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Thank you for purchasing RoboVac 11S. Read all instructions before using 
this product, and keep it properly for future reference.
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Important Safety Instructions
To reduce the risk of injury or damage, read these safety 
instructions carefully and keep them at hand when setting up, 
using, and maintaining this device.

WARNING SYMBOLS USED
This is the safety alert symbol. This symbol alerts 
you to potential hazards that could result in 
property damage and/or serious bodily harm or 
death.

•	This device can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of this 
device in a safe way and understand the hazards involved. 

•	Children should be supervised to ensure they do not play with 
this device. 

•	Cleaning and maintenance shall not be performed by children 
without adult supervision.

•	This device is only to be used with the power supply unit 
provided.

•	For the purposes of recharging the battery, only use the 
detachable power supply unit provided with this device.

•	The battery must be removed from this device before this 
device is disposed of. To remove the battery from this device, 
first remove the screws on the bottom, then remove the main 
PCB and unscrew the battery cover using a screwdriver. Remove 
the battery by disconnecting the quick connector.

•	The used battery should be placed in a sealed plastic bag and 
disposed of safely according to local environmental regulations.

•	The external flexible cable or cord of the power supply unit 
cannot be replaced; if the cord is damaged, the power supply 
unit shall be disposed of. 

•	This device is for indoor use only.
•	This device is not a toy. Do not sit or stand on this device. Small 

children and pets should be supervised when this device is 
operating.

•	Store and operate this device in room temperature 
environments only.

•	Clean with a cloth dampened with water only.
•	Do not use this device to pick up anything that is burning or 

smoking.
•	Do not use this device to pick up spills of bleach, paint, 

chemicals, or anything wet.
•	Before using this device, pick up objects like clothing and loose 

paper. Lift up cords for blinds or curtains, and move power 
cords and fragile objects out of the way. If this device passes 
over a power cord and drags it, an object could be pulled off a 
table or shelf.

•	If the room to be cleaned has a balcony, a physical barrier 
should be used to prevent access to the balcony and to ensure 
safe operation.

•	Do not place anything on top of this device.
•	Be aware that this device moves around on its own. Take care 

when walking in the area where this device is operating to avoid 
stepping on it.

•	Do not operate this device in areas with exposed electrical 
outlets on the floor.

•	Do not expose the electronics of this device, its battery, or the 
integrated Charging Base. There are no user-serviceable parts 
inside.

•	Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or 
rough floor. It may result in damage to the floor and this device. 
Use only on hard floor surfaces or low-pile carpet. 

•	This device has been designed to be used on floors without 
scratching them. We still recommend that you test this 
device on a small area of the room to be cleaned to ensure no 
scratches are made before cleaning the whole room. 

Notice
This symbol on the device or its packaging indicates: Do 
not dispose of electrical appliances as unsorted municipal 
waste; use separate collection facilities. Contact your local 
authority for information regarding the collection systems 
available. If electrical appliances are disposed of in 
landfills or dumps, hazardous substances can leak into the 
groundwater and get into the food chain, damaging your 
health and well-being. When replacing old appliances with 
new ones, the retailer is legally obliged to take back your 
old appliance for disposal at least free of charge.
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About Your RoboVac 

What's in the Box 

RoboVac 11S

Power Adapter 

Additional 
High-Performance 
Filter

Additional 
Foam Filter

Owner’s Manual & 
Other Documents

Cleaning Tool Side Brushes (x4)

Charging Base Remote Control 
(AAA Battery x2) 

RoboVac Anatomy

Top & Side

Auto cleaning Start/Stop button

Bumper

Dust collector release button

Infrared sensor

Dust collector

Bottom

Drop sensors

Swivel wheel
Side brushes

Wheels

 Rolling brush
 Brush guard

Battery compartment

Charging contact pins

Dust collector
 Main power switch (On/Off)
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Dust Collector

Pre-filter

High-performance filter

Foam filter

Suction Inlet

Dust collector

Suction inlet

Charging Base

Status light

Power cord storage 
compartment
 Power socket

Charging contact pins

Remote Control 

1

2

3

5
4

6

7

8

9
10

Start Auto cleaning
Start Auto cleaning
Stop cleaning
Start Spot cleaning

Start Edge cleaning

Adjust time
Adjust suction power level in Auto/Single Room 
Cleaning mode
Control cleaning direction manually
Adjust the hour and minute
Start Single Room cleaning

Return RoboVac to Charging Base

Schedule Auto cleaning start time

Remote Control Display 

61

2

3

4

5

7
8
9

10

Returning to Charging Base

Auto cleaning mode selected

Spot cleaning mode selected

Edge cleaning mode selected

Single Room cleaning mode selected

Clock

Standard suction power enabled 

BoostIQ™ dynamic suction power enabled

Max suction power enabled

Scheduled cleaning time

Install 2 AAA batteries before using the remote control for the first time. Make sure 
the positive and negative ends are facing the correct polarity direction as marked in 
the battery compartment.



08 09

English English

LED Indication

You can see the status of RoboVac from the LED indicator. 

  (Status Light) Status

Breathing orange Charging

Solid blue Standby / Cleaning / Fully charged 

Solid orange Low power and returning to Charging Base

Off

•	RoboVac is off.

•	To conserve power, the light automatically turns off 
when RoboVac is not docked to the Charging Base 
and has been inactive for 1 minute.

Flashing / Solid red + Beeping
RoboVac has an error. 
Refer to the “Troubleshooting>Error Tone” section in this 
manual for solutions.

Using Your RoboVac 

Important Tips Before Use

a b c

d e f

a  Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.

b  Fold tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid 
cleaning very dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in/26 mm as they 
may cause RoboVac to malfunction. 

c  Keep RoboVac away from spaces lower than 2.87 in/73 mm to prevent RoboVac from 
getting stuck. If necessary, place a physical barrier to block off the problem areas.

d  Keep RoboVac away from wet areas.

e  RoboVac may climb on top of objects less than 0.63 in/16 mm in height. Remove these 
objects if possible.

f  Anti-drop sensors prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops. They 
may work less effectively if dirty or used on reflective/very dark-colored floors. It is 
recommended to place physical barriers to block off areas where RoboVac may fall.

Place physical barriers in front of fireplaces and areas that may cause damage to 
RoboVac if entered.
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Preparation

 Install the side brushes before use.

 Turn on the main power switch on the bottom of RoboVac.

Remove the sticker next to the power switch, and the foam blocks beside the 
bumper before use.

 Place the Charging Base on a hard, level surface and against a wall. 

 Remove objects within 3 ft/1 m of the left and right side and within 6 ft/2 m of the 
front of the charging base.

 Connect the round connector of the adapter into the power socket on the Charging 
Base and the other end into a wall outlet.

•	 When the Charging Base connects to AC power, the LED indicator on the 
Charging Base is SOLID WHITE.

- Install the Charging Base in a location that RoboVac 
can easily access. It is recommended to place the 
Charging Base against a wall, and on a hard-level 
surface rather than on rugs or carpets.

- Always keep the Charging Base plugged in, otherwise 
RoboVac will not automatically return to it.

Charge Your RoboVac 
•	RoboVac has a pre-installed rechargeable battery that has to be fully charged before 

use.

•	RoboVac returns to the Charging Base at the end of a cleaning cycle or when its 
battery is running low.

Method 1: Attach RoboVac to the Charging Base by aligning its charging pins with the 
charging pins on the base.  
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Method 2: Press  on the remote control to return RoboVac to the Charging Base. 

Turn off the main power switch if RoboVac will not be used for a long period of 
time. To preserve the battery’s lifespan, recharge at least once every 6 months. 

Start / Stop Cleaning 

Make sure the main power switch on the bottom of RoboVac is turned on before use.

1. Press  on RoboVac or  /  on the remote control to start cleaning in Auto Mode.

2. Press  on RoboVac or  on the remote control to stop cleaning.

Select a Cleaning Mode
1. Auto cleaning 

RoboVac optimizes its cleaning path by selecting different cleaning modes automatically 
until cleaning is complete. This is the most commonly used cleaning mode.

Press  on RoboVac or  /  on the remote control to start cleaning in Auto Mode. 

- RoboVac will return to the Charging Base automatically when the battery level becomes 
low or when RoboVac finishes cleaning.

- By default, RoboVac starts in Auto cleaning mode when it is turned on.

BoostIQ™ Feature 

When the BoostIQ™ feature is enabled, RoboVac will automatically increase the suction 
power if it detects stronger power is needed to ensure the best clean. BoostIQ™ is ideal for 
cleaning thicker carpets and hard-to-sweep messes, which will reduce the total cleaning 
time, but increase the noise level. If the vacuuming noise caused by BoostIQ™ disturbs 
you, you can disable this feature. This feature only works in Auto and Single Room cleaning 
modes.
In Auto or Single Room cleaning mode, press  on the remote control repeatedly to adjust 
the suction power level. 

•	The corresponding icon is displayed on the remote control. 

Icon Suction Power Level

Standard Standard power 

BoostIQ Automatically switches between Standard and Enhanced power (default)

Max Maximum power

When RoboVac starts cleaning in Auto or Single Room mode the next time, it will 
clean according to the suction power level you previously selected.
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2. Spot cleaning 

RoboVac intensively cleans a specific area in a spiral pattern, useful if there is a concentrated 
area of dust or debris. In Spot mode, RoboVac will stop cleaning after 2 minutes. 

Press  on the remote control to start cleaning in Spot mode.

3. Edge cleaning

RoboVac reduces its speed when it detects a wall and then follows the wall to ensure the 
edge is cleaned thoroughly. In Edge mode, RoboVac will clean for 20 minutes and return to 
the Charging Base.

Press  on the remote control to start cleaning in Edge mode.

4. Single Room cleaning

RoboVac intensively cleans one single room and stops after 30 minutes. Select this mode 
only when one specific room needs to be cleaned. Make sure to confine RoboVac to the 
room by closing the door. 

Press  on the remote control to start cleaning in Single Room Mode. 

5. Manual cleaning 

You can direct RoboVac to clean a particular area by using the directional buttons on the 
remote control.

Move backward

Turn right

Move forward

Turn left
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Set Time and Scheduled Cleaning

Set Time

Make sure the time is set correctly to your local time before setting a scheduled cleaning.

 Make sure the main power switch on the bottom of RoboVac is turned on.

 Press  on the remote control. The time will blink on the display.

 Press  to set the “hour” and “minute”. 
 Note: Make sure AM/PM is set correctly. 

 Press  or  to save the setting. RoboVac will BEEP ONCE to indicate the time has 
been set. 

ON

BEEP

To ensure the time is set successfully, make sure RoboVac is turned on. You will hear 
a beep when the time has been set. 

Set a Scheduled Cleaning

You can schedule RoboVac to start cleaning at a specified time. To cancel a previously 

scheduled cleaning, press and hold  for 3 seconds until RoboVac beeps twice and  
disappears.
Note: Before setting a scheduled cleaning, make sure the time has been set correctly to 
your local time; refer to the previous section “Set Time” for how to set the time.

 Make sure the main power switch on the bottom of RoboVac is turned on.

 Press  on the remote control.   will blink on the display.

 Press  to set the “hour” and “minute”.
 Note: Make sure AM/PM is set correctly. 

 Press  or  to save the setting. RoboVac will BEEP ONCE to indicate the 
schedule has been set.  

1

4

ON

BEEP

To ensure the schedule is set successfully, make sure RoboVac is turned on. You 
will hear a beep when the schedule has been set.

Cleaning and Maintenance 
For optimal performance, follow the instructions below to clean and maintain RoboVac 
regularly. The cleaning/replacement frequency will depend on your usage habits of 
RoboVac. 

Recommended cleaning/replacement frequency:

RoboVac Part Cleaning Frequency Replacement Frequency

Dust Collector After each use -

Filters Once every week Every 2 months 

Rolling Brush Once every week Every 6-12 months

Side Brushes Once every month Every 3-6 months (or when visibly worn)

Brush Guard Once every month Every 3-6 months (or when the silicone rubber 
strip on the brush guard becomes visibly worn)

Sensors Once every month -

Charging Pins Once every month -

Swivel Wheel Once every month -
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Clean the Dust Collector and Filters

 Press the dust collector release button to pull the dust collector out. 

 Open and empty the dust collector. 

21

 Remove the pre-filter by pulling the hooks as shown.

 Take out the foam filter and high-performance filter.

 Clean the dust collector and filters with a vacuum cleaner or a cleaning brush. 

 Put the filters and pre-filter back together in the dust collector.

 Push the dust collector back into the main unit.  

You can wash the dust collector, pre-filter and foam filter with water. Be sure to 
air-dry them thoroughly before reassembling. Do not wash the high-performance 
filter with water, as it may damage the filter and reduce the suction power.

Clean the Rolling Brush

 Pull on the release tabs to unlock the brush guard as shown. 

 Lift the rolling brush to remove.  

 Clean the rolling brush with the provided cleaning tool or a vacuum cleaner. 

 Reinstall the rolling brush by inserting the fixed protruding end first and then clicking 
into place.

 Press down to snap the brush guard into place. 

1

4

2

5

3
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Clean the Side Brushes

Foreign substances, such as hair, can easily get tangled in the side brushes, and dirt may 
adhere to them. Be sure to clean them regularly. 

 Remove the side brushes. 

 Carefully unwind and pull off any hair or string that is wrapped between the main unit 
and the side brushes. 

 Use a cloth dampened with warm water to remove dust from the brushes or to gently 
reshape them. 

Only use the side brushes when they are completely dry.T

Replace the Side Brushes 

The side brushes may become bent or damaged after being used for a period of time. 
Follow the instructions below to replace them. 

Pull off the old side brushes and snap the new ones into place. 

Clean the Sensors and Charging Pins

To maintain the best performance, clean the drop sensors and charging pins regularly. 

•	Dust off the drop sensors and charging contact pins using a cloth or cleaning brush.

Clean the Swivel Wheel

Hair or dust particles can easily get entangled in the swivel wheel. Be sure to clean the 
swivel wheel periodically and as needed. 

Wheel
Axle

 Pull out the swivel wheel.

 Clean any hair or debris wrapped around the wheel or entangled inside the wheel 
cavity. 

 Reinstall the wheel and push in until it clicks into place.

- You can clean the swivel wheel with water. 
- Use the swivel wheel only when it is completely dry.
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Troubleshooting 
Frequently asked questions

Problems Solutions 

RoboVac cannot be 
activated. 

•	Make sure the main power switch is in the ON position.
•	Make sure the battery is fully charged. 
•	Replace the batteries (2 AAA) in the remote control.
•	Make sure the remote control is within range (16 ft/5 m) of 

RoboVac.
•	If you still have trouble, turn off the main power switch and 

then turn it back on. 

The remote control 
does not work. 

•	Replace the batteries in the remote control.
•	Make sure RoboVac is turned on and fully charged. 

RoboVac stops 
working suddenly. 

•	Check if RoboVac is trapped or stuck on an obstacle.
•	Check if the battery level is too low.
•	If you still have trouble, turn off the main power switch, wait 

for 2 seconds, and then turn it back on.

You cannot schedule 
cleanings.

•	Make sure the main power switch on the bottom of RoboVac 
is turned on.

•	Make sure the time, time of day (AM/PM), and the scheduled 
time have been set correctly. 

•	Check if RoboVac’s power is too low to start cleaning.

Suction power is 
weak.

•	Check if any obstructions are blocking the suction inlet.
•	Empty the dust collector.
•	Clean the filters with a vacuum cleaner or a cleaning brush. 
•	Check if the filters are wet due to water or other liquid on the 

floor. Air-dry the filters completely before use.

RoboVac cannot be 
charged. 

•	Check if the indicator on the Charging Base lights up. If 
not, contact the eufy service center to repair or replace the 
Charging Base. 

•	Dust off the charging contact pins with a dry cloth.
•	Check if you can hear a beep when RoboVac is docked onto 

the Charging Base. If not, contact the eufy service center to 
repair or replace the Charging Base.

RoboVac cannot 
return to the 
Charging Base. 

•	Remove objects within 3 ft/1 m to the left and right side and 
within 6 ft/2 m of the front of the Charging Base.

•	When RoboVac is in the vicinity of the Charging Base, it will 
return more quickly. However, if the Charging Base is located 
far away, RoboVac will need more time to return. Please be 
patient as it works its way back.

•	Clean the charging contact pins.

Problems Solutions 

The rolling brush 
does not rotate.

•	Clean the rolling brush. 
•	Check if the rolling brush and brush guard have been installed 

properly. 

RoboVac’s 
movements or travel 
path are abnormal. 

•	Clean the sensors carefully with a dry cloth. 
•	Restart RoboVac by turning the power switch off and on. 

Error Tones 

When RoboVac is in trouble, it will emit a series of short or long beeps and the red indicator 
on RoboVac will be solid or flashing. 

Flashing red indicator light

Error Tone Cause Solution 

One beep

•	RoboVac is stuck and one of the 
wheels is not making contact with 
the floor (hanging in mid-air).

•	RoboVac may be in an extremely 
large room and the bumper is not 
registering obstacles.

Restart cleaning in a new location.

Two beeps RoboVac’s bumper is stuck.
Tap RoboVac’s bumper several times 
to dislodge any debris that may be 
trapped underneath.

Three beeps
•	RoboVac’s drop sensors are dirty.
•	RoboVac is stuck on the ledge of a 

staircase and cannot reverse.

•	Clean the drop sensors gently 
with a dry cloth.

•	Place RoboVac in a new location.
•	Use a physical barrier to block off 

the problem area.

Four beeps RoboVac’s power level is too low. Manually charge RoboVac for at least 
5 hours. 

Solid red indicator light

Error Tone Cause Solution 

One beep RoboVac’s left/right wheel is 
stuck. 

Turn off RoboVac and remove any hair or 
debris from the left/right wheel. 

Two beeps RoboVac’s side brush is stuck. Turn off RoboVac and remove any hair or 
debris from the side brush. 

Three beeps RoboVac’s suction fan is stuck.

•	Turn off RoboVac, then remove and 
empty the dust collector.

•	Make sure the suction inlet is not 
blocked by any hair or debris. 

Four beeps RoboVac’s rolling brush is stuck. Turn off RoboVac and remove any hair or 
debris from the rolling brush.
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Specifications

Product Model T2108

Input 19 V  0.6 A
Battery Voltage DC 14.4 V
Power Consumption 25 W

Battery Type DC 14.4 V 
Li-ion 2600 mAh

Dust Collector Capacity 0.6 L
Cleaning Time Max. 100 mins
Charging Time 300 - 360 mins

Input 19 V  0.6 A

Output 19 V  0.6 A

Customer Service

@EufyO�cial @EufyO�cial@EufyO�cial @EufyO�cial

Anker Innovations Limited 
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
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شكًرا لشرائك جهاز RoboVac 11c Pet Edition. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا المنتج واحتفظ بها للرجوع إليها 
في المستقبل.
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تعليمات السالمة الهامة

للحد من خطر وقوع إصابة أو حدوث ضرر، اقرأ تعليمات األمان هذه بعناية 
وأبقها في متناول يديك عند إعداد هذا الجهاز واستخدامه وصيانته.

رموز التحذير المستخدمة
هذا رمز تنبيه األمان. ينبهك هذا الرمز بشأن مخاطر محتملة قد 
تؤدي إلى حدوث ضرر في األمالك و/أو وقوع إصابة جسدية 

خطيرة أو التسبب بالوفاة.

يمكن أن يستخدم هذا الجهاز األطفال بعمر 8 سنوات وما فوق واألشخاص 	 
ذوو القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة أو الذين تنقصهم الخبرة 

والمعرفة، إذا تم اإلشراف عليهم أو إرشادهم بخصوص استخدام هذا الجهاز 
بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر التي قد تنجم عنه.

ينبغي اإلشراف على األطفال لضمان عدم لعبهم بهذا الجهاز.	 
ال يجب أن يقوم األطفال بأعمال التنظيف والصيانة من دون إشراف شخص 	 

راشد.
دة معه.	  يجب أال يتم استخدام هذا الجهاز إال مع وحدة إمداد الطاقة الُمزوَّ
دة 	  إلعادة شحن البطارية، ال تستخدم سوى وحدة إمداد الطاقة القابلة للفك الُمزوَّ

مع هذا الجهاز.
يجب إزالة البطارية من هذا الجهاز قبل التخلص منه. إلزالة البطارية من هذا 	 

الجهاز، قم أوالً بفّك البراغي من الجهة السفلية، ثم إزالة لوحة الدارة المطبوعة 
)PCB( الرئيسية وفّك براغي غطاء البطارية باستخدام مفّك براغي. أِزل 

البطارية عبر فصل المحّول السريع.
ينبغي وضع البطارية المستعملة في كيس بالستيكي تم إغالقه جيًدا والتخلص 	 

منها بأمان وفًقا للتنظيمات البيئية المحلية.
ال يمكن استبدال الكبل أو السلك الخارجي المرن لوحدة إمداد الطاقة؛ وفي حالة 	 

تلف السلك، يجب التخلص من وحدة إمداد الطاقة.
إّن هذا الجهاز مصّمم لالستخدام الداخلي فقط.	 
هذا الجهاز ليس لعبة. ال تجلس على هذا الجهاز أو تقف عليه. يجب اإلشراف 	 

على األطفال والحيوانات األليفة عند تشغيل هذا الجهاز.
احفظ هذا الجهاز وشّغله في بيئات معتدلة الحرارة فقط.	 

نّظفه بواسطة قطعة قماش مبللة بالماء فقط.	 
ال تستخدم هذا الجهاز اللتقاط أي شيء يحترق أو ُيصدر دخاًنا.	 
ال تستخدم هذا الجهاز اللتقاط انسكابات المبّيضات أو الطالء أو المواد الكيميائية 	 

أو أي شيء رطب.
قبل استخدام هذا الجهاز، التقط األغراض مثل المالبس واألوراق المبعثرة. 	 

وارفع حبال الستائر وانقل أسالك الطاقة واألغراض القابلة للكسر بعيًدا. ففي 
حال مّر هذا الجهاز فوق سلك طاقة وجّره معه، قد يتسبب بإسقاط غرٍض ما 

عن الطاولة أو الرف.
في حال كانت الغرفة المراد تنظيفها تضّم شرفة، يجب االستعانة بحاجز مادي 	 

لمنع وصول الجهاز إلى الشرفة وضمان عملية تشغيل آمنة.
ال تضع شيًئا فوق هذا الجهاز.	 
ال تنَس أن هذا الجهاز يتحرك من تلقاء نفسه. لذا، توَخ الحذر عند السير في 	 

المنطقة التي يعمل فيها هذا الجهاز لتجنب الدوس عليه.
ال تشّغل هذا الجهاز في مناطق تتضمن منافذ كهربائية مكشوفة على األرض.	 
ال تكشف إلكترونيات هذا الجهاز أو بطاريته أو قاعدة الشحن المضمنة معه. فال 	 

يوجد فيها أي قطع قابلة للتصليح من قبل المستخدم.
ال تستخدم هذا الجهاز على أرضية غير مكتملة أو مفتوحة أو مشّمعة أو خشنة. 	 

فقد يلحق ذلك ضرًرا باألرضية وبهذا الجهاز. استخدمه فقط على أسطح 
األرضيات الصلبة أو السجاد قصير الوبر.

تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه على األرضيات من دون خدشها. غير 	 
أننا نوصي باختبار هذا الجهاز على مساحة صغيرة من الغرفة المراد تنظيفها 

لضمان عدم حدوث أي خدوش قبل تنظيف الغرفة بكاملها.

إشعار
يشير هذا الرمز الموجود على الجهاز أو غالفه إلى ما يلي: ال تتخلص من 

األجهزة الكهربائية كنفايات بلدية غير مفرزة، بل سلّمها إلى منشآت منفصلة 
لتجميع النفايات. واتصل بالسلطة المحلية لديك للحصول على معلومات بشأن 

أنظمة التجميع المتوفرة. إذا تم التخلص من األجهزة الكهربائية في مكبات 
أو مدافن النفايات، يمكن أن تتسرب مواد خطرة إلى المياه الجوفية وتدخل 

السلسلة الغذائية، فيلحق ذلك ضرًرا بصحتك وسالمتك. عند استبدال األجهزة 
القديمة بأجهزة جديدة، يكون بائع التجزئة ملزًما قانونًيا باسترداد جهازك 

القديم مجاًنا على األقل ليتم التخلص منه على النحو الصحيح.
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RoboVac حول

محتوى العلبة

RoboVac 11S

محّول الطاقة

فلتر عالي األداء إضافي فلتر إسفنجي إضافي دليل المالك ومستندات أخرى

أداة التنظيف فراٍش جانبية )4 وحدات(

قاعدة الشحن
جهاز التحكم عن ُبعد 

)AAA بطاريتان بحجم(

RoboVac التركيب البنيوي لجهاز

الجهتان العلوية والجانبية

زر تشغيل/إيقاف تشغيل التنظيف التلقائي

ممتّص الصدمات

زر تحرير جامع الغبار

جهاز استشعار باألشعة 
تحت الحمراء

جامع الغبار

الجهة السفلية

أجهزة استشعار 
السقوط

عجلة دوارة
فراٍش جانبية

عجالت

فرشاة دوارة
جهاز حماية الفرشاة

حجرة البطارية

مشبكا تالمس الشحن

جامع الغبار
مفتاح الطاقة الرئيسي )تشغيل/إيقاف تشغيل(
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جامع الغبار

فلتر أولي

فلتر عالي األداء

فلتر إسفنجي

مدخل الشفط

جامع الغبار

مدخل الشفط

قاعدة الشحن

ضوء الحالة

حجرة تخزين سلك الطاقة
مأخذ الطاقة

مشبكا تالمس الشحن

جهاز التحكم عن ُبعد

تشغيل التنظيف التلقائي

1

2

3

5
4

6

7

8

9
10

تشغيل التنظيف التلقائي
إيقاف تشغيل التنظيف

تشغيل تنظيف البقع

تشغيل تنظيف الحواف

ضبط الوقت
ضبط مستوى قوة الشفط في وضع التنظيف التلقائي/تنظيف 

الغرفة الواحدة
 التحكم في اتجاه التنظيف يدوًيا

ضبط الساعة والدقيقة
تشغيل تنظيف الغرفة الواحدة

إعادة RoboVac إلى قاعدة الشحن

جدولة وقت تشغيل التنظيف التلقائي

شاشة عرض جهاز التحكم عن ُبعد

اإلعادة إلى قاعدة الشحن

تم تحديد وضع التنظيف التلقائي

تم تحديد وضع تنظيف البقع

تم تحديد وضع تنظيف الحواف

تم تحديد وضع تنظيف الغرفة الواحدة

الساعة

تم تمكين قوة الشفط القياسية

BoostIQ™  تم تمكين قوة الشفط الديناميكية

تم تمكين قوة الشفط القصوى

وقت تنظيف مجدول

61

2

3

4

5

7
8
9

10

َضع بطاريتين بحجم AAA قبل استخدام جهاز التحكم عن ُبعد للمرة األولى. احرص على أن يكون الطرفان 
الموجب والسالب مواجهين التجاه القطبية الصحيح كما هو مبّين في حجرة البطارية.
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LED مؤشر
.LED من مؤشر RoboVac يمكنك االّطالع على حالة جهاز

الحالة  )ضوء الحالة(

قيد الشحن برتقالي وامض

وضع االستعداد / التنظيف / مشحون بالكامل أزرق ثابت

طاقة منخفضة وعودة إلى قاعدة الشحن برتقالي ثابت

RoboVac متوقف عن التشغيل.  	
 RoboVac لتوفير الطاقة، يتم إطفاء الضوء تلقائّيًا عند عدم إرساء  	

على قاعدة الشحن ومرور دقيقة واحدة عليه بدون نشاط.
متوقف عن التشغيل

واجه جهاز RoboVac خطأ ما
راجع قسم "استكشاف األخطاء وإصالحها<نغمة الخطأ" في هذا الدليل 

لالّطالع على الحلول.
أحمر وامض/ثابت + إشارة صوتية

RoboVac استخدام

تلميحات هامة قبل االستخدام

a b c

d e f

أِزل أسالك الطاقة واألغراض الصغيرة التي قد تعيق RoboVac من األرض.  a

اطِو حواف السجادة المزينة بالشرابات لألسفل بهدف منع تشابك RoboVac. تجنب تنظيف السّجاد طويل الوبر ذي   b
.RoboVac اللون الداكن جًدا أو السّجاد الذي تتجاوز سماكته 1,02 بوصة/26 مم بما أنه قد يتسبب بتعطيل جهاز

أبِق RoboVac بعيًدا عن المساحات األكثر انخفاًضا من 2,87 بوصات/73 مم لتجنب أن يعلق RoboVac. وعند   c
الضرورة، َضع حاجًزا مادًيا لمنع الوصول إلى المناطق التي قد تتسبب بمشاكل.

أبِق RoboVac بعيًدا عن المناطق الرطبة.  d

يستطيع RoboVac التسلق فوق األغراض ذات االرتفاع األقل من 0,63 بوصة/16 مم. أِزل هذه األغراض إذا أمكن.  e

تحول أجهزة االستشعار المضادة للسقوط دون تشقلب جهاز RoboVac على الساللم والمنحدرات الشديدة. وقد تعمل   f
بفعالية أقل إذا كانت متسخة أو تم استخدامها على أرضيات عاكسة أو ذات لون داكن جًدا. يوصى بوضع حواجز مادية 

لمنع وصول RoboVac إلى المناطق التي قد يقع فيها.

َضع حواجز مادية أمام المواقد والمناطق التي قد تلحق ضرًرا بجهاز RoboVac في حال دخوله إليها.
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التجهيز

رّكب الفراشي الجانبية قبل االستخدام.  

.RoboVac قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي الموجود أسفل جهاز  

قم بإزالة الملصق المجاور لمفتاح الطاقة وكذلك العوائق اإلسفنجية المجاورة لممتّص الصدمات قبل 
االستخدام.

َضع قاعدة الشحن على سطح صلب ومستٍو قبالة حائط.  

أِزل األغراض الموجودة ضمن مسافة 3 أقدام/متر واحد من جهتي اليسار واليمين وضمن مسافة 6 أقدام/مترين من   
الجهة األمامية لقاعدة الشحن.

ِصل موصل المحّول المدّور بمأخذ الطاقة على قاعدة الشحن والطرف اآلخر بالمنفذ في الحائط.  
عند توصيل قاعدة الشحن بطاقة التيار المتردد، يكون مؤشر LED الموجود على قاعدة الشحن ذا لون أبيض ثابت.  	

َضع قاعدة الشحن في موقع يسُهل على   -
RoboVac الوصول إليه. يوصى بإسناد قاعدة 

الشحن إلى حائط ووضعها على سطح مستٍو صلب 
بدالً من وضعها فوق السجاد أو البساط.

أبِق دائًما قاعدة الشحن متصلة بمصدر الطاقة، وإال   -
فلن يعود RoboVac إليها تلقائًيا.

RoboVac شحن
يتضمن جهاز RoboVac بطارية قابلة للشحن مرّكبة مسبًقا يجب أن تكون مشحونة بالكامل قبل االستخدام.	 
يعود RoboVac إلى قاعدة الشحن في نهاية دورة تنظيف أو عند انخفاض مستوى شحن بطاريته.	 

الطريقة 1: ِصل RoboVac بقاعدة الشحن عبر محاذاة مشبكي شحن الجهاز مع مشبكي شحن القاعدة.
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الطريقة 2: اضغط على  في جهاز التحكم عن ُبعد إلعادة RoboVac إلى قاعدة الشحن.

أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي في حال لن يتم استخدام RoboVac لفترة طويلة. للحفاظ على عمر 
البطارية، اشحنها مرًة واحدًة على األقل كل 6 أشهر.

تشغيل/إيقاف تشغيل التنظيف

تأكد من أّن مفتاح الطاقة الرئيسي الموجود في أسفل جهاز RoboVac قيد التشغيل قبل االستخدام.

1. اضغط على  في جهاز RoboVac أو على  /  في جهاز التحكم عن ُبعد لتشغيل التنظيف في الوضع التلقائي.

2. اضغط على  في جهاز RoboVac أو على  في جهاز التحكم عن ُبعد إليقاف تشغيل التنظيف.

تحديد وضع التنظيف
1. التنظيف التلقائي

يحّسن جهاز RoboVac مسار تنظيفه عن طريق تحديد أوضاع تنظيف مختلفة تلقائّيًا إلى أن يكتمل التنظيف. هذا هو وضع 
التنظيف األكثر استخداًما.

اضغط على  في جهاز RoboVac أو على  /  في جهاز التحكم عن ُبعد لتشغيل التنظيف في الوضع التلقائي.

سيعود RoboVac إلى قاعدة الشحن تلقائًيا عندما يصبح مستوى شحن البطارية منخفًضا أو عندما ينتهي   -
RoboVac من التنظيف.

يبدأ RoboVac في وضع التنظيف التلقائي بشكل افتراضي عندما يتم تشغيله.  -

BoostIQ™  ميزة

عند تمكين ميزة  ™BoostIQ، سيزيد RoboVac تلقائًيا قوة الشفط إذا ما اكتشف الحاجة إلى قوة أكبر لضمان أفضل 
تنظيف ممكن. ُتعتبر ميزة  ™BoostIQ مثالية لتنظيف السجادات األكثر سماكة واألوساخ التي يصُعب تنظيفها، بحيث 

تساهم في خفض إجمالي وقت التنظيف لكنها تزيد من مستوى الضوضاء. وإذا أزعجتك ضوضاء التكنيس التي تتسّبب بها 
 ™BoostIQ، فيمكنك تعطيل هذه الميزة. تعمل هذه الميزة فقط في وضعي التنظيف التلقائي وتنظيف الغرفة الواحدة.

في وضع التنظيف التلقائي أو تنظيف الغرفة الواحدة، اضغط على  في جهاز التحكم عن ُبعد بشكل متكرر لضبط مستوى 
قوة الشفط.

يتم عرض الرمز المقابل على جهاز التحكم عن ُبعد.	 

مستوى قوة الشفط الرمز

القوة القياسية Standard

للتبديل تلقائّيًا بين القوة القياسية والقوة المحّسنة )والتي تمثل الخيار االفتراضي( BoostIQ

القوة القصوى Max

عندما يبدأ جهاز RoboVac بالتنظيف في وضع التنظيف التلقائي أو تنظيف الغرفة الواحدة، سيعمل في المرة 
التالية على التنظيف وفًقا لمستوى قوة الشفط الذي حددته سابًقا.
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2. تنظيف البقع

ينظف جهاز RoboVac بشكل مكثف منطقة محددة بنمط دائري، وُيعتبر ذلك مفيًدا في حال وجود منطقة تتضمن غباًرا 
وأوساًخا كثيرة. في وضع البقع، سوف يقوم جهاز RoboVac بإيقاف التنظيف بعد دقيقتين.

اضغط على  في جهاز التحكم عن ُبعد لبدء التنظيف في وضع البقع.

3. تنظيف الحواف

يخّفض RoboVac سرعته عندما يكتشف حائًطا، ثم يسير على طول الحائط ليضمن تنظيف الحافة بعناية. وفي وضع 
الحواف، سينظف RoboVac لمدة 20 دقيقة، ثم يعود إلى قاعدة الشحن.

اضغط على  في جهاز التحكم عن ُبعد لبدء التنظيف في وضع الحواف.

4. تنظيف الغرفة الواحدة

ينظف RoboVac غرفة واحدة بشكل مكّثف ويتوقف بعد مرور 30 دقيقة. حدد هذا الوضع فقط عند الحاجة إلى تنظيف 
غرفة محددة واحدة. واحرص على حجز RoboVac في الغرفة عبر إغالق الباب.

اضغط على  في جهاز التحكم عن ُبعد لبدء التنظيف في وضع الغرفة الواحدة.

5. التنظيف اليدوي

يمكنك توجيه RoboVac لتنظيف منطقة معينة عبر استخدام األزرار التوجيهية في جهاز التحكم عن ُبعد.

االستدارة إلى 
اليسار

االستدارة إلى اليمين

التحّرك إلى الخلف

التحّرك إلى 
األمام
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ضبط الوقت والتنظيف المجدول

ضبط الوقت

تأّكد من ضبط الوقت بشكل صحيح حسب توقيتك المحلي قبل ضبط تنظيف مجدول.

  تأكد من أّن مفتاح الطاقة الرئيسي الموجود في الجهة السفلية من جهاز RoboVac قيد التشغيل.

اضغط على  في جهاز التحّكم عن ُبعد. سوف يومض الوقت على شاشة العرض.  

اضغط على  لضبط "الساعة" و"الدقيقة".  

مالحظة: تأّكد من ضبط الخيار "صباًحا/مساًء" بطريقة صحيحة.  

اضغط على  أو  لحفظ اإلعداد. سوف يطلق جهاز RoboVac إشارة صوتية لمرة واحدة للداللة على ضبط   
الوقت بنجاح.

ON

اإلشارة الصوتية

للتأّكد من ضبط الوقت بنجاح، تأّكد من أّن RoboVac قيد التشغيل. سوف تسمع إشارة صوتية عند ضبط 
الوقت.

تعيين تنظيف مجدول

يمكنك جدولة جهاز RoboVac ليبدأ التنظيف في وقت محدد. إللغاء تنظيف مجدول سابًقا، اضغط مطوالً على  لمدة 3 
. ثواٍن إلى أن يطلق جهاز RoboVac إشارة صوتية مرتين ويختفي 

مالحظة: قبل تعيين تنظيف مجدول، تأّكد من ضبط الوقت بشكل صحيح حسب توقيتك المحلي. راجع القسم السابق "ضبط 
الوقت" لالّطالع على كيفية ضبط الوقت.

  تأكد من أّن مفتاح الطاقة الرئيسي الموجود في الجهة السفلية من جهاز RoboVac قيد التشغيل.

اضغط على  في جهاز التحّكم عن ُبعد. سوف يومض  على شاشة العرض.  

اضغط على  لضبط "الساعة" و"الدقيقة".  

مالحظة: تأّكد من ضبط الخيار "صباًحا/مساًء" بطريقة صحيحة.  

اضغط على  أو  لحفظ اإلعداد. سوف يطلق جهاز RoboVac إشارة صوتية لمرة واحدة للداللة على   
ضبط موعد مجدول بنجاح.

1

4

ON

اإلشارة الصوتية

للتأّكد من ضبط موعد مجدول بنجاح، تأّكد من أّن جهاز RoboVac قيد التشغيل. سوف تسمع إشارة 
صوتية عند ضبط الموعد المجدول.

التنظيف والصيانة
للحصول على األداء األمثل، اتبع التعليمات أدناه لتنظيف جهاز RoboVac وصيانته بانتظام. يعتمد معدل تكرار التنظيف/

.RoboVac التبديل على عاداتك في استخدام جهاز

معدل تكرار التنظيف/التبديل الموصى به:

معدل تكرار التبديل معدل تكرار التنظيف RoboVac جزء

- بعد كل استخدام جامع الغبار

كل شهرين مرة واحدة في األسبوع الفالتر

كل 6 إلى 12 شهًرا مرة واحدة في األسبوع الفرشاة الدوارة

كل 3 إلى 6 أشهر )أو عند تعرضها الهتراء واضح( مرة واحدة في الشهر الفراشي الجانبية

مّرة كل 3 إلى 6 أشهر )أو عندما يصبح شريط السيليكون 
المطاطي الموجود على جهاز حماية الفرشاة مهترًئا بشكل 

واضح(

مرة واحدة في الشهر جهاز حماية الفرشاة

- مرة واحدة في الشهر أجهزة االستشعار

- مرة واحدة في الشهر مشبكا الشحن

- مرة واحدة في الشهر العجلة الدوارة
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تنظيف جامع الغبار والفالتر
اضغط على زر تحرير جامع الغبار إلخراج جامع الغبار.  

افتح جامع الغبار وأفرغه.  

21

أِزل الفلتر األولي عبر سحب الخّطافات كما هو مبّين.  

أخِرج الفلتر اإلسفنجي والفلتر عالي األداء.  

نّظف جامع الغبار والفالتر بواسطة مكنسة كهربائية أو فرشاة تنظيف.  

أِعد وضع الفالتر والفلتر األولي مًعا في جامع الغبار.  

ادفع بجامع الغبار إلى مكانه في الوحدة الرئيسية.  

يمكنك غسل جامع الغبار والفلتر األولي والفلتر اإلسفنجي بالماء. واحرص على تجفيف كل القطع بعناية قبل 
إعادة جمعها. ال تغسل الفلتر عالي األداء بالماء، فقد يلحق ذلك ضرًرا بالفلتر ويحّد من قوة الشفط. 

تنظيف الفرشاة الدّوارة
اسحب لساني التحرير إللغاء قفل جهاز حماية الفرشاة كما هو مبّين.  

ارفع الفرشاة الدوارة إلزالتها.  

نّظف الفرشاة الدوارة بواسطة أداة التنظيف الموفرة أو مكنسة كهربائية.  

أِعد تركيب الفرشاة الدوارة عبر إدخال الطرف البارز والثابت أوالً، ثم دفعها حتى تستقّر في مكانها.  

اضغط لألسفل لتثبيت جهاز حماية الفرشاة في مكانه.  

1

4

2

5

3
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تنظيف الفراشي الجانبية
قد تعلق مواد غريبة، مثل الشعر، بسهولة في الفراشي الجانبية، وقد تلتصق األوساخ بها. احرص على تنظيفها بصورة منتظمة.

قم بإزالة الفراشي الجانبية.  

فّك بعناية أي خصلة شعر أو شريط ملتّف بين الوحدة الرئيسية والفراشي الجانبية وانزعه.  

قماستخدم قطعة قماش مبللة بماء دافئ إلزالة الغبار من الفراشي أو إعادة تشكيلها بلطف.  

ال تستخدم الفراشي الجانبية سوى عندما تكون جافة تماًما.

استبدال الفراشي الجانبية
بعد استخدام الفراشي الجانبية لفترة من الزمن، قد تصبح مثنية أو تالفة. اتبع التعليمات أدناه الستبدالها.

انزع الفراشي الجانبية القديمة وَضع الفراشي الجديدة في مكانها.

تنظيف أجهزة االستشعار ومشبكي الشحن
للحفاظ على أفضل أداء، نّظف أجهزة استشعار السقوط ومشبكي الشحن بصورة منتظمة.

 أِزل الغبار عن أجهزة استشعار السقوط ومشبكي تالمس الشحن باستخدام قطعة قماش أو فرشاة تنظيف.	 

تنظيف العجلة الدّوارة
يمكن بسهولة أن تعلق خصل الشعر أو جزيئات الغبار في العجلة الدّوارة. تأّكد من تنظيف العجلة الدّوارة بشكٍل دورّي وحسب 

الحاجة.

العجلة
المحور

اسحب العجلة الدّوارة إلى الخارج.  

نّظف أي شعر أو أوساخ ملتفة حول العجلة أو عالقة داخل تجويف العجلة.  

أِعد تركيب العجلة وادفعها إلى الداخل إلى أن تستقر في مكانها وتطلق صوت طقطقة.  

- يمكنك تنظيف العجلة الدّوارة بالماء.
- استخدم العجلة الدّوارة فقط عندما تكون جافة تماًما.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
األسئلة الشائعة:

الحلول المشاكل

تأكد من أن مفتاح الطاقة الرئيسي مضبوط على موضع ON )التشغيل(.	 
تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل.	 
استبدل البطاريتين )بحجم AAA( في جهاز التحكم عن ُبعد.	 
تأكد من أن جهاز التحكم عن ُبعد موجود ضمن نطاق جهاز RoboVac )يبُعد عنه 	 

مسافة 16 قدًما/5 أمتار(.
إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي، ثم أِعد تشغيله.	 

.RoboVac يتعذر تنشيط

استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن ُبعد.	 
تأكد من أن جهاز RoboVac قيد التشغيل ومشحون بالكامل.	 

جهاز التحّكم عن بعد ال يعمل.

 	.RoboVac تحقق مما إذا كان هناك حاجز يعيق
تحقق مما إذا كان مستوى شحن البطارية منخفًضا.	 
إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي وانتظر لمدة ثانيتين، ثم أِعد 	 

تشغيله.

توقف RoboVac عن 
العمل فجأة.

 	 RoboVac تأكد من أّن مفتاح الطاقة الرئيسي الموجود في الجهة السفلية من جهاز
قيد التشغيل.

تأّكد من ضبط الوقت، والوقت من اليوم )صباًحا/مساًء(، والوقت المجدول بطريقة 	 
صحيحة.

تحقق مما إذا كانت طاقة RoboVac منخفضة جًدا لبدء التنظيف.	 

ال يمكنك جدولة عمليات 
التنظيف.

تحقق من وجود أي عوائق تسّد مدخل الشفط.	 
أفِرغ جامع الغبار.	 
نّظف الفالتر بواسطة مكنسة كهربائية أو فرشاة تنظيف.	 
تحقق مما إذا كانت الفالتر مبتلّة بسبب الماء أو أي سائل آخر على األرض. جّفف 	 

الفالتر بالهواء تماًما قبل االستخدام.

قوة الشفط ضعيفة.

تحقق مما إذا كان المؤشر الموجود على قاعدة الشحن ُمضاًء أم ال. إذا لم يكن كذلك، 	 
فاتصل بمركز خدمة eufy إلصالح قاعدة الشحن أو استبدالها.

أِزل الغبار عن مشبكي تالمس الشحن بواسطة قطعة قماش جافة.	 
تحقق مما إذا كنت تسمع إشارة صوتية أم ال عند إرساء جهاز RoboVac على 	 

قاعدة الشحن. إذا لم يكن كذلك، فاتصل بمركز خدمة eufy إلصالح قاعدة الشحن 
أو استبدالها.

.RoboVac يتعذر شحن

أِزل األغراض الموجودة ضمن مسافة 3 أقدام/متر واحد من جهتي اليسار واليمين 	 
وضمن مسافة 6 أقدام/مترين من الجهة األمامية لقاعدة الشحن.

عندما يكون RoboVac بجوار قاعدة الشحن، سيعود بسرعة أكبر. ولكن، إذا كانت 	 
قاعدة الشحن بعيدة، فسيحتاج RoboVac إلى مزيد من الوقت للعودة. يرجى التحلي 

بالصبر وهو في طريقه للعودة.
نّظف مشبكي تالمس الشحن.	 

يتعذر على جهاز 
RoboVac العودة إلى 

قاعدة الشحن.

الحلول المشاكل

نّظف الفرشاة الدوارة.	 
تأكد من تركيب الفرشاة الدوارة وجهاز حماية الفرشاة بطريقة صحيحة.	 

الفرشاة الدوارة ال تدور.

نّظف أجهزة االستشعار بعناية بواسطة قطعة قماش جافة.	 
أِعد تشغيل جهاز RoboVac عبر إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وإعادة تشغيله.	 

 RoboVac حركات جهاز
أو مسار تنقله غير طبيعي.

نغمات األخطاء
عندما يواجه جهاز RoboVac مشكلة، سيصدر سلسلة من اإلشارات الصوتية القصيرة أو الطويلة وسيكون المؤشر األحمر 

على الجهاز ثابًتا أو وامًضا.
ضوء المؤشر األحمر الوامض

الحل السبب نغمة الخطأ

ُيرجى إعادة تشغيل التنظيف جهاز في موقع جديد.

إن جهاز RoboVac عالق وإحدى 	 
عجالته ال تلمس األرض )إنها معلّقة 

في الهواء(.
قد يكون جهاز RoboVac في 	 

غرفة شاسعة جًدا وال يكشف ممتص 
الصدمات العوائق.

إشارة صوتية واحدة

اضرب على ممتّص الصدمات لجهاز RoboVac عدة 
مرات بهدف إخراج أي أوساخ قد تكون عالقة تحته.

ممتّص الصدمات الخاص بجهاز 
RoboVac عالق. إشارتان صوتيتان

نّظف أجهزة استشعار السقوط بلطف بواسطة قطعة 	 
قماش جافة.

ضع جهاز RoboVac في مكان جديد.	 
استخدم حاجًزا مادًيا لمنع الوصول إلى المناطق التي 	 

قد تتسبب بمشاكل.

أجهزة استشعار السقوط لجهاز 	 
RoboVac متسخة.

جهاز RoboVac عالق على رف 	 
درج السلم وال يمكنه التحرك في االتجاه 

العكسي.

ثالث إشارات صوتية

اشحن RoboVac يدوّيًا لمدة 5 ساعات على األقل.  مستوى طاقة RoboVac منخفض جًدا. أربع إشارات صوتية

ضوء المؤشر األحمر ثابت

الحل السبب نغمة الخطأ

أوقف تشغيل RoboVac وأِزل أي شعر أو أوساخ 
عالقة في العجلة اليسرى/اليمنى. عجلة RoboVac اليسرى/اليمنى عالقة. إشارة صوتية واحدة

أوقف تشغيل RoboVac وأِزل أي شعر أو أوساخ 
عالقة في الفرشاة الجانبية.

الفرشاة الجانبية الخاصة بجهاز 
RoboVac عالقة. إشارتان صوتيتان

أوِقف تشغيل RoboVac، ثم أخِرج جامع الغبار 	 
وأفرغه. 

تأكد من أن مدخل الشفط غير مسدود بواسطة أي 	 
شعر أو أوساخ.

مروحة الشفط الخاصة بجهاز 
RoboVac عالقة. ثالث إشارات صوتية

أوقف تشغيل RoboVac وأِزل أي شعر أو أوساخ 
عالقة في الفرشاة الدوارة.

الفرشاة الدوارة الخاصة بجهاز 
RoboVac عالقة. أربع إشارات صوتية
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المواصفات

T2108 طراز المنتج
19 فولت  0,6 أمبير اإلدخال
التيار المستمر 14,4 فولت الجهد الكهربائي للبطارية

25 واًطا استهالك الطاقة
 التيار المستمر 14,4 فولت

بطارية ليثيوم-أيون 2600 ميللي أمبير في الساعة نوع البطارية

0,6 لتر سعة جامع الغبار
100 دقيقة كحد أقصى وقت التنظيف

300 - 360 دقيقة وقت الشحن

19 فولت  0,6 أمبير اإلدخال

19 فولت  0,6 أمبير اإلخراج

خدمة العمالء

البريد اإللكتروني: 

الدردشة المباشرة: 

الخط الساخن لخدمة العمالء: 

@EufyO�cial @EufyO�cial@EufyO�cial @EufyO�cial

Anker Innovations Limited 
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong


