
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECBOT M1 
 لمستخدمدلیلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، دوارة ممسحة ، ذاتي شطف روبوت أول"
 ". مكنسة كھربائیة وروبوت
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 أھالبك
 مكنسة وروبوت ، دوارة وممسحة ، ذاتي شطف روبوت أول" ، M1 TECBOT ائكشكراً لشر

 ربائیةكھ

  ، الكنس یمكنھا .المبتكرة المزایا من العدید توفیر خالل من "ءشي كل M1 TECBOT یفعل
ً تلقا الذاتي والشطف ، والمسح   "الشحن قاعدة إلى العودة دون ئیا

 أقل ووقت ، أسھل التنظیف نجعل ".لتنظیفا لروبوتات ءالخبرا المصنعون" ، TECBOTنحن
 .للعیش أطول ووقت، للتنظیف
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 رمادي یسار     األبیض یمین

 

 

 

   
 

 
 

 

  
 

TECBOT M101 
 الحواف لتنظیف إضافیة فرشاة 202

 الخطاف وسكین الفرشاة تنظیف أداة03 

 التحكم جھاز04 

 16       السطح وإعدادات أوضاعالتنظیف          3

 17                صیانةدوریة          4

 21          المصنع إعدادات قمباستعادة                     8

9  22          ئعةالشائلةواألس وإصالحھا ءاستكشافاألخطا   

 24              والقیود التحذیرات         10

 25                   تحدید         14

 26            موادخطیرة          15

 اتالعبوئمة قا
 

 M1 TECBOTتشریح

 أإلحتیاطات

 التركیب

 Wi-Fiإقران

الشحن 

 مسارالتنظیف

 

 بعد عن للتحكم AAA بطاریتان05

 أسطوانیة تنظیففرشاة أداة06 

 سلك كھربائي 07 
 

 شحن قاعدة08

 إضافي HEPA فلتر09 
 دلیلاالستخدام10
 السریع ءالبد دلیل11

 ضمان12 

08 

07 

04 05 06 

 العبواتئمة قا

 المحتویاتئمة قا

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خشب   آلي   فيالخارج
 
 
 
 

 مسح
 
 
 
 

 ممسحة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثقیل
 ممسحة
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03 

 دلیلاالستخدام
TECBOT M1 

 ، ممسحة دوارة، شطف ذاتي  أول"
 ". وروبوتالفراغ

 بسرعة
 ءدلیلالبد

TECBOT M1 

 ، ممسحة دوارة، شطف ذاتي  أول"
 ". وروبوتالفراغ

 
 

 بطاقةالضمان
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 للشحن اتصال نقطة10

 مستشعرالجرف 11 
  عجلة12
 V حرف شكل على فرشاة ءغطا13

 V حرف شكل فرشاةعلى 14  

 الحواف تنظیف فرشاة15
  یسار رمادي

 أبیض یمین

 ءغطالنزع مفتاح  16
 V حرف شكل على فرشاة

 عجلة17
 إیقاف / تشغیل مفتاح18

 للممسحة الدوارة مفتاح لنزع19
 دوارة ممسحة 20 
 
 

 تصادم مصد01
 باعث مستشعر02
 االستقبال استشعار جھاز03

 ئطالحا مستشعر04

 االستعداد زر05
 فاي واي مؤشر06
 الشحن زر07
  - باللیزر مالحة نظام08

LIDAR  
 C النوع من USB منفذ09

 

 M1 TECBOTتفصیل
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  الصرف میاه خزان جھازالتحكم
 نظیف ءما خزان

 
 

 :الخارجیة إعداداتاألرضیة

 لألرضیات والمسح الكنس إعدادات 
 .الخارجیة

 
 

 :ئيوضعالتلقاال
 ئيالتلقا للوضع والمسح إعدادالكنس

 
 

 :الخشبیة إعداداتاألرضیات

 لألرضیات والمسح إعداداتالكنس
 .الخشبیة

 
  :مسحلوضعا

 سیبدأ ، الزر ھذا اضغطعلى
 .الجاف المسح وظیفةجھازال

 
 :وضعالممسحة

 سیبدأ ، الزر ھذا اضغطعلى
 .المسح فيلجھازا

 
 :الثقیلة وضعالممسحة

سیبدأ  ،الزر  ھذااضغطعلى 
 الرطب المسحوظیفة  لجھازا

 .القویة

 تعلیق
 .االستعداد حالة أجل من اضغط
 ٍ ثوان 3 لمدة االستمرار مع اضغط

 .الدوارة لرفعالممسحة

 M1 TECBOTأعد الشحن
 .الشحن قاعدة إلى

 وقفةءبد  

 :لىاألمامإ
 للمضي واحدة مرة اضغط
 M1 TECBOTسیتوقف .قدما
 عند

 .مواجھةعقبة
 

  :ءالوراالى
 االستمرار مع اضغط

 حتىللخلف  للتحرك علیھ
 .تحریره

 
  :یمین یسارو
 ، للدوران االستمرار مع اضغط

 .الدوران عن حررللتوقف ثم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعدةشحن
 الطاقة مؤشر ءضو28

 باعثإشارة 29 
 الشاحن  لتصاإ نقاط30

 لخلفي)ا الجانب (الطاقة منفذ31 

  الصرف خزانمیاه
 مصرف32

 المقطع عن االفراج33

  الصرف میاه مدخل34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظیف ءخزانما
 باألصابع یسحب21
 مدخل22
 تھویة فتحة23

 الغبارصندوق
 مقبض24
 خلفي ءغطا25
 فالترال26

 الخلفي ءللغطا مفتاح 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعدةشحن

28 
 
29 

31 30 

 فيالخارج آلي خشب
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 ممسحة
 
 
 
 
 

 ثقیل
 ممسحة

33 22 21 

32 
23 

 الغباروق دصن
 34 

24 

25 
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 :مالحظة
 راجع ، OFFـ ل "O" و ONـ ل "I" الموضع( M1 .TECBOT ھازج من السفلي األيمن الجانب في اإليقاف / التشغیل يوجدمفتاح

 .تشغیله قبل تقريباً  ثوان 10 لمدة الذاتي بالتحقق M1 TECBOT سیقوم 5).الصفحة

النظیفة  المیاه استرجع ، منفضلك
 جھاز قلب عند العادمة وخزاناتالمیاه

.TECBOT M1 ! 

 
 

 .اعدة الشحنفي ق M1 TECBOT جھاز ضع04

 M1  TECBOT بتشغیل قم05

 ؛ إمألهالنظیف ءالما خزان بإزالة قم06
 .العلوي ءالغطا وأغلق M1 TECBOT في أخرى مرة ضعھ ثم أغلقھ

 
 Wi-Fi. إلقران جاھز M1 TECBOT جھاز07

 ، الصندوق من M1 TECBOT سلسلة إخراج بعد01
 .الجانبین كال من الواقیة الرغوة بإزالة قم

 :الصحیح مكانھا في المكونات جمیع كانت إذا مما قتحق02

 وفرش ، V شكل حرف على رئیسیةوفرشاة  ،الصحي  الصرف خزانمیاه

 .غبار وصندوق ، لتنظیفالحواف

 ، مستویة على أرضیة الشحن قاعدة ضع03
 خالیة مساحة وجود من تأكد .طاقة بمصدر وتوصیلھ

 جانبي على وقدمین المقدمة في قدم 5.3 عن تزید
 .الشحن قاعدة

  لمنعخطر أي إزالة یرجى ، M1 TECBOT جھاز قبلتشغیل
 والعناصر الثمینة ءواألشیا المتساقطة ءواألشیا والقمامةالتعثر 
 .األرضیة من الخطرة

 
 

 السحب أو التشابك أو التعثر من M1 TECBOT امنع ، منفضلك
 .متلكاتالم الشخصیة أو لتجنب األضرار 

 
 

المكشوف  باللھب الوثیق االتصال من M1 TECBOT امنع ، منفضلك
 وتجنب عمرھا إلطالة التشغیل ءأثنا العالیة الحرارة درجة ذاتأوالمعدات 

 .ئقالحرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إیقاف / مفتاحتشغیل
 

 إلحتیاطاتا التركیب

 قدم2

 قدم2

 قدم5.3
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 حساب سجیلت01

 "جھاز إضافة" على اضغط02

 "M1" على اضغط03
 

-Wi شبكةكلمة سر  أدخل04
Fi بك الخاصة 

 

 
 
 

 
 EZوضع    أو

 بالمنزل Wi-Fi اتصال TECBOTسیستخدم
 .بجھازك لالقتران

 
  "االقتران وضع تبدیل" على اضغط05

 :االقتران اخترطریقة

 AP وضع

اتصال  نقطة M1 TECBOTسینشئ
Wi-Fi مؤقتة (SmartLife-XXXX) 

 .بجھازك لإلقران

 التأكید یرجى ، Wi-Fi قبلإقران

 .ھرتز جیجا 2.4 تردد نطاق بك الخاص Wi-Fi موجھ یدعم •

 ذات Wi-Fi بشبكة متصل الكمبیوتر أو المحمول جھازك •
 .ھرتز جیجا 2.4 تردد نطاق

 أو iOS (8.0 الھاتف أو المحمول جھازك تشغیل نظام تحدیث •
Android4.4 األحدث اإلصدارات أو (. 

 Home Tecbot تطبیق قمبتنزیل

 رمز مسح طریق عن بنا الخاص Home Tecbot تطبیق بتنزیل قم
 Play Google أو Store App في البحث أو السریعة االستجابة

  M1 TECBOT سلسلة ئفوظا بجمیع لالستمتاع
 .التنقل ءأثنا أو المنزل من

 Wi-Fiإقران

03 04 02 01 

05 
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 .مغلقو مشغل بتبدیلھ M1 TECBOT تشغیل أعد06
 السفلي من ءالجز فتاح فيیقع الم

.TECBOT M1 

لخمس  Start/Pause ضغط مع اإلستمرار على زر  ا07
من سلسلة  WI-FIلفتح إتصال ال  ثواني حتى یصدر صوتاً مرتین

TECBOT M1 

 Wi-Fi مؤشر ءضو ومیض من تأكد08

 ".التالي" وانقرعلى

  EZوضع
 
 

 .مغلقو مشغل بتبدیلھ M1 TECBOT تشغیل أعد06
 السفلي من ءالجز فتاح فيیقع الم

.TECBOT M1 

لخمس  Start/Pauseضغط مع اإلستمرار على زر ا07
 WI-FIلفتح إتصال ال  ثواني حتى یصدر صوتاً مرة واحدة

 TECBOT M1من سلسلة 

 Wi-Fi مؤشر ءضو ومیض من تأكد08

 " على انقر ، الصوتیة المطالبة وبعدسماع

 ".التالي

 APوضع

 
 
 

 M1إلى اجعل جھازك قریباً قدر اإلمكان09

TECBOT  ،ءسیضي .دقیقتین انتظر 
 عن ویتوقف Wi-Fi M1 TECBOT مصباحمؤشر

 .االقتران الومیضلتأكید
 

 للعمل جاھز M1 TECBOT العملیة تمت بنجاح! 10

 والعودة إلى بك الخاصة Wi-Fi شبكاتئمة قا في "SmartLife-XXXX" وحدد ابحث09
.Tecbot Homeتطبیق 

TECBOT M1 Wi-Fi ءضو مؤشر 10 
 لتأكید الومیض عن ویتوقف التشغیل دسیكونقی

 .االقتران

 للعمل جاھز M1 TECBOT العملیة تمت بنجاح!11
. 

07 08 06 

09 11 10 

07 
08 

06 

10 09 
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 بشكل لألمام التحرك في M1 TECBOT سیبدأ ، التنظیف عند
 أو جدار مواجھة عند الحواف لتنظیف یساراً یتجھ سوف.مستقیم
ً تلقا سیخطط .حاجز  المتبقیة المساحة لتنظیف متعرج لمسار ئیا

 .طریقھ العقباتفي وتجنب

ً تلقا M1 TECBOTسیعود إلى  ئیا
 بطاریتھ تكون عندما قاعدةالشحن

 .٪20 أقلمن

ً تلقا M1 TECBOT سلسلة ستعود تكون  عندما الشحن قاعدة إلى ئیا
  M1 TECBOT سلسلة في الشحن زر على اضغط .٪20 من أقل بطاریتھا

 إعادة وظیفة ءلبد Home Tecbot تطبیق أو بعد عن التحكم أوجھاز
 .الشحن

 
 

من  .منخفضة بطاریتھ تكون عندما M1 TECBOT تشغیل لنیتم
 ءضو سیومض .یدویاً على قاعدة الشحن M1 TECBOT ضع،فضلك 

 M1 یستغرق .الشحن ءبد إلى لإلشارة الشحن قاعدة على المؤشرالموجود

TECBOT بالكامل بطاریتھ لشحن ساعات 6 حوالي. 
 

ً تلقا األسطوانیة الممسحة سترفع ، الشحن عملیةءأثنا  لمنع ئیا
 .األرض التسربعلى

 
 بطاریة

 
 ءاألدا عالیة أیون لیثیوم بطاریة حزمة M1 TECBOTیستخدم
 جھاز شحن یرجى ، البطاریة ءأدا على للحفاظ .إلعادةالشحنقابلة 

M1 TECBOT الیومي االستخدام بعد. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 :مالحظة

 تنوي ال كنت إذا M1 TECBOT جھاز تشغیل قمبإيقاف
 .التالیة ساعة 24 ـال خالل استخدامه

 الشحن مسارالتنظیف

 
 

 
 ٪20 أقلمن
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 الحواف تنظیف فرشاة

 .أشھر 6 بعد باستبدالھ یوصى

 تثبیت مسامیر بإزالة وقم M1 TECBOT جھاز اقلب •
 .الحواف فرشتنظیف

 .ونظفھا الحواف تنظیف فرش استرجع •

 
 
 
 
 
 
 
 

 V حرف شكل على ئیسیةر فرشاة
 

 .األسبوع في األقل على واحدة مرة للتنظیف موصىبھ

 شكل على رئیسیةال الفرشاة ءغطا بإزالة قم ، M1 TECBOT اقلب •
 .مشابك الجانبین على الضغط طریق عن Vحرف

 .ألعلى V حرف شكل على لرئیسیةا الفرشاة استرجع •

 وفقاً تنخفض أو الدوارة سترتفعالممسحة
 .السطح وإعدادات المحدد لوضعالتنظیف

 

 
 إعداداتالسطح

 الخشبیة إعداداألرضیات

 
 
 
 

 :للسطح إعدادات 3 و تنظیف أوضاع 4 بین من یمكنكاالختیار
ووضع ، ووضع الممسحة ، ووضع المسح ، ئيالوضع التلقا

 الرخامیة األرضیة وإعداد ، الخشبیة األرضیة وإعداد، الثقیلةالممسحة 
 .الخارجیة األرضیة وإعداد ،

 
 
 

 أوضاعالتنظیف

 ئيالوضعالتلقا

 .ربطھا وأحكم البراغي تركیب أعد •
 

 .تشابك أي لتحریر التنظیف أدوات استخدم •

 V حرف شكل على رئیسیةال الفرشاة تركیب أعد •
 
 

 

 وظیفة وتنشط ، الدوارة الممسحة تنزل .أوال الدوارة اشطفالممسحة
 .التنظیف في المستخدمة المیاه في التحكم ویتم، المسح

 
 رخامیة إعدادأرضیة

 وتدور األسطوانیة الممسحة تنزل .أوال الدوارة حةالممسإغسل  
 .التنظیف وظیفة تنشیط ویتم، للمسح

 الطلق ءالھوا فيإعداداألرضیة 

 .للمسح وتدور األسطوانیة الممسحة تنزل .أوال الدوارة الممسحة اشطف
 .كحد أقصى وظیفة التفریغ تنشیط یتم

 الممسحة إغسل ).ممسحة ،شطف ، كنس( ئفالوظا جمیع ینشط
 .أخرى ءبد قبل واحدة غرفة M1 TECBOT جھاز سینھي أوال .دوارةال

 .للتنظیف أقسام إلى الكبیرة الغرف تقسیم سیتم
 

 وضعالممسحة

 سوف .والفراغ الكنس ئفوظا ویوقف الممسحة وظیفة ینشط
 .المسحء لبد الدوارة تنزلالممسحة

 
 وضعاالجتیاح

 .الدوارة الممسحة رفع وسیتم ، و التنظیف الكنس ئفوظا ینشط 
 تقسیم سیتم .أخرى ءبد قبل واحدة غرفة M1 TECBOTجھازسینھي 
 .للتنظیف أقسام إلى الكبیرة الغرف

 
 الثقیلة وضعالممسحة

 وتدور األسطوانیة الممسحة تنزل .أوال زالدوارة الممسحةإغسل  
 الوقت في الصحي الصرف میاه خزان مضخة ستعمل .العمیق للمسح
 .ئقدقا 6 كل الدوارة الممسحة شطف وسیتم الفعلي

 

 دوریة صیانة السطح عداداتوإ أوضاعالتنظیف

 ! .للصیانة M1 TECBOT جھاز قلب عند العادمة المیاه وخزانات المیاه النظیفة استرجع ، منفضلك

 
 عندما الصرف میاه خزان بتنظیف قم ، منفضلك :مالحظة

 .ممتلئ أنه يطُلبمنك
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 مربعالغبار

 .األسبوع في األقل على واحدة مرة للتنظیف بھ موصى

 العلويء افتح الغطا •

 .مقبضھ خالل من ألعلى الغبار صندوق ارفع •

 .وتفریغھ المشبك بسحب الغبار صندوق ءغطا افتح •

 
 .العلوي ءالغطا وأغلق ئیسيالر الغبار صندوق تركیب أعد •

 
 

 تشعاراالس وأجھزة االتصال نقاط

 .الشھر في واحدة مرة للتنظیف موصىبھ

ً حافظ دا •  جمیع امسح .المستشعرات نظافة جمیع نوافذ على ئما

 جافة قماش بقطعة نظیفة التالمس ونقاط المستشعرات

 .وناعمة
 

 عجلةالقیادة

 .األسبوع في األقل على واحدة مرة للتنظیف بھ موصى

 .والمحور دةالقیا عجلة جسم عن وأوساخ تشابكات أي بتنظیف قم •
 
 
 

  الصرف خزانمیاه
 

 .استخدام كل بعد للتنظیف موصىبھ

 .المقطع على اضغط •

 العادمة المیاه خزان استرجاع •

 .المتسخة العادمة المیاه واسكب المصرف افتح •

 .أسطوانیة بفرشاة ونظفھ العادمة المیاه خزان اشطف •

 
 الصرف میاه خزان میاه مدخل في حطام أي من وتخلص اشطف •

 .الصحي

 ورقیة بمنشفة السطح جفف •

 .أنھ في مكانھ الصحیح "النقر" یعني صوت .إعادة التثبیت •
 
 

 
 

 ممسحةدوارة

 ، في األسبوع على األقل مرة واحدة الجاف والعصر بالتنظیف یوصى
 .أشھر 6 واالستبدالبعد

 العادمة المیاه خزان استرجاع •

 برفق ألعلى المشابك وادفع M1 TECBOT جھاز اقلب •

 .الدوارة الممسحة استرجع •

 .النظیف ءبالما الدوارة الممسحة اشطف •

 .تجف حتى اعصرھا •
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 M1 TECBOT المصنع إعدادات باستعادة قم

 M1 .TECBOT تشغیل بإیقاف قم •

 M1 تشغیل أعد ، الصدمات ممتص على الضغط ءأثنا •

TECBOT االستعداد وقل زر یتم تشغیل ر حتىوانتظ: " 
 ."الروبوتجاھز

 .التصادم مصد حرر •

 5 لمدة االستعداد زر على االستمرار مع اضغط ، ثانیة 30 غضون في •
 .األخضر باللون انءضو ویومض "ding-dong" صوت انتظر .ثوان

 
 ءإلنھا أخرى مرة وتشغیلھ M1 TECBOT تشغیل بإیقاف قم •

 .العملیة
 
 
 
 

 M1 TECBOT المصنع إعدادات تعادةباس قم

 باستخدامالتطبیق

    الزر على اضغط01

 "الجھاز إزالة" على وانقر ألسفل مرر02

 "قطع االتصال ومسح البیانات" على انقر03

 الغبار صندوق مكونات نظف

 .الشھر في واحدة مرة للتنظیف موصىبھ

 HEPA مرشح واسترجع ، الغبار لصندوق الخلفي ءالغطا افتح •

 .إلسفنجوا

 ءبالما الخلفي ءوالغطا ءالھوا وفلتر واالسفنجة الغبار صندوق اشطف •
 .المرشحات قاسیة لتنظیف أو أصابع فرشاة تستخدم ال.النظیف

 
 مرشح ، HEPA مرشح ، اإلسفنج ، الغبار صندوق من ءالما قطرات ھز •

 ، الخلفیة واألغطیة، ءالھوا

 األقل على ساعة 24 لمدة ءالھوا في تماماً تجف اتركھا •

 في أخرى مرة الغبار وصندوق الغبار صندوق مكون تثبیت أعد •
.TECBOT M1 

 
 

 
 
 

 HEPAفلتر

 اسفنجة

 ءمرشحالھوا

 

 

 
 :مالحظة

 إلى ستؤدي المصنع إعدادات استعادة اعلمأن
 .المستخدم معلومات جمیع محو

 المصنع إعدادات قمباستعادة

02 03 01 

 
 :مالحظة

 شھراً 12إلى  6في فترة تتراوح بین  HEPA نوصي باستبدال •
 .ممتاز تنظیف أثیرت لضمان

 HEPA مرشح في المتراكم الغبار لتنظیف فرشاة استخدم •

 .بانتظام

 .شھراً 12 ھو HEPA لمرشح عمر أطول •
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  .یحدث ال التنظیفالمجدول

 یكون أن بعد المجدول التنظیف سیبدأ ، منخفضة البطاریة عندماتكون
 .٪20 من أعلىمستوىالبطاریة 

 
 Home .Tecbot تطبیق إلى ئلةالع أضفأفراد

 .ئلةالعا أفراد وإلضافة ئلةالعا إدارة لتحدید "My" انقرعلى

 
  .خریطة على Home Tecbot تطبیق الیحتوي

 في الخریطة لحفظ "المزید" على انقر ".الذكیة التنظیف خطة" انقرعلى
 M1 .TECBOT رمز ظھور بعد الخریطة إدارة

 "التنظیف اختیار" تحدید الیمكن

 .ظھاحف بعد الخریطة تحریر یمكنك

 ذكي تنظیف ءإنشا

 اضغط ".ذكي" على وانقر Home Tecbot طبیق افتحت 
 .لإلضافة "ئدزا رمز"على

 التنظیف تغییروضع

 وضع لتحدید "المزید" اضغطعلى 

 التنظیف

 
 .التنظیف ءأثنا بالخطوات شعرت

 .سات الجرفمج كل افحصوامسح
 

 التنظیف ءأثنا طبیعیة غیرءضوضا

 أي نظف .للتنظیف M1 TECBOT تشغیل بإیقاف قم
 أو V حرف شكل على ئیسیةالر الفرشاة في تشابك
 .العجالت الحواف أو تنظیف فرش

 
 طبیعيسلوكغیر 

 . تشغیلھ ه وإیقاف طریق عن M1 TECBOT تشغیل أعد

 العقبات الیتجنب

 .والجانبیة میةالمستشعرات األما فحصوتنظیف
 

 Home .Tecbot تطبیق إقران الیمكن

 نطاق یدعم بك الخاص المنزلي Wi-Fi موجھ أن من تحقق •
 .ھرتز جیجا 2.4التردد

 .في منزلك Wi-Fi مرورتحقق من صحة إدخال كلمة  •

 .حمایة جدار على یحتوي ال بك الخاص Wi-Fi موجھ أن من تحقق •

 یزال ال TECBOT-M1 زلجھا Wi-Fi مؤشر كان إذا مما تحقق •
 .یومض

 
 قبل ساعة عشر ستة لمدة TECBOT-M1 جھاز شحن إلى ھلأحتاج

 ؟األولى االستخداماتالثالثة

 لیس لھا .بطاریات اللیثیوم أیون بالكامل لیست ھناك حاجة لشحن، ال
 .استخدامھا عند الذاكرة تأثیرعلى

 
 .االبتعاد أو ئيالجز التنظیف بعد إلعادة الشحن الیعود

 
الحركة  أو ئيالجز التنظیف بعد الخریطة رسم M1 TECBOTسیعید
 الشحن قاعدة كانت إذا الشحن إعادة من تتمكن ال قد .طویلة لمسافات

 .الشحن قاعدة في یدویاً M1 TECBOT ضع .جداً بعیدة
 

 وضع إلى M1 TECBOT جھاز ینتقل ، التلقائي الوضع بعدتحدید
 .المسح

 بمنشفة والیسرى الیمنى ھتركیب وأماكن الصرف میاه خزانسطح  امسح
 ئيالتلقا الوضع تشغیل أعد.ةورقی

 
 .الغبار انخفض أو ، التنظیف على انخفضتالقدرة

 یكون أن ویجب ، المرشحات حظر وتم ، الغبار صندوق امتأل 

 ، الحواف تنظیف وفرش ، V شكل على ئیسیةالر علىالفرشاة التشابك

 .نظیفاً
 .نظیفالت قبل M1 TECBOT جھاز تشغیل إیقافب قم

 
 .المسح انخفضتقدرة

إذا  مما تحقق .ونظفھا العادمة المیاه خزان فالتر على أوساخ ظفأين
ً ممتل النظیف ءالما خزان كان  ءالبد قبل النظیف المیاه خزان امأل .ئا

 .فيالتنظیف

 
 .التمھید الیتم

 باستخدام M1 TECBOT جھاز اشحن .جداً منخفضة البطاریة
لبیئة ا حرارة درجة أن من تأكد .أخرى مرة التمھید الشحنوحاولقاعدة 
فوق ( أو مرتفعة جداً )درجة فھرنھایت 32أقل من ( منخفضةجداً لیست
-104 بین بھا الموصى لبیئةا حرارة درجة تتراوح ).فھرنھایت درجة 122

 .فھرنھایت درجة 32
 

 تشحن ال

بتنظیف  قم .الشحن قاعدة طاقة سلك طرفي توصیل تأكدمن
 مؤشر تشغیل من تأكد M1 .TECBOT اتصال ونقاط الشحن محطة

 .قاعدةالشحن
 
 

 .الشحن محطة إلى الیعود

 M1 TECBOT جھاز ضع .مفتوحة منطقة في الشحن ضعقاعدة
جھاز  كان إذا مما تأكد .أخرى مرة وحاول الشحن قاعدة بالقربمن

 بتنظیف منطقة باعث اإلشارة قم .إعادةالشحن یعمل بالطاقة
 .بانتظام االتصال نقاط وشحن

 
 

 ؟الطاقة یستھلك الوقت كل الشحن قاعدة على الشحنھل
 

 یستھلك فإنھ ، الشحن قاعدة على M1 TECBOT شحن عند، ال
 ءأدا على الحفاظ على یساعد مما ، منخفضةائیة كھربأقطاباً 

 .حاالتھ أفضل في البطاریة

 
 شائعةال سئلةواأل وإصالحھا ءاستكشافاألخطا
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 قاعدةشحن
 :أبعاد

 5.1× 0.8 × 4.1 بوصة
 

 قاعدةشحن
 :المقدر دخالاإل

 أ 1 فولت100-240
 

 قاعدةشحن
 :المقدر اإلخراج

 أ 1 فولت19

 
  میاهالصرف
 :سعةالخزان

 320مل
 

 ئقإزالةالعوا
 :أقصىارتفاع

 بوصة0.75
 

 :المصنفة القوة
 واط36

 
 :ءالضوضا مستوى

 دیسیبل <65

 
 :وقتالتشغیل

 دقیقة140-160
 

 :الغبار صندوق سعة
مل  500 

 
 نظیفءما

 :سعةالخزان
 420مل

 :أبعاد

 بوصة٤.۷ × ۸.۳۱ ×۸.۳۱ 

 :وزنالمنتج
 رطل10

 
 :الشفط قوة

 باسكال4000

 
 :بطاریة

 أمبیر مللي 5200 / فولت14.4

 الحیوانات أو األصابع أو الشعر تضع ال •
 عند المكنسة من بالقرب األلیفة

 .التشغیل

 ( مشتعلة ءأشیا أي لتنظیف تستخدم ال •
 ).المطویة غیر ئرالسجا أعقاب مثل

 
 ( الشعر طویل السجاد لتنظیف تخدمتس ال •

 السجاد بعض على صحیح بشكل یعمل قدال
 ).داكناللون

 ءاألشیا بتنظیف M1 TECBOTـ ل تسمح ال •
 والزجاج الزینة فرش مثل( الحادة أو الصلبة

 )ذلك إلى وما والمسامیرالحدیدیة

 
 االصطدام ومصد العلوي ءالغطا تستخدم ال •

 M1 .TECBOT لحمل كمقبض

 
 .تشغیلھ عند صیانتھ أو نظیفھبت تقم ال •

 
 فوق ممسحة وضع أي تستخدم ال •

 .السجادة

 لدلیل وفقاً M1 TECBOT استخدم •
یتحمل المستخدم أي  .المستخدمھذا

 االستخدام عن ناجمة إصابة أو خسارة
 .السلیم غیر

 المنزلیة ئاتالبی في تستخدم ال •
 المزدوجة األرضیات مثل، المفتوحة

 .واقیة بدون أسوار ، المفتوحة والمدرجات

 
 من أعلى الحرارة درجة تكون عندما تستخدم ال •

 درجة 32 من أقل أو ، فھرنھایت درجة104
 .لزوجة أي بھا األرضیة كانت إذا أو، فھرنھایت

 
 التعثر مخاطر من األرضیة ءبإخال قم •

 .التشغیل ءأثنا والتشابك السحب لتجنب

 
 المتساقطة الثمینة ءواألشیا القمامة ضع •

من  المحتملة الخطرة ءواألشیاةبسرع
 أو الشخصیة األضرار األرضلتجنب
 .الممتلكات

 
 من یعانون الذین لألشخاص تسمح ال •

 واألطفال حسیة أو عقلیة أو إعاقاتجسدیة
 TECBOT M1 بتشغیلك

 

 M1 باستخدام لألطفال تسمح ال •

TECBOT األطفال راقب .كلعبة 
 كذلك تكون عندما األلیفة والحیوانات

 .التشغیل

 یمكن منطقة في التنظیف أدوات تضع ال •
 .إلیھالألطفالالوصول 

 بما ، M1 TECBOT فوق ءأشیا أي تضع ال •
 .األلیفة والحیوانات األطفال فيذلك

 أو،  ثالث بطاریة طرف أي تستخدم ال •
 .أحواضالشحن

 M1 TECBOT استخدام عدم تنويكنت  إذا •

 بالكامل وإیقاف شحنھ .طویلة لفترة
 .ان بارد وجافاحفظھ في مك.تشغیلھ
 أشھر 3 كل األقل على واحدة مرة اشحنھ
 .للبطاریة المفرط التفریغ لتجنب

 
 

 .المستعملة البطاریة من تتخلص ال •
 المحترفة التدویر إعادة استشروكالة
 .التوجیھات للحصولعلى

 البطاریة تعدیل أو إصالح أو بفك تقم ال •
 .الشحن وقاعدة

 
 من بالقرب الشحن قاعدة تضع ال •

 ).المبرد مثل( ارةمصدرحر

 
 أي أو مبللة قماش قطعة تستخدم ال •

 .المنتج من ءجز أي لتنظیفئل سا

 
 في الطاقة سلك استخدام عن توقف •

 .تلفھ أو كسره حالة

 صندوق باستخدام M1 TECBOT بنقل قم •
 .تشغیلھ إیقاف من وتأكد األصليئة التعب

 
 تستخدم ال .المنزل بیئة في فقط استخدم •

 .الصناعیةئات بیال أو فيتجاریة

 والقیود التحذیرات تحدید
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PBDE PBB 
 

 )السادس(كر
 

  زئبق قرصمضغوط
 القطع الرصاص

 كھربائیة لوحةدائرة X ا ا ا ا ا

 المعدنیةءاألجزا X ا ا ا ا ا

 الصدف ا ا ا ا ا ا

 بطاریة ا ا ا ا ا ا

 أخرىءأجزا ا ا ا ا ا ا

 
 عنوانتفسیري

 
 

 متعددالبروم
 الفینیلئيثنا

متعددالبروم 
 ألثیرفینیلا

PBB 

PBDE 

یؤدي 

 لزئبقا

 الكروم

 سداسيالتكافؤ

 الكروم

 
 

 الرصاص
 

 زئبق
 

 قرصمضغوط
 
 

 )السادس(كر

 من أقل ءاألجزا في حدال  ا
 متطلباتالحد

 
SJ / T11364. 

X  معین ءجز في حدال 
 الحد یتجاوز علىاألقل

 
 شرط

SJ / T11364. 

 
 

 :معاییرالتنفیذ
 

 

GB4343.1-2009 

GB17625.1-2012 

GB4706.1-2005 

GB4706.7-2014 

 خطیرة مواد



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECBOT M1 

 ."شفط وروبوت دوارة وممسحة ذاتي شطف أول"

 
 

 :الصانع
.Shenzhen Tecbot Intelligent Robot Co.، Ltdشركة 

 
 :تبوك

 8D ، لیف مابل مبنىنانیوان.

 .الصین ، قوانغدونغ ، شنتشن ، 1088 رقم شارعنانشان
 

 :الصانع
.Guangdong Jingrong Technology Holdings Co.، Ltdشركة 

 
 :تبوك
 ، Shunfeng طریق ، الصناعیة Jingrongحدیقة

 .الصین ، قوانغدونغ، دونغقوان
 

 :البیع خدمة لقسم البریداإللكتروني
service@tecbot.ai 

 

 :موقعالكتروني

www.tecbot.ai 

mailto:service@tecbot.ai
http://www.tecbot.ai/
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