
מדריך הפעלה
Instruction Manual



2EN

Congratulations on the purchase of your ECOVACS ROBOTICS WINBOT! We hope it brings you many years of satisfaction. We trust the purchase 
of your new robot will help keep your home clean and provide you more quality time to do other things. 

Live Smart. Enjoy Life.

Should you encounter situations that have not been properly addressed in this Instruction Manual, please contact our Customer Service Center 
where a technician can address your specific problem or question.  

For more information, please visit the ECOVACS ROBOTICS official website: www.ecovacs.com
The company reserves the right to make technological and/or design changes to this product for continuous improvement.

Thank you for choosing WINBOT!
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1. Important Safety Instructions

1. This Appliance can be used by 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 the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the Appliance.

2. Do not use the Appliance in extremely hot, cold or humid 
environments (below 0˚C/32˚F, above 40˚C/104˚F, above 65% 
humidity). The Appliance can be used to clean outside windows 
if it is properly tethered to the Safety Pod, winds are calm, and 
it is not raining or snowing.

3. Do not leave the Appliance unattended during operation.
4. For household use ONLY. Do not use the Appliance in 

commercial or industrial environments.
5. Do not use the Appliance on cracked glass, or glass with 

posters attached or raised dots on it.
6. Only use the Appliance as instructed by the instruction manual. 

Only use accessories recommended or supplied by the 
manufacturer. Only use the Rechargeable Battery and Power 
Adapter supplied by the manufacturer.

7. Please make sure your power supply voltage matches the 
power voltage marked on the Power Adapter.

8. Do not use the Appliance on a framed window with a frame 
smaller than 5 mm(0.2 inches).

9. Do not use the Appliance on wet or greasy windows. 
10. Store the Appliance away from heat and flammable materials.
11. Do not use the Appliance if it does not firmly attach to the glass 

or has visible signs of damage.
12. To reduce the risk of electrical shock, do not put the Appliance 

in water or any other liquid. Do not place or store Appliance 
where it could fall or be pulled into a bathtub or sink.

13. Do not touch the power plug or the Appliance with wet hands.
14. Do not charge the Appliance in extremely hot or cold environments, 

as doing so may affect battery life span.
15. When charging the Appliance, do not place it on top of other 

electrical appliances, and keep it away from fire and liquid.
16. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or 

carry the Appliance by the power cord, use the power cord as 
a handle, or put heavy weights on the power cord. Keep the 
power cord away from hot surfaces. 

17. Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do 
not use the Appliance if it is not working properly, has been 
dropped, damaged, or has come into contact with water. It must 
be repaired by the manufacturer or its service agent in order to 
avoid a hazard.

18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

19. The plug must be removed from the receptacle before cleaning 
or maintaining the Appliance.

20. Do not unplug the Power Adapter by pulling on the power cord.
21. The Battery must be replaced by the manufacturer or its service 

agent in order to avoid a hazard.
22. The Battery must be removed and discarded according to local 

laws and regulations before disposal of the Appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precautions should always 
be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS 
APPLIANCE
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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1. Important Safety Instructions
23. The Appliance must be disconnected from the receptacle 

before removing the battery for disposal of the Appliance.
24. Please dispose of used batteries according to local laws and 

regulations.
25. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. 

The battery can explode with exposed to fire.
26. The Appliance must be used in accordance with the directions 

in this Instruction Manual. The manufacturer cannot be held 
liable or responsible for any damages or injuries caused by 
improper use.

27. Keep the appliance out of reach of children when it is energized 
or cooling down.

28. WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use 
the detachable supply unit OH-1048A2701700U1-U provided 
with this appliance.

Class II

Short-circuit-proof safety isolating 
transformer

Switch mode power supply

For indoor use only

– non-rechargeable batteries are not to be recharged;
– rechargeable batteries are to be removed from the appliance 
before being charged;
– different types of batteries or new and used batteries are not to 
be mixed;
– batteries are to be inserted with the correct polarity;
– exhausted batteries are to be removed from the appliance and 
safely disposed of;
– if the appliance is to be stored unused for a long period, the 
batteries should be removed;
– the supply terminals are not to be short-circuited.

Correct Disposal of this Product
This marking indicates that this product should not be disposed of 
with other household waste throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To recycle your used device, please use the return 
and collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can safely recycle this product.

For EU Countries
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2.1 Package Contents

WINBOT Safety Pod with Batteries  
Pre-installedPower Adapter

Remote Control with 
Batteries

Instruction Manual +   Quick Start Guide

Cleaning Pads x4 Finishing Cloth

2. Package Contents and Technical Specifications 

Note: Figures and illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance.
Product design and specifications are subject to change without notice.

WINBOT Cleaning 
Solution
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2.2 Specifications 2.3 Product Diagram
WINBOT

2. Package Contents and Technical Specifications 

Model WA30

Working voltage 22.2V DC Rated power 60W

Power Adapter OH-1048A2701700U1-U

Input  
100-240V 

AC,50/60Hz,
1.5A

Output 27V DC, 1.7A

Remote Control 
Battery Type 
Designation

AAA Nominal 
Voltage 1.5V DC 

Safety Pod Model AA1408 Safety Pod 
Input Voltage 3V DC

Safety Pod Battery 
Type Designation AAA Nominal 

Voltage 1.5V DC 

Note: Technical and design specifications may be changed in the course 
of continuous product improvement.

Handle

Charging Port

Safety Pod Status Indicator Light

Safety Pod Port 

WINBOT Status Indicator Light/
START/PAUSE Button
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WINBOT

2. Package Contents and Technical Specifications 

Safety Pod

Edge Detection 
Sensors
Squeegee

Fan

Power Switch

Bottom Safety Pod 
Status Indicator Light

Cleaning Pad
Driving Treads

Cleaning Pad Hook 
and Loop Fastener

Side Rollers 

Bottom WINBOT 
Status Indicator Light

Safety Pod Jack

Quick Release Handle

Battery Indicator 
Light

Power Switch

Battery Slot

Safety Pod Pairing 
Button

Note: Safety Pod comes with batteries pre-installed.



9 EN

Remote Control

Direction Control 
Buttons

Deep Cleaning Mode 
Button
RESET Button

START/PAUSE Button

Remote Control 
Pairing Button

2. Package Contents and Technical Specifications 

Button How to Use

Direction Control 
Buttons

Press to control the directions in which WINBOT 
travels.

START/PAUSE Button Press to start/pause WINBOT.

Deep Cleaning Mode 
Button

Used to clean windows in both N- and Z- patterns, 
providing a better cleaning performance. If WINBOT 
is in AUTO Cleaning Mode, please pause it before 
using this function.

RESET Button

1. Press the RESET Button to gain control of 
WINBOT if it is stuck;
2. Press RESET once, then press RESET again 
and hold it to enter Manual Override Mode and gain 
control of WINBOT (see Section 6. Troubleshooting 
for details).

Remote Control Pairing 
Button

Used to pair Remote Control with WINBOT (pairing 
has been set up by default).

Note: To change batteries in Remote Control, pull off the battery cover of Remote Control, take out the old batteries, insert batteries with correct polarity, 
and slide the battery cover on the back, ensuring it clicks closed. 
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Do not use WINBOT on a framed window with a frame narrower than 
5 mm(0.2’’).

If WINBOT’s Status Indicator Light flashes RED, please charge WINBOT.

WINBOT can clean framed or frameless glass larger than 50 cm x 50 cm 
(19.7’’ x 19.7’’).

If the Safety Pod's Battery Indicator Light flashes RED, the battery power 
is low, and the Safety Pod cannot work. Please change the battery.

3.1 Notes Before Cleaning

3. Operating WINBOT

Please refer to the glass manufacturer's care and cleaning instructions before using WINBOT on glass with an uneven surface, such as frosted, 
textured, patterned, or coated glass. ECOVACS cannot be held liable or responsible for damage due to improper use on these surfaces.
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3. Operating WINBOT

WINBOT can clean glass installed horizontally, but only when using the 
Direction Control Buttons on the Remote Control. Keep the Safety Pod 
firmly attached to the glass.

Do not use WINBOT upside down.

If the window is covered with dirt, clean a small area of the glass before 
placing Safety Pod and WINBOT there.

WINBOT can clean glass installed at an angle, but may not operate 
normally. In this case, a person should remain in the vicinity to assist 
should there be a problem.
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2  Power ON WINBOT

3. Operating WINBOT

Note: Keep objects away from WINBOT’s Fan to avoid blockage.

3  Charge WINBOT

Note: When WINBOT is charging, the WINBOT Status Indicator Light 
flashes BLUE. When WINBOT is fully charged, the WINBOT Status 
Indicator Light glows a continuous BLUE and then goes out.

3.2 Using WINBOT
1  Assemble Power Adapter

2.5
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3. Operating WINBOT

4  Attach the Cleaning Pad (Pre-installed)

Note: Make sure the white side of the Cleaning Pad attaches to the fastener. 
The Cleaning Pad is not completely square, make sure it does not 
cover the Squeegees or Edge Detection Sensors.

5  Spray Cleaning Solution

Note: Do not over-spray Cleaning Solution as doing so may cause the 
driving treads to slip.

Note: After spraying, BE SURE to wipe the bottom of WINBOT with a 
dry cloth.

It is recommended to use WINBOT with WINBOT Cleaning Solution from ECOVACS. Using tap water or other cleaners could have an adverse 
effect on cleaning performance. Using other cleaning solutions could potentially void the warranty.

1Step 2Step
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3. Operating WINBOT

7   Start Cleaning

1Step

Warning: When using WINBOT to clean windows, the Safety Pod must be used to guarantee the safe operation of WINBOT.

6  Prepare the Safety Pod

1Step

2Step

2Step

Make sure to use the Finishing Cloth to clean the Safety Pod bottom. 
Use a dry cloth to clean an area on the glass where the Safety Pod 
is to be attached.

Press the Safety Pod firmly on the glass until the Safety Pod 
Status Indicator Light glows a continuous GREEN.

Note: Turn the jack plug clockwise towards  until it locks.
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3. Operating WINBOT

3Step
If the window is equal to or less than 1 m wide, place the Safety Pod at the top corner of the window or a nearby window. Make sure the Safety 
Pod is attached at least 1.6 m(5.2') above ground. 

Note: The Fan does not start until Safety Pod is firmly pressed on the glass.  Keep the fan away from hair or any debris. The length of the Safety Pod cable 
is 2.5 m(8.2').
Warning: Whether WINBOT is being used to clean the inside or the outside of a window, ALWAYS press the Safety Pod FIRMLY on the INSIDE of the 
window. 

OR
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3. Operating WINBOT

4Step
If the window is wider than 1 m(3.3'), place the Safety Pod in the 
middle of the window. Make sure it is 1.6 m(5.2') above the ground.

WINBOT has successfully attached to the window when the 
WINBOT Status Indicator Light glows a continuous BLUE and 
beeps. 

Note: Please ensure there is a 15 cm(5.9”) clearance between the 
glass and any obstacles in the room like curtains or furniture. 

5Step
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3. Operating WINBOT

Deep Cleaning Mode
This mode can be used for a better cleaning performance as WINBOT 
cleans in both N- and Z- patterns.

Note: WINBOT automatically chooses the suitable cleaning path in an 
N- or Z-pattern Cleaning Mode depending on the shape of the window.

AUTO Cleaning Mode
This is the most commonly used mode and is most suitable for 
regular cleaning.

6Step

OR

OR

Note: The Direction Control Buttons on the Remote Control cannot be 
used until WINBOT is paused.

8   Pause WINBOT

OR
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3. Operating WINBOT

Note:  Use a dry cloth to wipe away any marks the robot has left behind 
on the glass. If you want to stop the WINBOT during cleaning, first 
press the START/PAUSE Button once to pause WINBOT, and then hold 
WINBOT FIRMLY while pressing and holding this button for more than 
5 seconds to remove WINBOT.

When WINBOT completes its cleaning cycle, it returns to the place where it started and plays a tune. 

9   Stop (Finish Cleaning)

1Step

2Step 3Step

Note: If WINBOT has a problem and the WINBOT Status Indicator Light glows a continuous RED, it can be reset by pressing the RESET Button on the 
Remote Control. See Section 6. Troubleshooting for details.

4Step
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4. Maintenance
Before performing cleaning and maintenance on WINBOT, POWER OFF WINBOT and disconnect it from the Power Adapter.

4.1 Cleaning Pad

Note: 
Wash  with mild detergent.
Do NOT use a wet Cleaning Pad on WINBOT or it may slip on the window.
Washing the Cleaning Pad regularly can extend its service life.
If the Cleaning Pad becomes worn or no longer fits exactly within the fastener area, replace it with a new one to achieve optimal cleaning performance.
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Edge Detection Sensors

Squeegees

4.2 Fan, Side Rollers, Edge Detection Sensors and Squeegees
Fan

Side Rollers

4. Maintenance
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4. Maintenance

4.3 Driving Treads

1Step

Inspect the Driving Treads by using the Direction Control 
Buttons on the Remote Control. Stop the Driving Treads if you 
see dirt on them.2Step

3Step
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1Step

4. Maintenance

4.4 Safety Pod

Note: Remove the Safety Pod’s battery if the robot will not be used for a long time. In case of battery leakage, please remove the battery and dispose 
of it in accordance with local laws and regulations. 

3Step

2Step
 Clean Safety Pod

Change batteries in Safety Pod (if necessary)
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4. Maintenance

4.5 Regular Maintenance
To keep WINBOT running at peak performance, perform the maintenance and replacement in accordance with the following frequencies.

Note: ECOVACS manufactures various replacement parts and assemblies. Please contact Customer Service for more information on replacement 
parts.

Robot Part Maintenance Frequency Replacement Frequency

Cleaning Pad After each use Every 40 washings

Fan

After each use /

Side Rollers

Edge Detection Sensors

Squeegees

Driving Treads
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5. Status Indicator Light and Sounds

Indicator Status Description

WINBOT

WINBOT Status 
Indicator Light

Flashing BLUE
1. WINBOT is charging.
2. WINBOT has been paired with the Safety Pod already and is ready to 
be placed on the glass.

Continuous BLUE
1. WINBOT has successfully adhered itself to the glass and is ready to 
clean.
2. The Safety Pod is in preparation.

Flashing RED The robot’s battery is low. Charge WINBOT as described in Section 3.2.

Continuous RED Please refer to Section 6. Troubleshooting for details.

Safety Pod Status 
Indicator Light

Flashing GREEN

The Safety Pod is not prepared to be pressed onto the glass: 
1.The Safety Pod Jack is not inserted into WINBOT.
2.The Safety Pod is not paired with WINBOT.
3.The Safety Pod is not attached to the glass safely and firmly. 
4.The Safety Pod is pairing with WINBOT.

Continuous GREEN The Safety Pod is working normally. WINBOT can start working.

Flashing RED The Safety Pod’s battery is low. Replace the battery as described in 
Section 4.4.

Continuous RED Please refer to Section 6. Troubleshooting, for details.

Safety Pod Battery Indicator 
Light

Flashing RED The Safety Pod’s battery is low. Please replace the battery as described 
in Section 4.4.

Continuous GREEN The Safety Pod’s battery is sufficient.

WINBOT emits beeps when encountering problems. When you hear the beeps, please check the Status Indicator Light list below to find the 
solutions. 
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6. Troubleshooting

No. Malfunction Possible Causes Solutions

1 Safety Pod Status Indicator 
Light glows a continuous RED

The Safety Pod is not paired with WINBOT 
(WINBOT arrives from the factory paired with 
its Safety Pod. If the Safety Pod becomes 
unpaired or is replaced, it can be re-paired).

Within the first 5 seconds of powering ON WINBOT, press 
and hold the START/PAUSE Button on WINBOT and the 
Pairing Button on the Safety Pod at the same time. Pairing 
is complete when the Safety Pod Status Indicator Light 
blinks RED and GREEN and beeps.

Safety Pod is losing its suction.

A. Press the Safety Pod firmly to see if the Safety Pod 
Status Indicator Light glows a continuous GREEN within 
5 seconds.
B. Take the Safety Pod off the window and use the 
Finishing Cloth to wipe it clean, then repeat Solution A. 

Safety Pod is in Sleep Mode.  Power OFF the Safety Pod then power it ON again.

Safety Pod Jack is not connected with the 
Safety Pod Port on WINBOT.

Insert the Safety Pod Jack into the port as described in 
Section 3.2.

2 WINBOT Status Indicator Light 
glows a continuous RED

WINBOT has moved over a problem area and 
is losing suction. 

Press the RESET Button on the Remote Control and use 
the Direction Control Buttons to move WINBOT away 
(at least 10 cm/4") from the problem area. Then you can 
either press the START/PAUSE Button to resume cleaning 
in AUTO Cleaning Mode or use the Direction Control 
Buttons to manually clean the area.

Edge Detection Sensor are dirty.
Wipe the Edge Detection Sensors clean as described 
in Section 4.2. If the problem persists, please contact 
Customer Service.
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No. Malfunction Possible Causes Solutions

3

The robot's fan doesn't work 
after the Safety Pod has been 
connected with WINBOT and 
attached to the window.

Safety Pod malfunction Check the Safety Pod Status Indicator Light on the 
WINBOT, and refer to Section 5 for details.

WINBOT is in sleeping mode Press the START/PAUSE Button on WINBOT to wake it 
up.

4 Remote Control cannot control 
WINBOT.

When WINBOT is cleaning, only the START/
PAUSE Button works on the Remote Control. 

Pause WINBOT by pressing the START/PAUSE Button on 
the robot or Remote Control. Other buttons on the Remote 
Control will function while WINBOT is paused.

The Remote Control is not paired with 
WINBOT (WINBOT arrives from the factory
paired with its Remote Control. If the Remote
Control becomes un-paired or is replaced, it
can be re-paired).

Within the first 5 seconds of powering ON WINBOT, press 
and hold START/PAUSE Button on WINBOT and Pairing 
button on the Remote Control at the same time. Pairing 
is complete when START/PAUSE Button blinks RED and 
BLUE and beeps.

WINBOT Status Indicator Light glows a 
continuous RED.

Press and hold the RESET Button on the Remote Control 
to initialize WINBOT, then the Remote Control will 
function.

The batteries are not inserted in the Remote 
Control or need to be replaced. Insert or replace the batteries in the Remote Control.

6. Troubleshooting
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6. Troubleshooting

No. Malfunction Possible Causes Solutions

5
WINBOT Status Indicator Light 
flashes BLUE after the robot is 
placed on the glass.

The Cleaning Pad is attached incorrectly and 
is covering the Fan or the Edge Detection 
Sensors.

Remove the Cleaning Pad and re-attach it, making sure 
it is placed exactly within its fastener area and does not 
cover the Fan or the Edge Detection Sensors.

Edge Detection Sensor malfunction.

A. Remove the Cleaning Pad and re-attach it, making sure 
it will not cover or affect the Edge Detection Sensors.
B. Clean the Edge Detection Sensors as described in 
Section 4.2.
C. If the problem persists, please contact Customer 
Service. 

Fan malfunction.
A. Clean the Fan as described in Section 4.2. 
B. If the problem persists, please contact Customer 
Service.

Glass is too dirty for WINBOT to adhere 
properly.

Clean a small area of the glass before using and placing 
WINBOT there, or clean the window by hand first and use 
WINBOT for regular cleaning after that.
* WINBOT is intended to be used for maintenance 
cleaning on common windows. The product is not 
designed to replace heavy-duty cleaners or for cleaning 
windows with heavy dust for the first time.  
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6. Troubleshooting

No. Malfunction Possible Causes Solutions

6 WINBOT moves in an irregular 
pattern during cleaning.

There is too much dirt and debris on the 
window.

A. Replace the Cleaning Pad and restart the cleaning 
cycle.
B. Clean the Driving Treads as described in Section 4.3.
C. Spray additional Cleaning Solution on the Cleaning 
Pad.
D. Use the Remote Control to manually control the 
cleaning by pressing Direction Buttons.
*WINBOT is intended to be used for maintenance cleaning 
on common windows. The product is NOT designed to 
replace heavy-duty cleaners or for first time cleaning. 

7

WINBOT is stuck, and cannot 
move, be controlled by the 
Remote Control, or be reset by 
pressing RESET Button. 

Insufficient suction or Edge Detection Sensor 
signal abnormity.

Press the RESET Button on the Remote Control once and 
then press and hold it until the WINBOT Status Indicator 
Light glows a continuous BLUE and the Safety Pod Status 
Indicator Light glows a continuous GREEN to switch 
WINBOT to Manual Override Mode. 
In Manual Override Mode, the Direction Control Buttons 
on the Remote Control are activated. Use the Direction 
Control Buttons to move WINBOT to a position away 
from edges and where you can safely reach it. Remove 
WINBOT from the window and power OFF. Power ON 
again to restart.
*When using the Manual Override Mode, do not leave 
WINBOT attached to the glass unattended. 
If the problem persists, please contact Customer Service.

8
WINBOT does not charge after 
the Power Adapter has been 
correctly plugged in. 

WINBOT's Power Switch is not set to ON.
Move the robot's bottom Power Switch to the ON position 
and make sure the WINBOT Status Indicator Light flashes 
BLUE.
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ברכותינו על רכישת רובוט WINBOT של ECOVACS ROBOTICS! אנו מקווים שתיהנה ממנו במשך שנים רבות. אנו בטוחים כי הרובוט החדש שקנית יסייע לשמור על ניקיון 
הבית ויפנה לך זמן איכות לפעילויות מהנות.

לחיות חכם. ליהנות מהחיים.

במקרה שתיתקל במצבים שאינם מתוארים בחוברת זו, צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות. אחד מטכנאי המוקד יטפל בבעיה או בשאלה הספציפית שלך.

www.ecovacs.com :בכתובת ECOVACS ROBOTICS לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הרשמי של
החברה שומרת את הזכות לבצע שינויים טכנולוגיים ו/או שינויי תכן במוצר זה במסגרת השיפור המתמשך.

!WINBOT תודה שבחרת ברובוט
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1. הוראות בטיחות חשובות

מכשיר חשמלי זה ניתן לשימוש על-ידי אנשים שיכולותיהם הגופניות, . 1
החושיות או השכליות מוגבלות, או אנשים חסרי ניסיון וידע, רק בתנאי 
שהם נמצאים תחת השגחה או שקיבלו הוראות בנוגע לשימוש בטוח 
במכשיר החשמלי, ושהם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש שלא 

על-פי ההנחיות. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
אין להשתמש במכשיר בסביבה של קור, חום או לחות קיצוניים (מתחת . 2

ל-C˚0 , מעל C˚40 , מעל 65% לחות). ניתן להשתמש במכשיר לניקוי 
חלונות חיצוניים אם הוא קשור היטב לחיפוי הבטיחות ובתנאי שמזג 

האוויר נוח: ללא רוח חזקה, גשם או שלג.
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא פועל.. 3
או . 4 מסחרית  בסביבה  במכשיר  להשתמש  אין  בלבד.  ביתי  לשימוש 

תעשייתית.
אין להשתמש במכשיר על שמשה סדוקה, או על שמשה שמרקמה כולל . 5

בליטות או שמודבקים עליה פוסטרים.
במדריך . 6 המפורטות  להוראות  בהתאם  רק  במכשיר  להשתמש  יש 

ידי  ההפעלה. יש להשתמש אך ורק באבזרים שסופקו או הומלצו על 
היצרן. השתמש אך ורק בסוללה הנטענת ובמתאם הזרם שסופקו על-

ידי היצרן.
ודא שמתח הספקת החשמל מתאים למתח הזינה המצוין על מתאם . 7

הזרם.
אין להשתמש במכשיר לניקוי חלונות שהמסגרת שלהם צרה מ-5 מ"מ.. 8
אין להשתמש במכשיר לניקוי חלונות רטובים או משומנים. . 9
הקפד לאחסן את המכשיר רחוק ממקורות חום ומחומרים דליקים.. 10
אין להשתמש במכשיר אם הוא לא נצמד היטב אל השמשה או שניכרים . 11

בו סימני פגיעה.

כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לטבול את המכשיר במים . 12
או בנוזל אחר. אין להניח או לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול 

ליפול או להימשך לתוך אמבט או כיור.
אין לגעת בתקע החשמל או במכשיר עצמו בידיים רטובות.. 13
מאחר . 14 קיצוניים,  קור  או  חום  של  בסביבה  המכשיר  את  לטעון  אין 

שפעולה זו עלולה להשפיע לרעה על אורך חיי הסוללה.
ויש . 15 אותו מעל מכשיר חשמלי אחר  להניח  אין  בעת טעינת המכשיר, 

להרחיקו מלהבות ומנוזלים.
היזהר שלא לפגוע בכבל החשמל. אין למשוך או לשאת את המכשיר . 16

באמצעות כבל החשמל, להשתמש בכבל בתור ידית אחיזה, או להניח 
על הכבל חפצים כבדים. הרחק את כבל החשמל ממשטחים חמים. 

אין להשתמש . 17 אין להשתמש במכשיר עם כבל חשמל או שקע פגום. 
ניזוק או בא במגע עם  במכשיר אם פעולתו אינה תקינה או אם נפל, 
מים. יש להקפיד על תיקון בידי היצרן או סוכן השירות שלו כדי למנוע 

סכנה.
במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליפו אצל היצרן או דרך סוכן . 18

השירות שלו כדי למנוע סכנה.
ניקוי או תחזוקה . 19 יש להוציא את התקע משקע החשמל לפני פעולות 

במכשיר.
אל תנתק את מתאם החשמל על-ידי משיכה בכבל.. 20
חובה להחליף את הסוללה אצל היצרן או דרך סוכן השירות שלו כדי . 21

למנוע סכנה.
לפני סילוק המכשיר, חובה להוציא ממנו את הסוללה ולהשליך אותה . 22

בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים.
לפני הוצאת הסוללה לצורך סילוק המכשיר, יש לנתק אותו מהשקע.. 23
סלק את הסוללת המשומשות בהתאם לתקנות ולחוקים.. 24
אין לסלק את המכשיר בשריפה, גם אם הוא פגום באופן חמור. חשיפה . 25

לאש עלולה לגרום להתפוצצות הסוללה.
יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות שבחוברת הוראות זו. היצרן . 26

לא יישא באחריות לנזקים או פציעות שייגרמו עקב שימוש לא נאות.

הוראות בטיחות חשובות
בעת שימוש במכשיר חשמלי, חובה להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים לרבות:

קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.
שמור הוראות אלה
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1. הוראות בטיחות חשובות
הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים בעת טעינתו או התקררותו.. 27
28 .OH- הנתיק  הכוח  בספק  רק  השתמש  הסוללה  לטעינת  אזהרה: 

1048A2701700U1-U שהגיע עם המכשיר.

Class II

שנאי עם בידוד לעמידות בפני קצר

שינוי מצב אספקת החשמל

לשימוש בחללים סגורים בלבד

– הסוללות מיועדות לשימוש חד-פעמי ואינן נטענות;
– לפני טעינה של סוללות נטענות יש להוציאן מהמכשיר;

– אין לערבב סוללות מסוגים שונים או סוללות חדשות ומשומשות;
– את הסוללות יש להכניס בקוטביות הנכונה;

– הוצא סוללות משומשות מהאבזר והשלך אותן על פי הנחיות הבטיחות;
– אם אתה מאחסן את המכשיר לאורך זמן, הוצא ממנו את הסוללות;

– אין ליצור קצר חשמלי בין המגעים.

אופן הסילוק הנאות של מוצר זה
סימון זה מציין כי אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית בכל מדינות 
האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה 

מסילוק לא מבוקר של פסולת, יש למחזר את המוצר ובכך לאפשר שימוש חוזר 
ובר קיימא במשאבים. כדי למחזר רובוט משומש, יש להשתמש במערכות האיסוף 
וההחזרה או ליצור קשר עם המשווק שממנו נרכש המוצר. באפשרותו למחזר את 

המוצר באופן בטוח.

עבור מדינות האיחוד האירופי
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2.1 תכולת האריזה

WINBOT התקן בטיחות שמותקנות בו
סוללות מתאם חשמל

שלט רחוק עם סוללות

חוברת הוראות ומדריך ההתחלה המהירה

מטלית גימוררפידת ניקוי - 4 יחידות

2. תכולת האריזה ומפרטים טכניים 

הערה: האיורים והתרשימים מיועדים לעזרה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר עצמו.
עיצוב המוצר והמפרט שלו עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

WINBOT-תמיסה לניקוי ה
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2.3 תרשים המוצר2.2 מפרטים
WINBOT

2. תכולת האריזה ומפרטים טכניים 

WA30 דגם

60W הספק נקוב 22.2V DC מתח עבודה

OH-1048A2701700U1-U מתאם חשמל

27V DC, 1.7A יציאה 
 100-240V

,AC,50/60Hz
1.5A

כניסה  

1.5V DC מתח נקוב AAA סוג סוללה לשלט 
רחוק

3V DC מתח כניסה 
התקן הבטיחות AA1408 דגם חיפוי 

הבטיחות

 1.5V DC מתח נקוב AAA סוג סוללה 
לחיפוי הבטיחות

הערה: המפרטים הטכניים עשויים להשתנות.

ידית

יציאת טעינה

נורית חיווי מצב התקן הבטיחות

יציאת התקן בטיחות 

נורית חיווי מצב ה-WINBOT/ לחצן 
ההפעלה/השהיה
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WINBOT

2. תכולת האריזה ומפרטים טכניים 

חיפוי הבטיחות

חיישני זיהוי קצה

מגב

מפוח

מתג הפעלה

נורית חיווי מצב תחתונה 
התקן הבטיחות

רפידת ניקוי
זחלילי הנעה

וו רפידת ניקוי ומהדק 
לולאה

גלגלות צד 

נורית חיווי מצב תחתונה 
WINBOT-של ה

תקע התקן

ידית שחרור מהיר

נורית חיווי של הסוללה

מתג הפעלה

חריץ סוללה

לחצן שיוך התקן 
הבטיחות

הערה: התקן הבטיחות מגיע עם סוללות מותקנות.
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שלט רחוק

לחצני שליטה בכיוון 
התנועה

לחצן מצב ניקוי עמוק

לחצן איפוס

לחצן הפעלה/השהיה

לחצן לשיוך השלט 
רחוק

2. תכולת האריזה ומפרטים טכניים 

כיצד להשתמש לחצן 

.WINBOT לחץ כדי לשלוט בכיווני התנועה של לחצני שליטה בכיוון התנועה

.WINBOT לחץ כדי להפעיל/להשהות את לחצן הפעלה/השהיה

משמש לניקוי שמשות הן בצורת N והן בצורת Z, ומספק 
ביצועי ניקוי טובים יותר. אם WINBOT פועל במצב ניקוי 

אוטומטי, אנא השהה אותו לפני השימוש בפונקציה זו.
לחצן מצב ניקוי עמוק

 WINBOT-1. לחץ על לחצן האיפוס כדי לקבל שליטה ב
כשהוא נתקע;

2. לחץ על לחצן האיפוס פעם אחת, ולאחר מכן החזק 
אותו לחוץ כדי להיכנס למצב עקיפה ידנית ולקבל שליטה 

ב-WINBOT (לקבלת פרטים ראה סעיף 6. 'פתרון 
בעיות').

לחצן איפוס

משמש לשיוך בין השלט הרחוק לבין WINBOT (שיוך 
מוגדר כברירת מחדל). לחצן לשיוך השלט רחוק

הערה: כדי להחליף את הסוללות בשלט הרחוק, משוך את מכסה הסוללות של השלט הרחוק, הוצא את הסוללות הישנות, הכנס את הסוללות החדשות בקוטביות הנמוכה ואז 
הסט את מכסה הסוללות שבגב השלט וודא שהוא נסגר בהשמעת נקישה. 
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אין להשתמש ב-WINBOT לניקוי של שמשות שהמסגרת שלהן צרה מ-5 מ"מ.

.WINBOT מהבהבת באדום, אנא טען את WINBOT אם נורית חיווי המצב של

ניתן לנקות בעזרת ה-WINBOT שמשות עם או בלי מסגרות, שגודלן מעל × 50  
50 ס"מ.

אם נורית חיווי הסוללה של התקן הבטיחות מהבהבת באדום, הסוללה חלשה וחיפוי 
הבטיחות לא פועל. אנא החלף את הסוללה.

3.1 הערות לפני ניקוי

WINBOT-3. הפעלת ה

עיין בהוראות הטיפול והניקוי של יצרן הזכוכית לפני הפעלת ה-WINBOT לניקוי משטחי זכוכית לא אחידים, כמו למשל זכוכית חלבית, זכוכית עם מרקם/דוגמה או 
זכוכית מצופה. חברת ECOVACS אינה נושאת בחבות או באחריות כלשהן לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר עם משטחים מסוגים אלה.
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WINBOT-3. הפעלת ה

ה-WINBOT יכול לנקות גם שמשות המותקנות אופקית, אולם רק בעזרת לחצני 
בקרת כיוון התנועה בשלט הרחוק. ודא התקן הבטיחות מוצמד בחוזקה לזכוכית.

אין להשתמש ב-WINBOT במצב הפוך.

אם החלון מאובק או מלוכלך, נקה אזור קטן ממנו לפני שתמקם בו את חיפוי 
.WINBOT-הבטיחות וה

WINBOT יכול לנקות שמשות המותקנות בזווית, אולם הוא לא יפעל כרגיל. 
במקרה זה צריך להימצא אדם בקרבת מקום, כדי לסייע אם תתעורר בעיה.
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WINBOT-2 הפעלת ה

WINBOT-3. הפעלת ה

הערה: הרחק חפצים ממפוח ה-WINBOT כדי למנוע חסימה.

WINBOT-3 טעינת ה

הערה: בעת טעינת ה-WINBOT, נורית חיווי המצב של ה-WINBOT מהבהבת 
 WINBOT-טעון במלואו, נורית חיווי המצב של ה WINBOT-בכחול. כאשר ה

מאירה באור כחול רציף ואז נכבית.

WINBOT-3.2 שימוש ב
1 הרכבת מתאם החשמל

2.5
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WINBOT-3. הפעלת ה

4 הצמד את רפידת הניקוי (מותקנת מראש)

הערה: ודא שהחלק הלבן של רפידת הניקוי נצמד למהדק. 
רפידת הניקוי אינה מרובעת לחלוטין. ודא שהיא אינה מכסה את המגבים או את 

חיישני זיהוי הקצה.

5 רסס תמיסת ניקוי

הערה: לאחר הריסוס הקפד לנגב את תחתית ה-WINBOT במטלית יבשה.הערה: אל תרסס יותר מדי תמיסת ניקוי כדי למנוע החלקה של זחלילי ההנעה.

מומלץ להפעיל את ה-WINBOT עם תמיסת ניקוי ל-WINBOT מתוצרת ECOVACS. שימוש במי ברז או בחומרי ניקוי אחרים עלול להשפיע לרעה על ביצועי הניקוי. 
שימוש בתמיסות ניקוי אחרות עלול לבטל את תוקף האחריות.

שלב2שלב1
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שלב2 שלב2

WINBOT-3. הפעלת ה

7  התחל בניקוי
.WINBOT-לניקוי חלונות, חובה להשתמש התקן הבטיחות כדי לוודא הפעלה בטוחה של ה WINBOT-אזהרה: כאשר משתמשים ב

6 הכן את התקן הבטיחות
הקפד להשתמש במטלית הגימור כדי לנקות את החלק התחתון של התקן 

הבטיחות. השתמש במטלית יבשה כדי לנקות אזור בשמשה שבו יש להצמיד 
את התקן הבטיחות.

לחץ את התקן הבטיחות בחוזקה לשמשה עד שנורית חיווי המצב של התקן 
הבטיחות תאיר באור ירוק יציב.

, עד שיינעל. הערה: סובב את התקע בכיוון השעון, לכיוון 

שלב1 שלב1
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WINBOT-3. הפעלת ה

אם רוחבו של החלון הוא מטר אחד או פחות, שים את התקן הבטיחות בפינה העליונה של החלון או של חלון קרוב. ודא שהמקום שבו מוצמד התקן הבטיחות נמצא 
לפחות 1.6 מטר מעל הרצפה. 

הערה: המפוח לא יתחיל לפעול לפני שהתקן הבטיחות יוצמד בחוזקה לשמשה.  הרחק את המפוח משיער או מלכלוך. אורכו של כבל התקן הבטיחות הוא 2.5 מטר.

אזהרה: את התקן הבטיחות יש להצמיד תמיד לחלקו הפנימי של החלון, גם כאשר ה-WINBOT משמש לניקוי החלק הפנימי של החלון וגם אם הוא משמש לניקוי החלק 
החיצוני שלו. 

OR

שלב3
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WINBOT-3. הפעלת ה
אם רוחב החלון הוא יותר ממטר אחד, שים את התקן הבטיחות באמצע 

החלון. ודא שהוא נמצא 1.6 מטר מעל הרצפה.
אחרי שה-WINBOT הוצמד בהצלחה לחלון, נורית חיווי המצב של 

ה-WINBOT מאירה באור כחול יציב ונשמע צפצוף. 

הערה: יש לוודא מרווח פנוי של 15 ס"מ בין הזכוכית לבין חפצים שונים בחדר, כגון 
וילונות או רהיטים. 

5 שלבשלב4
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WINBOT-3. הפעלת ה

מצב ניקוי עמוק
 WINBOT-במצב זה ניתן להשתמש כדי להשיג ביצועי ניקוי משופרים, מאחר ש

.Z וגם בצורת N מנקה גם בצורת

הערה: במצב הניקוי בצורת N או WINBOT  ,Z בוחר את מסלול הניקוי המתאים 
אוטומטית בתלות במבנה החלון.

מצב ניקוי אוטומטי
זהו מצב הניקוי הנפוץ ביותר, והוא מתאים לניקוי יומיומי.

6

הערה: לא ניתן להשתמש בלחצני בקרת הכיוון שבשלט הרחוק לפני שפעולת 
ה-WINBOT מושהית.

WINBOT-8  השהיית ה

או או

או

שלב
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WINBOT-3. הפעלת ה

הערה:  השתמש במטלית יבשה כדי להרחיק סימנים שהרובוט השאיר על 
הזכוכית. אם ברצונך לעצור את ה-WINBOT במהלך הניקוי, תחילה לחץ על לחצן 

 WINBOT-ואז אחוז ב ,WINBOT-ההפעלה/השהיה פעם אחת כדי להשהות את ה
בחוזקה, בעודך מחזיק לחצן זה לחוץ למשך יותר מ-5 שניות, כדי להסיר את 

.WINBOT-ה

כאשר ה-WINBOT משלים את מחזור הניקוי, הוא חוזר לנקודת המוצא שלו ומשמיע צפצוף. 

9  עצירה (הפסקת הניקוי)

הערה: במקרה של בעיה ב-WINBOT, כאשר נורית חיווי המצב של WINBOT מאירה באדום יציב, ניתן לאפס את המכשיר בלחיצה על לחצן האיפוס שבשלט הרחוק. לקבלת 
פרטים ראה סעיף 6. 'פתרון בעיות'.

שלב4שלב3שלב2

שלב1
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4. תחזוקה
לפני ביצוע פעולת ניקוי ותחזוקה ב-WINBOT, כבה את ה-WINBOT ונתק אותו ממתאם החשמל.

4.1 רפידת הניקוי

הערה: 
שטוף עם חומר ניקוי עדין.

אין להשתמש ברפידת ניקוי רטובה בהפעלת ה-WINBOT: דבר זה עלול לגרום להחלקת המכשיר על החלון.
רחיצה סדירה של רפידת הניקוי יכולה להאריך את חייה השימושיים.

אם רפידת הניקוי התבלתה או שאינה מתאימה עוד בדיוק לאזור המהדק, החלף אותה ברפידה חדשה כדי ליהנות מביצועי ניקוי מיטביים.
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חיישני קצה

מגבים

4.2 המפוח, גלגלות הצד, חיישני זיהוי הקצה והמגבים
מפוח

גלגלות צד

4. תחזוקה



48HE

4. תחזוקה

4.3 זחלילי הנעה

בדוק את זחלילי ההנעה באמצעות לחצני בקרת הכיוון שבשלט הרחוק. אם 
תראה לכלוך על זחלילי ההנעה - עצור אותם. שלב2

שלב3 שלב1
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4. תחזוקה

4.4 חיפוי הבטיחות

הערה: אם אינך מתכוון להשתמש ברובוט לפרק זמן ממושך, הוצא את סוללת חיפוי הבטיחות. במקרה של דליפה מהסוללה, הוצא את הסוללה והשלך אותה בהתאם לחוקים 
ולתקנות המקומיים. 

 ניקוי התקן הבטיחות

החלף את הסוללות בהתקן הבטיחות

שלב2

שלב3 שלב1
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4. תחזוקה

4.5 תחזוקה שוטפת
כדי להבטיח פעולה מיטבית של ה-WINBOT, יש לבצע את התחזוקה וההחלפה בתדירויות המפורטות להלן.

הערה: חברת ECOVACS מייצרת חלקי חילוף ומכלולים שונים. לקבלת מידע נוסף על חלקי חילוף, פנה לשירות הלקוחות.

תדירות החלפה תדירות תחזוקה חלק ברובוט

כל 40 שטיפות לאחר כל שימוש רפידת ניקוי

/ לאחר כל שימוש

מפוח

גלגלות צד

חיישני קצה

מגבים

זחלילי הנעה
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5. נורית החיווי וצלילים

תיאור מצב חיווי

WINBOT .1 בטעינה.
WINBOT .2 כבר שויך התקן הבטיחות ומוכן להצבה על הזכוכית. מהבהבת בכחול

נורית חיווי מצב 
WINBOT-ה

WINBOT

1. ה-WINBOT נצמד בהצלחה למשטח הזכוכית והוא מוכן לפעולה.
2. מתבצעת הכנה של התקן הבטיחות. מאירה בכחול יציב

סוללת הרובוט חלשה. טען את ה-WINBOT כמתואר בסעיף 3.2. מהבהבת באדום

לקבלת פרטים עיין בסעיף 6. 'פתרון בעיות'. מאירה באדום יציב

חיפוי הבטיחות לא מוכן להצמדה לזכוכית: 
.WINBOT-1.תקע התקן הבטיחות לא הוכנס ל

.WINBOT-2.התקן הבטיחות לא שויך ל
3.התקן הבטיחות לא הוצמד לזכוכית בצורה בטוחה וחזקה. 

.WINBOT-4.מתבצע שיוך של חיפוי הבטיחות ל

מהבהבת בירוק

נורית חיווי מצב התקן
התקן הבטיחות פועל כרגיל. WINBOT יכול להתחיל לפעול.הבטיחות מאירה בירוק יציב

סוללת התקן הבטיחות חלשה. החלף את הסוללה כמתואר בסעיף 4.4. מהבהבת באדום

לקבלת פרטים עיין בסעיף 6. 'פתרון בעיות'. מאירה באדום יציב

סוללת התקן הבטיחות חלשה. אנא החלף את הסוללה כמתואר בסעיף 4.4. מהבהבת באדום
נורית חיווי של הסוללה התקן הבטיחות

הטעינה של סוללת התקן הבטיחות מספיקה. מאירה בירוק יציב

WINBOT מצפצף כשמתעוררות בעיות. כשאתה שומע את הצפצופים, עיין ברשימת נוריות חיווי המצב הבאה כדי למצוא את הפתרונות. 
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6. פתרון בעיות

פתרונות סיבות אפשריות תקלה מס'

בתוך 5 השניות הראשונות מרגע ההפעלה של WINBOT, החזק 
את לחצן ההפעלה/השהיה ב-WINBOT ואת לחצן השיוך שהתקן 

הבטיחות לחוצים בו-זמנית. השיוך הושלם כאשר נורית חיווי המצב 
של התקן הבטיחות מהבהבת באדום ובירוק ונשמע צפצוף.

 WINBOT-אין שיוך בין התקן הבטיחות וה
( WINBOT מגיע מהיצרן כשהוא משויך התקן 

הבטיחות. אם שיוך התקן הבטיחות בוטל או שחיפוי 
הבטיחות הוחלף, ניתן לבצע את השיוך מחדש).

נורית חיווי המצב של התקן הבטיחות 
דולקת באור אדום יציב 1

א. לחץ את התקן הבטיחות בחוזקה כדי לראות אם נורית חיווי 
המצב של התקן הבטיחות מאירה באור ירוק יציב תוך 5 שניות.

ב. נתק את התקן הבטיחות מהחלון והשתמש במטלית הגימור כדי 
לנקודות, ואז חזור על פתרון א'. 

התקן הבטיחות מאבד את כוח ההצמדה.

כבה את התקן הבטיחות ואז הפעל אותו מחדש. התקן הבטיחות נמצא במצב שינה  

הכנס את תקע התקן הבטיחות ליציאה כפי שמתואר בסעיף 3.2. תקע התקן הבטיחות אינו מחובר ליציאת התקן 
.WINBOT-הבטיחות ב

לחץ על לחצן האיפוס בשלט הרחוק והשתמש בלחצני בקרת הכיוון 
כדי להרחיק את ה-WINBOT (לפחות 10 ס"מ) מאזור הבעיה. 

לאחר מכן באפשרותך ללחוץ על לחצן ההפעלה/השהיה כדי לחדש 
את הניקוי במצב הניקוי האוטומטי, או להשתמש בלחצני בקרת 

הכיוון כדי לנקות את האזור באופן ידני.

ה-WINBOT עבר על אזור בעייתי והצמדתו אל 
החלון מתרופפת.  נורית חיווי המצב של WINBOT דולקת 

באור אדום יציב 2

נקה את ארבעת חיישני הקצה כמתואר בסעיף 4.2. אם הבעיה 
נמשכת, פנה לשירות הלקוחות. חיישני זיהוי הקצה מלוכלכים.

בדוק את נורית חיווי המצב של התקן הבטיחות שב-WINBOT ועיין 
בסעיף 5 לקבלת פרטים. ליקוי בפעולת התקן הבטיחות המפוח של המאוורר לא פועל אחרי 

 WINBOT-שהתקן הבטיחות חובר ל
והוצמד לחלון.

3
לחץ על לחצן ההפעלה/השהיה ב-WINBOT כדי להעירו. WINBOT במצב שינה
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פתרונות סיבות אפשריות תקלה מס'

עצור את ה-WINBOT בלחיצה על לחצן ההפעלה/השהיה 
במכשיר או בשלט רחוק. שאר הלחצנים בשלט רחוק יפעלו כאשר 

ה-WINBOT במצב מושהה.

כאשר ה-WINBOT מבצע ניקוי, רק לחצן 
ההפעלה/השהיה בשלט רחוק פועל. 

.WINBOT-השלט הרחוק לא שולט ב 4

בתוך 5 השניות הראשונות מרגע ההפעלה של WINBOT, החזק 
את לחצן ההפעלה/השהיה ב-WINBOT ואת לחצן השיוך שבשלט 

הרחוק לחוצים בו-זמנית. לחצן ההפעלה/השהיה יהבהב באדום 
ובכחול ויישמע צפצוף.

 WINBOT)  WINBOT-השלט הרחוק לא משויך ל
מגיע מהיצרן

כשהוא משויך לשלט הרחוק. אם השיוך לשלט
הרחוק מתבטל, או אם השלט הרחוק הוחלף,

ניתן לבצע שיוך מחדש).

החזק את לחצן האיפוס בשלט הרחוק לחוץ ואתחל את 
ה-WINBOT, ואז השלט הרחוק יתחיל לפעול.

נורית חיווי המצב של WINBOT דולקת באור אדום 
יציב.

הכנס או החלף את הסוללות בשלט הרחוק. אין בשלט הרחוק סוללות או שיש סוללות אך צריך 
להחליפן.

הסר את רפידת הניקוי וחבר אותה מחדש; ודא שהיא מונחת בדיוק 
בתוך אזור המהדק ושאינה מכסה את המפוח או את חיישני הקצה.

חיבור לא תקין של רפידת הניקוי גורם לכך שהיא 
מכסה את המפוח או את חיישני הקצה.

 WINBOT נורית חיווי המצב של
מהבהבת בכחול לאחר הנחת הרובוט 

על הזכוכית.
5

א. הסר את רפידת הניקוי וחבר אותה מחדש כך שלא תכסה את 
חיישני זיהוי הקצה או תשפיע על פעולתם.

ב. נקה את חיישני הקצה כמתואר בסעיף 4.2.
ג. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות. 

תקלה בחיישני הקצה.

א. נקה את המפוח כמתואר בסעיף 4.2. 
ב. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות. תקלה במפוח.

 WINBOT-נקה אזור קטן של הזכוכית לפני השימוש ושים את ה
באזור המנוקה; לחלופין, נקה תחילה את החלון באופן ידני והשתמש 

ב-WINBOT לניקוי סדיר לאחר מכן.
* ה-WINBOT נועד לניקוי תחזוקתי של חלונות רגילים. המוצר לא 

תוכנן להחליף כלי ניקוי המותאמים לשימוש אינטנסיבי, או לניקוי 
ראשוני של כמויות רבות של אבק.  

הזכוכית מלוכלכת מדי וה-WINBOT לא מצליח 
להיצמד אליה.

6. פתרון בעיות
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6. פתרון בעיות

פתרונות סיבות אפשריות תקלה מס'

א. החלף את רפידת הניקוי וחדש את מחזור הניקוי.
ב. נקה את זחלילי ההנעה כמתואר בסעיף 4.3.

ג. רסס עוד תמיסת ניקוי על רפידת הניקוי.
ד. השתמש בשלט רחוק לשליטה ידנית בניקוי באמצעות לחצני 

הכיוון.
*ה-WINBOT נועד לניקוי שוטף של חלונות רגילים. מוצר זה לא 

נועד להחליף כלי ניקוי המתאימים לשימוש אינטנסיבי או לניקוי 
ראשוני. 

יותר מדי לכלוך ושאריות על החלון. ה-WINBOT נע בצורה לא סדירה 
במהלך הניקוי. 6

לחץ על לחצן האיפוס שבשלט הרחוק פעם אחת ואז החזק אותו 
לחוץ עד שנורית חיווי המצב של ה-WINBOT תאיר באור כחול 

יציב ונורית חיווי המצב של התקן הבטיחות תאיר באור ירוק יציג כדי 
להעביר את ה-WINBOT למצב עקיפה ידנית. 

במצב עקיפה ידנית, לחצני בקרת הכיוון בשלט רחוק פעילים.  
 WINBOT-היעזר בלחצני בקרת הכיוון כדי להרחיק את ה

מהשוליים, למקום שבו תוכל להגיע אליו בלי להסתכן.  נתק את 
ה-WINBOT מהחלון וכבה אותו.  הדלק שוב כדי להפעיל מחדש.

*במצב עקיפה ידנית, אין להשאיר את ה-WINBOT צמוד לזכוכית 
ללא השגחה. 

אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות.

יניקת הצמדה לא מספקת או בעיה באותות חיישני 
הקצה.

ה-WINBOT תקוע ולא ניתן להזיזו, 
לשלוט בו בעזרת השלט הרחוק או 

לאפסו בעזרת לחצן האיפוס. 
7

העבר את מתג ההפעלה שבתחתית הרובוט למצב דולק וודא 
שנורית חיווי המצב של ה-WINBOT מהבהבת בכחול. מתג ההפעלה של WINBOT לא במצב דולק. WINBOT לא נטען אחרי שמתאם 

החשמל חובר כהלכה.  8
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