Шановний користувач:
Дякуємо вам за вибір розумного робота-пилососа 360! Перед використанням уважно прочитайте це
керівництво і збережіть його для подальших звернень. Бажаємо вам приємного використання. Цей
пристрій оснащений високоточним лазерним радаром і численними сенсорами.За допомогою
алгоритмів позиціонування робот вибудовує актуальну карту приміщення і становить план
прибирання.Він вміє ефективно і систематично підмітати, пилососити, витирати підлогу без втручань
людини.
Зв'яжіться з нами при виникненні будь-яких питань під час експлуатації пристрою.

Більш детальна інформація про робот-пилосос 360 представлена на офіційному
сайті:

Огляд продукту
Головний пристрій

Зарядка/прибирання ділянки
- коротке натискання для зарядки / паузи
- довге натискання для прибирання ділянки

Овальний світловий індикатор
- Синій: робота або зарядка
- Червоний: несправність або низький заряд акумулятора
- Фіолетовий: пристрій не підключений до мережі

Прибирання / включення-виключення пристрою
-коротке натискання для старту / паузи прибирання
-3-секундне натискання для включення / вимикання
робота
- в разі несправності 15-секундне натискання для
примусового виключення
Увага:
-натисніть будь-яку кнопку, щоб поставити на паузу прибирання, прибирання ділянки або
зарядку.
-3-секундне натискання обох кнопок скидає налаштування Wi-Fi

Головний пристрій
Сенсори захисту від падіння

Лазерний сенсор LDS

Кнопка
звільнення
контейнера для
пилу

Контакти для
зарядки
акумулятора

Керуюче колесо
Бічні щітки

Головна щітка
Кришка головною
щітки з фіксатором

Головні колеса
Бампер
Головні кнопки
управління

Місце під резервуар
для води

Головний пристрій

Резервуар для води

Кришка радара /
вимикач сенсора
зіткнення
PSD-сенсор виявлення
стін
ІК-сенсори захисту
від зіткнення

Сенсор пошуку
станції для зарядки

Місце для ганчірки
Отвір для подачі води

Отвір для заповнення
водою
Гачок для фіксації
резервуара

Контейнер для пилу

Кришка контейнера
для пилу
Тримач контейнера для пилу

НЕРА-фільтр

Утоплена
кнопка
скидання
"Reset"

Фільтр-губка
Тримач для сітки, що
фільтрує

Пилозбірник

Станція для зарядки

Вихідні отвори для шнура живлення

Світловий індикатор
роботи
передавальна
антена

Стійка для намотування
дроту

Роз'єм для підключення
шнура живлення

Контакти для
зарядки

Виїмка для відкриття

Нижня
кришка

Упакувальний Лист

Головний пристрій
(Робот)*1

Станція для зарядки *1

Резервуар для води*1

Керівництво*1

Інструмент для догляду*1

Блок живлення*1

Ганчірка*1

Інструкція із встановлення
1) Вставте вилку в розетку. Змотайте і сховайте надлишки
проводу в спеціальний відсік для проводу
Увага:
- Якщо провід живлення виявиться на підлозі, існує ймовірність
того, що робот-пилосос висмикне його з розетки і зарядний
пристрій буде знеструмлено
- Індикатор станції для зарядки горить постійно і згасає під час
зарядки.

3) Для нормальної роботи робота і його повернення до станції для
зарядки не змінюйте положення станції. Якщо станція для зарядки
буде зміщена, то план приміщення робота-пилососа стане
помилковим і під час наступного використання йому доведеться
заново вибудовувати і запам'ятовувати карту.
Увага: під час перевтілення плану приміщення інформація про
територію для прибирання та території, забороненої для
прибирання, буде видалена.Уникайте потрапляння прямих сонячних
променів.

Стіна

Підлога

2) Встановіть станцію для зарядки горизонтально на підлозі і підключіть
її до джерела живлення
Увага:
-вільний простір збоку від станції повинен бути не менше 0,5 м, а перед
станцією -не менше 1,5 м

4) Перед використанням пристрою видаліть захисну смужку з
бампера пристрою для коректної роботи.

5) Включення і зарядка
• Спосіб 1: затисніть кнопку включення, дочекайтеся включення
світлового індикатора. Помістіть робота на відстань одного метра від
станції для зарядки, натисніть кнопку зарядки, і робот автоматично
знайде станцію і встане на зарядку.
• Спосіб 2: підключіть робота до станції для зарядки, з'єднавши
контакти. Індикатор станції потухне. Робот автоматично включиться і
почне заряджатися. Після повної зарядки робот буде готовий до роботи.

Увага:
• при низькому заряді акумулятора робот не включиться. Після
приміщення в станцію робот включиться автоматично. Коли заряд
акумулятора стане більше 30%, робот буде готовий до роботи.

Станція для зарядки

Головний пристрій

6) Завантаження мобільного додатка
• Спосіб 1: відскануйте QR-код знизу, щоб завантажити мобільний додаток.

• Спосіб 2: знайдіть додаток в Google Play або Apple Store за запитом "360Smart".
Налаштуйте додаток, слідуючи підказкам системи.

Увага: якщо телефон не підключений до роботу, зверніться до "Скидання
Wi-Fi" в керівництві користувача.

Індикатор підключення до Wi-Fi:
Зверніть увагу на
точне з'єднання
контактів станції та
робота

Перед зарядкою пристрою протріть контакти
акумулятора сухою ганчіркою і усуньте бічні щітки, щоб
вони не затуляли контакти, а також щоб пил не потрапив
на контакти.

Фіолетовий (повільно блимає): очікування
підключення
Блакитний: Wi-Fi-з'єднання встановлено

Спосіб прибирання

Прибирання / пауза
• Спосіб 1: після включення робота коротко натисніть на кнопку включення, і
робот почне прибирання (щоб поставити прибирання на паузу натисніть
будь-яку кнопку).
• Спосіб 2: почніть прибирання, торкнувшись відповідної кнопки в
мобільному додатку (торкніться кнопки "Пауза", щоб поставити прибирання
на паузу).
Увага:
• Ніколи не використовуйте робота для прибирання рідких матеріалів.
• Робот не може робити прибирання з зарядом акумулятора менше 20%.
Для продовження прибирання потрібна підзарядка.
• Коли заряд акумулятора робота виявиться менше 20%, робот автоматично
повернеться до станції для зарядки акумулятора. Після підзарядки до 80%
робот перестане заряджатися і продовжить прибирання.
• Перед використанням робота приберіть з підлоги всі дроти (включаючи
дріт станції для зарядки), щоб уникнути заплутування проводів,
знеструмлення пристроїв і псування приладів і проводів.

Спосіб 1

Спосіб 2

Після включення робот проведе сканування приміщення і розіб'є його на
сектори. Прибирання кожного сектора почнеться з ділянок уздовж стін, після
чого робот почне рухатися щільним зигзагом. Таким чином, кожен сектор
буде прибраний максимально ефективно без пропущених ділянок. Після
закінчення прибирання робот самостійно повернеться на станцію для
зарядки.
Увага: не рухайте робота під час прибирання. Після пересування поверніть
робота на колишнє місце. Після повторного запуску робот спробує визначити
своє місце розташування і, в разі успіху, продовжить заплановану роботу з
прибирання. Якщо роботу не вдасться визначити своє місце розташування, то
йому доведеться заново будувати карту приміщення і, ймовірно, він не
зможе повернутися на станцію для зарядки.

Втрата даних про сектори
•Випадок 1: включення робота в невідомому секторі призведе до
перебудови плану приміщення.
• Випадок 2: значні перестановки меблів можуть привести до помилки
визначення місця розташування робота, і роботу доведеться
перебудовувати план приміщення. Попередні налаштування (включаючи
заборонені для прибирання сектори) будуть втрачені.

Зарядка
• Автоматичний режим: після закінчення прибирання робот повернеться на
станцію для зарядки.
• Ручний режим: в стані паузи під час прибирання натисніть кнопку зарядки
або відповідну кнопку в мобільному додатку для повернення робота на
станцію для зарядки.
Увага:
Овальний світловий індикатор блимає під час зарядки

Налаштування секторів
1) Налаштування секторів для прибирання
Ви можете налаштовувати 1 або кілька секторів для прибирання будь-якого
розміру в будь-якому місці - і робот почне прибирання тільки в зазначених
секторах. Ви також можете встановити кількість прибирань (за
замовчуванням 2 рази, можна встановити 1 раз).

2) Заборонені для прибирання секториВи також можете встановити
заборонені для прибирання сектори, в які робот ніколи не буде заїжджати.
Заборонений сектор можна поставити на постійну заборону, щоб робот
ніколи не з'явився в зазначеному секторі (див. Малюнок).
Увага:
• Робот може потрапити в заборонений сектор через помилки
позиціонування або збою роботи сенсорів.
• Заборонений сектор під постійною забороною може бути анульований
при значних перестановках в інтер'єрі або при переміщенні станції для
зарядки. Постарайтеся не втручатися в роботу робота під час прибирання.
• Після повторного створення плану приміщення, інформація про
заборонені сектори буде скинута.

Точкове прибирання
Ця функція необхідна, коли потрібно найбільш ретельне прибирання в
певному місці. Користувач вказує точку на плані приміщення, і робот
проводить прибирання в секторі 2 * 2м з центром у зазначеній точці. Місце
точкового прибирання зручно призначається доторком або перетягуванням
позначки на плані. Можна вказати кількість повторів прибирання (за
замовчуванням 2, можна встановити 1).

Прибирання ділянки
Коли робот не підключений до телефону або телефону немає під рукою, ви
можете включити режим прибирання ділянки, затиснувши на 3 секунди
кнопку повернення на зарядку. Робот зробить прибирання ділянки 2 * 2м
навколо свого поточного місцезнаходження. Ви можете вручну перемістити
робота в потрібне місце.

Планове прибирання
Використовуйте мобільний додаток для планування часу прибирання. Робот
почне прибирання в зазначений час і після закінчення прибирання
повернеться на станцію для зарядки.

Скидання Wi-Fi
Коли змінюються настройки роутера, пароль для підключення до Wi-Fi і в
інших випадках, коли робот не може підключитися до телефону, затисніть
одночасно обидві кнопки на 3 секунди до тих пір, поки не почуєте голосову
підказку "Wi-Fi був скинутий ". Світловий індикатор стане блимати
фіолетовим кольором, вказуючи на те, що налаштування Wi-Fi були скинуті.

Режим "Не турбувати"
Під час режиму "Не турбувати" робот не буде автоматично вимикатися
або подавати звукові сигнали. Після першого підключення до Wi-Fi
режим "Не турбувати" встановлюється за умовчанням з 22:00 до 8:00.
За допомогою мобільного додатку ви можете відключити режим "Не
турбувати" або змінити його часовий інтервал.

Використання компонентів резервуара
Увага: для максимальної ефективності вологого прибирання,
рекомендується перед початком вологого прибирання виконати як
мінімум 3 сухі прибирання.

Режими прибирання
За допомогою мобільного додатку ви можете вибрати "Тихий",
"Автоматичний" або "Посилений" режим роботи. За замовчуванням
встановлено "Автоматичний" режим.

Крок 1: налийте воду

Крок 2: щільно закрийте заглушку резервуара

Крок 3: прикріпіть ганчірку

Крок 4: прикріпіть резервуар з водою до робота

• Вологе прибирання призначене для протирання підлоги і більш якісного
результату. Однак з її допомогою неможливо усунути сильні забруднення (напр .:
застарілу пляму кави і т.д.). Режим вологого прибирання не може повністю
замінити ручну працю.
• Якщо у вас вдома є килими, не використовуйте функцію вологого прибирання,
щоб не забруднити їх. У місці знаходження килимів ви можете встановити
заборонені для прибирання сектори за допомогою мобільного додатку, щоб робот
по ним не пересувався.
• Якщо під час вологого прибирання потрібен долив води або очищення ганчірки,
поставте прибирання на паузу, підніміть робота, витягніть резервуар з водою або
від'єднайте ганчірку. Після доливання води або очищення ганчірки поверніть їх на
місце і відновите прибирання. Робот продовжить прибирання за запланованим
раніше маршрутом.
• З метою безпеки виймайте резервуар з водою під час зарядки робота.
•УВАГА: НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ, КОЛИ БУДИНКУ НЕМАЄ ЛЮДЕЙ.

Догляд за роботом
Резервуар для води
Для підтримки ефективності вологого прибирання, очищайте резервуар і ганчірку після кожного використання.

Крок 1: Після вологого прибирання
підніміть робота і витягніть резервуар
для води

Крок 4: Вилийте залишки води з
резервуара

Крок 2: Зніміть ганчірку

Крок 5: Витріть насухо резервуар

Крок 3: Очистіть ганчірку

Крок 6: Висушіть резервуар і ганчірку для
наступного використання

Контейнер для пилу і фільтр

Крок 1

Крок 2

Крок 4

Крок 3

Крок 5

Крок 1: Натисніть кнопку "OPEN", щоб витягти контейнер для пилу.
Крок 2: Відкрийте засувку, щоб витрусити вміст контейнера. Щоб пил не розсипався, тримайте верхню сторону контейнера по
напряму вгору. Лівою рукою тримайте верхню сторону контейнера, а правою - прозорий контейнер для пилу. Щоб фільтр не
забивався пилом, злегка постукайте по контейнеру, коли будете витрушувати його. Рекомендується витрушувати контейнер хоча б 1
раз в тиждень.
Крок 3: Після досить тривалого користування робота витягніть фільтруючі елементи: сітка від пилу, губку і фільтр, що миється НЕРА
(для високої якості прибирання рекомендуємо замінювати фільтри кожні 6-12 місяців).
Крок 4: Помийте контейнер для пилу і 3 фільтра (Не робіть це занадто часто, рекомендуємо 1 раз на місяць).
Крок 5: Після промивання обтрусіть воду і повністю висушіть контейнер і фільтри перед наступним використанням, щоб вони
прослужили довше.
Увага: мийте фільтри чистою водою без миючих засобів, щіток і не торкаючись до них пальцями.
Ніколи не кладіть неповністю зібраний контейнер для пилу в робота, щоб уникнути засмічення повітропроводів.

Головна щітка(Рекомендуємо чистити щотижня)

Бічна щітка(Рекомендуємо чистити щомісяця)

1) Переверніть робота, відкрийте кришку щітки, натиснувши на фіксатор, і
вийміть головну щітку.
2) Використовуйте лезо на інструменті для догляду за роботом, щоб
розрізати намотані на головну щітку волосся.
3) Зніміть підшипники з двох кінців головної щітки для зручності видалення
намотаного волосся.

1) Переверніть робота, відкрутіть болти, що фіксують бічну щітку, зніміть
бічну щітку і очистіть її від намотаних волосся і бруду. Встановіть щітку на
місце.
2) Волосся, намотані на бічні щітки, можна ефективно видаляти за
допомогою леза на інструменті для догляду за роботом.
Увага: рекомендуємо замінювати бічну щітку кожні 3-6 місяців для кращої
якості прибирання.

Увага: рекомендуємо замінювати головну щітку кожні 6-12 місяців для
кращої якості прибирання.

Підшипники головної щітки

СенсориСухою ганчіркою акуратно протріть всі сенсори Робота,

Керуюче колесо

що включають:

(Рекомендуємо чистити щомісяця)

1) Сенсор виявлення стін справа
2) 3 сенсора захисту від падіння в нижній частині
3) ІК-сенсор захисту від зіткнення в передній частині
4) Кришка радара захисту від зіткнення у верхній частині

Переверніть робота, витягніть керуюче колесо, видаліть волосся і бруд з
колеса і підшипника. Втисніть керуюче колесо на місце.

Колесо

Підшипник
Сенсор виявлення стін

Сенсори захисту від падіння
Стійка

Кришка радара захисту від
зіткнення

ІК-сенсор захисту від
зіткнення

Контакти
Контактидля
длязарядки
зарядки
Протріть всі контакти для зарядки на корпусі робота і на станції для
зарядки сухою ганчіркою.Їхнє становище вказано на схемі.Протирайте
Протріть всі контакти для зарядки на корпусі робота і на станції для
зарядки
сухою
ганчіркою. Їхнєстані.
становище
вказано на
схемі. щомісяця.
Протирайте
контакти
в знеструмленому
Рекомендуємо
чистити
контакти в знеструмленому стані. Рекомендуємо чистити щомісяця.

Оновлення ПЗ
Оновлення ПЗ робота відбувається через мобільний додаток. Після
виявлення нової версії ПЗ дотримуйтеся порад в додатку, щоб оновити ПЗ
робота. Для оновлення ПЗ потрібно як мінімум 50% заряду акумулятора
робота. Рекомендуємо оновлювати ПЗ, коли робот стоїть на станції для
зарядки.

Контакти для зарядки

Системне скидання
Вийміть контейнер для пилу, відкрийте гумову заглушку, розташовану збоку
від радара. Поруч з USB-роз'ємом в маленькому отворі знаходиться
втоплена кнопка для скидання налаштувань. Натисніть її гострим предметом
на 15 секунд - і план приміщення буде видалений, але настройки часу
збирання, Wi-Fi і призначені для користувача настройки будуть збережені.

Контакти для зарядки

Акумулятор
• Робот оснащений вбудованим літієвим акумулятором високої ємності.
Для довгого терміну служби кожен день підтримуйте акумулятор в
зарядженому стані.
• При довгій перерві у використанні робота заряджайте акумулятор як
мінімум кожні 3 місяці під час зберігання, щоб захистити його від виходу з
ладу.

Втоплена кнопка для скидання системи

Основні характеристики
Станція для зарядки

Робот

Назва

Параметри
Параметр

Розмір:

Номінальна потужність:

Вага:

Ємність
аккумулятору:
Номінальна напруга:
Номінальна
потужність:

Параметри
Розмір:

мінімальний:
стандарт:

Вихідна потужність:

Часто задавані питання (FAQ)
Проблема

Причини і рішення

Робот не вмикається

1) Можливо, розряджений акумулятор. Помістіть робота на станцію для зарядки, точно поєднавши контакти. Робот
автоматично включиться. При сильному розряді акумулятора пройде деякий час перед автоматичним включенням
2) Занадто низька або висока температура навколишнього повітря (мін допустиме значення 0 ° С, макс допустиме
значення + 40 ° С). Використовуйте робота в допустимому температурному діапазоні.

Робот не заряджається

1) Від'єднайте робота від станції для зарядки і перевірте, чи горить індикатор на станції. Переконайтеся, що блок живлення надійно
підключений до мережі і до станції.
2) Можливо, проблема в слабкому контакті. Очистіть контакти на станції для зарядки і на роботів, відведіть від них бічну щітку.

Робот не повертається на
станцію для зарядки

1) Можливо, поруч зі станцією для зарядки занадто багато перешкод. Помістіть станцію в більш вільній зоні.
2) Можливо, робот виявився занадто далеко від станції для зарядки. Поставте робота поруч зі станцією для зарядки.

Робот дивно поводиться

Перезавантажте робота

Дивний шум під час
прибирання

Можливо, щось намоталося на головну або бічну щітку або на колесо. Зупиніть прибирання і почистіть робота.

Неякісне прибирання,
розсипання пилу

1) Контейнер для пилу переповнений. Очистіть контейнер від пилу.
2) Фільтр забитий. Почистіть або замініть фільтр.
3) Щось намоталося на головну щітку. Почистіть головну щітку.

Неможливо з'єднатися з Wi-Fi

1) Слабкий сигнал Wi-Fi. Забезпечте робота надійним покриттям сигналу Wi-Fi.
2) Помилка Wi-Fi-підключення. Скиньте налаштування Wi-Fi, щоб отримати останню версію мобільного застосування та встановіть
Wi-Fi-з'єднання заново.
3) Неправильний пароль від Wi-Fi.
4) Wi-Fi-роутер працює на частоті 5G. Робот підтримує роутери тільки з частотою 2.4G.

Не виконується планове прибирання

Акумулятор розряджений. Планове прибирання може початися тільки при зарядці акумулятора не менше 30%

Чи витрачається акумулятор під час перебування
на станції для зарядки?

Під час зарядки споживання енергії роботом мінімізовано для найбільш ефективного використання ресурсів
акумулятора.

Після перших 3х використань робот повинен
заряджатися 16 годин?

Літієві акумулятори не схильні до дії "ефекту пам'яті". Після повної зарядки акумулятора можна приступати до використання робота.

Важливі зауваження
Обмеження у використанні
• Робот призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте робота на вулиці (напр .: на відкритих балконах), на
поверхнях відмінних від підлоги(напр .: на дивані) або в промислових приміщеннях.
• Не використовуйте робота в місцях, де він може впасти (на другому поверсі, на відкритих терасах, на поверхнях предметів
меблів) без огороджень.
• Не використовуйте робота при температурі навколишнього повітря вище 40 ° С і нижче 0 ° С, а також на підлозі, покритому
рідкими або густими речовинами.
• Перед використанням робота прибирайте з підлоги дроти, щоб робот не зачепився за них під час роботи.
• Щоб уникнути матеріальних збитків, приберіть з підлоги тендітні предмети (квіткові горщики, пакети і т.д.), щоб робот не
зачепився за них під час прибирання.
• Не допускайте людей з обмеженими фізичними, психічними чи ментальними здібностями (включаючи дітей) до роботи з
пристроєм.
• Не дозволяйте дітям гратися з роботом. Під час прибирання не підпускайте дітей і тварин до роботу.
• Не зберігайте інструмент для догляду за роботом в доступному для дітей місці.
• Не саджайте кого-небудь (включаючи дітей і тварин) зверху на робота.
• Під час прибирання стежте, щоб волосся (шерсть) і кінцівки дітей і тварин не затягнуло в робота.
• Не використовуйте робота для прибирання палаючих предметів (напр .: непогашений недопалок).
• Не використовуйте робота для очищення килимів з довгим ворсом (Робот не вміє чистити деякі темні килими).
• Не забирайте тверді або гострі предмети за допомогою робота (напр .: будівельне сміття, скло, цвяхи і т.д.).
• Не піднімайте робота, тримаючись за кришку лазерного сенсора відстані, за верхню частину робота або за бампер.
• Здійснюйте догляд за роботом і станцією для зарядки, коли вони вимкнені.
• Не витирайте будь-які частини пристрою ганчіркою, змоченою водою або будь-якими рідинами.
• Використовуйте робота згідно керівництву. У разі неправильної експлуатації робота, користувач буде сам нести відповідальність
за будь-які поломки.
• Не вживайте вологе прибирання на килимах або на поверхнях меблів.
• Відключайте резервуар для води під час зарядки.

Акумулятор і зарядка
• Не використовуйте акумулятори, станції для зарядки і зарядні пристрої сторонніх виробників.
• Не розбирайте, чи не ремонтуйте і не змінюйте акумулятор або станцію для зарядки.
• Не ставте станцію для зарядки поблизу джерел тепла (напр .: обігрівачів).
• Не протирайте контакти станції для зарядки вологою ганчіркою.
• Не викидайте акумулятор разом з побутовими відходами. Здавайте використані акумулятори до спеціальних центрів утилізації.
• У разі пошкодження дроту, негайно перестаньте ним користуватися. Купіть або замініть дріт за допомогою офіційної служби підтримки
360.
• Вимкніть пристрій, якщо потрібно його перевезти. Рекомендуємо використовувати оригінальну упаковку під час перевезення.
• Перед тривалим зберіганням повністю зарядіть акумулятор пристрою і заряджайте його як мінімум кожні 3 місяці для збереження
працездатності акумулятора. Зберігайте робота в сухому прохолодному місці.

Інформація про лазерну безпеку
• Лазер пристрою відповідає категорії class 1 стандарту IEC60825 і не є небезпечним.
•Діючі стандарти : IEC60335

Таблиця функціональних несправностей
Елементи

Функціональні несправності

Головний
пристрій
(Робот)

Відмова функцій, перерахованих в керівництві
Не вмикається
Відмова головної щітки, бічних щіток, повітряного насоса, головного
колеса

Блок живлення

Порушення електроживлення станції для зарядки

Станція для
зарядки

Неможливо зарядити робота

Виправлення проблем
Повідомлення про проблему

Причина проблеми і пропозиції щодо вирішення

При виникненні проблеми під час роботи овальний світловий індикатор швидко блимає, і робот вимовляє повідомлення
про проблему. Зверніться до таблиці вище, щоб вирішити проблему.

Пояснення про вміст шкідливих речовин
Отруйні або шкідливі
речовини і елементи

Назва деталі
Пластиковий корпус

Електронна плата Шнур живлення

Акумулятор

Металеві частини

Блок живлення

Свинець (Pb)

Ртуть (Hg)

Кадмій (Cd)
Шестивалентний хром (Cr(VI))

полібромовані біфеніли (PBB)

Полібромовані дифенілові ефіри
( PBDE)

Екологічно безпечний термін служби (ЕРР): плата -10 років, шнур живлення -10 років, акумулятор - 5 років. ЕРР - це
безпечний термін служби, протягом якого матеріал деталі не виділяє шкідливих речовин при правильному використанні.

зміст шкідливої речовини в деталі не перевищує допустимих значень, встановлених стандартом
SJ / T11363-2006

зміст шкідливої речовини як мінімум в одній із складових частин деталі перевищує значення, встановлене
стандартом SJ / T11363-2006

Примітка:невелика кількість електронних компонентів спеціального призначення під позначкою "X" у таблиці (напр
.: резистори високої напруги, керамічні резистори, діоди) містять свинець в кількості більше 0,1%. У високоякісних
сплавах, з яких виготовлені шурупи і жили дата-кабелів, вміст свинцю може перевершувати 0,1%. Всі ці компоненти
відповідають вимогам європейської директиви RoHS і на даному етапі науково-технічного розвитку не мають більш
безпечних аналогів. Зовнішні деталі пристрою, з якими є прямий контакт людини, містять свинець в допустимих
кількостях.

Гарантійний талон
Інформація про користувача
Ім'я

Тел.

Індекс

Адреса

Інформація про пристрій
Модель

Колір

Серійний
номер
робота

Записи про ремонт
Здача в
ремонт

Опис
несправності

Дата
прийому

Підпис майстра

відскануйте QR-код, щоб завантажити програму 360Smart

