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Schbot  F1

Toivomme,  että  F1  tuo  sinulle  älykkäämmän  ja  
mukavamman  elämäntavan.

Kiitos,  että  ostit  ROBOTIPÖLYNIPUURIN:

Saat  lisätietoja  vierailemalla  virallisella  verkkosivustollamme:  
www.schbot.com

Lue  kaikki  ohjeet  ennen  tämän  tuotteen  käyttöä  ja  säilytä  ne  
asianmukaisesti  tulevaa  tarvetta  varten.

Jos  kohtaat  ongelmia,  joita  ei  ole  mainittu  tässä,  ota  yhteyttä  
sales@schbot.com
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Huomautuksia  pääyksiköstä  ja  komponenteista

8.  Älä  vahingoita,  kuormita,  kuumenna,  vedä  tai  taivuta  F1:tä.

Huomioitavaa

7.  Älä  pese  tai  liota  päärunkoa  ja  elektronisia  lisävarusteita  vedessä;  muuten  F1  voi  vaurioitua

oikosulusta.

Turvallisuusohjeet  Lue  kaikki  

ohjeet  huolellisesti  ja  pidä  ne  käsillä  F1:n  asentamista,  käyttöä  ja  huoltamista  varten.  Kaikki  toiminnot,  

jotka  ovat  vastoin  seuraavia  ohjeita,  voivat  vahingoittaa  F1 :tä  tai  aiheuttaa  loukkaantumisen.

3.  Tuotteella  on  hienostunut  muotoilu  ja  se  tulee  suojata  pitkäaikaiselta  altistumiselta

auringonvalolle.

6.  Virtalähde  on  kytketty  100-240  V  AC  jännitteeseen.  Liitä  pistorasia  kunnolla  ja  pidä  poissa  lasten

ulottuvilta.

2.  Älä  sijoita  F1:tä  paikkoihin,  joissa  se  voi  helposti  pudota,  kuten  pöytiä,  tuoleja,

huoneen  korkeita  tasoja  jne.

2.  Älä  käytä  tuotetta  ympäristössä,  jossa  on  tulipalo-  tai  räjähdysvaara.

10.  Tämä  tuote  on  tarkoitettu  kotikäyttöön.  Älä  käytä  sitä  ulkona.

6.Puhdista  F1  latauksen  päätyttyä.

9.  Kiinnitä  siivouksen  aikana  huomiota  taaperoiden  ja  vanhusten  turvallisuuteen  kotona  vammojen

välttämiseksi  (kiinnitä  erityistä  huomiota  taaperoihin).

Varoitus  1.  

Älä  pura,  korjaa  tai  asenna  F1:tä  ilman  lupaa.  muuten  se  voi  vahingoittaa  F1:tä  tai  aiheuttaa  vaaran.

5.  Älä  sijoita  F1:tä  tupakantumpien,  sytyttimien  tai  muiden  avotulen  lähelle.

4.  Älä  käytä  F1:tä  kosteissa  ympäristöissä,  kuten  kylpyhuoneissa.

12.  Älä  anna  käyttää  leluna.  Erityistä  huomiota  on  kiinnitettävä,  kun  sitä  käyttävät  lapset  tai  niiden

lähellä.

4.  Älä  seiso  tai  istu  F1:llä;  tämä  voi  vahingoittaa  F1:tä  tai  saada  sen  putoamaan

8.  Tarkista  huolellisesti,  onko  virtalähde  kytketty  pistorasiaan  ennen  käyttöä,  jotta  robotti  ei  vahingoitu.

3.  Vain  alkuperäistä  virtalähdettä  voidaan  käyttää  F1:lle;  muuten  F1  voi  vaurioitua  tai  syttyä

tuleen.

11.  Älä  anna  metallien  ja  johtavien  materiaalien  joutua  kosketuksiin  akun  kanssa.  tämä  voi  aiheuttaa

oikosulun.

7.  Sammuta  F1:n  kyljessä  oleva  virtakytkin,  kun  F1  on  poissa  käytöstä  pitkään  aikaan.

1.  Älä  koske  F1:een  märillä  käsillä;  se  voi  aiheuttaa  sähköiskun.

5.  Kun  virtapistokkeen  metalliosa  on  pölyinen,  pyyhi  se  kuivalla  liinalla.

yli.
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10.  Kun  pölysäiliö  on  täynnä,  tyhjennä  se  ajoissa.

03.  Älä  kuljeta  tai  säilytä  kaulakorujen,  hiusneulojen  tai  muiden  metalliesineiden  
kanssa.  tämä  voi  johtaa  oikosulkuun,  joka  voi  johtaa  vuotoon,  kuumentumiseen  tai  
räjähdykseen.

03.  Älä  liota  vedessä  tai  anna  sen  joutua  kosketuksiin  nesteen  kanssa;  muuten  se  
voi  aiheuttaa  vuotoa,  kuumenemista  ja  räjähdyksen.

02.  Älä  oikosulje  akkua  tai  poista  akkua.  tämä  voi  aiheuttaa  vuodon,  kuumenemisen  
tai  räjähdyksen.

9.  Ennen  kuin  käytät  F1:tä,  poista  lattialta  kaikki  herkät  esineet,  kuten  lasit,  lamput  
ja  esineet,  kuten  johdot  ja  verhot,  jotka  voivat  takertua  sivuharjaan  ja  imukanaviin.

06.  Jos  akku  vuotaa,  pyyhi  se  puhtaaksi  kuivalla  liinalla,  kierrätä  se  ajoissa  tai  hävitä  se.

01.  Käytä  aina  erillistä  akkusovitinta  vuotojen,  kuumenemisen  tai  räjähdyksen  välttämiseksi.

05.  Käytä  aina  teippiä  akun  elektrodin  eristämiseen,  kun  kierrätät  tai  hävität  akun.

12.  Tuotteen  käyttölämpötila  vaihtelee  välillä  0  ÿ  -  4  0  ÿ;  älä  käytä  sitä  korkeassa  
lämpötilassa.

Huomio

04.  Älä  polta  tai  kuumenna  akkua;  tämä  voi  aiheuttaa  vuodon,  kuumenemisen  tai  
räjähdyksen.

11.  Älä  käytä  F1:tä  rakennusjätteen  puhdistamiseen.

02.  Pidentääksesi  akun  käyttöikää,  poista  akku  ja  aseta  se  viileään,  kuivaan  ympäristöön,  
jos  se  on  pitkään  poissa  käytöstä.  tämä  estää  vuodon,  kuumenemisen  tai  räjähdyksen.

14.  Ennen  kuin  F1  romutetaan,  poista  akku  robotista.  Kun  irrotat  akun,  
varmista,  että  F1  ei  ole  kytkettynä  virtalähteeseen.  Kierrätä  akku  turvallisesti  ympäristön  
suojelemiseksi.

13.  Huomioi,  että  F1  liikkuu  vain  omillaan.  Ole  varovainen  kävellessäsi  alueella,  jossa  
F1  siivoaa.

01.  Jos  latauksen  aikana  havaitaan  epänormaalia  ylikuumenemista,  lopeta  sen  käyttö  
välittömästi  vuotojen,  kuumenemisen  tai  räjähdyksen  välttämiseksi.

04.  Muista  lopettaa  sen  käyttö  välittömästi  poikkeustapauksissa  (esim.  
värinmuutos  tai  muodonmuutos),  jotta  vältytään  vuotamiselta,  kuumenemiselta  ja  
räjähdykseltä.

Vaara

Huomautuksia  akusta
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Varoitus

03.  Irrota  kaksi  ruuvia  akkukannessa  ruuvimeisselillä.

4.  Älä  heitä  akkua  tai  kohdista  siihen  voimakasta  iskua.  tämä  voi  aiheuttaa  vuotoa,
kuumenemista  ja  räjähdyksen.

02.  Ennen  kuin  poistat  akun,  katkaise  virta  pääkytkimestä.

07.  Laita  kierrätetyt  paristot  yhteisön,  hotellien,  koulujen,  suurten  ostoskeskusten,
supermarkettien  jne.  järjestämiin  kierrätysastioihin  tai  ammattimaiset  kierrätystoimistot
voivat  kerätä  vaaralliset  roskat.  Käytöstä  poistetut  paristot  on  poistettava  ja  hävitettävä
paikallisten  lakien  ja  määräysten  mukaisesti.

3.  Jos  akun  ulkokotelon  havaitaan  olevan  vääntynyt  ja  laajentunut  tai  havaitaan
elektrolyyttistä  vuotoa,  älä  lataa  tai  jatka  käyttöä  vaaran  välttämiseksi.

01.  Akku  on  poistettava  F1:stä  ennen  kuin  F1  romutetaan  ja  akku  on  asetettava
määrättyihin  paikkoihin  tai  laitoksiin  paikallisten  määräysten  mukaisesti.

2.  Älä  käytä  ladattavaa  akkua  muissa  laitteissa.  Tämä  akku  sopii  vain  F1:lle.

05.  Irrota  akku  ja  irrota  sähköjohdot.

Kuinka  poistaa  akku

04.  Irrota  akun  kansi.

1.  Kun  iho  tai  vaatteet  altistuvat  akun  elektrolyytille,  pese  ne  välittömästi  puhtaalla
vedellä  välttääksesi  ihotulehduksen  jne.

5.  Älä  pura  akkua.  tämä  voi  aiheuttaa  akun  räjähdyksen  ja  elektrolyytin
ulosvirtauksen,  mikä  voi  johtaa  tulipaloon,  räjähdykseen  ja  muihin  vaaroihin.
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Tietääksesi  F1
F1:n  ominaisuudet

OTA  (Over-the  Air)  -päivitykset  

F1:n  ohjelmisto  voidaan  päivittää  OTA-tekniikalla,  joka  näkyy  sovelluksen  ASETUKSET-

kohdassa.  Käyttäjät  voivat  saada  uusimman  ohjelmistoversion  helposti.

Ei-to-go-alueen  asetus  

Käyttäjät  voivat  asettaa  kieltoalueen  APP:n  kautta  estämään  F1:tä  puhdistamasta  tiettyjä  

alueita,  joita  et  halua  sen  puhdistavan.

Visualable  Working  Map  

Käyttäjät  voivat  nähdä  kuinka  F1  suunnittelee  siivouspolun  APP:n  kautta  ja  tutustua  
puhdistettuihin  tai  puhdistettavissa  oleviin  alueisiin.  Se  tekee  siivoustyöstä  intuitiivisempaa  

ja  selkeämpää.

Useita  käyttötilaa  F1  voidaan  

käyttää  APP:n,  kaukosäätimen  tai  yläpainikkeen  fysikaalisen  kytkimen  kautta.  F1  voidaan  

jakaa  perheesi  tai  ystäviesi  kanssa  APP:n  kautta.

F1  toimii  laserlokalisoinnin  ohjauksessa.  Se  voi  vähentää  huomattavasti  toistuvan  

puhdistuksen  tai  puuttuvan  puhdistuksen  määrää,  parantaa  puhdistuksen  kattavuutta  ja  

tehokkuutta.

Esisuodatin  ja  pölylaatikko  ovat  pestävissä  suoraan  puhdistusvedellä  (älä  pese  HEPAa  

vedellä).

Navigointi  laserilla  ja  gyroskoopilla

Pestävä  pölylaatikko
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tuotemalli

25W

Akun  jännite

19V  0,6A

Tekniset  tiedot

370  ml

APP  &  kaukosäädin  &  fyysinen  paino

3,0  kg

Vesisäiliön  kapasiteetti

Pääyksikön  koko

2600mAh /  2500mAh

Ohjaus

Li-ion  akku

Schbot  F1

Latausaika

Työaika

Akun  kapasiteetti

Nettopaino

600  ml

330*98  mm

Akkutyyppi

14,8V /  14,4V

Pölysäiliön  kapasiteetti

Nimellisteho

240-360  minuuttia

55-110  minuuttia

Syöte
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ÿ  Tiedot  ovat  peräisin  Schbot  Manufacturing  USA  Inc:n  laboratoriosta.  Ne  voivat  poiketa  hieman  
käyttäjien  tiedoista  riippuen  todellisista  tuotteista.  Jatkuvan  tuotteiden  parantamisen  osalta  
pidätämme  oikeuden  teknisiin  ja  suunnittelumuutoksiin  ilman  ennakkoilmoitusta.



Mitä  paketissa  on

Vesisäiliö

F1

Lisätiedot

PuhdistustyökaluMuuntaja

Vaahtosuodatin

Sivuharjat  (x4)

Moppausliina

Kaukosäädin

(HEPA)

Lisätiedot
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Latausalusta

Tehokas  suodatin

Joidenkin  mallien  lisävarusteet  voivat  olla  hieman  erilaisia  ja  ne  
riippuvat  todellisista  vastaanotetuista  tuotteista.



F1  KOMPONENTIT

TOP

ALALLA

Lidar

Puskuri

Akun  kansi

Sivuharja
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Universal  pyörä

/Stop-painike

Putoamista  estävä  anturi

Latausnapa

Automaattinen  puhdistus  käynnistyy

Rullaava  harja

Latauspainike

Sivupyörä

Wi-Fi-ilmaisin

Pölylaatikko

Harjasuoja



Pölylaatikko/vesisäiliö

(HEPA)

Pölylaatikko  

(pestävä)

Korkean  suorituskyvyn  suodatin

Infrapuna-anturi

Esisuodatin  

(pestävä)
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DC-virtapistoke

Vaahtosuodatin

(Ei  voi  pestä)

Vapautuspainike

Pölylaatikon  kansi  

(pestävä)

(päällä/pois)

Päävirtakytkin

(pestävä)

(Käynnistä  se  ennen  kuin  

toiminto  suoritetaan)
SIDE

PÖLYLAATIKKO
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Vesisäiliö

Tilan  ilmaisin

Vapautuspainike

Moppausliina

DC-virtapistoke

Latausnapa

Tiivistyskorkki

VESISÄILIÖ

LATAUSALUSTA/TELAKKA



Suuntapainike

Aikataulun  asetus

•  Asenna  2xAAA-paristot  ennen  kaukosäätimen  ensimmäistä
käyttökertaa.  Poista  paristo,  jos  käyttäjät  eivät  käytä  kaukosäädintä
pitkään  aikaan.

Näyttö

Turbo-tila

Automaattinen  puhdistus

•  F1  ei  ehkä  pysty  tunnistamaan  kauko-ohjaimen  komentoa,  jos  se  on
latauspisteen  tai  fyysisen  elintärkeän  seinän  läheisyydessä.

Pistepuhdistus

Kaukosäädin

Automaattinen  lataus

Vahvistus

Kellon  asetus

Virta  päälle/pois
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Oikea  nuoli

Auto  Cleaning  -painike  Paina  

tätä  painiketta  siirtyäksesi  automaattiseen  puhdistustilaan.

Valittavanasi  on  normaali  imu  ja  turboimu.  Käyttäjät  voivat  myös  säätää  imutilaa  APP:ssa.

Paina  tätä  painiketta  jatkaaksesi  kääntämistä  vasemmalle  valmiustilassa,  vapauttamalla  se  

palataksesi  valmiustilaan.  Paina  tätä  painiketta  asettaaksesi  tunnit  Aikataulu-asetustilassa.

Virta  päälle/pois  

Paina  tätä  painiketta  kytkeäksesi  F1:n  päälle  tai  pois  päältä.

Vasen  nuoli

Paina  tätä  painiketta  siirtyäksesi  automaattiseen  lataustilaan,  jolloin  kaukosäätimen  näyttö  

tulee  näkyviin.

Vahvistus/Tauko  Se  on  

tarkoitettu  vahvistusta  varten  Aikataulu-  tai  Kellon  asetustilassa.  Se  on  tauko-  tai  käynnistyspainike.  

Se  on  myös  painike  heräämiseen,  jos  F1  sammutetaan  kaukosäätimellä.

Paina  tätä  painiketta  jatkaaksesi  kääntymistä  oikealle  valmiustilassa,  vapauttamalla  se  palataksesi  

valmiustilaan.  Paina  tätä  painiketta  asettaaksesi  minuutit  Aikataulu-asetustilassa.

Automaattinen  lataus

Paina  tätä  painiketta  säätääksesi  imutehoa  missä  tahansa  toimivassa  mallissa.

Paina  tätä  painiketta  jatkaaksesi  liikkumista  eteenpäin  valmiustilassa,  vapauttamalla  se  palataksesi  

valmiustilaan.  Paina  tätä  painiketta  lisätäksesi  numeroa  Aikatauluasetustilassa,

Turbo-tila

Eteenpäin /+

Kellon  asetus  
Paina  tätä  painiketta  asettaaksesi  kellon  ja  Vahvistuspainiketta  poistuaksesi.

Paina  tätä  painiketta,  robotti  kääntyy  180  astetta.  Paina  tätä  painiketta  vähentääksesi  

numeroa  Aikatauluasetustilassa,

Takaisin /-
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Pistepuhdistus  
Paina  tätä  painiketta  siirtyäksesi  pistepuhdistustilaan.

Aikataulun  asetus  
Paina  tätä  painiketta  asettaaksesi  aikataulun,  kun  valmiustilassa  kuvake  
vilkkuu,  ja  paina  tätä  painiketta  tai  vahvistuspainiketta  tallentaaksesi  tiedot  
ja  poistuaksesi,  kuvake  näkyy  aina  näytöllä.  Paina  tätä  painiketta  3S  
peruuttaaksesi  aikataulun,  jolloin  kuvake  katoaa.
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Mopping-tila  
Mopping-tilaan  siirtymiseksi  vesisäiliön  ollessa  kiinnitettynä  robottiin  F1  toimii  polkuna  Auto  

Cleaning  -tilassa.  Veden  tippumisnopeudella  on  kolme  tasoa:  alhainen,  keskitaso  ja  korkea.

Huomautus:  F1:n  päävirtakytkin  tulee  pitää  päällä.

Turbo-tila  

Siirry  Turbo-tilaan  painamalla  -painiketta  Auto  Cleaning  -tilassa.  Käyttäjät  voivat  

myös  säätää  imutehoa  APP:n  kautta.  Tasoja  on  kolme,  mukaan  lukien:  Hiljaisuus,  

Normaali  ja  Voimakas  imu.

Sijainti  

Paina  APP:n  Position-painiketta,  F1  sanoo  "I  am  here",  se  olisi  hyödyllistä  löytää  F1,  jos  se  on  

jumissa.

Automaattinen  
puhdistus  Laser  of  F1  tutkii  ensin  yhden  osan  huoneesta  ja  suunnittelee  ja  
puhdistaa  sitten  havaitun  huoneen  "siksak"-polulla.  Kun  havaittu  alueen  
siivous  on  valmis,  F1  tutkii  muita  uusia  alueita  seuraavaa  suunnitelmaa  varten,  
kunnes  koko  huoneen  siivous  on  valmis.  F1  voi  toimia  automaattisessa  
puhdistustilassa  F1:n  käynnistys-/pysäytyspainikkeen  tai  kaukosäätimen  
automaattisen  puhdistuspainikkeen  tai  sovelluksen  käynnistyspainikkeen  avulla.

F1:n  ääni  on  kytketty  päälle.

Pistepuhdistus  
Paina  tätä  painiketta  siirtyäksesi  pistepuhdistustilaan.

Ei-to-go  Area  Setting  
Alueen  asettaminen ,  jolle  käyttäjät  eivät  halua  F1:n  tulevan  
APP:n  kautta,  on  samanlainen  kuin  virtuaaliseinän  toiminto.

F1-työtila

F1:n  akkua  on  jäljellä  yli  5  %.
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Jatka  Breakpoint  F1:stä  
siirtyy  latausalustaan  uudelleenlatausta  varten,  kun  akun  varaus  on  alle  20  %.  Kun  
lataustila  saavuttaa  80  %,  F1  palaa  keskeytyspisteeseen,  jossa  se  pysäytettiin  
aiemmin  jatkaakseen  puhdistusta.

Jos  uudelleensijoittaminen  onnistuu,  F1:stä  kuuluu  kehotusääni  ja  jatka  
sitten  puhdistusta  ja  kartoitusta.  Jos  epäonnistuu,  F1  poistaa  kaikki  aiemmat  
tietueet  ja  havaitsee  uuden  alueen  ja  aloittaa  sitten  puhdistuksen  uudelleen.

Siirrä  F1  
määrittää  polkunsa  kartan  puhdistuksen  aikana.  Jos  käyttäjät  keskeyttävät  
F1:n  ja  siirtävät  sen  muille  alueille,  paina  sitten  Start/Stop-painiketta,  F1  
muuttaa  paikkaa.

Poistettu

Ennen

Poistaminen

15

Katkopiste

Ladataan

Tietoja  F1:n  toiminnoista,  ota  huomioon  todelliset  tuotteet.  Tuotteen  
parantamiseksi  pidätämme  oikeuden  päivittää  APP:ta  tai  tuotteita  
ilman  ennakkoilmoitusta  tai  velvoitetta.
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Käyttääksesi  F1:tä

•  Varmista,  että  kaikki  kalusteet  on  järjestetty  oikein,  jotta  F1  ei  jää  kiinni.

•  Aseta  kielletty  alue  tai  aidat  portaikkoon  tai  vastaaviin  alueisiin.
Putoamisenestoanturit  voivat  toimia  vähemmän  tehokkaasti,  jos  ne  toimivat
tummilla  lattioilla  tai  ne  ovat  likaisia.

Huomautus  ennen  käyttöä



•  Älä  seiso  ahtaissa  tiloissa,  kuten  kynnyksillä  tai  käytävillä,  sillä  se  heikentää
puhdistuksen  peittokykyä.

Älä  puhdista  mattoa  moppaustoiminnolla.  Rullaa  matto  ennen  puhdistusta  tai  aseta  
kieltoalue,  jotta  et  pääse  näille  alueille.

•  F1  voi  kiivetä  alle  1,8  cm/0,70  tuuman  korkeiden  esineiden  päälle.  Poista
samanlaiset  esineet,  jos  mahdollista.

Poista  virtajohdot,  johdot,  lelut  tai  kengät,  jotka  voivat  sotkeutua  F1:een  
lattiaan.
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Nukkua

Tauko/valmiustila

Lepotila  tarkoittaa,  että  robotti  on  pysäytetty  ja  merkkivalo  ei  pala.  Jos  robotti  ei  ole  
aktiivinen  10  minuutin  kuluessa,  robotti  siirtyy  automaattisesti  lepotilaan,  ja  myös  
kaukosäätimen  virta  on/off-painiketta  painamalla  voi  siirtyä  lepotilaan.

Taukotoiminto  on  kytkeä  robotti  käyttötilasta  valittuun  tilaan  ja  robotti  voidaan  
pysäyttää  seuraavilla  toiminnoilla:  1).  Paina  F1:n  Start/Stop-painiketta  
keskeyttääksesi  sen.

Huomautus:  Jos  F1  on  poissa  käytöstä  pitkään  aikaan,  sammuta  päävirtakytkin.

Aloita /  Lopeta  puhdistus

2).  Pysäytä  robotti  painamalla  kaukosäätimen  vahvistuspainiketta.

Huomautus:  Kun  kone  on  pysäytetty,  sitä  voidaan  käyttää  uudelleen.

•  Varmista,  että  F1:n  oikealla  puolella  oleva  päävirtakytkin  on  kytketty  päälle.  •  Paina
Start/Stop-painiketta  tai  Auto  Cleaning  -painiketta  kaukosäätimessä  tai  paina
kaukosäätimen  vahvistuspainiketta  tai  APP:n  puhdistuspainiketta  käynnistääksesi/
pysäyttääksesi  F1.
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•  Älä  unohda  kytkeä  päävirtakytkintä  päälle  ennen  käyttöä.  •  F1  on  lepotilassa,  jos
valmiusaika  on  yli  10  minuuttia.

•  Poista  kaikki  esineet  1  metrin  etäisyydeltä  latausalustan  vasemmasta  ja  oikeasta
reunasta  ja  2  metrin  etäisyydeltä.

Lataustapa  A  •  Liitä  

alkuperäinen  sovitin  F1-tasavirtapistorasiaan,  Start/Stop-painikkeen  LED-painike  
on  valkoinen,  käyttäjät  kuulevat  latauksen  äänikehotteen  F1:stä.

F1:n  lataaminen

Pidä  päävirtakytkin  päällä  latauksen  aikana.
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•  F1  alkaa  etsiä  latausalustaa  automaattisesti  latausta  varten,  kun
akun  virta  on  vähissä  tai  F1  lopettaa  puhdistustyön.  •  Pidä  latausalusta
kytkettynä  virtajärjestelmään,  tai  F1  ei  löydä  latausalustaa.

Latausohje

•  Liitä  sovitin  latausalustan  DC-liittimeen,  kiinnitä  F1  latausalustaan
kohdistamalla  sen  latausnavat  jalustan  latausnapojen  kanssa.  •  Latausalustan
LED-merkkivalo  vilkkuu  hitaasti  vihreänä,  jos  se  on  kytketty  oikein.

Automaattinen  lataus

•  F1  voidaan  ladata  vain  alkuperäisellä  Schbotin  toimittamalla  virtalähteellä
ja  latausalustalla.  •  F1  ei  välttämättä  löydä  latausalustaa  nopeasti,  se
parantaa  latausalustan  löytämisen  tehokkuutta  usean  työskentelyn  jälkeen.  •
Lataa  F1:tä  12  tuntia  ensimmäisen  kerran.  Sekä  käynnistys-/pysäytyspainikkeen
LED-ilmaisin  että  automaattinen  latauspainike  ovat  valkoisia.  •  Anna  F1:n  teho
loppua  ensimmäisellä  käyttökerralla.  •  Käyttäjät  voivat  tilata  F1  löytääkseen
latausalustan  painamalla  F1:n  tai  kaukosäätimen  Automaattinen  lataus
-painiketta  tai  painamalla  APP:n  latauspainiketta.  •  Katkaise  virta  pääkytkimestä,
jos  robotti  on  poissa  käytöstä  pitkään  aikaan.  •  Lataa  F1  mahdollisimman  pian,
kun  akku  on  käytetty  loppuun.  •  Huoltopalvelukeskuksen  tulee  korjata  ja  vaihtaa
akku.

Lataustapa  B:

Schbot



4.  Älä  käytä  virtuaalista  yksityisverkkoa  (VPN)  yhteyden  muodostamiseen.

Varmista  ennen  Wi-Fi-asetusta,  että  F1  ja  Wi-Fi-verkkosi  täyttävät  seuraavat  
vaatimukset.

7.  Varmista,  että  kuulet  yhteyden  muodostamiskehotteen  ja  Wi-Fi-tilan  merkkivalo  vilkkuu
hitaasti  valkoisena.

3.  Varmista,  että  SSID:ssäsi  ei  ole  laitonta  merkkiä  tai  Wi-Fi-yhteyttä  ei  ehkä  tunnisteta.
2.  Käyttämäsi  Wi-Fi-verkko  tukee  802.11b/g/n-  ja  IPv4-protokollaa.

Wi-Fi-asennuksen  vaatimukset

6.  Varmista,  että  F1  on  ladattu  täyteen  tai  telakointiasemassa  ja  että  F1:n  sivulla  oleva
päävirtakytkin  on  päällä.

8.  Varmista,  että  F1,  reititin  ja  älypuhelimesi  ovat  mahdollisimman  lähellä.

F1  ei  tue  5  GHz:n  taajuusaluetta.

5.  Varmista,  että  salasanasi  on  oikea  kirjoittaessasi.

1.  Käyttämäsi  Wi-Fi-verkko  on  2,4  GHz:n  reititin  tai  kaksikaistainen  reititin.

APP  Yhdistetään
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1.  Lataa  "Tuya  Smart"  opp,  "Google  home"  tai  "Amazon  Alexa"  opp.

3.  Yhdistä  robotti  2,4  GHz:n  wifi-verkkoon  (EZ-tila)  kuten  kuvassa  4,  kuva  5,  kuva  6,  kuva  7,  kuva  8.

5.  Siirry  uudelleen  kohtaan  "Asenna  laite",  napsauta  "Works  with  Google"  lisätäksesi  laitteita  kuten  Kuva  15,  Kuva  16,  Fig.17.

20210623Ver.

4.Kirjaudu  sisään  "Googlen  etusivulle"  kuvassa  9,  kuva  l  0,  kuva  11,  napsauta  sitten  "+" (kuva  11)  ja  siirry  "Set  up  device"  -käyttöliittymään  ja
siirry  kohtaan  "Uusi"  laitteet"  lisätäksesi  googlen  etusivun  kuten  Kuva  12,  Kuva  13,  Kuva  14.

Kuva  4  2.  Rekisteröi  "Tuya  Smart"  opp:n,  "Google  home"  opp:n  tai  "Amazon  Alexa"  opp:n  tili  ja  kirjaudu  sitten  sisään  "Tuya  Smartiin".  
kuten  kuvassa  1,  kuvassa  2,  kuvassa  3.

Vahvista  tili

•  xxxxxxxxxxxx
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Kuva  19 Kuva  20Kuva  18Kuva  16

Kuva  21 Kuva  22

Kuva  17
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Toiminta  poikkeaisi  hieman  lopputuotteista  Apps-  tai  ohjelmistopäivityksen  mukaan,  riippuen  vastaanotetuista  tuotteista.  
Pidätämme  oikeuden  teknisiin  ja  suunnittelumuutoksiin  ilman  ennakkoilmoitusta.

Hei,  Alexa,  sammuta  robotti)

6.  Hae  "smart  life",  napsauta  sitä  ja  kirjaudu  sisään  "älykäs  elämä"  "Tuya  Smart"  opp:n  tilillä  ja  salasanalla,  kuten
Kuva  18,  Kuva  19,  Kuva  20.

Huomio:  
Kaikki  viitatut  tavaramerkit,  mukaan  lukien  "Google  home",  "Amazon  Alexa",  "google",  "smart  life",  "Google  Assistant",  
"Alexa",  "Tuya  Smart",  mutta  eivät  poissulje  muut  viitatut  tavaramerkit  kuuluvat  sen  rekisteröity  yritys  vastaavissa  maissa  tai  
vastaavilla  alueilla.

(Hei,  Alexa,  käynnistä  robotti;

8.  Yhdistä  "Amazon  Alexa"  samalla  tavalla.  Jos  sinulla  on  muita  kommentteja,  ota  rohkeasti  yhteyttä  paikalliseen  jakelijaamme.

7.  Tarkista  "Tuya  Smart"  opp:sta  synkronoidut  laitteet,  valitse  ääniohjattava  laite  (kuva  21,  kuva  22)  ja  ohjaa  sitä  sitten
Google  Assistantin  komennolla :  Hei,  Google,  käännä  robotti  päälle/pois  päältä;  Hei  Google,  lataa  robotti.

Jos  kolmannen  osapuolen  hallinta  on  Alexa,  sano:



Kuinka  asettaa  kello

•  Aseta  käyttäjien  paikallinen  aika  painamalla  kaukosäätimen  Kellon  asetus
-painiketta.  •  Aseta  tunnit  ja  minuutit  vasemmalla  tai  oikealla  painikkeella
ja  vahvista  vahvistuspainikkeella.
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•  Voit  myös  asettaa  Aikataulun  ajan  sovelluksessa  APP.

•  Pidä  päävirtakytkin  päällä,  jotta  F1  voi  suorittaa  puhdistustyöt  sovittuna
aikana.  •  Varmista,  että  akun  teho  on  yli  20  %,  jos  akun  varaus  on  alle  20  %,
F1  siirtyy  latautumaan.  •  Kaukosäätimellä  tehty  aikataulu  peruuntuu  automaattisesti,  jos
päävirtakytkimestä  katkaistaan  virta.  Aikataulu  sovelluksessa  APP  voitiin  peruuttaa  vain
APP:n  kautta.  •  Kaukosäätimen  ajastus  voidaan  myös  peruuttaa,  jos  painat  Schedule
Setting  -painiketta  3  sekunnin  ajan.

•  Paina  Schedule  Setting  -painiketta  asettaaksesi  aikataulun,  paina  vasenta  tai
oikeaa  painiketta  asettaaksesi  siivousajan  F1:lle.  (F1  aloittaa  siivouksen
automaattisesti  joka  päivä  klo  8.30,  jos  ajastettu  aika  on  8.30  valmiustila)

ÿ  Huomio

Kuinka  asettaa  aikataulu
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Kuinka  käyttää  vesisäiliötä

ÿ  Huomio  •  Älä  

aseta  vesisäiliötä  F1:een  latauksen  aikana.  •  Älä  lisää  vesisäiliöön  

likaista  vettä  tai  korroosiota/syttyvää  nestettä.

•  Vapauta  pölykotelon  painike  ja  ota  se  pois,  vapauta  vesisäiliön  painike  ja  kiinnitä  se
F1:een.  •  Lattian  pyyhkiminen  APP:n  tai  kaukosäätimen  avulla.

•  Kiinnitä  mikrokuitumoppi  vesisäiliön  pohjassa  olevaan  vlecroon.

•  Poista  vesisäiliön  sulkukorkki  ja  täytä  se  puhtaalla  vedellä  ja  peitä  se  sitten.
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Puhdistus  ja  huolto

Puhdista  pölylaatikko

•  Vedä  pölysäiliö  ulos  painamalla  pölysäiliön  vapautuspainiketta.

(Pidä  huolta  itsestäsi  välttääksesi  kuuman  veden  palovammoja).

Puhdista  sivuharjat

•  Avaa  ja  tyhjennä  pölysäiliö

•  Sivuharjat  voivat  taipua  tai  vaurioitua,  kun  niitä  on  käytetty  jonkin  aikaa.  Irrota  sivuharjat

ja  puhdista  ne  puhdistustyökalulla  tai  pehmeällä  mopilla  tai  vaihda  ne  uusiin  sivuharjoihin.  •

Varmista,  että  L-  ja  R-sivuharjat  vastaavat  F1:n  L-  ja  R-harjoja.  •  Sivuharjat  voidaan  muotoilla

uudelleen  kuumalla  vedellä,  jos  ne  vääntyvät.
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(f)

(b)

(e)

•  Irrota  esisuodatin  vetämällä  esisuodattimen  koukuista.

(a)

(d)

(c)

Aseta  pölylaatikko  bac  pääyksikköön  (e,f).

•  Ota  vaahtosuodatin  ja  HEPA  ulos  pölylaatikosta  (a).  •  Puhdista
HEPA  vain  puhdistusvälineillä,  älä  pese  HEPAa  vedellä(b).  •  Puhdista
pölylaatikko,  esisuodatin  ja  vaahtosuodatin  puhdistusvälineillä  tai  pese  ne
suoraan  vedellä(c).

•  Kuivaa  pölylaatikko,  esisuodatin,  vaahtosuodatin,  älä  altista  HEPAa  ja
suodattimia  auringolle(d).  •  Aseta  vaahtosuodatin,  esisuodatin  ja  HEPA
takaisin  yhteen  pölylaatikkoon.

Esisuodatin



(g)

(j)

•  Vedä  vesisäiliö  irti  F1:stä  ja  vapauta  lukituspainike.  •  Poista  moppi

vesisäiliöstä,  pese  se  puhtaalla  vedellä  ja  kuivaa  (g,h).  •  Kaada
vesisäiliössä  oleva  vesi  pois  ja  puhdista  se  pehmeällä  liinalla(j,k).

(h)

(k)

Puhdista  vesisäiliö
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•  Vapauta  harjan  suojus  ja  vedä  rullaava  harja  (1)  ulos.  •  Puhdista  rullaava

harja  puhdistusvälineillä  (2).

•  Puhdista  putoamisenestoanturit  pehmeällä  liinalla.  •
Puhdista  puskuri  ja  infrapunatunnistimet  pehmeällä  liinalla.  •  Puhdista

F1:n  lataustanko  ja  latausalusta  pehmeällä  liinalla.  •  Vedä  yleispyörä  ulos  ja  puhdista
pyörään  kääritty  tai  sotkeutunut  hiukset  tai  roskat  ja  asenna  se  takaisin  puhdistuksen

jälkeen.

Putoamista  estävä  anturi  (3  sarjaa)

Puhdista  rullaava  harja

Puhdista  muut  osat

Latausnapa

(1)

Universaali  pyörä

(2)

Puskuri/infrapuna-anturit
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Puhdistus-/vaihtotiheys  Suositeltava

Sivuharjat

Puhdistus-/vaihtotiheys  Suositeltava

Puhdistus  2-3  käyttökerran  välein;  Vaihto  3-6kk  välein.

Puhdistus  2-3  käyttökerran  välein;  Vaihto  3-6kk  välein.

Moppausliina

Siivous  joka  kuukausi

Pölylaatikko

Puhdistus  jokaisen  käytön  jälkeen;  Vaihto  6-12kk.

Siivous  joka  kuukausi;  Vaihto  3-6kk  välein.

HEPA

Siivous  joka  kuukausi

Siivous  joka  kuukausi;  Vaihto  3-6kk  välein.

Puhdistus  2-3  käyttökerran  välein;  Vaihto  3-6kk  välein.

Siivous  joka  kuukausi

Siivous  joka  kuukausi

Vaahtosuodatin

Puskuri

Osa

Puhdistus  jokaisen  käytön  jälkeen.

Esisuodatin

Infrapuna-anturit

Rullaava  harja

Universal  pyörä

Latausnapa

Huomautus:  Yllä  oleva  taajuus  on  vain  viitteellesi.  Loppupuhdistuksen/vaihtovälin  tulee  riippua  

tarkasta  käyttötiheydestä.



Ongelmien  karttoittaminen

F1:tä  ei  voi  
aktivoida.

F1  askel  

taaksepäin  työskennellessäsi.

Aseta  aikataulu  aika  APP:n  kautta.  •

Varmista,  että  F1  on  ladattu  täyteen.  •
Varmista,  että  F1  ei  ole  juuttunut  joihinkin  kohteisiin.

Kaukosäädin  ei  toimi.

Imuteho  heikompi  
kuin  ennen.

•  Varmista,  että  päävirtakytkin  on  kytketty  päälle.  •
Aikataulutettu  aika  peruuntuu,  jos  se  käynnistetään  uudelleen.

•  5G-reititinverkko  ei  ole  saatavilla  F1:lle.  Varmista,  että

reititinverkko  tukee  2,4  GHz:n  taajuutta.  •  Pidä  reititin,  F1  ja
älypuhelin  lähempänä  toisiaan,  jatka  yhdistämistä  ohjeiden  ja
APP-ohjeiden  mukaisesti.

•  Varmista,  että  sovitin  on  liittänyt  virtalähteen  ja  lataustelakan
oikein  ja  että  merkkivalo  syttyy.  •  Puhdista  latausalustan
latausnavat  ja  F1  kuivalla  ja  pehmeällä  liinalla  ja  lataa  sitten
uudelleen.  •  Lataa  F1  suoraan  sovittimen  kautta.

F1  palaa  
latautumaan  ennen  
puhdistuksen  lopettamista.

F1  ei  toimi  aikataulun  
mukaan.

F1  ei  voi  

muodostaa  yhteyttä  

käyttäjien  Wi-Fi-verkkoon.

•  Vältä  F1:tä  työskentelemästä  pimeällä  lattialla  tai  suorassa

auringonvalossa.  •  Puhdista  infrapuna-anturit  ja  puskuri
pehmeällä  liinalla.

•  Varmista,  että  päävirtakytkin  on  kytketty  päälle.  •
Varmista,  että  F1  on  ladattu  täyteen.  •  Varmista,  että
kaukosäätimen  virta  ei  ole  lopussa,  tai  vaihda  se  uuteen  AAA-
paristoon.  •  Varmista,  että  kaukosäätimen  signaali  on  alueella
F1  5m/16ft).  •  Ohjaa  F1:tä  APP:n  kautta.  F1:tä  ei  ehkä  voi  ohjata
kaukosäätimellä,  jos  se  pysyy  lataustelakalla.

F1:tä  ei  voi  

ladata

•  F1  palaa  latautumaan,  jos  akun  varaus  on  alle  20  %,  varmista,
että  F1  on  ladattu  täyteen.  •  Käynnistä  F1  uudelleen  sammuttamalla /
päälle  päävirtakytkimestä.

•  Vaihda  uusi  AAA-paristo.  •
Varmista,  että  kaukosäädin  on  F1-alueella  (5m/16ft).  •  Varmista,
että  päävirtakytkin  on  kytketty  päälle.

•  Puhdista  ja  tyhjennä  pölysäiliö.  •
Puhdista  esisuodatin,  vaahtosuodatin  ja  HEPA  ja  pidä  ne  myös
kuivina.  •  Puhdista  rullaava  harja.  •  Puhdista  imuaukko.

Ongelmia Ratkaisut
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RatkaisutOngelmia

Huomio:  
Kaikki  viitatut  tavaramerkit:  Alexa,  google  home,  google  play,  Apple,  APP  
store  jne.  tavaramerkit  kuuluvat  heidän  rekisteröidylle  yritykselleen  vastaavissa  
maissa  tai  vastaavilla  alueilla.

•  Tarkista  akun  teho.  •  Varmista,

että  puhdistustila  ei  ole  Pistepuhdistus-tilassa.

F1:n  työskentelypolku  
ja  kartta  ovat  
epänormaalit.

F1  lakkaa  toimimasta  
yhtäkkiä.

•  Poista  esineet,  kuten  kaapelit,  kengät  lattiasta.  •  Puhdista  infrapuna-anturit
ja  puskuri  pehmeällä  liinalla.  •  Pidä  pyörät  kuivina,  F1:n  reitti  on  epänormaali,
jos  pyörät  ovat  märät.  •  Päivitä  laiteohjelmiston  uusin  versio  APP-asetuksen
kautta.  •  Käynnistä  F1  uudelleen  sammuttamalla /  päälle  päävirtakytkimestä.

•  Tarkista,  onko  päinvastoin  asennettu  L-  ja  R-harja.  Jos  kyllä,  asenna  uudelleen  F1  pomppii  ylöspäin  ja  ne  oikein.  alas.

•  Varmista,  että  käyttäjät  ovat  asentaneet  Alexa-  tai  Google  Home  -sovelluksen.
•  Varmista,  että  käyttäjät  ovat  noudattaneet  APP-yhteyden  muodostamisopasta.

F1  toimii  vain  30  sekuntia  Spot  Cleaning  -tilassa.  •  Tarkista  työolosuhteet
ja  varmista,  että  F1  ei  jää  esteiden  puristuksiin.  •  Käynnistä  F1  uudelleen
katkaisemalla/päälle  virtakytkimestä.

F1  ei  voi  muodostaa  

yhteyttä  Alexaan  tai  
Google  Homeen.
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F1  anatomia

Ilmoitus:

F1  on  tarkoitettu  vain  sisäpuhdistukseen,  se  toimii  hyvin  kovalla  lattialla,  
puulattialla,  marmorilattialla  tai  lyhyellä  mattolattialla.  Siivoa  myös  säännöllisesti  
F1:tä  varten.

Universal  pyörä

Lidar

Li-ion  akku

Sivuharja

Pölylaatikko

Ylälasikansi

Tyhjiömoottorisarja

Sivuharja  Vaihteisto

Rolling  Brush  Vaihdelaatikko

Top  Shell

Pohja  kuori

Akun  kansi

Sivupyörän  vaihdelaatikko

Vesisäiliö
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Vaarallisten  aineiden  nimi  ja  sisältö

Kaapelit  Metalliosien  sovitin

Ftalaatti  (DEHP)

O

O

Polybromattu

Kuusiarvoinen  kromi

O

O

O

O

O

Komponentit

X

ODibutyyliftalaatti

O

O

Elohopea  (Hg)

O

O

Bifenyylit  (PBB)

O

O

O

Bis(2-etyyliheksyyli)

O

O

Muovinen  Shell  PCB

O

(DIBP)

O

O

O

O

O

Elektroninen

O

O
Ftalaatti  (BBP)

O

O

Lyijy  (Pb)

O

O

(PBDE)

Polybromattu

O

O

O

Komponentit

O

O

O

O

O

Di-isobutyyliftalaatti O

O

O

O

O

OButyylibentsyyli

O

Kadmium  (Cd)

O

O

O

(CrVI)

O

Difenyylieetterit

O

O

O

O

Kumi

O

O
(DBP)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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O

O

O

O

Komponentti
Vaarallisten  aineiden  sisältö

Komponenttien  käyttöaika  ympäristönsuojelun  kannalta  on  10  vuotta.  Aika  
on  voimassa  tämän  ohjekirjan  käyttöehtojen  mukaisesti.

O:  Se  osoittaa,  että  vaarallisten  aineiden  pitoisuus  komponenttien  
kaikissa  homogeenisissa  materiaaleissa  on  neuvoston  RoHS  2  -direktiivin  
(EU)  2015/863  ja  (EU)  2017/2102,  jolla  muutetaan  direktiivin  2011/65/EU  
liitettä  II,  mukainen. .

X:  Se  osoittaa,  että  vaarallisten  aineiden  pitoisuus  komponenttien  
kaikissa  homogeenisissa  materiaaleissa  on  vapautettu  kohta  neuvoston  
RoHS  2  -direktiivin  (EU)  2015/863  ja  (EU)  2017 /2102,  jolla  muutetaan  
direktiivin  2011/65/  liitettä  II.  EU.



F1:n  kierrätys  sen  elinkaaren  lopussa:

Sen  sijaan  se  tulee  viedä  asianmukaiseen  keräyspisteeseen  
sähkö-  ja  elektroniikkalaitteiden  kierrätystä  varten.  Varmistamalla,  
että  tämä  tuote  hävitetään  oikein,  autat  estämään  mahdollisia  
kielteisiä  seurauksia  ympäristölle  ja  ihmisten  terveydelle,  jotka  
voisivat  muuten  aiheutua  tämän  tuotteen  epäasianmukaisesta  
jätteenkäsittelystä.

Tuote  täyttää  kaikki  tiettyä  tuotetta  koskevien  EU-direktiivien  
vaatimukset.

Tuotteessa  tai  sen  pakkauksessa  oleva  symboli  osoittaa,  että  
tätä  tuotetta  ei  saa  käsitellä  kotitalousjätteenä.

Jos  haluat  lisätietoja  tämän  tuotteen  kierrätyksestä,  ota  yhteyttä  
paikalliseen  viranomaiseen,  kotitalousjätteenkäsittelypalveluun  tai  
liikkeeseen,  josta  ostit  tuotteen.

Pidätämme  oikeuden  tekstin,  suunnittelun  ja  teknisten  tietojen  muutoksiin,  
joita  voidaan  muuttaa  ilman  ennakkoilmoitusta.

Schbot  Robotics  OÜ

Ottaa  yhteyttä

AH  Tammsaare  tee  47,  Tallinn  11316,  Viro

Sähköposti:  sales@schbot.com

Puhelin:  +372  6864077

www.schbot.com

Huolto:  +372  58580407
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