
Керівництво з експлуатації
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Живіть за розумом. Насолоджуйтесь життям.

Якщо виникне ситуація, недостатньо висвітлена у цьому керівництві з експлуатації, зверніться до нашого Центру 
обслуговування споживачів, спеціаліст якого зможе розглянути саме Вашу ситуацію чи питання.   

Щоб одержати додаткову інформацію, відвідайте офіційний веб-сайт компанії ECOVACS ROBOTICS: 
www.ecovacs.com

Компанія постійно вдосконалює свою продукцію, тому залишає за собою право вводити у цей виріб технологічні 
та (або) конструктивні зміни.



3 UK

Важливі вказівки з техніки безпеки

1. Не залишайте без нагляду увімкнений в електро-
мережу апарат. Коли апарат не використовується, 
а також перед обслуговуванням вимикайте його з 
з електромережі.

2. Апарат призначений ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАН-
НЯ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ. Користуватися 
ним за межами приміщень, а також на мокрих 
поверхнях заборонено.

3. Не дозволяйте нікому гратись апаратом. Коли 
апарат використовується дітьми або поруч із діть-
ми, за ними слід уважно стежити.

4. Особи (зокрема діти) з обмеженими фізичними, 

чуттєвими чи розумовими здібностями, та осо-
би, яким бракує знань чи досвіду,  можуть кори-
стуватись апаратом тільки за умови, якщо вони 
перебувають під наглядом чи перебувають на 
навчанні. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони 
не грались апаратом.

5. Користуйтесь апаратом тільки так, як це описано 
у цьому керівництві. Користуйтеся тільки насад-
ками, які рекомендовано виробником.

6. Не користуйтесь апаратом, якщо пошкоджено 
шнур або вилку живлення. Якщо апарат не пра-
цює належним чином, падав, зазнав пошкоджен-
ня чи потрапляв під дію води, віддайте його в 
сервісний центр.

7. Не тягніть і не переносьте апарат за шнур, не 
користуйтеся шнуром живлення як ручкою для 
перенесення, не перетискайте шнур дверима і 
не тягніть шнур, якщо він зачепився за гострі краї 
чи кути. Не допускайте, щоб апарат переходив 
через шнур живлення. Не допускайте доторкання 
шнура живлення до нагрітих поверхонь.

8. Вимикаючи апарат з електромережі, не тягніть 
вилку за шнур живлення. Щоб витягнути вилку 
з розетки, слід братися за корпус вилки, а не за 
шнур.

9. Не доторкайтеся до вилки чи до апарата мокрими 
руками.

10. Не вставляйте нічого в отвори. Не користуйтесь 

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ 
БЕЗПЕКИ 
Під час користування електроприладом 
обов’язково слід дотримуватись основних 
застережних заходів, зокрема:
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОРИСТУВАН-
НЯ ПОВНІСТЮ ПРОЧИТАЙТЕ ВКА-
ЗІВКИ 
УВАГА! – Щоб зменшити ризик пожежі, ура-
ження електричним струмом чи травмування:
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апаратом, коли отвори закрито; утримуйте їх 
чистими від пилу, ворсу, волосся чи будь-яких ін-
ших предметів, які можуть можуть перешкоджати 
потоку повітря.

11. Не допускайте, щоб волосся, вільний одяг, паль-
ці чи будь-які інші частини тіла наближалися до 
отворів чи рухомих деталей апарата.

12. Перш ніж вимикати апарат з електромережі, ви-
микайте всі елементи керування.

13. Будьте особливо обережними, прибираючи на 
сходах.

14. Не допускайте, щоб апарат збирав вогненебез-
печні чи займисті речовини, як-от бензин, і не 
користуйтесь ним у місцях, де можлива наявність 
таких речовин.

15. Не користуйтесь апаратом, якщо в нього не вста-
новлено мішок для пилу та (або) фільтри.

16. Не підбирайте апаратом предмети, які горять чи 
тліють, як-от недопалки, сірники, гарячий попіл 
тощо.

17. Переконайтесь у тому, що напруга живлення від-
повідає зазначеній на базовій станції.

18. Не користуйтесь апаратом у місцях із дуже висо-
кими чи дуже низькими температурами (нижче 
ніж -5˚C/23˚F чи вище ніж 40˚C/104˚F).

19. Базова станція не підлягає ремонту; у разі пошко-
дження чи несправності слід припинити її викори-
стання.

20. Базовою станцією слід користуватися згідно з 
положеннями цього керівництва з експлуатації. 
Компанія ECOVACS ROBOTICS не несе відпові-
дальність за будь-які збитки чи травми, які стали-
ся внаслідок неправильного використання.

21. Виріб являє собою блок живлення, і ним слід 
користуватись як зарядним пристроєм для акуму-
ляторів 2 класу, призначеним тільки для побуто-
вого використання. Він виготовлений спеціально 
для серії моделей, зокрема роботів-пилососів 
DEEBOT моделей OZMO T8 і DEEBOT OZMO 
T8 AIVI фірми ECOVACS ROBOTICS, і призна-
чений для заряджання літій-іонних акумулятор-
них блоків пилососа (не більше 8 комірок, макс. 
номінальна напруга 14,4 В, номінальна місткість 
4800 мА·год).

22. Заряджати одноразові батарейки заборонено.
23. Діти віком від 8 років, особи з погіршеними фі-

зичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, 
або люди, яким бракує знань чи досвіду можуть 
користуватись апаратом за умови, якщо хтось 
наглядає за ними, пояснює небезпеки, пов'язані 
з використанням апарату, і навчає користуватись 
ним у безпечний спосіб.

24. Заборонено дітям без нагляду здійснювати чи-
щення та поточне обслуговування.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО
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Належна утилізація виробу
Ця позначка означає, що на території ЄС ви-
ріб не можна викидати разом з іншим побуто-
вим сміттям. Щоб неконтрольоване скидання 
сміття не шкодило природі та людському 
здоров'ю, цей апарат слід утилізувати таким 
способом, щоб забезпечити стійке повторне 
використання матеріальних ресурсів. Віддай-
те використаний пристрій на повторну пере-
робку, користуючись системами повернення 
виробів і збирання відходів, або зверніться 
в магазин, у якому цей виріб було придбано. 
Вони можуть подбати про безпечну повторну 
переробку цього виробу.

Для країн ЄС
Інформацію щодо декларації про відповід-
ність ЄС розміщено за адресою: https://www.
ecovacs.com/global/compliance

Клас II

Захисний розділювальний трансформа-
тор із захистом від короткого замикання

Імпульсний блок живлення

Тільки для використання всередині 
приміщення

Постійний струм

Змінний струм

Перш ніж починати користування своїм апа-
ратом, повністю прочитайте керівництво.
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1. Вміст упаковки/1.1. Вміст упаковки

Накопичувач пилуКерівництво з експлуатації Підставка Сміттєзбірник системи авто-
матичного випорожнення

Ключ люка автоматично-
го випорожнення
робота DEEBOT

Гвинти підставки Мішок для пилуВикрутка Шнур живлення

Примітка: Рисунки й ілюстрації наведено тільки з ознайомлювальною метою та можуть відрізнятися від 
зовнішнього вигляду реального виробу.
Конструкцію й технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.
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1. Вміст упаковки/1.2. Схема виробу
Станція автоматичного випорожнення Станція автоматичного випорожнення (вигляд ззаду)

Станція автоматичного випорожнення (вигляд згори)

Кнопка звільнення 
кришки

Гніздо для шнура 
живлення

Гніздо мішка для пилу

Труба для відведення 
пилу

Котушка для шнура 
живлення

Кришка вентилятора

Індикатор

Випромінювач інфрачервоного 
сигналу

Впускні отвори для 
автоматичного випо-
рожнення

Штирові контакти 
станції автоматичного 

випорожнення
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Станція автоматичного випорожнення (вигляд знизу)

Отвори гвинтів підставки

Кришка труби для 
відведення пилу

Установні гвинти 
кришки труби для 

відведення пилу
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Сміттєзбірник системи автоматичного випорожнення Мішок для пилу

Ручка сміттєзбірника

Кнопка 
відпускання

Сітка фільтра

Випускний отвір пристрою авто-
матичного випорожнення Ручка мішка для пилу

Губковий фільтр

Фільтр тонкого 
очищення
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2. Користування станцією автоматичного випорожнення/2.1. Зауваження перед початком користування
Не ставте станцію автоматичного випорожнення поруч зі схо-
дами чи порогом, щоб DEEBOT не перекинувся через край.

1 Щоб DEEBOT завжди успішно повертався на базову станцію, 
не піднімайте і не пересувайте станцію автоматичного ви-
порожнення під час прибирання. У разі пересування станції 
автоматичного випорожнення DEEBOT може втратити орієн-
тацію та стерти з пам’яті карту.

2
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Відставте оригінальну базову станцію1

Зніміть захисні стрічки2

З'єднайте накопичувач пилу з підставкою3

2. Користування станцією автоматичного випорожнення/2.2. Короткий посібник
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Вставте у гніздо розняття шнура живлення5

Установіть на місце станцію автоматичного випорожнення6

Затягніть установні гвинти підставки4
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Розблокуйте кришки випускного отвору пристрою авто-
матичного випорожнення DEEBOT

7

Установіть сміттєзбірник системи автоматичного випо-
рожнення

8

Зарядіть робот DEEBOT9

*  Щоб зняти обидві кришки, необхідно повернути ключ люка 
автоматичного випорожнення DEEBOT за годинниковою 
стрілкою.

*  Перед початком використання УВІМКНІТЬ DEEBOT і постав-
те його для заряджання на станцію автоматичного випорож-
нення. Щоб DEEBOT завжди успішно повертався на місце 
заряджання акумулятора, подбайте про те, щоб він починав 
прибирання зі станції автоматичного випорожнення.
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Штирові контакти станції автоматичного випорожнення1

Генератори інфрачервоного сигналу2

*  Перш ніж заряджати DEEBOT, зніміть із нього бачок і пластину 
ганчірки для прибирання.

2. Користування станцією автоматичного випорожнен-
ня/ 2.3. Заряджання та автоматичне випорожнення

3. Технічне обслуговування/ 3.1. Ре-
гулярне технічне обслуговування

3. Технічне обслуговування/ 3.2. Стан-
ція автоматичного випорожнення

Коли станція автоматичного випорожнення ввімкнена в електро-
мережу, DEEBOT за потреби автоматично повертається до неї, 
щоб заряджати акумулятор і звільняти сміттєзбірник.

Щоб підтримувати якнайвищу ефективність робота DEEBOT 
і станції автоматичного випорожнення, виконуйте роботи з тех-
нічного обслуговування та заміну деталей із періодичністю, яку 
вказано далі.

Деталь Періодичність техніч-
ного обслуговування Періодичність заміни

Мішок для пилу /
Мішки для пилу слід замінюва-
ти тоді, коли про це повідомить 
застосунок ECOVACS HOME.

Випромінювач інфрачервоного 
сигналу Раз на тиждень /

Штирові контакти станції автома-
тичного випорожнення Раз на тиждень /

Губковий фільтр Раз на тиждень Раз на 3–6 місяців

Фільтр тонкого очищення Раз на тиждень Раз на 3–6 місяців

Примітка: Отримати додаткову інформацію про придбання змінних ак-
сесуарів можна, відвідавши веб-сторінку https://www.ecovacs.com/global.

Примітка: Перш ніж починати чищення й технічне обслуговування 
станції автоматичного випорожнення, вимкніть її з електромережі.  
Витріть її сухою тканиною, не користуючись жодними мийними 
засобами чи аерозольними засобами для чищення.
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Мішок для пилу3

Установіть мішок для пилу5Витріть начисто кришку вентилятора4 Натисніть, щоб закрити 
кришку

6

*  Для закриття мішка для пилу використовується ручка, яка запо-
бігає висипанню пилу.
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Труба для відведення пилу6
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Сміттєзбірник системи автоматичного 
випорожнення
1 1 3

4

5

2

3

3. Технічне обслуговування/3.3. Сміттєзбірник і фільтри системи автоматичного випорожнення
Фільтри

2
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4 Пошук і усунення несправностей
№ Проблема Можлива причина Спосіб усунення

1
Повернувшись на станцію автома-
тичного випорожнення, DEEBOT не 
починає автоматичне випорожнення.

Не закрито кришку накопичувача пилу. Закрийте кришку накопичувача пилу.
У станцію автоматичного випорожнення не вставлено 
мішок для пилу.

Вставте мішок для пилу і закрийте кришку накопичува-
ча пилу.

Якщо поставити DEEBOT у станцію автоматичного 
випорожнення, процес автоматичного випорожнення не 
почнеться.

Щоб DEEBOT успішно почав автоматичне випорож-
нення, не піднімайте і не пересувайте станцію автома-
тичного випорожнення під час прибирання.

DEEBOT повертається на станцію автоматичного випо-
рожнення, коли в застосунку працює відеоменеджер. Це нормально.

У застосунку ECOVACS HOME ввімкнено режим Do Not 
Disturb (Не турбувати).

Це нормально. Вимкніть у застосунку режим Do Not 
Disturb (Не турбувати) або запустіть автоматичне випо-
рожнення вручну.

Мішок для пилу повний. Вийміть мішок для пилу і закрийте кришку накопичува-
ча пилу.

Якщо інші можливі причини виключено, причиною може 
бути несправність компонента. Зверніться у службу обслуговування споживачів.

2 DEEBOT не здійснює автоматичне 
випорожнення сміттєзбірника.

Сміттєзбірник системи автоматичного випорожнення не 
встановлено.

Установіть сміттєзбірник системи автоматичного 
випорожнення з двома випускними отворами у нижній 
частині.

Мішок для пилу повний. Вийміть мішок для пилу і закрийте кришку накопичува-
ча пилу.

Випускні отвори сміттєзбірника системи автоматичного 
випорожнення заклинило сміттям.

Вийміть сміттєзбірник системи автоматичного випо-
рожнення та очистьте отвори від сміття.

Забито трубу для відведення пилу. Очистьте трубу для відведення пилу.

3 Накопичувач пилу містить сміття.
Крізь мішок для пилу в накопичувач пилу проходять 
тонкодисперсні частинки.

Очистьте кришку та внутрішню стінку накопичувача 
пилу.

Мішок для пилу пошкоджено. Перевірте і замініть мішок для пилу.

4 Під час прибирання DEEBOT розсипає 
пил чи сміття.

Випускні отвори системи автоматичного випорожнення 
заклинило сміттям.

Вийміть сміттєзбірник системи автоматичного випо-
рожнення та усуньте сміття.

5 Брудна підставка. На головній щітці затрималось сміття, і її потрібно очи-
стити. Очистьте головну щітку.
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5 Технічні характеристики виробу

Модель CH1918

Номінальні параметри 
живлення (заряджання) 220–240 В зм. струму     50-60 Гц   0,3 A

Потужність (автоматичне 
випорожнення) 1000 Вт

Номінальна вихідна на-
пруга 20 В    1 A
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