
Упатство за употреба на 360 S10 Роботска правосмукалка 

Пред да започнете да го користите производот, добро прочитајте го и разгледајте го 

упатството. Неправилното и несоодветно користење на истиот може да доведе до несакани 

повреди или оштетувања. 

Внимание 

Мали деца или домашни миленици задолжително треба да се под надзор кога се во близина 

на роботот. 

Производот може и треба да се користи само со соодветните делови како полнач, кабел, 

батерија или адаптер. Употреба на други аксесоари/додатоци кои не се авторизирани може да 

доведе до несакни дејствија како прегревање, чад и слично. 

Никако немојте да оставате било какви предмети врз роботот. 

Немојте да ја чистите базата за полнење со водени раце или водена крпа, ниту пак самиот 

робот. 

Немојте да го користите роботот во делови кои не се соодветни преградени, како втор кат од 

куќа без заштитна ограда, тераса и слично. 

Осигурајте се дека базата за полнење е оддалечена 1.5 метри од други предмети или 

предмети кои зрачат топлина(греалки). 

Во случај на оштетување на батеријата, како истекување, немојте да ја полните. 

Производот е наменет за чистење подни површини и тоа за домашна употреба. Не го 

користете во трговски центри, сали за работа и слично. 

Пред употреба, отстранете ги сите кабли и предмети на подот кои би претставувале 

потенцијална препрека. 

Не го користете за чистење на остатоци од стакло, декоративни вазни, отпушоци и слични 

предмети. 

Не го користете производот доколку во домот имате теписи со големи влакна или плочки со 

темна(црна) боја. 

Функцијата за влажно чистење немојте да ја практикувате за чистење на мебел како каучи, 

душеци и слично. 

Ако при првото отворање на производот на садот за вода забележите водени капки, 

производот не е користен. Тоа е резултат на кондензација, роботот додека да пристигне во 

ваши раце најверојатно се нашол во неколку различни амбиенти со различна температура. 

 

 

 Копче за полнење(кратко притиснете за да го наполнете/паузирате); притиснете 

долго за да започне чистење во место) 

Копче за чистење(кратко притиснете за старт/пауза на чистењето), 3 секунди за да 

исклучите, 15 секунди за целосно да се исклучи(shutdown) 

 

 

База за полнење 

Индикатор за батерија 

Емитер на сигнал/ Контакти за полнење 

 



Панорама на производот 

 

      Ласер сензор TOF   Ласер индикатор                        

     Копче за чистење   Браник 

     Копче за полнење   

               Капак        Копче за ресет                           

     Индикатор за WiF i  сад за прашина 

                                   четкичка за чистење              

                                          сад за вода 

 

 

Инструкции за вклучување 

Поврзете ги адаптерот и базата за полнење.  

 

 

Базата за полнење поставете ја хоризонтално и приклучете ја во штек.  

 

 

Не ја менувајте често положбата на базата за полнење бидејќи роботот може да наиде на 

потешкотии или да ја избрише мапата. Во текот на следното чистење, ќе направи друга мапа( 

може да се изгубат no-go зони, имиња на собите и слично). 

Вклучете го роботот и поставете го на базата за полнење 

Начин 1: Притиснете и држете го копчето  додека не се вклучи светлото. Поставете го 

роботот на околу еден метар од базата и притиснете  за да може да ја пронајде базата и 

сам да стигне до неа. 

Начин 2: Поставете го роботот на базата и добро проверете дали ги допира контактите. 

Роботот ќе се вклучи и ќе започне со полнење. 

Внимание! 

Одвреме навреме чистете ги контактите на базата и самиот робот. Роботот не може да се 

вклучи доколку капацитето на батерија е премал. Роботот може да започне со чистење само 

доколку капацитетот на батеријата е поголем од 30%.  

 



Обележани зони 

Доколку просторијата која треба да ја исчисти има тераса, скали и слично задолжително 

поставете физичка ограда, бариера за да го забраните пристапот до овие зони. Исто така, 

препорачливо е да обележите на апликацијата no-go зони или no-go линии. 

Симнете ја апликацијата на вашиот телефон 

На Google Play/ App Store пронајдете ја и симнете ја апликацијата 360Robot. 

Гаранцијата се поништува доколку: 

1. Роботот е сервисиран без дозвола, погрешно се користел, доколку истиот бил во 

контакт со вода; 

2. Истата е истечена; 

3. Штетата е предизвикана од виша сила; 

4. Дефектот, проблемот е предизвикан од страна на корисникот 

 


