
Прахосмукачка робот E1
Ръководство за употреба

Моля внимателно прочетете ръководството за употреба преди да използвате уреда.-- Показаните в него изображения са примерни.



Важни инструкции за безопасност
За да се минимизира рискът от наранявания и повреди, спазвайте посочените предпазни мерки при 
работа и поддръжка на вашата прахосмукачка робот:

• Прочетете всички упътвания за употреба и безопасност преди да използвате уреда.
• Запазете упътванията за употреба и безопасност при необходимост от справка вбъдеще.
• Внимавайте за всички предпазни указания на вашата прахосмукачка робот, батерия, база за зареждане и ръководството 
за употреба.

• Следвайте всички упътвания за употреба.
• Външният гъвкав кабел на зарядното не може да бъде преместен; ако кабелът или щепселът са повредени, зарядното 
трябва да бъде изхвърлено.

• Това устройство е проектирано да работи при стандартно електрическо захранване и не трябва да бъде използван с
преобразуватели на захранването. Употребата на такива преобразуватели автоматично анулира гаранцията.

• Внимание : Използвайте единствено някоя от следните батерии: максимум 14,4 V, max 2600mAh Ni-MH или max 2600 mAh 
Li-ion. Друг тип батерии може да изгори и да предизвика нараняване. Винаги се свързвайте с отдела за Грижа за клиенти за 
правилна замяна на батерия.

• Винаги зареждайте и изваждайте батерията от вашата прахосмукачка робот преди дългосрочно съхранение или 
транспортиране. 

• Батерията трябва да се отстрани от устройството преди то да бъде извадено от употреба/изхвърлено. За да отстраните
батерията, първо извадете винтовете от дъното, след това отстранете основната платка и отвъртете капака на батерията с 
отвертка. Отстранете батерията, като прекъснете свързването.

• 

0

l'.'.t ВНИМАНИЕ! Опасност от изтичане на химикали! : Ако целостта на батерията е нарушена и от нея има изтичане, не 
позволявайте осъществяване на контакт на течността с очите или кожата ви. Ако все пак това се случи, измийте
засегнатия участък обилно под течаща вода и потърсете медицинска помощ. Поставете батерията (използваната батерия 
включително при изхвърляне на устройството) в запечатан найлонов плик и изхвърлете на съответното място, според
местните регулации и закони.
1'.'.t ВНИМАНИЕ! Опасност от експлозия или пожар!: Не удряйте или демонтирайте батерията. Не нагрявайте батерията и не я 
поставяйте до какъвто и да е източник на топлина или директна слънчева светлина. Не изгаряйте и не подлагайте батерията
на късо съединение. Не подлагайте батерията на механични удари.

• Свържете се със съответните местни органи за информация относно изискванията при изхвърляне и рециклиране.
• Вашата прахосмукачка робот не е играчка. Не сядайте или пък стъпвайте на нея. Децата и домашните любимци трябва да са 
под наблюдение на възрастен, когато прахосмукачката робот работи. 

• Вашата прахосмукачка робот е предназначена само за работа на закрито.
• Не използвайте батерии, които не могат да се презареждат. Използвайте единствено презареждащи се батерии, които са 
съвместими с вашата прахосмукачка робот. При необходимост от подмяна на батерията, закупете същата батерия или се 
свържете с отдела “Грижа за клиенти”, за да получите информация относно други подходящи батерии.

• Съхранявайте и използвайте вашата прахосмукачка робот при стайна температура.
• Не поливайте или пръскайте вашата прахосмукачка робот с течности.
• Не  използвайте какъвто и да е друг захранващ кабел. За да замените захранващия кабел, моля свържете се с отдел “Грижа 
за клиенти”, за да бъдете посъветвани относно правилни избор на подходящ за вашата страна захранващ кабел.



Важни инструкции за безопасност

• Не използвайте вашата прахосмукачка робот, за да събирате остри предмети, стъкла или нещо, което гори или пуши.
• Не потапяйте батерията в каквито и да било течности.

• Не поставяйте нищо върху вашата прахосмукачка робот.

• Извадете литиево-йонната батерия от уреда.

• Транспортирайте уреда единствено по наземен транспорт, в никакъв случай по въздух. 
Съхранение на батерията

Този символ на продукта или неговата опаковка показва:
Не изхвърляйте електрически уреди на места, където се изхвърля общ битов отпадък. Използвайте за целта предназначените за 
този тип продукти места за изхвърляне и събиране. Свържете се с местните власти, за да получите информация относно наличните
 места за изхвърляне и събиране на такъв тип уреди. Ако електричните уреди бъдат изхвърлени на обикновени сметища, има риск 
от изтичане на вредни субстанции в почвата, а от там в подпочвените води, от където те могат да навлязат в хранителната верига и 
да нанесат вреди на здравето. Моля свържете се с местните органи, които могат да ви дадат повече информация относно програмите 
за събиране и рециклиране.

Ако съхранявате прахосмукачката робот отделно от захранващата основа, първо отстранете батерията. След  това 
съхранявайте уреда и захранващата основа на затворено, сухо място.

• Поставете предпазно парче тиксо на металната, зареждаща се част на батерията.
• Върнете обезопасената по този начин батерия в уреда и поставете затварящия капак на батерията.
• Опаковайте уреда в оригиналната му опаковка, или в друга, която да предотвратява движението на продукта 
  вътре в нея по време на транспортирането. 

Литиево – йонна батерия
Важно: Литиево-йонните батерии и продуктите, които съдържат литиеви йони подлежат на строги регулации при придвижване 
и транспортиране. Ако се налага да изпратите продукта за поправка или да го транспортирате по каквато и да е друга причина, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се съобразите със следните изисквания:

• Уредът е проектиран така, че да не надрасква повърхността на вашия под. Все пак препоръчваме при първа употреба да 
  направите тест на малък участък от пода, за да сте сигурни, че прахосмукачката робот не оставя следи по пода.

• Не използвайте прахосмукачката робот в стаи, в които има открити контакти на пода.
• Не използвайте прахосмукачката робот на недовършени, прясно лакирани или боядисани подове тъй като това може да 
  доведе до нараняване на пода и повреда на прахосмукачката робот. Използвайте прахосмукачката робот само на твърди, 
  завършени подове или ниски килими. 

• Не забравяйте, че вашата прахосмукачка робот се придвижва самостоятелно. Внимавайте при придвижване в зоната, 
  в която оперира прахосмукачката робот и се предпазвайте от спъване или настъпване на уреда. 

• Не използвайте вашата батерия, за да събира разлята вода, боя, химикали, течности или каквито и да било мокри предмети.

• Ако стаята, която ще бъде почиствана от прахосмукачката робот има тераса, е необходимо да се постави физическа 
  бариера, за да се спречи излизането на прахосукачката робот на терасата.

• Преди да включите прахосмукачката робот вдигнете от пода всички дрехи, хартии, кабели, шнурове, завеси и чупливи 
  предмети. Ако прахосмукачката премине над кабел, свързан към друг уред, който е поставен например на маса или шкаф, 
  има опасност този предмет да падне, тъй като прахосмукачката ще издърпа кабела.

Зареждане и батерия / Информация



За вашата прахосмукачка робот 

1.1 Прахосмукачка робот 

Сензори за предпазване от падане

Колела

Превключвател на захранването

Кошче за отпадъци

_ 

��c, 

Предпазна броня

Бутон за зареждане
За да изпратите робота за зареждане 
към базата, натиснете бутона на 
самия уред или на дистанционното. �-

Сензори за предпазване 

от сблъсъкLED лампа

Старт/Стоп бутон 
Натиснете и задръжте, за да включите/
изключите уреда.
Натиснете, за да започне чистене.
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Контактни точки за зареждане
Въртящо се колело
Странични четки

Отделение за батерия

Въртяща се четка



За вашата прахосмукачка робот

1.2 Аксесоари

Зареждаща основа

Кошче за отпадъци

4 странични четки

Адаптер 

Резервоар за вода

Въртяща се четка

Четка

Филтър тампон и 

високоефективен филтър

2 почистващи кърпи

---------------------4---------------------



Старт/Стоп

За вашата прахосмукачка робот

1.3 Зареждаща база

1.4 Дистанционно

Зона за предаване на сигнал

Контактни точки за зареждане

0 <!Hil @   - 11----------- Екран, показващ час и режим на работа 
88:88:: 
-©a� 

e1-+---------- Връщане към зареждащата основа 
-----.:--

Управление на посоката на почистване -------+--+--o 

Задаване на час --------------+--<> 

Фокусирано почистване----------+--'() 
Произволно почистване-----------+--<> 
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Индикатор за зареждане

Детайлно почистване

Максимална сила на всмукване

Задаване на график

Автоматично почистване



За вашата прахосмукачка робот

1.5 Светлинен индикатор

Статус на прахосмукачката робот Лампичка

Зареждане Мигаща оранжева светлина

Зареждането е приключило Постоянна зелена светлина

Режим на готовност Постоянна зелена светлина

Грешка Постоянна или мигаща червена светлина

Паднала батерия Постоянна оранжева светлина

Почистване Постоянна зелена светлина

Спящ режим Изключена светлина

6 



Използване на вашия робот 

2.1 Бърз старт 

D Включете зареждащата основа и приберете оставащия кабел в отделението на дъното.  
Забележка: Ако не приберете оставащия кабел в предвиденото отделение, има опасност роботът да 
заседне в него по време на зареждане или почистване.

fJ Позиция на зареждащата основа
1. Поставете зареждащата основа на равна, твърда позиция, 

с нейната вертикална част допряна до стена.

[Rl 

2. Уверете се, че около зареждащата база има свободно
пространство, което осигурява разстояние от поне: 

• 2 метра през зареждащата основа.

• 1 метър от двете страни на зареждащата база.

3. Свържете адаптера към контакт, а другия му край включете в зареждащата основа

Поставете зареждащата основа на място, до което роботът може лесно да достигне. Препоръчва се да поставите зареждащата основа до стена и на равна, 

твърда основа, вместо на килим. Винаги дръжте зареждащата основа включена, в противен случай роботът няма да може автоматично да се върне към нея.

7 



Използване на вашия робот 

II  Поставяне на страничните четки 
Закачете страничните четки към дъното на робота, 
използвайки предназначените за тях слотове.

El Активиране на робота 
Поставете робота на зареждащата основа, като се убедите, че 
зареждащите точки на основата са в контакт със зареждащите 
точки на робота. 

Ако сте поставили уреда правилно ще последва звуков сигнал.  
След като старт/стоп бутона ('.) светне, прахосмукачката робот 
е готова за работа.

11 Включете основния захранващ бутон на дъното на робота 

El Започване на почистващ цикъл 
• Натиснете  C) бутона, за да включите робота.

• Натиснете  C) бутона още веднъж, за да започнете почистващ цикъл.

Ако батерията на уреда се изпразни преди завършването на почистващия цикъл, 
роботът ще се върне към зареждащата основа, за да зареди батерията си.

Ако зареждащата основа не е достъпна, роботът няма да има възможност да се 
презареди. Той ще се върне към стартовата си позиция, почистващият цикъл ще се 
прекрати и ще е необходимо да преместите робота ръчно до неговата зареждаща 
основа, за да се презареди батерията. (Вижте Активиране на робота)

Забележка: Моля направете справка с т.2.2 за повече режими на почистване

8 



Използване на вашия робот 

II Пауза El Изключване 
Поставете страничните четки в долната част на 
робота, на предназначените за тях отвори.
• За да оставите робота на пауза по време на почистващ цикъл, натиснете 
бутона ('.) или натиснете бутона  ►II на дистанционното.

• За да възобновите почистващия цикъл, натиснете бутона ('.) отново.

• За да изпратите робота обратно на зареждащата основа, натиснете бутона 

@.

•  Забележка: Действията, описани по-горе могат да бъдат управлявани също 

така и от дистанционното.

2.2 Как прахосмукачката робот почиства вашия дом 

D Автоматично почистване

• За да прекратите почистващия цикъл и да върнете робота в режим на 
готовност, натиснете и задръжте бутона ….. докато светлинният индикатор се 
изключи.

• В началото на почистващия цикъл, роботът ще направи карта на вашия дом и ще предвиди как 
да го почисти най-ефективно. 

• По време на почистващия цикъл роботът няколкократно ще допре ъглите на стаята, също 
както и краката на столовете и мебелите. 

• Ако батерията на робота се изхаби по време на почистващ цикъл, той сам ще се върне към 
зареждащата основа за презареждане на батерията.

• След като роботът завърши почистващия цикъл, той ще се върне към зареждащата основа, за 
да презареди батерията.

-----------------------------9 



Използване на вашия робот 

Почистване на пода с кърпа

Максимална сила

Фокусирано почистване 
Роботът поддържа възможност за почистване с кърпа и притежава 
резервоар за вода и съответна кърпа за бърсане на пода. 

При натискане на бутона           роботът увеличаава до максимум всмукателната 
сила, за да осигури задълбочено почистване. По подразбиране максималната 
сила на почистване е изключена.

Когато изберете фокусирано почистване (spot cleaning), прахосмукачката робот интензивно 
почиства определена зона от избрана точка чрез спираловидно движение навън от нея, 
с диаметър на движение от около 1 метър. След което се връща по обратния път от вън на 
вътре, към мястото, от което е стартирано почистването. При този режим на работа, роботът 
увеличчава всмукателната сила, за да осигури най-доброто почистване там, където е 
необходимо. За да активирате режимът на фокусирано почистване, поставете роботът на 
замърсеното място и натиснете бутона          на дистанционното. 

1. Прикрепете кърпата и напълнете резервоара с вода.
2. Отстранете кошчето за отпадъци.
3. Върнете обратно резервоара за вода в уреда и го включете

Забележка: Ако използвате сухо почистване, пропуснете пълненето 
     на вода в резервоара.



Използване на вашия робот 

Ell Детайлно почистване 1!11 Произволно почистване 

След като роботът приключи почистването на отворените 
пространства на пода, той използва режимът „Детайлно почистване“, 
за да се увери, че е почистил добре около стените, ъглите, краката на 
мебелите итн. Ако желаете да забързате детайлното почистване, 
натиснете бутона  @) на дистанционното.

Натиснете бутона  ® на дистанционното, за да започнете произволно почистване.

2.3 График на почистване
Вашата прахосмукачка робот има график за почистване, който позволява да бъде настроен според предпочитанията ви за почистване на дома. Тези настройки могат 

да бъдат управлявани единствено чрез дистанционното.

Забележка: Моля, уверете се, че дистанционното е в близост до роботът тогава, когато настройвате работния график или часовник.

D Настройване на часовника на дистанционното

� 
� 

Натиснете бутона ® на дистанционното 
и отделението за час в дисплея ще 
започне да мига. 

I l□s,30�1. 

Натиснете бутоните A или • , за да 
изберете желаната фигура от дисплея. 
Натиснете бутоните ◄ или ► , за да 
зададете желаните час и минути. 

11 

I l□s,30�1 I 

@След това натиснете бутона           Роботът ще  
издаде звук, с който показва, че настройването 
на час е завършено.



Използване на вашия робот 

fJ Настройване на график за почистване 

Натиснете бутона @ на дистанционното и 
отделението за график на почистване в 
дисплея ще започне да мига.

Натиснете бутоните  •или• , за да 
изберете желаната фигура от дисплея. 

Натиснете бутоните  ◄ или ►, за да зададете 

желаните час и минути. 
Забележка: При настройване на график за почистване се уверете, че часът на дисплея на дистанционното е точен.

11 Отказване на график за почистване 

Натиснете и задръжте бутона  ® на дистанционното за около 4 
секунди, след което ще чуете звук, който показва, че зададеният 
график е отказан. 

And then press the @ button. the Robot 
will "BEEP" when the Cleaning Schedule setting 
completed. 
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Настройки на приложението

Свържете се към мобилен клиент (пропуснете стъпката, ако не се изисква контрол над приложенията). Продуктът може да бъде управляван чрез приложението 
“Lenovo Cleaner”.

D Сваляне на приложението

Потърсете приложението “Lenovo Cleaner” в магазина 
за приложения (App Store), за да го свалите и инсталирате.

Lenovo Cleaner 

El Свързване към интернет 

Включете уреда и се уверете, че индикаторът за Wi-Fi мига. Ако 
престане да мига, натиснете едновременно бутона Старт/Стоп и 
бутона за зареждане за около 3 секунди, докато Wi-Fi индикаторът 
започне да мига и чуете звуков сигнал.

Ill Добавяне на устройство 

В приложението “Lenovo Cleaner” внесете паролата на Wi-Fi мрежата, 
изберете „Следваща стъпка“ (продължете според указанията на 
приложението). След като “Lenovo Cleaner” е успешно свързан към 
Wi-Fi мрежата, изберете стая и добавете устройство след натискане 
на бутона “Край”. 

fJ Регистрация
Отворете приложението “Lenovo Cleaner”, за да се регистрирате 
и влезете в акаунта си. За повече информация относно 
операциите и закупуването, влезте в “Lenovo Cleaner”.

II Конфигуриране на Wi-Fi мрежа

Уверете се, че вашият смартфон е свързан към Wi-Fi мрежа (поддържа се 
само 2,4 GHz честота). Изберете “Добавяне на устройство” в 
приложението „Lenovo Cleaner“ – изберете “Lenovo Cleaner E1”. За да 
продължите напред, изберете „Следваща стъпка“, след като се уверите, 
че Wi-Fi индикаторът на уредът свети.
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Редовна грижа за прахосмукачката робот
За да осигурите продължително отлично работене на прахосмукачката робот, извършвайте следните процедури, необходими за негова поддръжка. Aко 
забележите, че роботът събира по-малко отпадъци от пода, изпразнете кошчето за отпадъци и почистете четките и филтрите. 
Препоръчителна честота на почистване/замяна:

Част на робота

Кошче за отпадъци

Филтри

Въртящи се четки

Странични четки

Предпазител на четките

Сензори

Контактни точки на зареждане

Въртящо се колело

Почистване

След всяка употреба

Веднъж седмично

Веднъж седмично

Веднъж месечно

Веднъж месечно

Веднъж месечно

Веднъж месечно

Веднъж месечно

Замяна

Всеки 2 месеца

Всеки 6-12 месеца

Всеки 3-6 месеца (или когато са видимо износени)

Всеки 3-6 месеца (или когато гумената лента е
видимо износена)
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Редовна грижа за прахосмукачката робот 

3.1 Изпразване на кошчето за отпадъци

II Натиснете бутона на кошчето, за да го освободите и извадите. fJ  Отворете вратичката на кошчето, за да го изпразните. 

3.2 Почистване на филтъра на робота

II Натиснете бутона на кошчето, за да го освободите и извадите. fJ Почистете филтъра над кошче за отпадъци.
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Редовна грижа за прахосмукачката робот
3.3 Почистване на въртящите се четки, страничните четки, въртящите се колела и сензор 

II Извадете въртящата се четка и почистете засмукващата пътека с кърпа

' ! 

�::-- I,<=-�- ./I
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Редовна грижа за прахосмукачката робот

fJ Почистете въртящата се четка. Отстранете захванатите косми и
    влакна чрез включения в комплекта нож за почистване. 

11 Издърпайте въртящото се колело и го почистете 

      с включения в комплекта почистващ инструмент. 

II Извадете страничната четка и използвайте кърпа, за да почистите прахта от четката. 

El Отстранете прахта от сензорите, за да си осигурите максимално добро почистване. 
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Отстраняване на проблеми
Светлинен индикатор
Всяка грешка или проблем, който се появява по време на работа, ще бъде отразяван от робота чрез светлинен и звуков индикатор, както е 
показано по-долу. 
Звук и мигаща червена светлина:

Брой звуци Грешка 

01 Грешка на жироскопа

02 2 Грешка в предпазващата броня

03 3 Грешка в сензора за падане

04 4 Паднала батерия или грешка при зареждане

Звук и непрекъснато светеща червена светлина:

Брой звуци Грешка 

01 Грешка при задвижващото колело

02 2 Грешка при страничните четки 

03 3 Грешка при вентилатора

04 4 Грешка при въртящото се колело

Съвети:

Ако горните методи не вършат работа за справяне с възникналата грешка, моля опитайте следното:

1. Включете копчето от долната страна на робота и го рестартирайте 

2. Ако проблемът не може да се отстрани след рестартиране на уреда, свържете се със сервизен 

център.

Решение

Поставете робота на стабилна, равна повърхност, не 
го мърдайте и го рестартирайте

Проверете дали някакъв предмет не блокира 
предпазващата броня.

Проверете и почистете сензора от прах или друго 
замърсяване  

Батерията на робота е изчерпана и има нужда от ръчно 

включване за зареждане

Решение

Проверете дали задвижващото колело не е блокирано 

Проверете дали някоя от страничните четки е 

блокирана и я почистете

Проверете и почистете въздушния канал

Проверете дали въртящото се колело е блокирано или 

увито иго почистете
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есто задавани въпроси

 не   да бъде 

 внезапно прекратява 

  да зададете  
на .

 на  е 

 не  да бъде 

 не  да се 
върне   
основа.

 се  не се 

 се,  основният  е на  . 
 се,  батерията е напълно заредена.
 батериите на  (2 ).

 батериите на  
 се,  роботът е  и с напълнo заредена 

батерия.

•  се,  основния   на 
робота е .

•  се,  зададеният ,  от деня (AM/
PM) и  на  са правилно 
зададени.

Проверете дали някакъв обект не възпрепятства 
 път.

  за .
  с  или . 

• Проверете дали светлинният индикатор на  
основа свети.  не свети,  се със сервиз,  да 
поправи или   основа.

•  контактните   със  кърпа. 

•  обектите, които са на разстояние от 1  от 
лявата и дясната страна на  основа и на 
разстояние от 2  отпред на  основа.

•  въртящата се .

•   сензорите със  
кърпа. 

•  се,   е на разстояние по-  от 5 
 от робота. 

•   все още не е ,  и
 отново основния   на робота.

•

• Проверете дали батерията на робота не е 
изтощена, което не позволява да се  

.

• Проверете дали  не са  заради  на вода или 
 на пода. 

•  напълно  преди .

• Проверете дали    при връщане на робота 
  основа.  не  такъв,  се със 

сервиз,  да поправи или   основа.

•  роботът е в близост до  основа,  ще се 
върне по-бързо до нея.  в ,  роботът се  по-

 от  основа, ще  е   
, за да  до нея. ,  търпение, докато 

роботът се  до  основа.
•  контактните  .

• Проверете дали въртящата се  и предпазителят са 
правилно инсталирани.

•  робота   за / .

19

Проверете дали роботът не е заседнал или 
възпрепятстван от някакъв обект.
Проверете дали батерията на робота не е изтощена.



Адрес
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