คูมือการใชงาน

โปรดอานคูมือนี้อยางระมัดระวังกอนใชเพื่อการใชงานอยางถูกตอง
ระบบจายไฟหุนยนตดูดฝุนตัวนี้สามารถใชไดกับไฟ 2000m. ลงไปเทานั้น

สารบัญ
แนะนําสินคา
วิธีการติดตั้ง
วิธีการใชงาน
วิธีดูแลรักษา
การตั้งคาเบื้องตน
การแกไขปญหา
ปญหาที่พบบอย
เทคนิคกอนใชงาน
ขอจํากัดในการใชงาน
ใบรับประกันสินคา

แนะนําสินคา
หุนยนตดูดฝุนไซโคลน Lazer 4
เทคโนโลยีการชารจที่ชาญฉลาด
เพียงกดปุม start การชารจก็จะเริ่มทํางานทันที

การเริ่มใชงานและปดเครื่อง
สามารถใชไดทุกที่ทั่วโลก
กดปุม fD เพื่อเริ่มทํางาน/พักจากการทําความสะอาด
กดคางไวเปนเวลา 3 วินาทีเพื่อเริ่มการทํางานหรือ
ปดการทํางานของหุนยนตทําความสะอาด
ไฟสีฟา: ตัวเครื่องทํางานตามปกติ
ไฟสีเหลือกระพริบ: กําลังจะเริ่มทําการ recharge/แบตเตอรี่ตํ่า
ไฟสีเหลืองคาง: กําลังชารจ
ไฟสีฟากระพริบชา ๆ: กําลังเขาสูการตั้งคาเครื่องขาย
ไฟสีฟาคาง: กําลังเริ่มทํางาน/กําลังอัพเดตระบบ
ไฟสีแดงคาง: ระบบผิดพลาด

การตั้งคาเครือขาย
เปดเครื่อง จากนั้นกดปุม

และ

เพื่อเขาสูการตั้งคาเครือขายระบบ

คางไว 3 วินาที

แนะนําสินคา

หุนยนตดูดฝุนและเซ็นเซอร

เซ็นเซอรตรวจจับ

เซ็นเซอรกันชน

แปรงดานขาง

ลอดานซาย

ฝาตัวเครื่องดานบน

ลอแบบยูนิเวอรแซล

เซ็นเซอรตรวจจับ

ลอดานขวา

ปุมกด

ขั้วชารจไฟฟา

ฝาครอบปองกันสําหรับมอเตอร

เซ็นเซอรสัญญาอินฟราเรด

แบตเตอรี่

แปรงลูกกลิ้ง

วิธีการติดตั้ง
แทงคนํ้า

ตัวล็อคแทงค
ชองเติมนํ้า

แทนชารจ
พื้นที่รับสัญญาณ

แทงคนํ้า

ขั้วชารจไฟ
ชองเสียบสายไฟ

สวนประกอบถังเก็บฝุน

ขั้วชารจไฟ

สวนประกอบของตัวแปรง

ไสกรอง

ชองเก็บฝุน

ถังเก็บฝุน

จุดแสดงการชารจไฟ

ตัวแปรง

ถังเก็บฝุน
ฝาพัน
ไสกรอง
ตัวครอบถังเก็บฝุน

ตัวเก็บแปรง
แทนติด
คลิปหนีบ

วิธีการติดตั้ง
1. เชื่อมตอสายไฟและมัดสายไฟเขาดวยกันเพื่อไมใหสายพันกัน

3. การเริ่มทํางานและการชารจ
กดปุม

คางไว 3 วินาที: ไฟแสดงสถานะของหุนยนต

จะสวางขึ้นเมื่อเชื่อมตอหุนยนตเขากับแทนชารจ

**จัดเก็บสายไฟลงในชองเสียบสายไฟบริเวณดานลางของแทนชารจ
มิฉะนั้น สายไฟอาจอาจหลุดออกจากแทนชารจได

2. วางแทนชารจไวชิดกับผนังและเสียบปลั๊กไฟ

ไฟสีฟาคาง:
เปดเครื่อง/ตัวเครื่องทํางานปกติ/การชารจสําเร็จ
ไฟสีเหลืองคาง: กําลังชารจ
ไฟสีแดงกระพริบ: การทํางานของตัวเครื่องผิดปกติ

* เวนระยะหางจากผนังอยางนอย O.5 เมตร ทั้งดานซายและดานขวาของแทนชารจ
และเวนพื้นที่อยางนอย 1.5 เมตร ทางดานหนา
* อยาใหแทนชารจถูกแสงอาทิตยโดยตรง

* ในกรณีที่แบตเตอรี่เหลือนอย หุนยนตจะไมสามารถเริ่มทํางานหรือปดเครื่องได
โปรดเชื่อมตอหุนยนตเขากับแทนชารจ
* หุนยนตจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมตอกับแทนชารจ
* หุนยนตไมสามารถปดเครื่องในขณะที่เชื่อมตอกับแทนชารจ

วิธีการติดตั้ง
4. การติดตั้งแทงกนํ้า

ใสไสกรองลงในตัวเครื่องใหติดเขากับแทน

ปดฝาของแทงกนํ้าและเติมนํ้าลงไป จากนั้นปดฝาครอบ

กดคลิปหนีบบนทั้งสองดานของตัวเครื่องใหล็อคกับไสกรอง
และดันตัวไสกรองลงไปที่ดานลางของหุนยนต
ในตําแหนงที่ระบุไวตามภาพดานลาง

ติดตั้งแทงกนํ้าเขากับชองใสหุนยนตและตรวจสอบใหแนใจ
วามีการปดล็อค "คลิปหนีบ" ในตําแหนงที่ถูกตองตามภาพดานลาง

* หามใชหุนยนตดูดฝุนในบริเวณที่มีนํ้าขัง
* หามใชแทงคนํ้าในการทําความสะอาดเปนขั้นตอนแรก
* หามใชแทงคนํ้าในขณะที่หุนยนตดูดฝุนไมทํางาน
* ถอดแทงคนํ้าและไสกรองออกจากแทงคนํ้ากอนที่จะชารจหุนยนต
* หากตองการใชหุนยนตเพื่อดูดพรม ใหทําการตั้งคาใหเหมาะสมกับการใชงาน

วิธีการทํางาน

1. การเปด / ปดเครื่อง

หุนยนตจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติในขณะที่กําลังชารจที่แทนชารจ และจะไมสามารถปดเครื่องในขณะที่กําลังชารจได
เมื่อกดปุม Power คางไว: ไฟแสดงแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นและหุนยนตจะเขาสูสถานะเปดเครื่อง หลังจากเริ่มทํางานจะไดยินเสียงแจงเตือน
เมื่อหุนยนตหยุดนิ่งใหกดปุมเปดปดคางไวเพื่อปดเครื่อง จากนั้น จะมีเสียงแจงวาเครื่องกําลังปด

2. การทําความสะอาด

1. สถานะการเปดเครื่อง: กดปุมเปดปด จากนั้นจะมีระบบเสียงแจงเตือนวา "Enter global cleaning"
2. สถานะการเปดเครื่อง: กดปุมชารจ จากนั้นจะมีเสียงแจงเตือนวา “Enter recharge mode”
3. การเขาสูอุปกรณผานทาง App: กดปุม "Start" เพื่อเริ่มทําความสะอาด จากนั้นจะมีระบบเสียงแจงเตือนวา "Enter global cleaning"
4. การเขาสูอุปกรณผานทาง App: กดปุม “Recharge” เพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ จากนั้นจะมีเสียงแจงเตือนวา “Enter recharge mode”
* ในกรณีที่แบตเตอรี่เหลือนอย ผูใชงานจะไมสามารถเปดใชงานฟงกชันทําความสะอาดได

3. การชารจแบตเตอรี่

1. เมื่อหุนยนตทําความสะอาดเสร็จสิ้น จะมีเสียงแจงเตือนวา "Cleaning is ﬁnished” จากนั้นจะมีเสียง “Enter recharge mode” และหุนยนตจะเริ่มทําการชารจโดยอัตโนมัติ
2 กรณีที่แบตเตอรี่เหลือนอยในระหวางการทําความสะอาด หุนยนตจะไดรับการชารจโดยอัตโนมัติ
3. หุนยนตจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่หมด คุณสามารถนําหุนยนตกลับไปที่แทนชารจเพื่อทําการชารจไดดวยตนเอง
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาขั้วไฟฟาชารจอยูในสถานะที่สามารถชารจไฟได

4. สัญญาณไฟ

1. เมื่อไฟที่หุนยนตดับ หุนยนตจะอยูในสถานะ "ปด/sleep”
2. เมื่อไฟสีนํ้าเงินกะพริบอยางตอเนื่อง หุนยนตจะอยูในสถานะ "กําหนดคาเครือขาย (Network Conﬁguration)”
3. เมื่อไฟสีนํ้าเงินกระพริบชา หุนยนตจะอยูในสถานะ "เริ่มทํางาน/อัพเกรด"
4. เมื่อไฟสีนํ้าเงินที่หุนยนตปรากฏ หุนยนตจะอยูในสถานะ "ไมไดใชงาน/สแตนดบาย/ทําความสะอาด/หยุดชั่วคราว"
5. เมื่อไฟสีเหลืองที่หุนยนตกะพริบอยางตอเนื่อง หุนยนตจะอยูในสถานะ "ชารจ"
6. เมื่อไฟสีเหลืองที่หุนยนตกะพริบชา ๆ หุนยนตจะอยูในสถานะ "กําลังชารจ"
7. เมื่อไฟสีแดงที่หุนยนตกะพริบเร็วอยางตอเนื่อง หุนยนตจะอยูในสถานะ "การทํางานเกิดความผิดพลาด/กําลังแกไขระบบ"
8. เมื่อไฟสีนํ้าเงินบนแทนชารจสวางขึ้น แทนชารจจะอยูในสถานะเปดทํางาน

5. การกําหนดคาเครือขายและอัปเกรดเฟรมแวร

สแกน QR CODE บนหุนยนตเพื่อดาวนโหลด App และรีเซ็ต WiFi ตามคําแนะนําใน App โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือการใชงาน
คุณสามารถคนหาและอัพเดตเฟรมแวรของอุปกรณได
ระหวางการอัพเกรดโปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในสถานะการชารจและระดับแบตเตอรี่ไมนอยกวา 60% สําหรับขั้นตอนการอัพเดต App โปรดดูจากคําแนะนําใน App
* หลังจากดาวนโหลดสําเร็จใหทําการกําหนดคาเครือขายตามคําแนะนําใน App เมื่อหุนยนตเชื่อมตอกับ Internet
คุณสามารถใช App เพื่อเริ่มการทําความสะอาดจากระยะ นอกจากนี้ คุณสามารถกําหนดเวลาการทําความสะอาดและใชงานฟงกชันอื่น ๆ ไดเชนเดียวกัน
* หุนยนตไมรองรับเครือขาย WiFi ที่คลื่นความถี่ 5.8G
* การยกเลิกอุปกรณจาก App: กดปุม “Recharge” เปนเวลา 5 วินาทีและปลอยเมื่อไดยินเสียง จากนั้น กดปุม “Recharge” อีกครั้งเปนเวลา 5 วินาที
และจะไดยินเสียง "Initialization starts /Initialization successful"

วิธีการทํางาน
การหยุดทํางาน

เมื่อหุนยนตทํางานใหกดปุมใดก็ไดเพื่อหยุดชั่วคราว: กด (!) เพื่อทําความสะอาดตอ
กด '0 เพื่อใหหุนยนตกลับไปที่แทนชารจและหยุดการทําความสะอาด

โหมด Sleep

หากไมมีการทํางานภายใน 5 นาที หุนยนตจะเขาสูโหมด Sleep โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเริ่มการทํางานหุนยนตโดยกดปุมหรือเริ่มทํางานผาน App
• หุนยนตจะไมเขาสูโหมด Sleep ขณะที่กําลังชารจ
• หุนยนตจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่ออยูในโหมด Sleep นานเกิน 12 ชั่วโมง

สถานะความผิดปกติ

ในกรณีที่มีความผิดปกติใด ๆ ระหวางการใชงาน ไฟสีแดงจะกระพริบและจะมีเสียงแจงเตือน
สําหรับวิธีการแกไข โปรดดูสวน "การแกไขปญหา"
*หากหุนยนตอยูในสถานะความผิดปกติและไมมีการดําเนินการใด ๆ ภายใน 5 นาที
หุนยนตจะเขาสูโหมด Sleep โดยอัตโนมัติ

การเติมนํ้าลงในแท็งกนํ้าและการทําความสะอาดแปรงระหวางใชงาน
หากจําเปนตองเติมนํ้าหรือทําความสะอาดแปรงในระหวางการทําความสะอาด
ขั้นแรก ใหกดปุมใดก็ไดเพื่อใหหุนยนตหยุดทํางานชั่วคราว
จากนั้นนําแทงกเก็บนํ้าออกแลวเติมนํ้าสะอาดทําและกดปุมเพื่อเริ่มทํางานตอ

การทําความสะอาดที่ถูกตอง

เมื่อติดตั้ง App ลงในโทรศัพทมือถือคุณสามารถเลือกโหมด ECO Standard และ Strong
คาเริ่มตนคือโหมดมาตรฐาน (Standard)

โหมด Do Not Disturb (DND)

ในโหมด DND หุนยนตจะไมตอบสนองตอการทําความสะอาดแบบตอเนื่อง
ระบบทําความสะอาดจะทํางานตามกําหนดเวลา
โหมด DND จะเปดใชงานในชวงเวลา 22:00 - 7:00
คุณสามารถปดการใชงานผานทาง App บนโทรศัพทมือถือได

การกลับเขาสูโหมดทําความสะอาด

การทําความสะอาดอยางละเอียด (Thorough cleaning)

1. การทําความสะอาดครั้งแรก
A. หุนยนตจะแบงชองวางออกเปนสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 4x4m กอนทําความสะอาด
B เมื่อเริ่มทําความสะอาด หุนยนตจะจดจําขอบของแตละพื้นที่และทําความสะอาด
ภายในตามรูปตัว Z จนกระทั่งทําความสะอาดพื้นที่นั่นๆ เสร็จสมบูรณ
C. หลังจากทําความสะอาดเสร็จแลวหุนยนตจะกลับไปที่แทนชารจโดยอัตโนมัติ
2. หลังจากทําความสะอาดและการชารจเสร็จสมบูรณ
A. ผูใชตองทําการกําหนดชื่อของแตละหองและเลือกหองที่จะทําความสะอาด
B. หุนยนตสามารถยายพื้นที่ทําความสะอาดตามหองที่ผูใชไดกําหนดไว
C. หุนยนตจะทําความสะอาดหองที่ไดเลือกไวจนเสร็จสิ้น
D. จากนั้น หุนยนตจะกลับไปที่แทนชารจโดยอัตโนมัติ
Virtual Walls
ผูใชสามารถตั้งคา Virtual Walls ในหุนยนต
เพื่อไมใหเขาสูพื้นที่ที่ไมตองการใหทําความสะอาดได
Mopping Mode
การทํางานของ Mopping mode จะคลายกับการทําความสะอาดทั่วไป
เพียงแตมีความแตกตางดังนี้:
(1) จําเปนตองติดตั้งแทงกเก็บนํ้าและไมถูพื้นเพื่อเริ่มตน
(2) หุนยนตจะทําความสะอาดพื้นที่ครอบคลุมตามเสนทางรูปตัว Y
โหมดการควบคุมดวยมือ (Manual Control Mode)
ผูใชสามารถควบคุมอุปกรณใหเคลื่อนที่ไปดานหนา หลัง ซาย และขวา
ผานทาง App เมื่อกดปุม หุนยนตจะทํางานอยางตอเนื่อง
(เปนบริเวณโดยรอบ) นอกจากนี้ อุปกรณจะทําการกวาดในเวลาเดียวกัน
และเมื่อปลอยปุมหุนยนตจะหยุดโดยอัตโนมัติและปดอุปกรณกวาด

หากหุนยนตแบตเตอรี่หมดในระหวางการทําความสะอาด หุนยนตจะกลับมาชารจแบตเตอรี่ที่แทนชารจโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่ชารจเต็มหุนยนตจะกลับสูตําแหนงเดิมกอนที่จะหยุดทํางาน
(หากการทํางานสิ้นสุดลงระหวางการชารจ ระบบจะยกเลิกงานทําความสะอาด

วิธีการทํางาน
การกวาดขอบ

1. ทําความสะอาดครั้งแรก
หุนยนตจะรับรูขอบผนังของพื้นที่และเริ่มกวาดตามขอบ;
2. หลังจากเสร็จสิ้นการทําความสะอาดตัวเครื่องจะทําการชารจโดยอัติโนมัติ
A. หุนยนตยายที่อยูบนแผนที่ที่เลือกและเริ่มกวาดหลังจากเปลี่ยนตําแหนงเรียบรอยแลว
B. หุนยนตจะกวาดหองที่ผใู ชเลือกจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ
C. หลังจากทําความทําขอบเสร็จแลวใหกลับไปที่แทนชารจโดยอัตโนมัติ

การทําความสะอาดพื้นที่ที่กําหนด

A. หุนยนตควรทําการกวาดและชารจใหเต็ม
B. ผูใชกําหนดพื้นที่เปาหมายสําหรับการทําความสะอาดผาน App
C. หุนยนตยายไปยังตําแหนงจากแผนที่ที่ผูใชเลือกและเริ่มทําความสะอาด
D. หุนยนตเริ่มทํางานดวยแรงดูดสูงสุดและไปยังจุดเปาหมายที่ผูใชเลือกไว
E. พื้นที่สําหรับทําความสะอาดคือ 2m x 2m
F. หุนยนตกลับไปที่ฐานการชารจโดยอัตโนมัติหลังจากทําความสะอาด

บริเวณการทําความสะอาด

A. หุนยนตควรทําการกวาดและชารจใหเต็ม
B. ผูใชสามารถตั้งคาพื้นที่กวาดผาน App โดยกําหนดไดสูงสุด 10 ตําแหนง
C. หุนยนตยายไปยังตําแหนงจากแผนที่ที่ผูใชเลือกและเริ่มทําความสะอาด
D. หุนยนตทําการกวาดพื้นที่ทั้งหมดตามที่ผูใชเลือก
F. หุนยนตกลับไปที่ฐานการชารจโดยอัตโนมัติหลังจากทําความสะอาด

กําหนดตารางการกวาด

คุณสามารถตั้งคาตารางการทํางานของหุนยนตไดตามที่คุณตองการผาน App
ซึ่งสามารถเลือกไดตั้งแตวันจันทรถึงวันอาทิตย
เชนเดียวกับการตั้งคาอุปกรณอื่น ๆ สําหรับการกวาด

จัดการแผนที่การทําความสะอาด
Multiple Maps
(1) หลังจากกวาดและชารจแตละครั้งหุนยนตจะอัพโหลดแผนที่กอนหนาไปยังเซิรฟเวอร
(2) ผูใชงานสามารถเพิ่มแผนที่การทําความสะอาดผาน App
(3) ผูใชงานสามารถสลับแผนที่ที่เกี่ยวของไดเมื่ออุปกรณตองการกวาดพื้น
และหุนยนตสามารถคนหาและกวาดตามแผนที่นี้
Set room sweeping
(1) หลังจากกวาดและชารจ หุนยนตจะแสดงแผนที่และขอมูลหองที่ผูใชกําหนดไว
(2) ผูใชสามารถตั้งคาแผนที่หองและชื่อแตละหอง
(3) ผูใชสามารถเลือกหองที่จะทําความสะอาด จากนั้นเริ่มทําความสะอาด
โดยใชโปรแกรม “global cleaning” รวมไปถึงการกวาดและถูพื้นเชนเดียวกัน

การดูแลรักษา
แทงคนํ้า
1. ถอดถังเก็บนํ้าออกจากตัวเครื่อง

2. แยกถังเก็บฝุนและถังเก็บนํ้าออกจากกัน

2. เปดสวนไสกรอง HEPA และเทฝุนออก

3. ใชแปรงทําความสะอาดปดฝุนออก
และนํากลับเขาไปติดกับสวนไสกรอง HEPA

4. ปดฝาถังนํ้าและถังเก็บฝุนเขา
กับตัวเครื่องใหแนน

4. ประกอบถังเก็บนํ้าเขากับตัวเครื่อง
และปดฝาใหแนน

การดูแลรักษา
สวนปะกอบของไสกรอง HEPA

แปรงดานขาง

ทําตามภาพดานลางเพื่อนําไสกรอง HEPA ออกมาทําความสะอาด

ถอดแปรงดานขางออกมา
เพื่อทําความสะอาดเปนประจํา

แปรงลูกลิ้ง

เซ็นเซอรตรวจจับพื้นที่

นํา ตัวเซ็นเซอร ออกมาเพื่อทําความสะอาดโดยใชผานุมเช็ดเปนประจํา
1. ปลดล็อค "คลิปหนีบ" ดานลางเพื่อถอดฝาครอบมอเตอรออก
2. นํา แปรงลูกกลิ้ง ออกมาเพื่อทําความสะอาด
3. ทําความสะอาด แปรงลูกกลิ้ง
4. ติด แปรงลูกกลิ้ง เขากับตัวเครื่องอีกครั้งและล็อค "คลิปหนีบ" เขากับฝาครอบใหแนน
หมายเหตุ: ควรทําการเปลี่ยน แปรงลูกกลิ้ง ทุก 6-12 เดือนเพื่อการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
ฝาครอบระหวางมอเตอร

ตัวเซ็นเซอรตรวจจับ

กับคลิปหนีบ
แปรงลูกกลิ้ง
ตัวยึดแปรง

ทําความสะอาดไสกรอง HEPA ดวยแปรงทําความสะอาด
เปนประจําเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตัน
และควรเปลี่ยนแปรงดานขางทุก3 เดือน
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

การดูแลรักษา
ถังเก็บฝุน

1. นําถังเก็บฝุนออกจากตัวเครื่อง

3. นําถังเก็บฝุนประกอบกลับเขาไปใหม

2. เปดถังเก็บฝุนและเทฝุนทิ้ง
จากนั้น ใชแปรงทําความสะอาดปดฝุนดานในออกใหสะอาด

การตั้งคาเบื้องตน
ตัวเครื่องหุนยนต
ชื่อ

การตั้งคา

ขนาด

แทนชารจ
ขนาด
กําลังไฟ

นํ้าหนัก

กําลังไฟที่ใช

แรงดันไฟฟา

กําลังไฟที่ปลอยออกมา

กําลังไฟ

ความถี่

ความจุแบตเตอรี่
ชื่อและขอมูลสารอันตรายในผลิตภัณฑ

ชื่อชิ้นสวน

ขอมูลสารอันตรายในผลิตภัณฑ

เหล็ก
แผงวงจรพิมพ
พลาสติก
ชิ้นสวนมาตรฐาน
(สกรูตัวซักลาง ฯลฯ )
ชิ้นสวนโครงสรางโลหะอื่น ๆ
(มอเตอร, สวนตกแตง, ฯลฯ )

ตารางนี้จัดทําขึ้นตามขอกําหนดมาตราฐานของ SJ T 11364-2014
: ขอมูลในตารางระบุวาเนื้อหาของสารอันตรายนี้ในวัสดุมีความเกี่ยวของตํ่ากวาขีดจํากัดที่ระบุใน GBIT 26572-2011
X: ระบุวาเนื้อหาของสารอันตรายในวัสดุที่เกี่ยวของนั้นมีอัตราสูงกวาขีดจํากัด ที่ระบุไวใน GBIT 26572-2011
ปจจุบันชิ้นสวนที่ระบุวา "X" ซึ่งมีสารหรือองคประกอบที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไมสามารถถูกแทนที่ไดอยางสมบูรณ
โดยชิ้นสวนที่ไมมีสารหรือองคประกอบดังกลาวเนื่องจากระดับเทคโนโลยีและกระบวนการโลกาภิวัฒนในระดับที่ จํากัด การปรับปรุงเทคโนโลยีจะทําในอนาคต
•: ระบุวาผลิตภัณฑบางรุนมีสวนประกอบนี้
ชิ้นสวนที่ระบุ "X" ซึ่งมีสารหรือองคประกอบที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งไมสามารถแทนที่ไดอยางสมบูรณโดยชิ้นสวนที่ไมมีสาร
หรือองคประกอบดังกลาวเนื่องจากระดับของเทคโนโลยีและกระบวนอยูในระดับที่จํากัด การปรับปรุงดวยเทคโนโลยีจะทําสามารถทําไดอนาคตอันใกล
•: ระบุวาผลิตภัณฑบางรุนมีสวนประกอบนี้
สัญลักษณทั้งหมดขางตนอยูภายใตมาตรการที่ 98 สําหรับการบริหารการใชงานวัตถุอันตรายในประเทศจีนและ SJfT11364
การใชผลิตภัณฑในระยะยาวจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยดังนั้นลูกคาจะสามารถมั่นใจได

การแกไขปญหา
ความผิดปกติ

วิธีการแกไข

ความผิดปกติ 1: โปรดยืนยันวาตัวเซ็นเซอรตรวจจับไมไดถูกปดกั้น

ตรวจสอบหรือลางสิ่งแปลกปลอมบริเวณตัวเซ็นเซอรหรือยายหุนยนตไปยังตําแหนงใหมและเริ่มตนใหม

ความผิดปกติที่ 2: โปรดทําความสะอาดตัวเซ็นเซอร
และยายหุนยนตไปที่ตําแหนงใหมเพื่อเริ่มตนใหม

เช็ดทําความสะอาดเซ็นเซอรและลองอีกครั้ง (สําหรับตําแหนงเซ็นเซอรโปรดศึกษาคูมือการใชงาน)

ความผิดปกติที่ 3: ตรวจพบสนามแมเหล็กที่เขมขน
โปรดยายไปยังตําแหนงใหมและลองอีกครั้ง

ยายหุนยนตไปยังตําแหนงใหมและลองอีกครั้ง

ความผิดปกติที่ 4: โปรดตรวจสอบและ
ทําความสะอาดสิ่งแปลกปลอมที่เซ็นเซอรกันชน

กดปุม ลางสิ่งแปลกปลอมแลวรีสตารท

ความผิดปกติที่ 5: อุณหภูมิของหุนยนตผิดปกติ
กรุณารอจนกวาอุณหภูมิของหุนยนตกลายเปนปกติ

อุณหภูมิของหุนยนตสูงหรือตํ่าเกินไป รอจนกวาอุณหภูมิจะปกติกอนนํามาใชอีกครั้ง

ความผิดปกติ 6: การชารจผิดปกติ
โปรดทําความสะอาดพื้นที่สําหรับการชารจ

ตรวจสอบวา adapter ไฟฟาที่ใชเปนผลิตภัณฑที่มาพรอมกับผลิตภัณฑหรือไม
และแทนวางชารจอยูในแนวนอนหรือไม ปดหุนยนต ตัดแหลงจายไฟที่แทนชารจและทําเช็ดความสะอาด

ปญหาที่พบบอย
ปญหา

วิธีแกไข

การเปดเครื่องลมเหลว

ระดับแบตเตอรี่ตํ่าเกินไป เชื่อมตอหุนยนตเขากับแทนชารจสําหรับชารจ
อุณหภูมิแวดลอมตํ่าเกินไป (<O "C) หรือสูงเกินไป (> 50" C)

ไมสามารถเริ่มทําความสะอาดได

ระดับแบตเตอรี่ตํ่าเกินไป เชื่อมตอหุนยนตเขากับแทนชารจสําหรับชารจ

การชารจลมเหลว

มีอุปสรรคและสิ่งกีดขวางมากเกินไปใกลกับแทนชารจ วางแทนชารจในพื้นที่ที่ไมมีสิ่งกีดขวาง
หุนยนตอยูหางจากแทนชารจมากเกินไป วางหุนยนตใกลแทนชารจและลองใหมอีกครั้ง

การงานผิดปกติ

ปดและรีสตารทหุนยนต

เสียงผิดปกติระหวางทําความสะอาด

แปรงลูกกลิ้ง, แปรงดานขางหรือลอเลื่อนดานซายและขวา
อาจพันกันกับวัตถุแปลกปลอม; ใหหยุดการทํางานของหุนยนตและทําความสะอาดแปรงกอน

ความสามารถในการทําความสะอาดหรือฝุนลดลง

ความจุถังขยะเต็ม ใหทําความสะอาดถังขยะ ชิ้นสวนของไสกรอง HEPA มีสิ่งแปลกปลอม ใหทําความไสกรอง
แปรงลูกกลิ้งสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม ใหถอดลางทําความสะอาดแปรงกอน

ไมสามารถเชื่อมตอกับ Wi-Fi ได

สัญญาณ Wi-Fi ออน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหุนยนตอยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี
การเชื่อมตอ Wi-Fi ผิดปกติ ใหรีเซ็ต Wi-Fi แลวดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นจากนั้นลองอีกครั้ง

การกลับมาทําความสะอาดลมเหลว

โปรดตรวจสอบวาหุนยนตไมไดอยูในโหมด DND เพราะหุนยนตจะไมทําความสะอาดในโหมดนี้
หุนยนตจะไมทําความสะอาดเมื่อนําไปยังแทนชารจดวยตนเอง

การชารจลมเหลว

ตรวจสอบใหแนใจวามีพื้นที่เพียงพอบริเวณแทนชารจและบริเวณตัวขั้วไฟฟาปราศจากฝุนและการปดไว

ไมสามารถการทําความสะอาดกําหนดได

ยืนยันวาอุปกรณนั้นเชื่อมตอกับเครือขายแลว มิฉะนั้นความลมเหลวในการซิงโครไนซ
อาจสงผลตอเวลาและจะไมสามารถดําเนินการทําความสะอาดได

หุนยนตอยูในสถานะออฟไลนเสมอ

ยืนยันวาอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขายไดสําเร็จและอยูในบริเวณที่ครอบคลุมสัญญาณ Wi-Fi

ไมสามารถเชื่อมตอโทรศัพทมือถือเขากับอุปกรณ

ตรวจสอบใหแนใจวาแทนชารจและหุนยนตอยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี
รีเซ็ต Wi-Fi ตามขั้นตอนที่อธิบายไวในคูมือการใชงานจากนั้นเชื่อตออุปกรณอีกครั้ง

เทคนิคกอนการใชงาน
กรุณาเก็บทําความสะอาดสายไฟและสิ่งของที่กระจัดกระจายอยูบนพื้นกอนเริ่มการทําความสะอาดและเก็บสิ่งของที่งายตอการตกแตก บอบบาง
ราคาแพงและเปนอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาไปพัวพัน ติดขัด ลากหรือกระแทกโดยหุนยนตซึ่งอาจทําใหเกิดความความเสียหายทางทรัพยสิน

หากคุณใชหุนยนตดูดฝุนในพื้นที่ผิดปกติ โปรดใชสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่แข็งแกรงเพื่อปองกันบุคคลหรือทรัพยสินเสียหายจากการตกหลน

ขอจํากัดการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ใชสําหรับการทําความสะอาดพื้นบานและอาคารเทานั้นและไมควรใชในพื้นที่กลางแจง {เชนระเบียง)
และพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้น {เชนโซฟา) หรือสภาพแวดลอมเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม
• อยาใชผลิตภัณฑในสภาพแวดลอม {เชน ชั้นดูเพล็กซ ระเบียง เฟอรนิเจอร) ที่ไมไดติดตั้งราวเพื่อกันตก
• หามใชผลิตภัณฑในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 400 องศา หรือบริเวณที่มีของเหลวอยูบนพื้น
• เก็บสายไฟในพื้นที่หองทั้งหมดใหเรยบรอยกอนใชงานเพื่อปองกันไมใหถูกลากระหวางการวิ่งของหุนยนต
• นําสิ่งของที่แตกหักงายและสิ่งของทั่วไปออกหางจากหุนยนต (เชน แจกัน ถุงพลาสติก)
เนื่องจากหุนยนตอาจถูกกีดขวางหรือกระแทกสิ่งกีดขวางซึ่งอาจทําลายสิ่งของมีคาในบานและอาคาร
• ไมอนุญาตใหใชบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตหรือการรับรู (รวมถึงเด็ก) ใชหุนยนต
• หามใหเด็กเลนกับหุนยนต เมื่อหุนยนตทํางาน เด็กและสัตวเลี้ยงควรหลีกเลี่ยงออกจากพื้นที่ที่หุนยนตทํางานอยู
• อยาวางสิ่งของ เด็กหรือสัตวเลี้ยงลงบนหุนยนตไมวาจะอยูกับที่หรือขณะที่กําลังทํางานอยู
• อยาใชผลิตภัณฑเพื่อทําความสะอาดวัตถุที่ไหมอยู (เชน กนบุหรี่)
• อยาใชผลิตภัณฑในการทําความสะอาดพรม
• อยาใชผลิตภัณฑในการเก็บรวบรวมวัตถุที่มีแข็งหรือมีคม (เชน เศษแกวหรือสิ่งของที่เปนโลหะ)
• อยาใชฝาครอบตัวเซ็นเซอรเปนที่จับในการเคลื่อนยายอุปกรณ
• ทําความสะอาดหรือบํารุงรักษาหุนยนตและแทนชารจในสถานะปดเครื่องหรือไมไดใชงาน
• หามเติมของเหลวลงในผลิตภัณฑ (ควรเช็ดหุนยนตใหแหงกอนนําไปวางบนแทนชารจ)
• อยาวางหุนยนตควํ่าลงเนื่องจากอาจสรางความเสียหายตอเซ็นเซอรตรวจจับ
• ใชผลิตภัณฑตามคูมือการใชงานหรือคูมือฉบับยอเพื่อปองกันความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสมของผูใช

แบตเตอรี่และการชารจ

• อยาใชแบตเตอรี่ adapter หรือแทนชารจที่จัดทําโดยบุคคลที่สาม
• อยาใชแบตเตอรี่ที่ไมสามารถชารจใหมได
• อยาพยายามถอด ซอม หรือดัดแปลงแบตเตอรี่และแทนชารจ
• อยาวางแทนชารจไวใกลบริเวณที่มีความรอน (เชน กานํ้ารอน)
• อยาใชผาเปยกหรือของเหลวใด ๆ เพื่อเช็ดหุนยนต
• อยาทิ้งแบตเตอรี่ลงถังขยะทั่วไป แนะนําใหสงไปยังองคกรมีความเปนมืออาชีพเพื่อทําการทําลาย
• หากทําการขนสงผลิตภัณฑ หุนยนตควรอยูในสถานะปดเครื่องและควรบรรจุในกลองอยางแนนหนา
• หากหุนยนตไมไดใชงานเปนเวลานาน โปรดปดหุนยนตหลังจากการชารจเต็มและเก็บไวในที่แหงและเย็น
จากนั้น ทําการชารจใหมอยางนอยเดือนละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของแบตเตอรี่
*เซ็นเซอรเตรวจจับพื้นที่ของหุนยนตนี้มีความสอดคลองกับขอกําหนดของ IEC 60825-1: 2014 ในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอรคลาส 1;
ผลิตภัณฑจะไมผลิตรังสีที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย

ใบรับประกัน
การรับประกันหลังการขาย (ซอมแซม เปลี่ยน และคืนสินคา) มีใหสําหรับผลิตภัณฑนี้ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการคุมครองสิทธิของผูบริโภค
ผลประโยชนและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑรวมถึงการบริการจะครอบคลุมดังตอไปนี้:
ระยะเวลาการรับประกัน
• หากลูกคาเลือกที่จะสงคืน เปลี่ยนหรือซอมแซมผลิตภัณฑในกรณีที่ประสิทธิภาพและการทํางานลมเหลวอันไมไดเกิดจากเหตุผลที่มนุษยภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ:
• หากลูกคาเลือกที่จะเปลี่ยนหรือซอมแซมผลิตภัณฑในกรณีที่ประสิทธิภาพและการทํางานลมเหลวอันไมไดเกิดจากเหตุผลที่มนุษยสรางขึ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ;
• ทางบริษัทจะใหบริการบํารุงรักษาฟรีสําหรับการทํางานของผลิตภัณฑที่บกพรองอันไมไดเกิดจากเหตุผลที่มนุษยสรางขึ้นภายในระยะเวลารับประกัน

ขอกําหนดที่ไมครอบคลุมการรับประกัน
การรับประกันจะมีผลเฉพาะเมื่อใชงานผลิตภัณฑที่สามารถทํางานไดตามปกติ ความเสียหายใด ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นและสถานการณตอไปนี้จะไมครอบคลุมการรับประกัน:
1. ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของผูใช การใชงานผิดประเภท การใชงานในทางที่ผิดหรือภัยพิบัติ
(เชน มีของเหลวไหลซึมเขาสูผลิตภัณฑ รอยแตกเนื่องจากแรงภายนอก รอยขีดขวน และความเสียหายของอุปกรณตอพวง)
2. ผูใชไดทําการถอดชิ้นสวนอุปกรณ ซอมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาตจากผูผลิต
(เชน ความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนสี การใชชิ้นสวนเพิ่มเติมหรือการดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาต):
3. ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมที่ไมเหมาะสมหรือเกิดจากการขนสงหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ
4. ใบรับรองการรับประกันหมดอายุ (คาดวาผูใชสามารถพิสูจนวาผลิตภัณฑอยูในระยะเวลาการรับประกัน) หรือระยะเวลาการรับประกันที่หมดอายุ
5. เนื้อหาที่ระบุในใบรับประกันไมสอดคลองกับผลิตภัณฑจริงหรือมีการเปลี่ยนแปลง
6. ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ใบรับประกันสินคา

โปรดแสดงใบรับประกันสินคาเพื่อขอรับบริการ

ชิ้น

รุน
ระยะเวลารับปะกัน
ผูใช
รานคา

ชื่อหุนยนต

(ดด/วว/ปป)

ชื่อที่อยุ
ชื่อที่อยุ

ขอบคุณสําหรับการซื้อหุนยนตทําความสะอาดอัจฉริยะของเรา!
เพื่อรับสิทธิประโยชนของคุณฝายบริการลูกคาขอสัญญาวาจะใหบริการตามมาตรฐาน
และเราพรอมที่จะใหบริการคุณทุกเวลาที่คุณตองการ
1. โปรดเก็บใบรับประกันสินคาไวกับคุณ
2. เมื่อคุณตองการขอรับบริการ โปรดกรอกตารางขอมูลการรับประกัน
และตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดสินคา
3. สําหรับการรับบริการหลังการขาย โปรดแสดงใบรับประกันสินคาและขอมูลการซื้ออื่น ๆ
หากมีการซื้อสินคาออนไลนโปรดระบุบัญชีผูใชของคุณบนแพลตฟอรมที่คุณซื้อสินคา
4. คุณสามารถติดตอสายดวนบริการหลังการขายของเราไดที่ 02 215-2577

ระยะเวลาการรับประกัน

หุนยนต

1 ป

แบตเตอรี่

6 เดือน

แทนชารจ / หัวชารจไฟ

6 เดือน

อุปกรณอื่นๆ แปรงทําความสะอาด
แปรงดานขาง

ไมครอบคลุมการรับประกัน

หมายเหตุ: การรับประกันสินคา การใหบริการซอมแซม
จะเปนไปตามระยะเวลาการรับประกัน
อันขึ้นอยูกับความเปนจริง

รายละเอียดการรับประกัน
1. หากสินคามีปญหาดานการใชงานอื่น ๆ นอกเหนือจากความเสียหายที่มนุษยสรางขึ้นหรือการถอด
หรือซอมแซมโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถทําเรื่องขอเปลี่ยนสินคา ณ รานคาที่คุณซื้อสินคาไดใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ
2. คุณสามารถรับบริการฟรีภายในระยะเวลารับประกัน
3. การรับประกันจะถือเปนโมฆะ หากเกิดเหตุการณตอไปนี้
อยางไรก็ตาม ทางบริษัทเราสามารถใหบริการโดยคิดคาบริการคาอุปกรณตามปกติ
A. ความเสียหายของสินคาที่เกิดจากการใชงานในสภาพแวดลอมการทํางานที่ผิดปกติหรือไมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน
B. การถอดแยกชิ้นสวน ซอมแซม หรือดัดแปลงสินคาโดยไมไดรับอนุญาตหรือซอมแซมโดยบุคคล
ไมไดมาจากแผนกบริการของบริษัท
C. ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน ไฟไหม แผนดินไหว ฟาผา
D. ไมมีใบรับประกันหรือใบรับรองการซื้อที่ถูกตองและไมสามารถตรวจสอบขอมูลของผูใชได
E. ไมสามารถตรวจสอบวันที่ซื้อได

