
הוראות שימוש
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הוראות בטיחות חשובות

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם
יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או היעדר הניסיון 

והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם 
האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא 

פיקוח או הדרכה.

מתחת 2. אסור להשתמש במכשיר בתנאי חום או קור קיצוניים )
ל-C ° 0, מעל ל-C ° 40, יותר מ-65% לחות(. ניתן להשתמש במכשיר 

לניקוי חיצוני של חלונות כאשר הוא קשור היטב לקראבינר, ובתנאי 
שאין רוח חזקה ולא יורד גשם או שלג.

1.3אין להשתמש במוצר זה בתנאי סערה ורוחות חזקות,1או בגובה שעולה 
על 12,000מטר.

1.4יש לוודא שהמכשיר מחובר לרשת החשמל בזמן הניקוי.1המכשיר 
מצויד בסוללת גיבוי שנטענת בזמן השימוש.1סוללת הגיבוי מספקת 
מתח למכשיר אם החיבור לחשמל מתנתק או בזמן הפסקת חשמל.

אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל..51

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.1אסור להשתמש במכשיר לצרכים .61
מסחריים או תעשייתיים.

אסור להשתמש במכשיר לניקוי זכוכית סדוקה..71

מותר להשתמש רק באביזרים המומלצים או מסופקים על ידי היצרן.81.1
מותר להשתמש אך ורק במתאם המתח שסופק על ידי היצרן.

חשוב לוודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח הנקוב המצוין על .91
מתאם המתח.

אסור להשתמש במכשיר לניקוי חלון עם מסגרת שעובייה קטן מ-101.15
מ"מ.1

אין להשתמש במכשיר לניקוי חלונות רטובים או משומנים..111

יש לאחסן את המכשיר הרחק מחום וחומרים דליקים..121

אסור להשתמש במכשיר אם אינו מוצמד בחוזקה לזכוכית או אם .131
ניכרים בו סימני נזק.1

כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות,1אין להכניס את המכשיר לתוך .141
מים או נוזל אחר.1אל תאחסנו או תניחו את המכשיר במקום בו הוא 

יכול ליפול או להימשך אל אמבטיה או כיור.

אסור לגעת בתקע החשמל או במכשיר בידיים רטובות..151

בעת שימוש במכשיר חשמלי יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים,1כולל האמצעים 

הבאים:

יש לקרוא את כל ההוראות לפני שימוש במכשיר.
חשוב לשמור הנחיות אלו
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אין לטעון את המכשיר בתנאי חום או קור קיצוניים שכן הדבר עלול .161
להזיק לאורך חיי הסוללה.

בזמן טעינת המכשיר אין להניח אותו על מכשירי חשמל אחרים ויש .171
להרחיקו מאש ונוזלים.

חשוב להקפיד לא לגרום נזק לכבל החשמל.1אל תשתמשו בכבל .181
החשמל כידית לצורך נשיאת המכשיר או משיכתו.1אסור לסגור את 
החלון על כבל החשמל או להניח עליו חפצים במשקל כבד.1הרחיקו 

את כבל החשמל ממשטחים חמים.

אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל או השקע או התקע .191
פגומים.1אל תשתמשו במכשיר כאשר אינו פועל כשורה,1לאחר שנפל,1

ניזוק או לאחר שבא במגע עם מים.1מסרו את המכשיר לתיקון בידי 
היצרן או סוכן שירות כדי למנוע סכנה.

אם נגרם נזק לכבל החשמל יש למסור אותו לתיקון בידי היצרן או סוכן .201
שירות כדי למנוע סכנה.

יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי המכשיר או ביצוע פעולות .211
תחזוקה.1אל תנתקו את מתאם המתח על ידי משיכת כבל החשמל.

יש להעביר את סוללת הגיבוי לתיקון על ידי היצרן או סוכן שירות כדי .221
למנוע סכנות.1

יש להסיר את סוללת הגיבוי ולהשליכה בהתאם לתקנות והוראות .231
החוק המקומיות לפני השלכת המכשיר.

יש לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני הסרת הסוללה לצורך .241

השלכת המכשיר.

יש להשליך סוללות משומשות בהתאם לתקנות והוראות החוק .251
המקומיות.

אסור לשרוף את המכשיר גם אם נגרם לו נזק חמור.1הסוללה עלולה .261
להתפוצץ בתוך אש.

יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות המופיעות במדריך שימוש .271
זה.1החברה לא תישא באחריות או בחבות כלשהי לכל נזק או פציעות 

שיגרמו כתוצאה משימוש לא תקין.

אזהרה: לצורך טעינת הסוללה יש להשתמש ביחידת האספקה .282
הנתיקה 1EA10952המסופקת יחד עם מכשיר זה.

הרובוט מצויד בסוללות שרק אדם המוסמך לכך רשאי להחליפן..291

יש להשתמש בתקע ובמתאם המתח בתוך מבנה בלבד..301
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כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו )RF(,1המרחק המינימלי בין המכשיר 
בזמן פעולתו לבין בני אדם בקרבת מקום יהיה 120ס"מ.1

לא מומלץ לבצע פעולות במרחק קטן יותר כדי לציית לדרישות.1אין למקם את 
האנטנה שמשמשת משדר זה בקרבה רבה מדי לאנטנה או למשדר אחרים.

Class2II

ממיר בטיחות מבודד חסין מפני קצר

אספקת מתח מסוג מתג

לשימוש בתוך מבנה בלבד

ישיר 2זרם 

2זרם חילופין

השלכה נכונה של המוצר
סימון זה מציין שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית רגילה בכל 
רחבי האיחוד האירופי.1כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם 
מהשלכה לא מבוקרת של פסולת,1יש למחזר אותה באופן אחראי לצורך 

קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרים.1כדי למחזר את המכשיר 
המשומש יש להשתמש במערכי ההשבה והאיסוף או לפנות למשווק שממנו 

נרכש המוצר.1הם יכולים למחזר את המוצר באופן בטיחותי.

הנחיות רלוונטיות למדינות האיחוד האירופי

להצהרת יצרן של האיחוד האירופי,1בקרו:
https://www.ecovacs.com/global/compliance
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WINBOT1+1רצועת בטיחות 
וקראבינר

מתאם מתח

הוראות שימוש

רפידות ניקוי

מטלית גימור

WINBOT-תמיסת ניקוי ל

הערה:1האיורים והתרשימים מיועדים להמחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמראה של המוצר בפועל.
העיצוב והמפרט של המוצר כפופים לשינויים ללא מסירת הודעה.

תכולת האריזה

הוראות שימוש

WINBOT

פס פגוש

נורית חיווי /1לחצן ההפעלה/
השהיה

תרשים המוצר

מראה צד תחתון

מתג הפעלה

מאוורר נורית חיווי תחתונה

חיישן יניקה

גלגלות צד

חיישני קצה

רצועות ההנעה
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ודאו כי רצועת הבטיחות והקראבינר חוברו ל-2WINBOTלפני השימוש.2)הם מחוברים כברירת מחדל.2אין לנתק אותם לפני הניקוי.(

הערה:1אסור להשתמש ב-1WINBOTלניקוי חלון עם מסגרת שעובייה קטן מ-15מ"מ.1

הערות לפני הניקוי
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2חיבור כבל החשמל של ה-WINBOT,2מתאם המתח והתקע 1

ECOVACS2HOME 2אפליקציית 2הכנות לקראת שימוש2 3

מדריך הפעלה מקוצר

A B C

2ECOVACS 2באמצעות אפליקצייתWINBOT-כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות,2מומלץ לשלוט ב
2.2HOME

קשרו את ה-2WINBOTכראוי למקום בטוח

נקודתי          ניקוי  •1מצב  יסודי                 ניקוי  •1מצב 
בין חלון פנימי לחלון חיצוני        •1מעבר 

הערה:1כדי להפעיל את המוצר באופן בטיחותי,1יש להקפיד לקשור כראוי את ה-1WINBOTלמקום בטוח לפני 
השימוש.1

מומלץ לחבר את רצועת הבטיחות עם הקרבינר למעקה מתכת קשיח ויציב.1

HOME

ECOVACS HOME
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נגבו את האזור כדי ש-1WINBOTיוכל להיצמד באופן בטיחותי.
הניחו את 1WINBOTעל הזכוכית במרחק של לפחות 110ס"מ מהפינות או ממכשולים אחרים.

הערה:1הרחיקו חפצים מהמאוורר של 1WINBOTכדי למנוע חסימה.

מומלץ להשתמש ב-1WINBOTעם תמיסת ניקוי ל-1WINBOTמתוצרת ECOVACS.1שימוש במי 
ברז או חומרי ניקוי אחרים עלול להשפיע לרעה על ביצועי הניקוי.1שימוש בתמיסות ניקוי אחרות עלול לבטל את 

תוקף האחריות.

תרסיס תמיסת ניקוי

נגבו את התחתית של ה-2WINBOTעם בד יבש

WINBOT-נגבו את האזור שאליו מצמידים את ה

הערה:1אסור להתיז כמות גדולה מדי של תרסיס תמיסת ניקוי שכן הדבר עלול לגרום לרצועות ההנעה להחליק.

2הפעלה 4

העבירו את מתג ההפעלה למצב "I".1הצמידו את ה-1WINBOTלזכוכית,1וה-1WINBOTיתחיל לנקות 
לאחר שייצמד לחלון בהצלחה.
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2השהיה 5

WINBOT הורידו את

שחררו את רצועת בטיחות

כיבוי

נתקו את ה-2WINBOTמהחשמל

1 2

2סיום 6
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Longer Side

Longer Side

Shorter Side Shorter Side

הערה:2יש לנקות עם חומר ניקוי עדין.
אין להשתמש ברפידת ניקוי רטובה בהפעלת 1WINBOTשכן הדבר עלול לגרום ל-1WINBOTלהחליק.

רחיצה סדירה של רפידת הניקוי יכולה להאריך את משך השימוש בה.
אם רפידת הניקוי התבלתה או שאינה מתאימה עוד בדיוק לאזור של נקודת ההצמדה,1החליפו אותה ברפידה חדשה כדי ליהנות מביצועי ניקוי מיטביים.

.https://www.ecovacs.com/global גלו אביזרים נוספים בכתובת

2.3תחזוקה
רפידת ניקוי

החליפו את רפידת הניקוי

רפידת ניקוי

הסירו את רפידת הניקוי המלוכלכת מה-1WINBOTוהחליפו אותה ברפידה נקייה.1ודאו שרפידת הניקוי מחוברת כראוי,1ואל תכסו את חיישני הקצה.1

הערה:1צד המיקרופייבר האפור פונה כלפי חוץ.1

Longer Side

Longer Side

Shorter Side Shorter Side

Longer Side

Longer Side

Shorter SideShorter Side

Longer Side

Longer Side

Shorter Side Shorter Side

הצד הארוך

הצד הארוך

הצד הקצר הצד הקצר

Longer Side

Longer Side

Shorter SideShorter Side
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רצועות ההנעה

הערה:22בדקו את רצועות ההנעה באפליקציית ECOVACS1HOME.1עצרו את 
רצועות ההנעה אם יש עליהם לכלוך.

נמוכה,1הקפידו לטעון אותה במלואה לפני השימוש או האחסון כדי להימנע מקיצור חיי הסוללה. *1לאחר שה-1WINBOTמדווח על רמת סוללה 
יתר. ולכבות לפני האחסון.1טענו אותה כל חצי שנה כדי למנוע מהסוללה פריקת  *1אם ה-1WINBOTאינו בשימוש במשך זמן רב,1יש לטעון אותו במלואו 

23

גלגלות צדחיישני קצה מאוורר

1
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2.4נורית חיווי המצב

מצבמצב הנורית

נורית החיווי מאירה בכחול ברצף.

ה-1WINBOTטעון לגמרי.

לניקוי. ומוכן  1WINBOTנצמד בהצלחה לזכוכית 

ניקוי. 1WINBOTמבצע 

ה-1WINBOTמושהה.

הגדרת הרשת הושלמה.

ה-1WINBOTבהשהיה ובטעינה.נורית החיווי מהבהבת לאט בכחול.

נורית החיווי מפסיקה להאיר בכחול.

1כדי להעיר אותו. ה-1WINBOTנמצא במצב שינה.1לחצו על 

1WINBOTכבוי.

הסוללה של ה-1WINBOTחלשה.1יש להסיר אותו מהחלון.נורית החיווי מאירה באדום ברצף.

בעיה ב-WINBOT.1לפרטים,1עיינו בסעיף '15פתרון בעיות'.נורית החיווי מהבהבת באדום.
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פתרון בעיות

פתרונותגורמים אפשרייםתקלהמס'2

1
1WINBOTנע בתבנית לא רגילה 

בזמן הניקוי.1

הזכוכית מלוכלכת מדי.

א.1רססו עוד תמיסת ניקוי על רפידת הניקוי.
ב.1נקו את רצועות ההנעה כמתואר בסעיף 3.

ג.1החליפו את רפידת הניקוי והתחילו את מחזור הניקוי מחדש.
ד.1השתמשו באפליקציה לשליטה בתבנית הניקוי על ידי לחיצה על לחצני הכיוון.

ה.1נקו תחילה את החלון ידנית והשתמשו לאחר מכן ב-1WINBOTלניקוי סדיר.
לניקוי תחזוקתי של חלונות רגילים.1המוצר לא נועד לשמש לניקוי מסיבי או לניקוי ראשוני. *1ה-1WINBOTמיועד 

רפידת הניקוי מלוכלכת מדי.

רפידת הניקוי רטובה מדי.

רצועות ההנעה מלוכלכות.

רצועות ההנעה שחוקות.
צריך לבדוק את פני השטח של רצועת ההנעה,1לבדוק אם יש בלאי,1סדקים או שברים משמעותיים.1במקרה כזה יש 

לפנות לשירות הלקוחות.

ה-1WINBOTלא זז.2

צריך להסיר את רפידת הניקוי ולחבר אותה מחדש.1רפידת הניקוי לא מחוברת כראוי.

יש חורים או סדקים על המשטח המיועד לניקוי.
1ECOVACS1HOME אחזו ברצועת הבטיחות או בכבל החשמל.1בינתיים,1לחצו על לחצני הכיוון באפליקציית

כדי לאפשר ל-1WINBOTלצאת מהשקע או מהחסימה.
משטח הניקוי חסום במכשולים קטנים על הזכוכית.1

3
ה-1WINBOTלא יכול לנוע או 

מסתובב במעגלים.
רצועת ההנעה תקועות.

בדקו אם יש אבק או פסולת על רצועות ההנעה.1במקרה כזה,1נקו את רצועות ההנעה כמתואר בסעיף 1.3הפעילו שוב 
את ה-WINBOT.1אם הבעיה נמשכת,1פנו לשירות לקוחות.

4
ה-1WINBOTמפסיק לזוז או נע 

בתבנית לא רגילה בזמן הניקוי.11

הורידו את 1WINBOTמהחלון.1בדקו אם פס הפגוש תקוע.1נקו את פס הפגוש והפעילו מחדש את ה-WINBOT.1פס הפגוש תקוע.
אם הבעיה נמשכת,1פנו לשירות לקוחות. פס הפגוש ניזוק.

חיישן הקצה משדר אות של תקלה.
א.1הסירו את רפידת הניקוי וחברו מחדש.1וודאו שאינה מכסה את חיישני הקצה.

ב.1נקו את חיישני הקצה כמתואר בסעיף 3.

ג.1אם הבעיה נמשכת,1פנו לשירות לקוחות.

תקלה במאוורר.
א.1נקו את המאוורר כמתואר בסעיף 3.

ב.1אם הבעיה נמשכת,1פנו לשירות לקוחות.



14 HE

פתרונותגורמים אפשרייםתקלהמס'2

5
ה-1WINBOTמפסיק לנוע 

לאחר שמצמידים אותו לזכוכית.1
ה-1WINBOTקרוב מדי לקצה הזכוכית או למכשולים.

השתמשו בלחצני בקרת הכיוון באפליקציה כדי להרחיק את 1WINBOTמהאזור הבעייתי למקום המרוחק 
1WINBOT-1מחדש.1או נתקו את ת הWINBOT לפחות 110ס"מ מהפינות וממכשולים.1הפעילו את

1WINBOT מהזכוכית והניחו אותו במרחק של לפחות 110ס"מ מהפינות או ממכשולים אחרים.1הפעילו את
מחדש.

הוא תקוע במכשולים.ה-1WINBOTתקוע.6
הצמידו היטב את המאחז ואת רצועות הבטיחות.1החזיקו את כבל החשמל של ה-1WINBOTובינתיים 

השתמשו באפליקציית 1ECOVACS1HOMEכדי להרחיק את ה-1WINBOTמהאזור התקוע.1אם 
הבעיה נמשכת,1פנו לשירות לקוחות.

חיבור האפליקציה
לפני החיבור,2ודאו שה-2WINBOTוהטלפון הנייד עומדים בדרישות הבאות:

1.1ה-1Bluetoothשל הטלפון הנייד מופעל.
ונורית החיווי מאירה. 1.2מתג ההפעלה של ה-1WINBOTהופעל 

1ECOVACS1HOMEבמקום דרך הגדרת הטלפון. 1.3יש לצמד את ה-1WINBOTבאפליקציית 
ומרוחק מנתב ה-1Wi-Fiבמהלך הצימוד. בין ה-1Bluetoothל-Wi-Fi.1מומלץ להשאיר את ה-1WINBOTקרוב לטלפון הנייד  1.4הפרעות בתדר משותף עשויות להתרחש 

ונסו שוב. ניידים אחרים  1Bluetoothאחרים,1ודאו שה-1WINBOTאינו מחובר לטלפונים  1.5אם החיבור נכשל,1נסו לנתק התקני 
1.6ייתכן שה-1Bluetoothמנותק אם ה-1WINBOTרחוק מדי מהטלפון.1נסו להתחבר מחדש ממרחק קצר.

גישה למיקום,1ל-1Bluetoothולאחסון של הטלפון הנייד. 1ECOVACS1HOMEלקבל  1.7כדי להשתמש ב-WINBOT,1עליכם לאפשר לאפליקציית 
אם הבעיות נמשכות לאחר שניסיתם את הפתרונות הקודמים,1יש לפנות לשירות הלקוחות.
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מפרט טכני

WINBOT דגםWG811

24V1זרם כניסה נקוב 1113.75A75מתח נקובW

EA109522:מתאם מתח

100-240V 50-60Hz1111.5A1:24כניסהV1 1113.75A11190W1:יציאה

2400-2483.5MHzתדרפחות מ-0.5011Wצריכת מתח במצב כבוי/המתנה

. 100mW-עוצמת הפלט של היחידה האלחוטית נמוכה מ
הערה:1העיצוב והטכנולוגיה של מוצר זה עשויים להשתנות לצורך פיתוח מתמשך של המוצר.

אחריות
חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו. הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון 

מוצרים איכותיים. נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.

החברה מעניקה אחריות של חצי שנה על הסוללה והמטען ושנה על המכשיר מתאריך הקנייה (בהצגת חשבונית מקורית בלבד), על פגמים במוצר הנובעים מליקויים 
באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל. המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/המשרד בלבד!

היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושרות 
בע"מ, רחוב היצירה 4, אור יהודה, מיקוד6037004  ) דמי טיפול ומשלוח יהיו על חשבון הלקוח והאחריות על האריזה והשילוח תהיה על הלקוח) .

האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות, שברים, חלקי גומי ופלסטיק וחלקים מתכלים, כגון מטליות, פדים ותמיסת ניקוי.

האחריות אינה תקפה במקרים של:
- נזק שנגרם מהזנחה או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.

- קלקול שנגרם כתוצאה מחום גבוה, לחות, קור חזק, אש, מים, חלודה, קורוזיה, כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים. - זדון או רשלנות, לרבות שימוש שלא 
בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.

- שאיבה של שאריות מזון או לכלוך רטוב אחר ממשטח הניקוי.
- טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.
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