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 بك أھال
 .روبوتیة ھربائیةك مكنسة ، Series S1 TECBOT لشرائك شكراً

 وتغطیة والتوجیھ الخرائط لرسم مرئي مالحة نظام على S1 TECBOT سلسلة تحتوي
 نفخ األعلى إلى الموجھ التفریغ عادم یتجنب ، ذلك إلى باإلضافة .بدقة التنظیف أماكن
 .ألیفة حیواناتتأوي  التي للمنازل مثالیاً یجعلھ مما ، حولھ األلیفة الحیوانات شعر

 لتوفیر أسھل التنظیف نجعل نحن ".التنظیف روبوتات تصنیع ءخبرا" ، Tecbotنحن
 .لك الفراغ وقت من المزید
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 15                       المسح ووظیفة التنظیف أوضاع           3

 18                دوریة صیانة           4
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 24              والقیود التحذیرات           9

 25                  تحدید          10

 26                موادخطیرة          14
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 S2 TECBOT سلسلة تشریح

االحتیاطات 

التركیب 

االقتران 

الشحن

 
 )غبار صندوق( S2 TECBOT سلسلة01

 شحن قاعدة02

 سلك كھربائي 03 

 )اختیاري( میاه خزان04 
 الدقیقة األلیاف من إضافیة مسطحة ممسحة105

 )اختیاري(
 الحواف لتنظیف إضافیة فرشاة 206 
 جھازالتحكم07 
 بعد عن للتحكم AAA بطاریتان08 
 تنظیفالفرشاة وسكین الخطاف أداة09 
 إضافي HEPAفلتر  110 
 دلیل االستخدام11 
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 الشحن اتصال نقطة07

 لمنع الوقوع عن الحواف مستشعر 08

 القیادة عجلة09
 ألطرافا تنظیف فرشاة10

 البطاریة ءغطا11

 عجلة12

 TOF البصري التدفق مستشعر13 
  V حرف شكل على فرشاةءغطا 14 

    V حرف شكل على فرشاة15

 ءما خزان أو غبار صندوق16 

 مصدتصادم01 
   الشحنزر 02
  Pause / Start زر03

 
 
 
 
 
 
 
 

 إیقاف / تشغیل مفتاح04

   TOFالجدار استشعار جھاز05 

 المكنسةعادم 06 
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 الشحن

 إلى S1 TECBOT سلسلة إلعادة اضغط 
 .الشحن قاعدة

 البقع تنظیفوضعیة  
 .مكثفلتنظیف المنطقة بشكل اضغط

 نحو S1 TECBOT سلسلة تدور سوف
 إلى ثمقطرأقدام  3 بحوالي الخارج
 .بدأت حیثمن  الداخل

 ألطرافا تنظیف وضعیة 

 أطرافللتنظیف بامتداد  اضغط

 الكرسي أرجل ذلك في بما، الغرفة 
 .اآلخر واألثاث

 
 المیاه مستویات مسح

المسح  ءما مستویات لضبط اضغط 
 وقت وزیادة ءالما بقع تلف لتجنب

 .التشغیل

 
 
 
 

ON / OFF 

 الشفط  قوة   

مضاعف  لتنظیف زیادة .الشفط قوة ضبط
 .اًءھدو وأكثر أطول تنظیف ءإلجرا تقلیلھ أو

 تشغیل/ إیقاف

 إلىاألمام
 ستتوقف .قدما للمضي االستمرار مع اضغط

 .عقبة مواجھة عند S1 TECBOT سلسلة
 

 ءالىالورا
 لالنتقال االستمرار مع اضغط 

 .للتوقفحرر.للخلف
 

 یمین و یسار
 االستمرار مع اضغط
 .للتوقف حرر.للدوران

  جھازالتحكم
الغبار  صندوق

 ءغطا17
 HEPA فلتر18
 اسفنجة19

 تحریر القفل20
 

خزانالمیاه 
 مدخل21

 الدقیقة األلیاف من ممسحة22

 تحریر القفل23
 

 قاعدةشحن
 الشحن مؤشر ءضو24 
 إشارة باعث25 
 الشحن أثناء االتصال نقاط 26 
 الطاقة محول27 

 
 

 قاعدةشحن

 
 الغبار صندوق

 
 
 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خزانالمیاه

21 

23 22 
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 تنظیفالحواف
 فرش

 
 
 
 
 
 

 V. حرف علىشكل

 لرئیسیةا الفرشاة
 
 

 مربعالغبار

 
 

 ، الصندوق من S2 TECBOT سلسلة إخراج بعد01
 .الجانبین كال من الواقیة الرغوة بإزالة قم

 صندوق :الصحیح مكانھا في المكونات جمیع كانت إذاتحقق 02
 .الحواف لتنظیف وفرش ، V شكل على أساسیة فرشاة ، الغبار

بمصدر  وتوصیلھ ،مسطحة أرضیة على الشحن قاعدة ضع 03
 قدم 1.3عند التأكد من وجود مساحة خالیة تزی یرجى .الطاقة

 .الشحن قاعدة جانبي على قدم 3و المقدمة في

 S1 .TECBOT سلسلة بتشغیل قم 04

 .الشحن قاعدة في S1 TECBOT سلسلة ضع05

 S1 TECBOT سلسلة في الموجودة االتصال نقاط أن من تأكد

 S1 TECBOT سلسلة ستصدر .كامل اتصال على الشحن وقاعدة

 .ساعات 4 حوالي الشحن مدة .الشحن ءلبد "صوتاً"
 Wi-Fi. لإلقتران بال جاھزة S1 TECBOT سلسلة 06

 
 

 لمنع خطر أي إزالة یرجى ، S1 TECBOT سلسلة تشغیل قبل
التي  ءواألشیا ، الثمینة ءواألشیا المتساقطة ءواألشیا، والقمامة ، التعثر

أي  بطي قم ، ذلك إلى باإلضافة .األرضیة من خطرة تكون یحتملأن
 ةئدالما ومفارش ئرالستا أطراف وارفع السجادة تحت شرابات حافة

 .مناألرضیة
 
 

 الضربأو  السحب أو التشابك أو التعثر من S1 TECBOT یرجىمنع
 حركةإعاقة  تجنب .الممتلكات أو الشخصیة األضرار لتجنب ءباألشیا

S1 TECBOT منطقة ضعأو  األسوار ضع .طریقھا في الوقوف خالل من 
 المدرجات أو المزدوجة الساللم مدخل عند محظورة
 .مفتوحة منطقة أي أو المفتوحة

 
 

 المكشوف اللھب من بشدة االقتراب من S1 TECBOT سلسلة امنع
 عمرھا إلطالة التشغیل ءأثنا العالیة الحرارة درجة ذات المعداتأو 

 ئق.الحرا وتجنب

 
 

 

 
 

 
 بدون األرضیات منظف أو النظیف ءالما استخدمفقط :مالحظة
ء سوف تقلل الرغوة أو الفقاعات من أدا .في خزانالمیاه رغوة

 .المسح وظیفة

 :مالحظة
 صفحة راجع ، لإليقاف "O" و للتشغیل "I" وضع( S1 .TECBOT سلسلة من األيمن الجانب على اإليقاف / التشغیل مفتاح يوجد

 .تشغیلھا قبل تقريباً ثوان 10 لمدة الذاتي بالتحقق S2 TECBOTسلسلة ستقوم 4.)

 .الخطأ طريق عن المیاه خزان أو الغبار صندوق سقوط لتجنب واحدة بید S1 TECBOTسلسلة تحمل ال

  .للصیانة S1 TECBOT سلسلة قلب عند المیاه خزان أو الغبار صندوق استرجع

  

 

 
 

  

قدم 1.5  

قدم 1.5  
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 )بلوتوث( ئياالقترانالتلقا                               )بلوتوث( ئياالقترانالتلقا
 
 

 .الدخول وتسجیل حساب تسجیلب قم01

 S1 Tecbot سلسلة تشغیل من تأكد02

 ".جھاز إضافة" وانقرعلى

 المحمول ھاتفك على البدایة شاشات انتظر03
 ".لإلضافة انتقال" على انقر.

 
 

 
 .بك الخاصة Wi-Fi مرور كلمة أدخل04

 من اإلمكان قدر قریباً جھازك اجعل05
 / Pause زر ءضو سیتوقف S1 .TECBOTسلسلة

Start Series S1 TECBOT لتأكید الومیض عن 
 ".التالي" على انقر.االقتران

 .جاھزة S1 TECBOT سلسلة! بنجاحتمت العملیة 06

 البلوتوث عبر ئياالقترانالتلقا
 

ً تلقا االقتران S1 Tecbot سلسلة ستحاول  المحمول بجھازك ئیا
 على Bluetooth اتصال تشغیل من التأكد یرجى.البلوتوثعبر

 :یلي ما تأكید یرجى ، ذلك إلى باإلضافة. المحمول جھازك
 

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

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

 .الكمبیوتر أو المحمول جھازك تحدیث •

 Home Tecbot تطبیق بتنزیل قم

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

 .كنت أینما S1 TECBOT سلسلة ئفوظا بجمیع لالستمتاع

 

02 01 03 

04 06 05 
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 .Wi-Fiكلمة سر ال  وأدخل "S1" على اضغط01

 طریق عن S1 TECBOT سلسلة تشغیل أعد02
 یوجد المفتاح على جانب .و التشغیل یقافاإل

 S1 TECBOTسلسلة 

 مؤقت إیقاف / ءبد زر على االستمرار مع اضغط03
 اتصال ءواحدةإلنشا مرة صوتاً یصدر حتى ثواني3 لمدة

.Wi-Fi 
 
 
 
 
 

 Pause / Start زرتأكد من ومیض 04

 ".التالي" على انقر .الصوتیة اإلشارة سماع وبعد

 من اإلمكان قدر قریباً جھازك اجعل05
 / Pause زر ءضو سیتوقف S1 .TECBOTسلسلة
Start Series S1 TECBOT لتأكید الومیض عن 

 .االقتران

. S1 TECBOT سلسلة!تمت العملیة بنجاح06  جاھزة

 (Wi-Fi)  االقترانالیدوي
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Series S1 من االقتران یتم لم إذا Wi-Fi عبر الیدوي االقتران

Tecbot تلقا ً  باستخدام Wi-Fi. عبر یدویاً إضافتھ محاولة فیمكنك ،ئیا

 Fi- اتصال S1 TECBOT سلسلة ستستخدم ، الیدوي الوضع
Wi بجھازك لالقتران بالمنزل. 

 (Wi-Fi)  االقترانالیدوي
 
 

 
 :یلي تأكید ما یرُجى،  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

 .الكمبیوتر أو المحمول جھازك تحدیث •

02 01 

04 05 

03 

06 
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 :مالحظة

 ال تنوي كنت إذا S1 TECBOT سلسلة تشغیل قمبإيقاف
     

 
 

 أوضاعالتنظیف

 ئيالتلقا وضعالتنظیف

 یمكن التي المناطق جمیع تنظیف على S1 TECBOT ستعملسلسلة
في التحرك  S1 TECBOT ستبدأ سلسلة .إلیھا في منزلك الوصول

 عكس اتجاه في والتحرك ،ئقالعوا / الجدار طول على مستقیم بشكل
 الحواف تنظیف من ءاالنتھا بمجرد .الحواف لتنظیف الساعةعقارب ع

ً تلقا سیقوم،   المتبقیة المساحة لتنظیف متعرج لمسار بالتخطیط ئیا
 .طریقھ في وتجنبالعقبات

 
 

 البطاریة

 قابلةء األدا عالیة أیون لیثیوم بطاریة حزمة S1 TECBOT سلسلة تستخدم
 بعد S1 TECBOT سلسلة شحن یرجى .الشحن إلعادة

 .البطاریة ءأدا على للحفاظ الیومي االستخدام

 
 

ً تلقا S1 TECBOT سلسلة ستعود تكون  عندما الشحن قاعدة إلى ئیا
  S1 TECBOT سلسلة في الشحن زر على اضغط .٪20 من أقل بطاریتھا

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

 
 

 .منخفضة بطاریتھا تكون عندما S1 TECBOT سلسلة تشغیل یتم لن
 .الشحن قاعدة على یدویاً S1 TECBOT سلسلة ضع ، فضلك من

ء بد إلى لإلشارة الشحن قاعدة على الموجود المؤشر ءضو سیومض
 لشحن ساعات 6 حوالي S1 TECBOT سلسلة تستغرق.الشحن

 .بالكامل بطاریتھا
 

 
 

 S1 TECBOT سلسلة ستعود
 عندما الشحن قاعدة إلىئیاً تلقا

 .٪20 من أقلبطاریتھا  تكون

 

 
 

 ٪20 أقلمن

 

 
 مالحظات

 باب أغلق فقط ، واحدة غرفة تنظیف إلى فقط عندماتحتاج              إلى احتاجت أو عقبات S1 TECBOTواجھت إذا
 ، الغرفة ھذه في شحن قاعدة ھناك يكن لم إذا.الغرفة       إيقاف فیرجى ، األسباب من سبب ألي التنظیفإيقاف  ھذه

 المھمة إكمال بعد األصل نقطة إلى S1 TECBOTسلسلة   نصف ةئردا داخل وإعادتھا نقلھا قبل مؤقتاً 1S TECBOTسلسلة فستعود
 .التنظیف مھمة وإتمام استمرار لضمان "المعلق الوضع" من أقدام 3قطرھا
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 المسح وظیفة

وافتح  ، مكانھا في الدقیقة األلیاف من المصنوعة ضعالممسحة
 مدخل وأغلق ، النظیف ءبالما ءببط المیاه خزان وامأل ، مدخلالمیاه

 .بإحكام المیاه
 

 .ءبالما ءالمملو المیاه ضعخزان

 أوضاعالتنظیف

 الحواف تنظیفوضعیة 

 سلسلة ستنظف .الغرفة زوایا سینظف الحواف تنظیفوضعیة 

S1 TECBOT وتعود )ئطالحا مثل( الثابتة العناصر حواف طول على 
 .الشحن قاعدة إلى

 
 

  
 

 البقعة وضعتنظیف

فیھا  یتركز وضع تنظیف البقع مناسباً لتنظیف المنطقة التي یعد
 متعرج مسار في S1 TECBOT سلسلة ستنظف .الغبار الحطامأو
 .البدایة وضع وتعودإلى

 
 
 

 :مالحظات

 .بالكامل S1 TECBOT سلسلة شحن من تأكد •

 لمنع السجادة أسفل ھامشیة شرابات حواف أي بطي قم •
 .المسح ءأثنا اتساخھا

 .السجادة فوق الممسحة وضع تستخدم ال •

 عمر إلطالة المعادن المنزوعة أو النقیة المیاه باستخدام يوصى •
 .خزانالمیاه

 إيقاف ءفالرجا ، المیاه خزان إلى ءالما إضافة إلى بحاجة كنت إذا •
، لملئه المیاه خزان استرداد قبل مؤقتاً S1 TECBOTسلسلة

 اإليقاف موضع عن بعیداً S1 TECBOT سلسلة تحرك وال
 .المؤقت

 المیاه خزان غسل يرجى ، الممسحة من ءاالنتھا بعد •
 األلیاف من المصنوعة الممسحة وغسل وإزالة وتفريغه
 .الدقیقة
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 الغبارصندوق 

 .األسبوع في األقل على واحدة مرة بالتنظیف یوصى

 على بالضغط S1 TECBOT سلسلة من الغبار صندوق استرجع •
 .بھ الخاص التحریر مشبك

 .الغبار صندوق لفتح التحریر مشبك ادفع •

 .إفراغھا •

 .الغبار صندوق تركیب أعد •

 االستشعار وأجھزة نقطةاالتصال

 .الشھر في مرة بالتنظیف یوصى

ً دا حافظ •  .المستشعرات نوافذ جمیع نظافة على ئما

 بقطعة التالمس ونقاط المستشعرات نوافذ كل امسح •
 .وناعمة جافةنظیفة  قماش

 
 عجلةالقیادة

 .األسبوع في األقل على واحدة مرة بالتنظیف یوصى

 القیادة عجلة جسم على أوساخ أي وتنظیف التشابك بإزالة قم •
 .والمحور

 
 
 

 

 الحوافتنظیف فرش

 .أشھر 6 بعد باالستبدال یوصى

 الحواف بإزالة فرش تنظیف وقم S1 TECBOT سلسلة اقلب •
 .ألعلى سحبھا عنطریق

 .نظیفةقماش  بقطعة الحواف تنظیف فرش نظف •

 حتى مكانھا في وضعھا طریق عن الحواف تنظیف فرش تثبیت أعد •
 ".طقطقة" صوت تسمع

 

 V حرف شكل علىرئیسیة  فرشاة

 .األسبوع في األقل على واحدة مرة بالتنظیف یوصى

 الفرشاة ءغطا بإزالة وقم ، S1 TECBOT سلسلة اقلب •
 .الجانبین بالضغط على مشابك V شكل حرف علىئیسیة الر

 
 .ألعلى V حرف شكل على رئیسیةال الفرشاة استرجع •

 .تشابك أي إلزالة التنظیف استخدم أداة •

 .ئھاوغطا V حرف شكل على ئیسیةالر الفرشاة تركیب أعد •
 

 

  .للصیانة قلبه عند المیاه خزان أو الغبار صندوق واستعادة S1 TECBOT سلسلة تشغیل إيقاف يرجى
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 الغبار مكوناتصندوق

 .الشھر في مرة بالتنظیف یوصى

 HEPAفلتر واسترجع ، الغبار لصندوق العلوي ءالغطا افتح •

 .واالسفنجة

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

 
 
 
 

 HEPAفلتر

 اسفنجة

 ءالھوافلتر 

 المیاه مكوناتخزان

 .الشھر في مرة بالتنظیف یوصى

 HEPA فلتر واسترجع ، المیاه لخزان العلوي ءالغطا افتح •

 .واالسفنجة

 ال .النظیفء بالماء الھوا المیاه واالسفنجة وفلتر خزانإغسل  •
 .المرشحات لتنظیف قاسیة أصابع أو فرشاة تستخدم

 

 فلتر لتنظیف تنظیف فرشاة أو یدویة ئیةكھربا مكنسة استخدم •
.HEPA ءبالما تنظف ال. 

 وفلتر واالسفنجة الغبار صندوق من ءالما قطرات من تخلص •
 .ءالھوا

 .األقل على ساعة 24 لمدة ءالھوا في تجف اتركھا •

 S1 .TECBOT سلسلة في وضعھ الغبار صندوق تجمیع أعد •

 مرشح لتنظیف تنظیف فرشاة أو یدویة ئیةكھربا مكنسة استخدم •
.HEPA ءبالما تنظف ال. 

 .ءالھوا وفلتر ، واالسفنج ، المیاه خزان من ءالما قطرات ھز •

 
 .األقل على ساعة 24 لمدة ءالھوا في تجف اتركھا •

 S1 .TECBOT سلسلة في وضعھ المیاه خزان تجمیع أعد •

 
 
 
 
 

 

 
 :مالحظات

 شھراً 12 إلى 6 بین ما HEPA فلتر باستبدال يوصى •
 .ممتاز شفط تأثیر لضمان

 
 HEPA فلتر في المتراكم الغبار لتنظیف فرشاة استخدم •

 .بانتظام

 .شھراً 12 ھو HEPA لفلتر عمر أطول •
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 Home .Tecbot تطبیق إقران الیمكن

 المنزلي الخاص بك یدعم نطاق التردد Wi-Fi أن موجھ تحقق من •
 .ھرتز جیجا2.4

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

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

 Pause / Start Series S1 زر ءضو كان إذا مما تحقق •

 TECBOT یومض.

 Home .Tecbot تطبیق إلى ئلةالعا أفراد أضف

 .ئلةالعا إدارة لتحدید "أنا" انقرعلى

  .خریطة على Home Tecbot تطبیق الیحتوي

 لحفظ "المزید" على انقر ".الذكیة التنظیف خطة" انقرعلى

 S1 .TECBOT سلسلة رمز ظھور بعد في الخریطة

 ".التنظیف اختیار" تحدید الیمكن

 .حفظھا بعد الخریطة تغییر یمكنك
 

 .ذكي تنظیف ءإنشا

 على اضغط ".ذكي" على وانقر Home Tecbot افتحتطبیق

 .لإلضافة "+"عالمة

 
 .طبیعي سلوكغیر

 . S1 TECBOT سلسلة تشغیل أعد
 

 .العقبات الیتجنب

 .والجانبیة نوافذ المستشعرات األمامیة فحصوتنظیف
 

 .التنظیف ءأثنا الدرج سقطتعلى

 .ونظفھا الجرف مستشعرات نوافذ جمیع وامسح افحص
 

 .بعد عن التحكم فشلجھاز

 تشغیل سلسلة من تحقق .أقدام 4ھو  الفعال عن بعد نطاقالتحكم

S1 TECBOT بطاریات جھاز التحكم عن بعد  استبدل .وشحنھا
بتنظیف جھاز التحكم عن بعد وجھاز إرسال األشعة  قم.جدیدة بأخرى

 جھاز وجود عدم من وتأكد ، Series S1 TECBOTءالحمرا تحت
 مثل ، اإلشارة مع یتداخل ءالحمرا تحت باألشعة یعمل آخر إرسال
 .تلفزیون جھاز

 
 .معینة مناطق الینظف

على  األرض على الموضوعة األخرى ءواألشیا والنعال تؤثرالكابالت
 رتب S1 .TECBOT لسلسلة المنتظم والمسح التشغیلئف وظا

 أیضاً یوصى .األرض على المتناثرة األخرى ءواألشیا والنعال األسالك
 S1 عن طریق تحریك سلسلة في مسار التنظیف التدخل بعدم

TECBOT حجبھا أو. 

 
 .االبتعاد أوئي الجز التنظیف بعد إلعادة الشحن یعود ال

 
 ئيالجز التنظیف بعد الخریطة رسم S1 TECBOT سلسلة ستعید

الشحن إذا  إعادة تتمكن من ال قد .طویلة لمسافات الحركة أو
 في یدویاً S1 TECBOT سلسلة ضع .جداً بعیدة الشحن قاعدةكانت 
 .الشحن قاعدة

 
 .یحدث ال المجدول التنظیف

البطاریة  تكون عندما S1 .TECBOT سلسلة تشغیل من تأكد
 البطاریة مستوى یكون أن بعد المجدول التنظیف سیبدأ، منخفضة
 .٪20 أعلىمن

 
 البالط مثل ، األسطح بین التنظیف وأوقات التشغیل سرعة تختلف

 .والسیرامیك الخشبي

 وكمیة الغرفة تعقید لمدى وفقاً التنظیف وأوقات التشغیل سرعة تختلف
 .لألسطح الفریدة ئصوالخصا التنظیف ووضع الحطام

 
 

 .التنظیف ءأثنا طبیعیةغیر ءضوضا

 أي نظف .للتنظیف S1 TECBOT سلسلة تشغیل بإیقاف قم
 تنظیف فرش أو V حرف شكل على ئیسیةالر الفرشاةفي  تشابك

 .العجالتأو الحواف

 
 .تشحن ال

محطة  بتنظیف قم .الشحن لقاعدة الطاقة سلك طرفي توصیل من تأكد
 قاعدة مؤشر تشغیل وتأكد من Series S1 TECBOT اتصال ونقاط الشحن

 .الشحن

 
 

 .الشحن محطة إلى الیعود

 S1 TECBOT سلسلة ضع .مفتوحة منطقة في الشحن قاعدة ضع
 قاعدة تشغیل من تأكد .أخرى مرة وحاول الشحن قاعدة من بالقرب
 .نظیفة اإلشارة وباعث االتصال نقاط وأن الشحن

 
 .الغبار انخفض أو ، التنظیف على انخفضتالقدرة

 ئیسیةالر الفرشاة وتشابك ، فالترالانسّدت و ، الغبارصندوق  امتأل 
 S1 سلسلة تشغیل إیقاف یرجى .الحواف تنظیف وفرشاة V شكل على

TECBOT الصیانة قبل. 

 
  .المسح قدرة انخفضت

 مما تحقق .المیاه خزان أسفل الموجودة المنافذ على أوساخأي  نظف
ً  المیاه خزان كان إذا  .التنظیف مھمة ءبد قبل المیاه خزان امأل .ممتلئا
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 متخصصة تدویر إعادة وكالة استشر •
 من للتخلص توجیھاتللحصولعلى 

 .المستعملة البطاریات

TECBOT S1 حرق • 

 باإلضافة .بشدة المنتجتلف  حالة في حتى محظورة
 .البطاریةتنفجر قد ، ذلك إلى

 
 S1 سلسلة استخدام عدم تنوي كنت إذا •

TECBOT اشحنھا بالكامل ، لفترة طویلة 

یرجى االحتفاظ بھا في  .تشغیلھا وأوقف
على  واحدة مرة اشحنھ .وجاف بارد مكان
 أشھر لتجنب التفریغ المفرط 3 كل األقل

 .للبطاریة

 
 ، بكلتا یدیك S1 TECBOT احمل سلسلة •

 .كمقبض التصادم مصد والتستخدم

 
 باستخدام S1 TECBOT سلسلة انقل •

 إیقاف من وتأكد األصليلتعبئة ا صندوق
 .تشغیلھ

 
 لتنظیف S1 TECBOT سلسلة تستخدم ال •

 لالشتعال قابلة مواد أو مشتعلةء أشیا أي
 البنزینوحبر، المطویة غیر ئرمثلالسجا( 

 .)الطابعة

 الطاقة سلك استخدام عن توقف •
 أو كسرھا حالة في الشحن وقاعدة

 .تلفھا

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

 
 من التنظیف بأدوات احتفظ •

 عن بعیداً S1 TECBOTسلسلة

 
 في S1 TECBOT سلسلة فقط استخدم •

فضلك  من .المكتب في أو المنزل
 أو التجاریة لبیئةا فيالتستخدمھ 

 .الصناعیة

 أو األصابع أو الشعر تضع ال ، التشغیل عند •
 المكنسة من بالقرب الحیواناتاأللیفة

 .ئیةالكھربا

 من یعانون الذین لألشخاص تسمح ال •
 واألطفال حسیة أو عقلیة أو إعاقاتجسدیة

 S1 TECBOTبتشغیل سلسلة 

 S1 سلسلة على ءأشیا أي تضع ال •

TECBOT ، األطفال ذلك في بما 

 
 وفقاً S1 TECBOT سلسلة استخدم •

سیتحمل  .لدلیلالمستخدم ھذا
 ناجمة إصابة أو خسارة أي المستخدم

 .السلیم غیر عناالستخدام

 بشكل والفالتر الغبار صندوق تركیب من تأكد •
 S1 .TECBOT سلسلة استخدام قبل صحیح

 
 الجھد مع الطاقة مصدر جھد تطابق من تأكد •

 .الشحن قاعدة على المحدد

 
 من بالقرب الشحن قاعدة تضع ال •

 ).المبرد مثل( مصدرحرارة

 :الشحن قاعدة نموذج
TEC400 

 
 :بعد عن التحكم نموذج

TEC1089 

 :الغبار صندوق سعة

 600مل  
 

 :المیاه خزان سعة
 )اختیاري( مل320

 ئقالعوا إزالة
 :أقصىارتفاع

 بوصة0.75 
 

 :وقتالتشغیل

 دقیقة 100 ~

 :البطاریة نوع

 الشحن إلعادة قابلة أیون لیثیوم بطاریة

 بطاریات علبة
 

 :بطاریة

 فولت14.4

 أو S1ـ ل أمبیر مللي2600

 Pro S1 ـل أمبیر مللي5200
 

 :المصنفة القوة

 واط25

 :أبعاد

 13.8× 2.95 بوصة
 

 :وزنالمنتج

 رطل6.6
 

 باسكال1800الشفط  قوة
ـ ل Pa3000أو  S1ـ ل

Pro S1 

 :ءمستوىالضوضا

 دیسیبل <68

 .متناولاألطفال

 .تشغیلھ عند صیانتھ أو بتنظیفھ تقم ال •
 التنظیف قبل الشحن قاعدة افصل

 .أوالصیانة

 أي أو مبللة قماش قطعة تستخدم ال •
 من سلسلة ءأي جز لتنظیفئل سا

S1TECBOT. 

 شحن قواعد أو بطاریات أي تستخدم ال •
 .ثالث بطرف خاصة

 .والحیواناتاأللیفة

 S1 سلسلة باستخدام لألطفال تسمح ال •

TECBOT األطفال راقب .كلعبة 
 .تشغیلھا ءأثنااأللیفة  والحیوانات

 
 S1 TECBOT لسلسلة تسمح ال •

 أو الصلبة ءاألشیا فوقبالعمل 
 الزینة فضالت مثل ( الحادة

 الحدیدیةوالمسامیر والزجاج
 )ذلك إلى وما

 في S1 TECBOT سلسلة تستخدم ال •
 104 فیھا الحرارة تتجاوزدرجة التيلبیئة ا

 32من أقل أو مئویة) درجة (40 فھرنھایت درجة
 ).مئویة درجة (0 فھرنھایت درجة

 على ممسحة وضع أي تستخدم ال •
 .السجادة

 لتنظیف S1 TECBOT سلسلة تستخدم ال •
بشكل  تعمل ال قد( الشعر طویل السجاد
 األلوان ذي السجاد بعض على صحیح
 .)الداكنة

 فوق S1 TECBOT سلسلة تستخدم ال •
 .اللزجة أو الراكدة المیاه أو األسطحالرطبة
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 PBDE PBB  عناصر 
 

 )السادس(كر
 

  زئبق قرصمضغوط
 القطع الرصاص

 یؤدي

 ئبقالز

 
 الرصاص

 

 ئبقز

 ا 

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا
X 

 البالستیك منءأجزا
 

 المعدات

 الكروم
 

 قرصمضغوط
 دائرة كھربائیة لوحة X ا ا ا ا ا 

 سداسيالتكافؤ
 

 إلكتروني ا ا X ا ا ا  )السادس(كر

الكروم 

متعددالبروم 
 الفینیلئيثنا

البروم متعدد م
 فینیلاألثیر

 
PBB 

PBDE 

 ا    ا     ا

 ا    ا     ا

 ا    ا    ا

X    ا    ا 

 بطاریة

 )المعدني ءالجز( الطاقة توصیلسلك
 
 
 

 مالحظات

 
 

X   26572ئحبلوا الحد الخاصة األقل متطلبات على معینء جز في الموجود لحدیتجاوزا T / GB  ،مثبت بدیل یوجد حالیاً وال 
 (RoHS). الخطرة المواد استخدام بتقیید الخاصة األوروبي االتحاد حئللوا لبیئةا حمایة متطلبات یلبي فيالصناعة

 
 T / .GB 26572ئحةلال الحد متطلبات من أقل ءاألجزا في الموجودلحد ا   ا

 
 :معاییرالتنفیذ

 

 

GB4343.1-2009 

GB17625.1-2012 

GB4706.1-2005 

GB4706.7-2014 

 

     
 

 االستخدام ظل في للمنتج البیئة حمایة فترةاستخدام
 .سنوات 5 العاديھي

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S1 TECBOTسلسلة

 
 :الصانع

.Shenzhen Tecbot Intelligent Robot Co.، Ltdشركة 
 

 :تبوك
 8D ، لیف مابل نانیوان مبنى.

 .الصین ، قوانغدونغ ، شنتشن ، 1088 رقم نانشان شارع
 

 :الصانع
.Guangdong Jingrong Technology Holdings Co.، Ltdشركة 

 
 :تبوك
 ، Shunfeng طریق ، الصناعیة  Jingrongحدیقة

 .الصین ، قوانغدونغ، دونغقوان
 

 :ءالعمال خدمة لقسم البریداإللكتروني
hi@tecbot.ai 

 

 :موقعالكتروني

www.tecbot.ai 
 

mailto:hi@tecbot.ai
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