть аварійний перемикач у неробоче
положення та спорожніть пилозбірник.

Пилосос POWERbot не може
знайти док-станцію.

ffПеревірте, чи живлення працює без проблем і чи не висмикнувся штекер із
розетки.
ffПриберіть будь-які перешкоди біля док-станції, які можуть завадити пилососу
POWERbot повернутися на док-станцію для підзарядки.
ffЯкщо на зарядних контактах є сторонні предмети або часточки, що можуть
завадити нормальному заряджанню, приберіть ці предмети і часточки з
контактів.

Пилосос POWERbot проходить
крізь обмеження пристрою
віртуальної охорони.

ffЯкщо батареї розряджено, замініть їх. (2 батареї типу D (LR20))
ffЯкщо індикатор вимкнений, перевірте, чи не вимкнений пристрій віртуальної
охорони і ввімкніть його.

Пилосос POWERbot раптом
починає виконувати
прибирання по діагоналі.

ffПеревірте, чи док-станцію розташовано вздовж текстури дерев’яної підлоги чи
кахлів.
ffПристрій може прибирати по-діагоналі з кількох причин: щоб перейти до іншої
ділянки найкоротшим шляхом; пристрій натрапив на перешкоду під таким
кутом; пристрій заряджався під кутом або у такому напрямку розташована
текстура дерев’яної підлоги/плитки.
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Усунення несправностей
Проблема

Що слід перевірити?

Функція керованого
прибирання не працює.

ffЯкщо ви спрямуєте червоний промінь на пилосос POWERbot, він може почати
рух у неправильному напрямку.
–– Спрямуйте червоний промінь на підлогу на відстані до 1 м від пилососа
POWERbot.
✻✻ Не використовуйте режим керованого прибирання під прямими сонячними
променями, в умовах яскравого освітлення чи на темній підлозі.

Індикатор перевірки фільтра
повернувся у початкове
положення після очищення
пилозбірника.

ffПереведіть аварійний перемикач пилососа POWERbot у неробоче положення,
тоді увімкніть його знову.
ffСпорожніть пилозбірник та ретельно промийте фільтр ще раз.

Пилосос POWERbot рухається
довкола одного місця.

ffУвімкнено сенсор пилу.
–– Сенсор пилу увімкнено за замовчуванням. Коли пилосос POWERbot
проходить запиленою ділянкою, він рухається довкола тієї ділянки, щоб
сфокусуватися на прибиранні.
ffПилосос POWERbot рухається довкола тієї самої ділянки та на дисплеї
відображається індикатор «DUST (ПИЛ)», хоч на цій ділянці пилу немає.
–– Перевірте, чи між пилозбірником та щіткою для прибирання за домашніми
улюбленцями не застрягли сторонні часточки та усуньте їх.

Пилосос POWERbot не
прибирає на певній ділянці.

ffПеревірте, чи док-станція розташована поблизу вузького проходу або дверей і
переставте її в інше місце.
–– Якщо док-станція встановлена поблизу вузького проходу або дверей,
пилосос POWERbot не зможе пройти крізь такий прохід чи зійти на поріг.

Час роботи пристрою
віртуальної охорони від батареї
надто короткий.

ffПеревірте, чи ви використовуєте саме сухі марганцеві батареї та замініть їх за
потреби. (2 батареї типу D (LR20))

У мене встановлено програму
Samsung Smart Home, проте
пилосос POWERbot не
підключається до неї.

ffПрограмою можна користуватися після підключення бездротового
маршрутизатора та пилососа POWERbot за допомогою простої процедури
налаштування.

Мені не вдається увійти в
обліковий запис Samsung.

ffПеревірте логін і пароль на екрані облікового запису Samsung.

Під час процесу простого
налаштування з’являється
повідомлення про помилку.

ffМожливо, помилка тимчасова і пов’язана з відстанню до бездротового
маршрутизатора чи іншими перешкодами. За деякий час повторіть спробу.

Пристрої не працюють, хоч
смартфон належним чином
підключено до пилососа
POWERbot.

ffВимкніть програму Samsung Smart Home, тоді знову її запустіть або від’єднайте
смартфон від бездротового маршрутизатора, тоді знову його під’єднайте. Або
вимкніть живлення пилососа POWERbot, знову ввімкніть і запустіть програму
Smart Home.
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Проблема
Функції програми Samsung
Smart Home не працюють.

Що слід перевірити?
ffПеревірте, чи заблоковано функцію розумного керування на пилососі
POWERbot. (Коли функцію розумного керування заблоковано, індикатор Wi-Fi
вимкнено).

Не вдається запустити
програму розумного роботапилососа Samsung.

ffПеревірте, чи пилосос POWERbot підключено до бездротового
маршрутизатора.

Пилосос POWERbot не
підключено до мережі Wi-Fi.

ffПеревірте стан налаштування бездротового маршрутизатора.

Функція розпізнавання
розташування не працює.

ffЩе раз увімкніть пилосос POWERbot поблизу ділянки, де він зупинився
минулого разу.
ffЯкщо пилосос POWERbot не розпізнає оточення або розпочне прибирання
ділянки на відстані понад 1 м від місця зупинки, можливо, пошук ускладнений.
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Повідомлення щодо ПЗ із
відкритим вихідним кодом
Програмне забезпечення, що використовується в цьому пристрої, працює із ПЗ з відкритим вихідним кодом. Ви
можете отримати весь відповідний вихідний код строком на три роки після останньої поставки цього пристрою. Для
цього надішліть листа на oss.request@samsung.com.
Також ви можете отримати весь відповідний вихідний код на будь-якому фізичному носії даних, приміром на диску
CD-ROM; оплата цієї послуги мінімальна.
Перейшовши на сторінку http://opensource.samsung.com/opensource/VR_TZ_01/seq/1, ви можете завантажити
вихідний код, доступний на даний момент, а також отримати інформацію із приводу ліцензійного використання цього
пристрою. Ця пропозиція дійсна для усіх отримувачів цього повідомлення.
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Технічні характеристики
Класифікація
Механічні
характеристики
(POWERbot)

Технічні
характеристики
живлення

Прибирання

Пункт

Докладна інформація

Розмір
(Глибина x висота x
довжина)

378 мм x 135 мм x 362 мм

Маса

4,9 кг

Сенсор

Розпізнавання форми стелі (Visionary mapping plus TM)

Тип кнопок POWERbot

Сенсорний тип

Напруга

100–240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц

Споживання енергії

250 Вт (максимальний режим)

Технічні характеристики
батареї

Літій-іонна 21,6 В/ 97,2Вт-год

Тип заряджання

Автоматичне заряджання/заряджання вручну

Режим прибирання

Автоматичний, прибирання на окремій ділянці, ручний

Функція програмування

Одноразове прибирання, щоденне прибирання

Час заряджання

Приблизно 240 хв.

Час прибирання
(для твердої підлоги)

Максимальний режим

Приблизно 30 хв.

Нормальний режим

Приблизно 60 хв.

Режим тихої роботи

Приблизно 90 хв.
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Виробник:
Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея
Адреса потужностей виробництва:
ТОВ «Самсунг Електронікс В’єтнам», В’єтнам, провінція Бак Нінх, Район Йен Фонг, Комуна Йен Транг,
Промислова зона Йен Фонг 1
Країна виробництва:
В’єтнам
Імпортер в Україні:
ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung,
будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.
Країна
UKRAINE

0-800-502-000

BELARUS

810-800-500-55-500

Або перегляньте сторінку в інтернеті
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support

MOLDOVA

0-800-614-40

www.samsung.com/support
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