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Onnittelut ECOVACS ROBOTICS DEEBOT -imurin hankinnasta! 
Toivomme, että olet siihen tyytyväinen monen vuoden ajan. Uskomme, että 
ostamasi uusi robotti-imuri auttaa pitämään kotisi siistinä ja antaa sinulle lisää 
laatuaikaa tehdä muita asioita. 
Elä älykkäästi. Nauti elämästä.

Jos kohtaat tilanteita, joita ei ole käsitelty riittävästi tässä käyttöohjeessa, ota 
yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme, jossa tekninen asiantuntija käsittelee 
ongelmasi tai kysymyksesi. 
          
Saat lisätietoja vierailemalla virallisella ECOVACS ROBOTICS -verkkosivustol-
la: www.ecovacs.com

Yhtiö pidättää oikeuden tehdä teknisiä ja/tai ulkoasullisia muutoksia tähän tuot-
teeseen jatkuvan kehityksen vuoksi.

Kiitos, kun valintasi oli DEEBOT!
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1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, 
mukaan lukien seuraavat:
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN 
KÄYTTÖÄ.
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
1. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henki-

löt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet 
tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, jos heitä valvotaan tai heille 
on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtä-
vät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lap-
set eivät saa suorittaa puhdistus- ja ylläpitotoimenpiteitä ilman 
valvontaa.

2. Tyhjennä puhdistettava alue. Poista lattialta virtajohdot ja pie-
net esineet, jotka voivat kietoutua laitteeseen. Työnnä maton 
hapsut maton alle, nosta verhot, pöytäliinat ja muut vastaavat 
esineet irti lattiasta. 

3. Jos puhdistusalueella on askelma, portaat tai muu korkeusero, 
käytä laitetta varmistaaksesi, että se havaitsee askelman putoa-
matta reunan yli. Laitteen putoamisen estämiseksi saattaa olla 
tarpeen asettaa fyysinen este reunalle. Varmista, ettei fyysinen 
este muodosta kompastumisvaaraa.

4. Käytä vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käytä vain 
valmistajan suosittelemia tai myymiä lisälaitteita.

5. Varmista, että syöttöjännite vastaa lataustelakkaan merkittyä 
jännitettä.

6. AINOASTAAN kotitalouskäyttöön SISÄTILOISSA. Älä käytä lai-
tetta ulkona, liike- tai teollisuustiloissa.

7. Paristojen käyttö on kielletty. Katso akkua koskevat tiedot Tek-
niset tiedot -kappaleesta.

8. Älä käytä ilman roska-astiaa ja/tai suodattimia.
9. Älä käytä laitetta alueella, jossa on palavia kynttilöitä tai särky-

viä esineitä.
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1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

10. Älä käytä äärimmäisen kuumissa tai kylmissä ympäristöissä (alle 
-5 ˚C/23 ˚F tai yli 40 ˚C/104 ˚F).

11. Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat poissa 
aukoista ja liikkuvista osista.

12. Älä käytä laitetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
13. Älä käytä laitetta märillä pinnoilla tai pinnoilla, joissa vesi sei-

soo.
14. Älä anna laitteen poimia suuria esineitä, kuten kiviä, suuria pa-

perinpaloja tai esineitä, jotka voivat tukkia laitteen.
15. Älä anna laitteen poimia syttyviä tai palavia materiaalia, kuten 

bensiini, tulostimen tai kopiokoneen väriaineet tai käytä sitä 
alueella, jossa näitä aineita voi olla.

16. Älä käytä laitetta poimimaan mitään palavaa tai savuavaa, 
kuten savukkeet, tulitikut, kuuma tuhka tai mitään, mikä voi ai-
heuttaa tulipalon.

17. Älä laita esineitä imuaukkoon. Älä käytä, jos imuaukko on tu-
kossa. Pidä imuaukko puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja 
kaikesta, mikä voi vähentää ilmavirtausta.

18. Varo vahingoittamasta virtajohtoa. Älä vedä tai kanna laitetta tai 
lataustelakkaa virtajohdosta, käytä virtajohtoa kahvana, sulje 
ovea virtajohdon ollessa välissä tai vedä virtajohtoa terävien 
kulmien tai nurkkien ympäri. Älä anna laitteen kulkea virtajoh-
don yli. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.

19. Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai sen huoltoedustajan 
on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

20. Älä käytä lataustelakkaa, jos se on vahingoittunut.
21. Älä käytä, jos virtajohto tai pistorasia on vahingoittunut. Älä 

käytä laitetta tai lataustelakkaa, jos se ei toimi oikein, on pudon-
nut, vahingoittunut, jätetty ulos tai joutunut kosketuksiin veden 
kanssa. Valmistajan tai sen huoltoedustajan on vaihdettava se 
vaaran välttämiseksi.

22. SAMMUTA virtakytkin ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.
23. Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen lataustelakan puhdis-
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1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

tusta tai huoltoa.
24. Poista laite lataustelakasta ja SAMMUTA virtakytkin ennen kuin 

poistat akun laitteen hävittämistä varten.
25. Akku on irrotettava ja hävitettävä paikallisten lakien ja säädös-

ten mukaisesti ennen laitteen hävittämistä.
26. Hävitä käytetyt akut paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
27. Älä polta laitetta, vaikka se olisi vakavasti vahingoittunut. Akut 

saattavat räjähtää tulessa.
28. Irrota lataustelakka pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään ai-

kaan.
29. Laitetta on käytettävä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. 

ECOVACS ROBOTICS ei ole vastuussa mistään vahingoista tai 
vammoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytös-
tä.

30. Vain ammattitaitoiset henkilöt voivat vaihtaa robotin sisältämät 
akut. Ota yhteyttä asiakaspalveluun akun vaihtamista tai poista-
mista varten.

31. Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, lataa robotin akku täy-
teen, SAMMUTA virta varastointia varten ja irrota lataustelakka.

32. VAROITUS: Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana 
toimitettua irrotettavaa CH1465A-syöttöyksikköä.

33. Kaukosäätimeen on esiasennettu kaksi ei-ladattavaa AAA-pa-
ristoa. Vaihtaaksesi kaukosäätimen pariston käännä kaukosää-
din ympäri, paina ja irrota paristokotelon kansi. Poista paristot, 
aseta uudet paristot oikea napaisuus huomioiden. Aseta paris-
tokotelon kansi paikalleen.

34. Paristoja ei saa ladata uudelleen.
35. Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa se-

koittaa keskenään.
36. Kaukosäätimen paristot on asetettava oikea napaisuus huomi-

oiden. 
37. Loppuunkuluneet paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä 

turvallisesti.
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Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen 
Tämä merkintä tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää muun ko-
titalousjätteen seassa EU:n alueella. Estääksesi mahdolliset kont-
rolloimattoman jätteiden hävittämisen aiheuttamat ympäristö- tai 
terveyshaitat, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaalien 
kestävää uudelleenkäyttöä. Kierrättääksesi käytetyn laitteen, käytä 
palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta 
tuote ostettiin. He voivat kierrättää tämän tuotteen turvallisesti.

EU-maille 

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

38. Jos kaukosäädintä aiotaan säilyttää käyttämättömänä pidem-
män aikaa, paristot on poistettava. 

39. Syöttöliitännät eivät saa olla oikosulussa.
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Malli DA5G

Työjännite 10,8V DC Nimellisteho 15W

Akkumalli ZJ1450 Darfon/
DA60 Darfon Akun tekniset tiedot Litium 10,8V DC,

2600mAh

Lataustelakkamalli  CH1465A

Nimellinen tulojännite 100-240V AC Nimellinen lähtöjännite 20V DC

Nimellinen lähtövirta 1A Nimellisteho 20W

Kaukosäädinmalli RC1633  Kaukosäätimen tulojännite 3V DC

Kaukosäätimen pariston 
tyyppimerkintä AAA Nimellisjännite 1,5V DC

Taajuusalueet 2412-2472MHz

Suurin taajuusalueella 
lähetetty RF-teho

Suurin PA-lähtöteho 72,2 Mbps -nopeudella 17,5 dBm

Suurin PA-lähtöteho 11b-tilassa: 21,5 dBm 

2.2 Tekniset tiedot

*Teknisiä ja ulkoasullisia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen yhteydessä.

2. Pakkauksen sisältö ja tekniset tiedot

2.1 Pakkauksen sisältö

Robotti

(4) Sivuharjat

Käyttöopas ja pi-
ka-aloitusopas

Lataustelakka Kaukosäädin, jossa 
paristo

(2) Pestävät/uu-
delleenkäytettävät 

mikrokuitupuhdistus-
liinat

Puhdistusliinalevy Tehosuodatin ja sie-
nisuodatin, vaihdet-

tavat
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2. Pakkauksen sisältö ja tekniset tiedot

1

2

2.3 Tuotekaavio

1. Infrapunasignaaligeneraattori
2. Lataustelakan navat

1. AUTOMAATTI-tilapainike
2. Wi-Fi-ilmaisin

Ohjauspaneeli

Lataustelakka

1

2

Robotti

1. Yläkansi
2. AUTOMAATTI-tilapainike
3. Roska-astia       
4. Infrapunavastaanotin kaukosäädintä varten
5.  Mekaaninen vaimennuspuskuri ja 

puskuriliuska

6. Törmäyksenestoanturi
7. Putoamisenestoanturit
8. Sivuharjat
9. Latausliittimet
10. Yleiskäyttöinen pyörä
11. Imuaukko

12. Ajopyörät
13. Puhdistusliinalevyn aukot
14. Alaosan virtakytkin
15. Akun kansi
16. Akun kansiruuvit

1

7
8
9

10

11

12

13

14
15

16

2

3

4

5
6
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2. Pakkauksen sisältö ja tekniset tiedot

1

4

5

62

3

Roska-astia

Kaukosäädin

1. Roska-astian kahva
2. Roska-astian lukko
3. Suodatinverkko

4. Sienisuodatin
5. Tehosuodatin 
6. Roska-astian kansi

1. KÄYNNISTÄ-/KESKEYTÄ -painike
2. Suunnan ohjauspainikkeet
3. Palaa laturiin -tilapainike
4. Reunanpuhdistus-tilapainike
5. Pistepuhdistus-tilapainike

1

2

3

4

5

Puhdistusliina ja puhdistusliinalevy

1. Pestävä/uudelleenkäytettävä 
    mikrokuitupuhdistusliina
2. Puhdistusliinalevy
3. Puhdistusliinalevyn kielekkeet

1

2

3
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3.1 Ennen puhdistusta huomioitavaa 
Ennen kuin käytät DEEBOT-imuria, tarkista ensin puhdistettava alue ja 
poista mahdolliset esteet.

Poista lattialta virtajohdot ja pienet esineet, 
jotka voivat kietoutua laitteeseen.

Huomioi, että robotti tarvitsee vähintään 
6 cm (2,4”) tilaa puhdistaakseen huonekalu-
jen alta ongelmitta.

Tuote ei sovi käytettäväksi matolla. Ennen 
kuin käytät tuotetta maton lähellä, taita ma-
ton reunat sen alle.

Jos puhdistettavalla alueella on askelma tai 
portaat, käytä DEEBOT-imuria varmistaak-
sesi, että sen putoamisenestoanturit havait-
sevat pudotuksen. Laitteen putoamisen estä-
miseksi saattaa olla tarpeen asettaa fyysinen 
este reunalle.

3. Käyttö ja ohjelmointi



10 FI FI

3.2 Pikakäynnistys 

Aseta lataustelakka tasaiselle lattialle seinää 
vasten pohja kohtisuoraan maata vasten. 
Pidä lähialue 1,5 m (5’) laturin edessä ja 
0,5 m (1.6’) laturin molemmin puolin vapaana 
esineistä ja heijastavista pinnoista.
Laita lataustelakan pistoke seinään.

Lataustelakan sijoitus1

Sivuharjojen asennus
Kiinnitä sivuharjat DEEBOT-imurin pohjaan 
painamalla harja aukkoon, jossa on vastaava 
väri, kunnes se napsahtaa.

2

Virran kytkeminen PÄÄLLE
Käännä robotin alaosan virtakytkin PÄÄL-
LÄ-asentoon. "I"=virta PÄÄLLÄ; "O"=virta 
POIS PÄÄLTÄ. DEEBOT-imurissa on virta 
PÄÄLLÄ, kun AUTOMAATTI-tilapainike palaa 
jatkuvasti SINISENÄ.

3

* Kun DEEBOT ei puhdista, on suositeltavaa 
pitää se virta PÄÄLLÄ ja latauksessa sen 
sijaan, että virta olisi POIS PÄÄLTÄ.

3. Käyttö ja ohjelmointi
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DEEBOT-imurin lataus4
Aseta DEEBOT-imuri lataustelakkaan varmis-
taen, että sen latausliittimet ja lataustelakan 
navat ovat yhteydessä.

Lataa DEEBOT-imuria vähintään 4 tuntia en-
nen ensimmäistä käyttöä.

*  AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu, kun 
DEEBOT latautuu. AUTOMAATTI-tilapai-
nike lakkaa palamasta, kun DEEBOT on 
täyteen ladattu.

3. Käyttö ja ohjelmointi

Kiinnitä halutessasi puhdistusliina5

* Käyttäessäsi valinnaista pyyhintätoimintoa taita maton reunat maton alle, jotta DEEBOT 
   väistää mattoa.

Kiinnitä mukana toimitettu puhdistusliina käyttääksesi imurin valinnaista pyyhintätoimintoa.

Kiinnitä puhdistusliina puhdistusliinalevyyn. Aseta puhdistusliinalevyn kielekkeet puh-
distusliinalevyn aukkoihin imurin pohjassa, 
kunnes kuulet napsahduksen.
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Keskeytä DEEBOT-imurin toiminta. Käännä 
alaosan virtakytkin POIS PÄÄLTÄ-asentoon.

Virran kytkeminen POIS PÄÄLTÄ8

3. Käyttö ja ohjelmointi

* Kun DEEBOT ei puhdista, on suositeltavaa 
pitää se virta PÄÄLLÄ ja latauksessa.

Keskeytä DEEBOT-imurin toiminta painamalla 
imurin AUTOMAATTI-tilapainiketta tai kauko-
säätimen KÄYNNISTÄ-/KESKEYTÄ -painiketta.

Keskeytys7

* Robotin ohjauspaneelin AUTOMAATTI-tila-
painike lakkaa palamasta, kun robotin toi-
minta on keskeytetty yli 10 minuutin ajaksi. 
Paina robotin AUTOMAATTI-tilapainiketta 
tai mitä tahansa kaukosäätimen painiketta 
herättääksesi robotin.

Käynnistys6
Paina DEEBOT-imurin AUTOMAATTI-tilapai-
niketta tai kaukosäätimen  KÄYNNISTÄ-/
KESKEYTÄ -painiketta. DEEBOT alkaa välit-
tömästi toimia AUTOMAATTI-puhdistustilassa. 

* 

* 

Valitaksesi toisen puhdistustilan katso lisä-
tiedot osiosta 3.3 Puhdistustilan valinta.
DEEBOT-imuria voidaan ohjata kaukosää-
timen suunnanohjauspainikkeilla, kun sen 
toiminta on keskeytetty.
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DEEBOT-imurissa on useita puhdistustiloja erilaisten lattioiden tehokkaaseen puhdistuk-
seen. Puhdistustilat valitaan kaukosäätimellä tai ECOVACS-sovelluksella. 

3.3 Puhdistustilan valinta

AUTOMAATTI-puhdistustila Reunanpuhdistustila 
Tämä tila sopii huoneen reunojen ja nurk-
kien puhdistukseen. Reunanpuhdistustilassa 
DEEBOT puhdistaa reunaa myöden (esim. 
seinä).

Tämä on useimmiten käytetty tila. AUTO-
MAATTI-puhdistustilassa DEEBOT puhdis-
taa suorassa linjassa ja muuttaa suuntaa 
kohdatessaan esteen.

1 2

3. Käyttö ja ohjelmointi

Pistepuhdistus-tila
(1,5-5 minuuttia) 

Palaa laturiin -tila 

Kun akun varaustila alenee, DEEBOT siirtyy 
automaattisesti palaa laturiin -tilaan ja palaa 
lataustelakkaan ladatakseen itsensä.

Tämä tila sopii alueelle, jossa on paljon likaa 
tai pölyä. Pistepuhdistustilassa DEEBOT 
keskittyy puhdistamaan tiettyä aluetta.

3 4

DEEBOT voidaan myös lähettää la-
taustelakkaan milloin tahansa paina-
malla kaukosäätimen palaa latauste-
lakkaan -painiketta.

*
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3. Käyttö ja ohjelmointi

*  Siivotaksesi automaattisesti toisena ajankohtana, peruuta ensin nykyinen älykäs ajastus ja 
aseta sitten uusi älykäs ajastus haluttuun aikaan.

* Jos DEEBOT-imurin virta on POIS PÄÄLTÄ, älykäs ajastus peruutetaan.

Älykkään ajastuksen peruuttaminen2
Tuplanapsauta DEEBOT-imurin AUTOMAATTITILA-painiketta. Robotti päästää nousevan äänen ja 
AUTOMAATTI-tilapainike palaa jatkuvasti SINISENÄ. Älykäs ajastus on peruutettu.

Älykkään ajastuksen asettaminen

Älykäs ajastus

DEEBOT-imurissa on älykäs ajastus ja aika-ajastus -toiminnot puhdistusaikojen ajastuk-
seen. DEEBOT voidaan ohjelmoida puhdistamaan automaattisesti älykkäällä ajastuksella 
käyttämällä imurin ohjauspaneelia. DEEBOT voidaan myös ohjelmoida aika-ajastuksella 
käyttämällä sovellusta.

DEEBOT voidaan ajastaa puhdistamaan kerran päivässä samaan aikaan, vaikkei ketään olisi kotona.
Tuplanapsauta DEEBOT-imurin AUTOMAATTI-tilapainiketta asettaaksesi nykyisen ajan ajastetuksi puh-
distusajaksi. Älykäs ajastus on asetettu, kun robotti päästää nousevan äänen ja AUTOMAATTI-tilapaini-
ke palaa jatkuvasti SINISENÄ. DEEBOT puhdistaa automaattisesti asetettuna aikana joka päivä.
Esimerkiksi: Aseta älykäs ajastus onnistuneesti klo 9:ään ja DEEBOT puhdistaa automaattisesti 
joka päivä klo 9.

1

3.4 Robotin ohjelmointi 

x2x2

x2x2
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3. Käyttö ja ohjelmointi

3.5 Tilailmaisimen valo ja äänet
Jos DEEBOT havaitsee ongelman ja tarvitsee apuasi, se päästää hälytyspiippauksia ja AU-
TOMAATTI-tilapainike vilkkuu punaisena.

Hälytysääni Ongelmat Ratkaisu

Yksi piippaus Ajopyörän toimintahäiriö Tarkista ajopyörät tarttuneiden hiusten tai 
roskien varalta ja puhdista.

Kolme piippausta Ajopyörän toimintahäiriö

Käännä robotti ylösalaisin. Paina ajopyöriä 
tarkistaaksesi napsahtavan äänen. Jos ne 
eivät napsahda, ota yhteyttä asiakaspalve-
luun.

Neljä piippausta Roska-astian toimintahäiriö

Poista roska-astia ja asenna uudelleen 
asianmukaisesti. Jos robotti edelleen 
päästää hälytysäänen, ota yhteyttä asia-
kaspalveluun.

Viisi piippausta Akun varaustila matala Aseta robotti manuaalisesti lataustelak-
kaan ladattavaksi.

Seitsemän piippa-
usta

Putoamisenestoanturin toi-
mintahäiriö

Tarkista putoamisenestoanturit pölyn varal-
ta ja puhdista.

Aika-ajastus
Älykkään ajastuksen asettaminen

DEEBOT voidaan ohjelmoida puhdistamaan viikoittain useita kertoja päivässä tiettyihin aikoihin 
käyttämällä ECOVACS-sovellusta.

1
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* Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, käännä DEEBOT-imurin virta POIS PÄÄLTÄ ja 
irrota lataustelakan johto.

Avaa imurin kansi ja poista roska-astia. Avaa 
roska-astian kansi ja tyhjennä roska-astia.

Poista suodattimet. Napauta tehopuhdistus-
suodatinta. Älä huuhtele tehopuhdistussuo-
datinta veden alla.

Huuhtele roska-astia, sienisuodatin ja suo-
datinverkko juoksevan veden alla.

Kuivaa roska-astia ja suodattimet huolelli-
sesti ennen asennusta.

4.1 Roska-astia ja suodattimet

4. Huolto
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4. Huolto

Irrota puhdistusliinalevy imurista ja poista 
puhdistusliina.

4.2 Puhdistusliina 

Pese ja kuivaa puhdistusliina. Pyyhi puhdistusliinalevy kuivalla liinalla.

Pyyhi imuaukko kuivalla liinalla. Irrota sivuharjat. Pyyhi sivuharjat ja niiden 
aukot kuivalla, puhtaalla liinalla.

4.3 Imuaukko ja sivuharjat 
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4. Huolto

4.4 Muut osat
Puhdista yleispyörä poistamalla ympärille 
kietoutuneet hiukset.

Pyyhi putoamisenestoanturit kuivalla liinalla 
ylläpitääksesi niiden tehon.

Pyyhi latausliittimet ja lataustelakan navat kuivalla liinalla.
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4. Huolto

4.5 Säännöllinen huolto 
Pitääksesi DEEBOT-imurin huipputoimintakunnossa, suorita huolto ja osien vaihto seuraa-
van aikataulun mukaan. Monitoimipuhdistustyökalu toimitetaan mukana huollon helpottami-
seksi. Käsittele varovasti, sillä tässä työkalussa on terävät reunat.

Robotti-imurin osa Huoltotiheys Vaihtotiheys

Puhdistusliina Jokaisen käytön jälkeen 50 pesun jälkeen

Roska-astia Jokaisen käytön jälkeen

Sivuharja Kahden viikon välein 3-6 kuukauden välein

Sienisuodatin/tehosuodatin
Kerran viikossa (kahdesti viikos-
sa, jos kotona on lemmikkieläi-

miä)
4-6 kuukauden välein

Yleiskäyttöinen pyörä
Putoamisenestoanturit

Latausliittimet
Lataustelakan navat

Kerran viikossa

Huomio: ECOVACS valmistaa erilaisia varaosia ja osia. Saat lisätietoja varaosista ottamalla yhteyt-
tä asiakaspalveluun.
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Käytä tätä taulukkoa ratkaistaksesi DEEBOT-imurin käyttöön liittyviä yleisiä ongelmia.

Nro Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Ratkaisut

1
DEEBOT ei 
lataudu.

DEEBOT-imurin virta ei ole 
PÄÄLLÄ.

Käännä robotin alaosan virtakytkin 
PÄÄLLÄ-asentoon.

DEEBOT ei ole muodostanut 
yhteyttä lataustelakkaan.

Varmista, että imurin latausliittimet 
ovat muodostaneet yhteyden lataus-
telakan napoihin. Voit tarvittaessa 
siirtää robottia manuaalisesti muo-
dostaaksesi yhteyden.

Lataustelakka on kytketty irti, 
kun DEEBOT-imurissa on virta 
PÄÄLLÄ, mikä aiheuttaa akun 
virrankulutusta.

Kytke lataustelakka ja varmista, että 
DEEBOT-imurin virta on PÄÄLLÄ. 
Pidä DEEBOT lataustelakassa var-
mistaaksesi, että sen akku on täynnä 
työskentelyä varten milloin tahansa.

Akku on täysin purkautunut.

Aktivoi akku uudelleen. Aseta DEE-
BOT lataustelakkaan käsin, poista 
3 minuutin latauksen jälkeen, toista 
3 kertaa ja lataa sitten normaalisti.

2

DEEBOT joutuu 
vaikeuksiin työs-
kennellessään ja 
pysähtyy.

DEEBOT sotkeutuu johonkin 
lattialla olevaan (sähköjohdot, 
roikkuvat verhot, maton hapsut 
jne.).

DEEBOT kokeilee eri tapoja päästäk-
seen ongelmista. Jos se ei onnistu, 
poista esteet manuaalisesti ja käyn-
nistä uudelleen.

3

DEEBOT palaa 
lataustelakkaan 
ennen puhdis-
tuksen päättä-
mistä.

Kun akun varaustila alenee, DEE-
BOT siirtyy automaattisesti palaa 
laturiin -tilaan ja palaa latauste-
lakkaan ladatakseen itsensä.

Tämä on normaalia. Ratkaisua ei tar-
vita.

Työskentelyaika vaihtelee lattia-
pinnasta, huoneen monimuotoi-
suudesta ja valitusta puhdistusti-
lasta riippuen.

Tämä on normaalia. Ratkaisua ei tar-
vita.

5. Vianetsintä
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5. Vianetsintä

Nro Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Ratkaisut

4
DEEBOT ei puh-
dista ajastettuna 
ajankohtana.

Älykäs ajastustoiminto on peruu-
tettu.

Katso lisätietoja osiosta 3.4 Älykäs 
ajastus.

DEEBOT-imurissa ei ole virta 
PÄÄLLÄ.

Kytke DEEBOT-imurin virta PÄÄL-
LE.

Imurin akun varaustila on matala.

Pidä DEEBOT-imurin virta PÄÄL-
LÄ ja lataustelakassa varmis-
taaksesi, että sen akku on täynnä 
työskentelyä varten milloin tahan-
sa.

Imurin imuaukko on tukossa ja/tai 
sen osiin on takertunut roskia.

Kytke imurin virta POIS PÄÄLTÄ, 
puhdista roska-astia ja käännä 
robotti ylösalaisin. Puhdista imurin 
imuaukko ja sivuharjat.

5

Kaukosäätimen 
toimintahäiriö 
(kaukosäätimen 
toiminta-alue on 5 
m (16')).

Kaukosäätimen paristot on vaih-
dettava.

Vaihda uudet paristot varmistaen, 
että ne on asennettu oikein.

DEEBOT-imurin virta on POIS 
PÄÄLTÄ tai sen akun varaustila 
on matala.

Varmista, että DEEBOT-imurin 
virta on kytketty PÄÄLLE ja että se 
on täyteen ladattu.

Infrapunasignaalia ei voida välit-
tää, koska kaukosäätimen infra-
punalähetin tai DEEBOT-imurin 
infrapunavastaanotin on likainen.

Käytä puhdasta, kuivaa liinaa 
pyyhkiäksesi kaukosäätimen infra-
punalähettimen ja DEEBOT-imurin 
infrapunavastaanottimen.

Muut laitteet häiritsevät DEE-
BOT-imuriin menevää infrapuna-
signaalia.

Vältä kaukosäätimen käyttöä mui-
den infrapunasignaalia käyttävien 
laitteiden lähellä.
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Declaration of conformity

Document number: 0007
Manufacturer: Ecovacs Robotics  Co., Ltd.
Address: No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the 
provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:                        
Brand:                                             

Model:                                             
Specification:                             

Automatic battery-operated cleaner

DA5G
Electrical appliances for household and similar purposes 

EC Regulations or Directives:
RED 
RoHS
WEEE
REACH
Eco-design

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU
Directive 2002/96/EC
Directive1907/2006/EC
Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 62311:2008
IEC62321:2008
EN 50564: 2011

Signature:
General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2017-5-5



FI FI



DA5G-EU01-IM2017R01

Ecovacs Robotics Co., Ltd.
No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, 
Jiangsu Province, P.R.China


