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Благодарим вас за покупку iBoto Smart L920SW Aqua робота-пылесоса.
Мы надеемся, что данное устройство сделает уборку вашего дома простой и приятной.
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/51. Правила техники 
безопасности

1. Разборку и ремонт устройства могут выполнять только квалифицированные специалисты.
    Не рекомендуется разбирать данное устройство самостоятельно.
2. Используйте только оригинальный блок питания. Использование других блоков питания
    может привести к повреждению устройства.
3. Не прикасайтесь к сетевому шнуру, розетке или блоку питания мокрыми руками.
4. Следите за тем, чтобы ткань и части тела не попали под колеса устройства.
5. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как сигареты, зажигалки и т.д.5. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как сигареты, зажигалки и т.д.
6. Очищайте устройство после зарядки.
7. Не перегибайте сетевой шнур и не кладите тяжелые или острые предметы на робота.
8. Это устройство предназначено для использования только в закрытом помещении. Не
    используйте устройство на открытых площадках.
9. Не садитесь на устройство.
10. Не используйте устройство в мокрой или влажной среде (например, в ванной).
11. Перед использованием уберите с пола все хрупкие (легко повреждаемые) предметы11. Перед использованием уберите с пола все хрупкие (легко повреждаемые) предметы
     (например, стеклянные предметы, лампы и т.д.) с пола, а также предметы (например,
     провода, бумагу, шторы), которые могут запутаться в щетках или колесах устройства.
12. Не устанавливайте устройство в местах, где оно может легко упасть (например, на      
      стульях,столах и т.д.).
13. Отключайте главный выключатель питания сбоку устройства во время транспортировки    
      или если не планируете использовать устройство длительное время.
14. Перед использованием внимательно проверьте, подключен ли блок питания к розетке.14. Перед использованием внимательно проверьте, подключен ли блок питания к розетке.
15. Во избежание травматизма предупредите всех присутствующих в помещении о том, что
      прибор выполняет уборку.
16. Если пылесборник заполнен, опорожните его перед использованием изделия.
17. Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды 0°C -     
      40°C.
18. Не допускайте воздействия на устройство высоких температур.
19. Перед утилизацией изделия извлеките из него аккумулятор.19. Перед утилизацией изделия извлеките из него аккумулятор.
20. При извлечении аккумулятора убедитесь, что устройство не включено.
21. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с установленными    
      правилами.



/61. Правила техники 
безопасности

1. Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядную станцию, предоставляемые
производителем. Использование обычных батарей строго запрещено. Информация о
технических характеристиках аккумулятора представлена в разделе «Параметры
устройства».

2. Запрещается использовать изделия в помещении с открытым пламенем или хрупкими
предметами.

3. Запрещается использовать изделия в условиях экстремально высокой температуры (выше3. Запрещается использовать изделия в условиях экстремально высокой температуры (выше
40 °C) или экстремально низкой температуры (ниже 0 °C).

4. Не допускайте нахождения волос, одежды, пальцев или других частей тела рядом с
движущимися частями изделия.

5. Запрещается использовать изделия на влажной или липкой поверхности.
6. Запрещается использовать устройство для удаления любых предметов, такие как камни и
макулатура, которые могут испортить устройство.

7. Запрещается использовать устройство для удаления легковоспламеняющихся веществ,7. Запрещается использовать устройство для удаления легковоспламеняющихся веществ,
таких как бензин, тонер и тонер для принтеров или копировальных аппаратов. 
Запрещается также использовать изделие в чистых помещениях с 
легковоспламеняющимися предметами.

8. Запрещается использовать устройство для удаления любых горящих предметов, таких как
сигареты, спички, пепел и другие предметы, которые могут привести к возгоранию.

9. Запрещается размещать предметы непосредственно возле всасывающего отверстия. Не
используйте устройство, если всасывающее отверстие забито. Очистите всасывающееиспользуйте устройство, если всасывающее отверстие забито. Очистите всасывающее
отверстие от пыли, ваты, волос и т.д., чтобы обеспечить равномерную циркуляцию 
воздуха. Во избежание повреждения используйте кабель питания с осторожностью.

10. Запрещается использовать шнур питания для переноски или перемещения изделий и
 зарядной станции. Запрещается использовать шнур питания для отключения вилки от   
 сети питания. Запрещается зажимать шнур питания дверью.

11. Не допускайте контакта шнура питания с острыми предметами и углами.
12. Избегайте наезда устройства на шнур питания. Шнур питания должен находиться на 12. Избегайте наезда устройства на шнур питания. Шнур питания должен находиться на 
большом расстоянии от источников тепла. Не используйте поврежденную зарядную 
станцию. Изделие нельзя сжигать, даже если оно было серьезно повреждено, поскольку 
это может привести к взрыву аккумулятора.



/72. Комплектация изделия



/82. Комплектация изделия

1. Запуск/Пауза
2. Датчик удара
3. Поиск базы
4. Пылесборник
5. Выключатель питания
6. Гнездо для зарядки
7. Датчик давления 7. Датчик давления 
лазерной головки
8. Лазерный датчик 
дальности
9. Водяной бак
10. Кнопка отсоединения 
мусорного бака
11. Кнопка отсоединения 11. Кнопка отсоединения 
водяного бака

12. Зарядные контакты
13. Поворотное 
переднее колесо
14. Аккумулятор
15. Основная роликовая 15. Основная роликовая 
щетка
16. Датчики 
обнаружения 
поверхности
17. Боковая щетка
18. Колесо
19. Адаптер для влажной 19. Адаптер для влажной 
уборки
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1. Верхняя крышка пылесборника
2. Боковая крышка пылесборника
3. Фильтр HEPA
4. Губчатый фильтр
5. Фильтр первичной очистки
6. Верхняя часть пылесборника
7. Нижняя часть пылесборника7. Нижняя часть пылесборника

8. Сигнальный индикатор
9. Гнездо питания постоянного 
тока
10. Зарядный полюсной 
наконечник

11. Адаптер для влажной уборки
12. Моющая панель12. Моющая панель
13. Кнопка отсоединения 
адаптера для влажной уборки

2. Комплектация изделия



/103. Эксплуатация изделия

Извлеките водяной бак
Нажмите кнопку отсоединения водяного 
бака, после чего извлеките его.

Установите боковую щетку
Боковые щетки помечены знаком R или L, Боковые щетки помечены знаком R или L, 
что означает правая и левая 
соответственно. Установите щетки на 
робот-пылесос в соответствии с этими 
метками.

Удалите защитную 
прокладку бампера
Перед использованием робота удалите Перед использованием робота удалите 
защитную прокладку.



/113. Эксплуатация изделия



/123. Эксплуатация изделия



/133. Эксплуатация изделия



/143. Эксплуатация изделия



/153. Эксплуатация изделия



/164. Содержание и техническое 
обслуживание деталей 
устройства



/174. Содержание и техническое 
обслуживание деталей 
устройства



/184. Содержание и техническое 
обслуживание деталей 
устройства



/194. Содержание и техническое 
обслуживание деталей 
устройства



/204. Содержание и техническое 
обслуживание деталей 
устройства



/214. Содержание и техническое 
обслуживание деталей 
устройства



/225. Рекомендации по 
устранению неисправностей 



/235. Рекомендации по 
устранению неисправностей 



/246. Параметры изделия



/256. Параметры изделия



/267. Инструкция по 
использованию приложения



/277. Инструкция по 
использованию приложения



/287. Инструкция по 
использованию приложения



/297. Инструкция по 
использованию приложения
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В случае, если вы не можете подключиться к сети для сопряжения устройства, выключите 
питание робота-пылесоса, дождитесь сопряжения устройства и робота-пылесоса (время 
подключения зависит от режима работы сети), переведите устройство в спящий режим при 
помощи приложения.

Шаг 2: Переведите устройство в режим подготовки к обновлению
-  Нажмите кнопку START и удерживайте ее в течение некоторого времени, нажмите кнопку -  Нажмите кнопку START и удерживайте ее в течение некоторого времени, нажмите кнопку 
«Wakeup» в интерфейсе приложения, подождите несколько секунд, после чего вы пере-
йдете в режиме обновления, устройство издаст соответствующий звуковой сигнал, а кнопка 
START загорится белым.
-  Если робот-пылесос находится в режиме подготовки к обновлению после включения, 
однако мобильное приложение не сопряжено с устройством, пройдете процедуру сопря-
жения устройства в режиме подготовки к обновлению. См. раздел «Быстрое подключение к 
сети» настоящей инструкции, убедитесь, что кнопка START горит белым цветом в момент, 
когда устройство успешно перешло в режим подготовки к обновлению.

Шаг 3: Запустите обновление устройства в интерфейсе приложения для 
смартфона
-  Войдите в интерфейс приложения и нажмите кнопку «...» в правом верхнем углу, выбери-
те «Check firmware upgrading», нажмите «Immediate upgrade», в приложении появится 
диалоговое окно «New equipment firmware is found».
Подождите несколько секунд, перейдите в интерфейс обновления после того, как устрой-
ство издаст звуковой сигнал, а кнопка START загорится красным, процесс обновления будет 
отображен в интерфейсе приложения.

Шаг 4: дождитесь завершения обновления робота-пылесоса
-  После того, как робот-пылесос издаст соответствующий звуковой сигнал, а кнопка START 
загорится желтым цветом обновление программного обеспечения робота будет завершено. 
Приложение перейдет в экран управления роботом. Примечание: об успешном обновлении 
устройства свидетельствует соответствующий звуковой сигнал и желтый цвет индикатора 
кнопки START в случае, если устройство уже обновлено до новейшей версии прошивки, 
приложение оповестит об этом соответствующим звуковым сигналом.

7. Инструкция по 
использованию приложения
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Изделие соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация 
изделия должна осуществляться при соблюдении двух следующих 
условий:
(1) Устройство не должно создавать критических помех.
(2) Устройство должно принимать любые помехи, в том числе те, 
которые могут привести к нежелательной работе.

Цифра в этом логотипе указывает на то, что при нормальной Цифра в этом логотипе указывает на то, что при нормальной 
эксплуатации срок экологически безопасного использования 
составляет 10 лет.

Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005 GB4706.7-2014 
GB4343.1-2009GB17625.1-2012

Маркировка «CE» указывает, что продукт соответствует Маркировка «CE» указывает, что продукт соответствует 
требованиям Европейских директив 2014/35/EU Низковольтное 
оборудование.
2014/30/EU Директива по электромагнитной совместимости.
Вы можете запросить полную версию Декларации соответствия у 
дистрибьютора: Данное изделие соответствует требованиям 
Директивы RoHS (2011/65/EU и 2015/863/EU). 
Данное изделие соответствует требованиям Директивы Eup Данное изделие соответствует требованиям Директивы Eup 
(2009/125/CE)

P/N:312060288

iBoto Smart L920SW Aqua
Импортер: ООО "АЙБОТО", 111250 г. Москва, проезд 
Завода Серп и Молот дом 10, офис 310
+7 495 648-54-88, http://iboto.ru/; e-mail: info@iboto.ru
Изготовлено: DONGGUAN XINSU TECHNOLOGY CO.,LTD
Адрес места нахождения Room 401, 1st Building No.6 Адрес места нахождения Room 401, 1st Building No.6 
Dalingshan Hupan Road, 
Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
Китай  05/2021



Гарантийный талон № /32



Условия гарантии /33



/341. Қауіпсіздік техникасы 
ережелері

1. Құрылғыны бөлшектеу мен жөндеуді тек білікті мамандар ғана орындай алады.
Бұл құрылғыны өзіңізге бөлшектеу ұсынылмайды.
2. Тек бастапқы қуат көзін пайдаланыңыз. Басқа қуат көздерін пайдалану құрылғыны 
зақымдауы мүмкін.
3. Ылғал қолыңызды электр сымына, розеткаға немесе қуат көзіне тигізбеңіз.
4.4. Мата мен дененің бөліктері құрылғының дөңгелектерінің астына түспейтініне көз 
жеткізіңіз. 
5. Құрылғыны темекі, оттық және т. б. сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз. 
6. Зарядталғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.
7. Электр сымын майыстырмаңыз немесе роботқа ауыр немесе өткір заттарды 
салмаңыз.
8.8. Бұл құрылғы тек жабық бөлмеде пайдалануға арналған. Құрылғыны ашық жерлерде 
пайдаланбаңыз.
9. Құрылғыға отырмаңыз.
10. Құрылғыны ылғал немесе дымқыл ортада пайдаланбаңыз (мысалы, ванна бөлмесінде).
11. Қолданар алдында еденнен барлық нәзік (оңай зақымдалған) заттарды (мысалы, шыны 
бұйымдар, шамдар және т. б.), сондай-ақ щеткалар мен сору каналдарына түсіп кетуі 
мүмкін заттарды (мысалы, сымдар, қағаздар, перделер) жинап алыңыз.
12.12. Құрылғыны оңай құлап кететін жерлерге орнатпаңыз (мысалы, орындықтар, үстелдер 
және т. б.).
13. Тасымалдау кезінде немесе құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, 
негізгі қуат қосқышын құрылғының бүйірінен ажыратыңыз.
14. Қолданар алдында қуат көзі розеткаға қосылғанын мұқият тексеріңіз.
15. Жарақаттануды болдырмау үшін бөлмедегі барлық адамдарға құрылғы тазалауды 
жүзеге асыратынын ескертіңіз.
16.16. Егер шаң жинағыш толтырылған болса, өнімді қолданар алдында оны босатыңыз.
17. Құрылғы қоршаған орта температурасы 0°C - 40°C кезінде пайдалануға арналған.
18. Құрылғыға жоғары температураның әсер етпеуін қадағалаңыз.
19. Бұйымдарды кәдеге жарату алдында оның аккумуляторын алып тастаңыз.
20. Аккумуляторды шығарған кезде құрылғының қосулы емес екеніне көз жеткізіңіз.
21. Пайдаланылған аккумуляторларды белгіленген ережелерге сәйкес қайта өңдеңіз.

Құрылғыны қолданар алдында келесі қауіпсіздік нұсқауларын оқып шығыңыз. Аталған сақтық 
шараларын сақтаңыз.
Қауіпсіздік техникасы бойынша келесі нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Оларды кейінірек 
пайдалану үшін сақтаңыз. Осы нұсқаулықтың нұсқауларына сәйкес келмейтін кез-келген 
әрекет құрылғыны зақымдауы мүмкін.



/351. Қауіпсіздік техникасы 
ережелері

1. Өндіруші ұсынған түпнұсқа аккумуляторы мен зарядтау станциясын ғана пайдаланыңыз. 
Кәдімгі батареяларды пайдалануға қатаң тыйым салынады. Аккумулятордың техникалық 
сипаттамалары туралы ақпарат «Құрылғы параметрлері» бөлімінде берілген.
2. Бұйымдарды ашық жалынмен немесе сынғыш заттармен үй-жайда пайдалануға тыйым 
салынады.
3. Өнімді өте жоғары температурада (40 °C-тан жоғары) немесе өте төмен 
температурада (0 °C-тан төмен) пайдалануға тыйым салынады.
4.4. Шаштың, киімнің, саусақтардың немесе дененің басқа бөліктерінің бұйымның 
қозғалмалы бөліктерінің жанында болуына жол бермеңіз.
5. Өнімді дымқыл немесе жабысқақ бетке қолдануға тыйым салынады.
6. Құрылғыны бүлдіруі мүмкін тастар мен қалдықтар сияқты заттарды алып тастау үшін 
құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
7.7. Бензин, тонер және принтер немесе көшіру аппараттары сияқты жанғыш заттарды 
кетіруге арналған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Сондай-ақ бұйымды тез 
тұтанатын заттары бар таза үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.
8. Темекі, сіріңке, күл және өртке әкелуі мүмкін басқа заттар сияқты жанып жатқан 
заттарды алып тастау үшін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
9.9. Заттарды тікелей сору саңылауының жанына қоюға тыйым салынады. Егер сору 
саңылауы бітелген болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Біркелкі ауа айналымын қамтамасыз 
ету үшін сору саңылауын шаңнан, мақтадан, шаштан және т. б. тазалаңыз. Зақым 
келтірмеу үшін қуат кабелін абайлап қолданыңыз.
10.10. Қоректендіру сымын бұйымдарды және зарядтау станциясын тасымалдау немесе 
орнын ауыстыру үшін пайдалануға тыйым салынады. Ашаны қоректендіру желісінен 
ажырату үшін қоректендіру сымын пайдалануға тыйым салынады. Қуат сымын есікпен 
қысуға тыйым салынады.
11. Қуат сымының өткір заттармен және бұрыштармен жанасуына жол бермеңіз.
12.12. Қуат сымы қосылған кезде құрылғының жұмысына тыйым салынады, өйткені қуат сымы 
жылу көзінен үлкен қашықтықта болуы керек. Зақымдалған зарядтау станциясын 
пайдаланбаңыз. Егер өнім қатты зақымдалған болса да, оны жағуға тыйым салынады, 
өйткені бұл аккумулятордың жарылуына әкелуі мүмкін.



/362. Бұйымды жинақтау

Негізгі агрегат (робот) Зарядтау станциясы

Ылғалды тазалауға арналған 
адаптер

Тазалау щеткасы Бүйірлік щетка

НЕРА сүзгісіЖуу панелі

Қуат адаптері



/372. Бұйымды жинақтау

1. Іске Қосу/Кідірту
2. Соққы қадағасы
3. Базаны іздеу
4. Шаң жинағыш
5. Қуат қосқышы
6. Зарядтауға арналған 6. Зарядтауға арналған 
ұяшық
7. Лазерлік бас қысым 
датчигі
8. Лазерлік 
диапазонқадағасы
9. Су ыдысы
10. Қоқыс жәшігін ажырату 10. Қоқыс жәшігін ажырату 
батырмасы
11. Су ыдысын ажырату 
батырмасы

12. Зарядтау контактілері
13. Айналмалы алдыңғы 
доңғалақ
14.  Аккумуляторлар14.  Аккумуляторлар
15. Негізгі роликті щетка
16. Бетті анықтау қадағасы
17. Бүйірлік щетка
18. Доңғалақ
19. Ылғалды тазалауға 
арналған адаптер
уборкиуборки



/38

1. Шаң жинағыштың жоғарғы 
қақпағы
2. Шаң жинағыштың бүйір қақпағы
3. МЕРА сүзгіші
4. Кеуекті сүзгі
5. Бастапқы тазалау сүзгісі
6. Шаң жинағыштың жоғарғы бөлігі
7. Шаң жинағыштың төменгі бөлігі7. Шаң жинағыштың төменгі бөлігі

8. Сигнал индикаторы
9. Тұрақты токтың қуат көзі
10. Зарядтау полюсті ұштық

11. Ылғалды тазалауға арналған 
адаптер
12. Жуу панелі
13. Ылғал тазалауға арналған 13. Ылғал тазалауға арналған 
адаптерді ажырату батырмасы

2. Бұйымды жинақтау



/393. Бұйымды пайдалану



/403. Бұйымды пайдалану

Тазалау кезінде робот зарядтың жетіспеушілігін анықтайды, содан кейін ол 
автоматты түрде зарядтау базасын іздеу режиміне өтеді. Мобильді қосымшадағы 
зарядтау батырмасын басу арқылы роботқа «зарядтау базасына оралу» режимін 
бастау туралы бұйрық бере аласыз.



/41

Шаң жинағыштағы батырманы 
басып, оны тартыңыз

Ылғалды тазалауға арналған 
адаптер

Жуғыш зат төсемін орнатыңыз

Су ыдысының тығынын ашып, су 
құйып, тығынды жабыңыз

3. Бұйымды пайдалану

1. Базаны күшті шағылысатын қасиеттері бар объектілердің жанына орнатпаңыз, 
мысалы, айна. Тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз.

2. Қолданар алдында максималды жұмыс ұзақтығын қамтамасыз ету үшін 
құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Зарядтау уақыты шамамен 6 сағатты құрайды

3. Зарядтау кезінде суды резервуардан және шаң жинағыштан ағызыңыз. Қауіпсіздік 3. Зарядтау кезінде суды резервуардан және шаң жинағыштан ағызыңыз. Қауіпсіздік 
мақсатында және ылғалдың ағып кетуіне жол бермеу үшін құрылғыны 
зарядтамаңыз, суды ағызып алмас бұрын, қалған су еденнің бетіне зиян тигізбеуі 
үшін дымқыл тазалауға арналған адаптерді алыңыз.



/423. Бұйымды пайдалану

Су ыдысының қақпағын ашып, су 
құйып, қақпағын жабыңыз

Еденді дымқыл тазалауды 
жалғастырыңыз.



/433. Бұйымды пайдалану



/443. Бұйымды пайдалану



/454. Құрылғы бөлшектерін ұстау 
және техникалық қызмет 
көрсету

Шаң жинағышты алу үшін шаң 
жинағышты ажырату батырмасын 
басыңыз.

Шаң жинағышты босатыңыз

HEPA сүзгісін, губка сүзгісін және HEPA сүзгісін, губка сүзгісін және 
бастапқы тазалау сүзгісін алыңыз, 
оны сүрту немесе щеткамен 
тазалаңыз. Губка сүзгісі мен HEPA 
сүзгісін жууға болмайды.

Шаң жинағыштың бүйір 
қақпағын ашыңыз.

HEPA сүзгісінің қақпағын 
ашыңыз.

Алғашқы тазалау сүзгісінен Алғашқы тазалау сүзгісінен 
шаңды алып тастаңыз, келесі 
қолданғанға дейін шайыңыз 
және құрғатыңыз.



/464. Құрылғы бөлшектерін ұстау 
және техникалық қызмет 
көрсету

Шаң жинағышқа бастапқы тазалау сүзгісін және HEPA сүзгісін орнатыңыз.

Шаң жинағыштың қақпағын жауып, шаң жинағышты роботқа орнатыңыз.



/474. Құрылғы бөлшектерін ұстау 
және техникалық қызмет 
көрсету

Су ыдысын алыңыз.

Жуу панелін шешіп алыңыз

Жуу панелін шешіп алыңыз

Жуу панелін тазалаңыз

Су беруді реттеу

 
Қалған суды төгіңіз (ұзақ уақыт 
пайдаланылмаған)
 

Ылғал тазалауға арналған Ылғал тазалауға арналған 
адаптерді құрғатыңыз

 
Жуу панелін кептіріңіз



/484. Құрылғы бөлшектерін ұстау 
және техникалық қызмет 
көрсету

Ролик щеткасының қақпағын ашыңыз Роликті щетканы алыңыз

Роликті щетканы тазалағыш щеткамен тазалаңыз.



/494. Құрылғы бөлшектерін ұстау 
және техникалық қызмет 
көрсету

Бұранданы бұрап, аккумулятордың қақпағын ашыңыз

Аккумуляторларды ауыстыру кезінде құрылғыларда келесі нұсқауларды орындау 
керек:
- Сол үлгідегі аккумулятормен ауыстыру;
- Аккумуляторды ауыстыру әдісін сақтаңыз;
- Аккумуляторды ауыстыру кезінде полярлықты сақтаңыз;
- Пайдаланылған аккумуляторларды қауіпсіз кәдеге жарату нормаларын сақтау;
- - Қайта зарядталмайтын аккумуляторларды пайдалануға жол бермеу талаптарын 
сақтау;
- Батареялардың ағып кетуіне жол бермеңіз.

Пайдаланылған батареяларды жою бойынша нұсқаулар мен ұсыныстар: Бұл 
құрылғы пайдаланушының аккумуляторды өздігінен ауыстыруды қарастырмайды, 
аккумуляторды мәжбүрлеп алып тастау құрылғының ақауларына әкелуі мүмкін.

Аккумуляторды алыңыз



/504. Құрылғы бөлшектерін ұстау 
және техникалық қызмет 
көрсету

Ескерту:
Зарядтау тіректері, бетті анықтау сенсоры және алдыңғы бампер құрамында ылғал 
пайда болған кезде зақымдалуы мүмкін электронды компоненттер бар. Жоғарыда 
аталған бөлшектерді зақымдамау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

Зарядтау полюстерін тазарту                                      Бетті анықтау қадағаларын
                                                                                                            тазалау

Алдыңғы доңғалақты тазалау                     Оң және сол жақ доңғалақты тазалау

*Егер сіз роботты ұзақ уақыт қолдануды жоспарламасаңыз, оны сақтау алдында 
толығымен зарядтап, өшіріңіз. Аккумулятор жақсы күйде қалуы үшін оны әр 3 ай 
сайын зарядтаңыз.
* Егер аккумулятор заряды таусылса немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаса, 
құрылғыны зарядтай алмауыңыз мүмкін. Құрылғыны сатудан кейінгі қызмет көрсету 
үшін біздің компанияға хабарласыңыз. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.
* Осы нұсқаулықта келтірілген құрылғы мен оның бөлшектерінің сызбалары тек * Осы нұсқаулықта келтірілген құрылғы мен оның бөлшектерінің сызбалары тек 
анықтама үшін беріледі, өнімнің нақты түрі әр түрлі болуы мүмкін.



/515. Ақаулықтарды жою 
бойынша ұсыныстар

Робот пен зарядтау полюстері 
арасындағы қосылыстың 
дұрыстығын тексеріңіз немесе 
құрылғыны қуат сымымен 
зарядтаңыз.
Қоқыс ролик щеткасына Қоқыс ролик щеткасына 
оралғанын тексеріп, қажет болған 
жағдайда тазалаңыз

Доңғалақтың кептеліп қалғанын 
тексеріп, қажет болған жағдайда 
тазалаңыз

Қоқыс бүйір щеткаларға Қоқыс бүйір щеткаларға 
оралғандығын тексеріп, қажет 
болған жағдайда тазалаңыз

Алдыңғы бампер дұрыс жұмыс 
істеп тұрғанын тексеріңіз (кедергіге 
тап болғаннан кейін робот бағытын 
өзгертуі керек)

Қадағаның ластанбағанына және Қадағаның ластанбағанына және 
жабылмағанына көз жеткізіңіз

Шаң жинағыштың кірісі 
бұғатталғандығын тексеріңіз



/525. Ақаулықтарды жою 
бойынша ұсыныстар



/536. Өнім параметрлері



/546. Өнім параметрлері

Сипаттама: Бұл нысан SJ/T 11364 стандартының ережелеріне «Электрондық және 
электр бұйымдарында қауіпті заттарды шектеулі пайдалану үшін таңбалау» сәйкес 
жасалған

«Ο» дегеніміз, барлық біртекті материалдардағы зиянды заттардың мөлшері GB/T 
26572 «Электрлік және электронды құрылғылардағы зиянды заттардың құрамына 
шектеулер» стандартының қазіргі нұсқасында көрсетілген шекті мәннен төмен 
дегенді білдіреді

«х» дегеніміз, бөліктің кем дегенде біртекті материалдарының біріндегі зиянды заттың «х» дегеніміз, бөліктің кем дегенде біртекті материалдарының біріндегі зиянды заттың 
мөлшері GB/T26572 стандартының қолданыстағы нұсқасында белгіленген шекті та-
лаптардан асып түседі және өнеркәсіпте қауіпті заттарды пайдалануды шектеу 
жөніндегі ЕО Директивасының талаптарына сәйкес келетін балама жоқ.

Қорғасын 
(Pb) 

/қорғасын 
қосылыст
ары

Ο

×

××

Ο

Ο

×

Кадмий 
(Cd) 

/кадмий 
қосылыст
ары

Ο

Ο

ΟΟ

×

Ο

Ο

Кадмий 
(Cd) 

/кадмий 
қосылыст
ары

 
Ο

ΟΟ

Ο

Ο

Ο

Ο

Полибро
мдалған 
дифе-
нилдер 
(ПБД)

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Полибро
мдалған 
дифени-
лэфир-
лер 
(ПБДЭ)

Ο

Ο

Ο
 

Ο

Ο

Ο

Сынап 
(Hg) 
/сынап 
қосылыста

ры

Ο

Ο

ΟΟ

Ο

Ο

Ο



/55

Бастапқы мәзірдегі «Add device» 
батырмасын немесе жоғарғы оң 
жақ бұрыштағы «+» батырмасын 
басыңыз, содан кейін төмендегі 
суретте көрсетілгендей құрылғы 
моделін таңдау және желіге қосылу 
интерфейсіне кіру үшін «all devices» 
батырмасын басыңыз.батырмасын басыңыз.

7. Қосымшаны пайдалану 
жөніндегі нұсқаулық
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- Желіге қосылу нүктесінің режимін таңдағанда, құрылғыны қосылу нүктесі ретінде таңдау 
керек (START батырмасы қызыл түспен жанып тұрады), егер Желіге қосылу нүктесі режимі 
сәтсіз болса, START батырмасы күлгін болады.

- Қосылу нүктесі режиміне кіру үшін (START батырмасын қызыл түспен жанып тұрады) START 
батырмасын басып, босату керек. Құрылғы қысқа дыбыстық сигнал шығарады, START 
батырмасы сары түспен жыпылықтай бастайды, құрылғы желіге қосылу режиміне өтеді.
Бірнеше секундтан кейін робот шаңсорғыш қысқа дыбыстық сигнал шығарады, содан кейін Бірнеше секундтан кейін робот шаңсорғыш қысқа дыбыстық сигнал шығарады, содан кейін 
START батырмасының жасыл индикаторы жыпылықтайды, бұл құрылғы қосылу нүктесі 
режимінде екенін білдіреді.

-- Желіні қосу мүмкін болмаған жағдайда, қосылу нүктесі режиміне кіру үшін (START 
батырмасы күлгін түспен жанып тұрады), START батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. 
Құрылғы қысқа дыбыстық сигнал шығарғаннан кейін түймені босатыңыз, START батырмасы 
сары түспен жыпылықтай бастайды, құрылғы желіге қосылу режиміне өтеді. Бірнеше 
секундтан кейін робот шаңсорғыш қысқа дыбыстық сигнал шығарады, содан кейін START 
батырмасының жасыл индикаторы жыпылықтайды, бұл құрылғы қосылу нүктесі режимінде 
екенін білдіреді.

7. Қосымшаны пайдалану 
жөніндегі нұсқаулық
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- Егер қосылым нүктесі режимінде қосылу мүмкін болмаса, құрылғыны қайта іске қосыңыз 
және қосылым нүктесі режимінде қосылу үшін жоғарыда көрсетілген әрекеттерді 
орындаңыз немесе желі режимінде қосылыңыз.
- Қосылу нүктесі режиміне кіру үшін (START батырмасын қызыл түспен жанып тұрады) START 
батырмасын басып, босату керек. Құрылғы қысқа дыбыстық сигнал шығарады, START 
батырмасы сары түспен жыпылықтай бастайды, құрылғы желіге қосылу режиміне өтеді.
Бірнеше секундтан кейін құрылғы қысқа дыбыстық сигнал шығарады, START батырмасы Бірнеше секундтан кейін құрылғы қысқа дыбыстық сигнал шығарады, START батырмасы 
қызыл түске боялады, құрылғы желіге қосылу режиміне өтеді.
- Желіні қосу мүмкін болмаған жағдайда, қосылу нүктесі режиміне кіру үшін (START 
батырмасы күлгін түспен жанып тұрады), START батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. 
Құрылғы қысқа дыбыстық сигнал шығарғаннан кейін түймені босатыңыз, START батырмасы 
сары түспен жыпылықтай бастайды, құрылғы желіге қосылу режиміне өтеді.
Бірнеше секундтан кейін робот шаңсорғыш қысқа дыбыстық сигнал шығарады, содан кейін Бірнеше секундтан кейін робот шаңсорғыш қысқа дыбыстық сигнал шығарады, содан кейін 
START батырмасының қызыл индикаторы жыпылықтайды, бұл құрылғы желіде екенін білдіреді.
Робот шаңсорғыш Желіге қосылу режиміне өткеннен кейін, желіге қосылу режиміне оралу 
үшін iBoto Smart қолданбасының жоғарғы сол жақ бұрышындағы «Return» батырмасын 
басыңыз.

7. Қосымшаны пайдалану 
жөніндегі нұсқаулық
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Робот шаңсорғышты Wi-Fi желісіне қосқаннан кейін құрылғы 
қысқа дыбыстық сигнал шығарады, бастау батырмасы сары 
түспен жыпылықтай бастайды, яғни робот желіге сәтті қосылды. 
Бағдарлама басқару интерфейсіне ауысқаннан кейін 
құрылғыны бағдарлама арқылы басқаруға кірісуге болады 
(егер бағдарлама басқару интерфейсіне ұзақ уақыт кірмесе, 
бастау мәзіріне оралыңыз). Робот шаңсорғыш қосымшаның 
бастапқы мәзіріне қосылады.бастапқы мәзіріне қосылады.

Бағдарлама ұялы телефон қосылған желіні автоматты түрде 
анықтайды. Үйдегі Wi-Fi желісінің құпия сөзін енгізіп, қосылу 
режимінің интерфейсіне өту үшін «Confirm» батырмасын 
басыңыз.

7. Қосымшаны пайдалану 
жөніндегі нұсқаулық
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Өнім FCC ережелерінің 15 бөлігіне сәйкес келеді. Өнімді 
пайдалану келесі екі шарт орындалған кезде жүзеге асырылуы 
керек:
(1) Құрылғы сыни кедергілер тудырмауы керек.
(2) құрылғы кез-келген кедергілерді, соның ішінде қажетсіз 
жұмысқа әкелуі мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Бұл логотиптегі сан қалыпты жұмыс кезінде экологиялық қауіпсіз Бұл логотиптегі сан қалыпты жұмыс кезінде экологиялық қауіпсіз 
пайдалану мерзімі 10 жыл екенін көрсетеді

Атқарушы стандарт: GB4706. 1-2005 GB4706. 7-2014 GB4343. 1-2009 
GB17625. 1-2012

«CE» белгісі өнімнің 2014/35/EU Еуропалық директиваларының «CE» белгісі өнімнің 2014/35/EU Еуропалық директиваларының 
талаптарына сәйкес келетіндігін көрсетеді Төмен вольтты 
жабдықтар. 2014/30 / EU электромагниттік үйлесімділік 
директивасы. Сіз дистрибьютордан сәйкестік декларациясының 
толық нұсқасын сұрай аласыз.
Бұл өнім RoHS директивасының талаптарына сәйкес келеді 
(2011/65 / EU және 2015/863 / EU)
Бұл өнім Eup (2009/125/CE) Директивасының талаптарына сәйкес Бұл өнім Eup (2009/125/CE) Директивасының талаптарына сәйкес 
келеді

          P/N: 312060288

iBoto Smart L920SW Aqua
Импорттаушы: "АЙБОТО" ЖШҚ, 111250 ж. Мәскеу, Зауыт 
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Позаботься о себе 
Өзіңізге қамқорлық 
жасаңыз


