
۲۰۲۱/۱

۱

■ فلتر HEPA (داخل الغطاء)

■ البطاریة (داخل حجرة البطاریة)

■ مستشعر المنحدرات

■ الفرشاة

■ كامیرا ثنائیة األبعاد/ثالثیة
 األبعاد (مستشعر)

LIDAR مستشعر ■

الجانب الخلفيالجانب األمامي

الجانب السفليالجانب العلوي

■ شاشة عرض لمسیة

■ مفتاح تشغیل المكنسة الكھربائیة ■ مفتاح تشغیل/إیقاف التنظیف التلقائي

■ مفتاح نمط التشغیل بالطاقة القصوى

■ مفتاح إیقاف للطوارئ

■  درج الغبار

■ حاویة تجمیع الغبار

■ مفتاح تشغیل البطاریة الثانویة

■ مقبض التوجیھ

■ مفتاح التشغیل الرئیسي

■ حامل جھاز النداء

۲. قبل تعریف الجھاز بمسار التنظیف

قبل تعریف الجھاز بمسار التنظیف، ضع رمز نقطة االنطالق في موقع دائم یبدأ منھ التنظیف 
التلقائي وینتھي عنده (موضع مستٍو على جدار أو عمود).

في حالة الحاجة إلى نقل رمز نقطة االنطالق من مكانھ، ینبغي إعادتھ إلى مكانھ ھذا بالضبط 
عند تشغیل الجھاز في وضع التنظیف التلقائي. ُیرجى مالحظة أنھ قد ال یتم إجراء التنظیف 
بشكٍل صحیح في حالة تركیب رمز نقطة االنطالق بعیًدا بعض الشيء عن مكانھ األصلي.

۸۰ سم (۲٫٦ قدم)

٦۰ سم (۲٫۰ قدم)

۱. أسماء قطع الغیار

یحتوي ھذا المستند على معلومات حول االستخدام الیومي للجھاز. یرجى قراءة محتویات دلیلWhiz التشغیلي وفھمھا قبل استخدام الجھاز.
."help.meetwhiz.com" على الموقع  Whiz یمكن الحصول على أحدث نسخة من ھذا المستند ودلیل تشغیل 

المقدمة

Whiz Connect

الدلیل السریع للمكنسة الكھربائیة ذاتیة التشغیل



۲

اضغط على مفتاح التشغیل الرئیسي بحیث 
( l ) یكون على الوضع

 TEACH ROUTE انقر فوق
(تلقین المسار)

●استخدم نمطي التنظیف (النمط العادي / نمط التشغیل بالطاقة القصوى) 
حسب حالة األرضیة.

●سیتم تكرار التبدیل بین نمطي التنظیف أثناء التنظیف التلقائي.

۳ اسحب مقبض التوجیھ ألعلى بشكٍل مستقیم 
حتى یصل إلى المفصل وقم بإمالة المقبض 

كي یستقر في مكانھ

۸۰ سم (۲٫٦ قدم)

٦۰ سم (۲٫۰ قدم)

انقل الجھاز إلى رمز نقطة االنطالق

امسح رمز نقطة االنطالق مسًحا ضوئًیا

في حالة عرض خطأ داخل إطار أحمر، علیك بتغییر 
المسافة بین الجھاز والرمز وإعادة المسح الضوئي للرمز 

مرة أخرى

حدد "+" إلنشاء مسار جدید

۱۲۳

٤٥٦

۸۹ ف المسار المطلوب تعریف الجھاز بھ اضغط على مفتاح تشغیل المكنسة الكھربائیة نظِّ
بالكامل

حتى لو توقفت مؤقًتا أثناء تعریف 
الجھاز بالمسار، فلن یؤثر ذلك على 
عملیة التنظیف عند قیام الجھاز بھا 

بشكٍل تلقائي.
ُیرجى التنظیف بالسرعة التي 

تناسبك.

لن یحتسب الجھاز الحركات 
إلى الخلف ضمن مسار التنظیف.

بعد االنتھاء من التنظیف، اضغط على 
مفتاح تشغیل المكنسة الكھربائیة وأوقف 

تشغیل نمط التنظیف

سوف یستغرق حفظ مسار التنظیف نصف وقت تعریف الجھاز 
بمسار التنظیف.

یمكن حفظ ستة مسارات تنظیف لكل رمز نقطة انطالق.

۷

یومض مؤشر حالة الشحن باللون 
البرتقالي.

۳. اسحب البطاریة إلى منتصف مسارھا تجاھك۲. اضغط على قفل البطاریة۱. افتح باب حجرة البطاریة

اسحب الجزء السفلي األیسر من باب 
حجرة البطاریة تجاھك.

اضغط على قفل البطاریة بإبھامك األیمن.

إعادة شحن البطاریة

ب البطاریة في حجرة البطاریة ٦. ركِّ

بعد تركیب البطاریة بشكٍل صحیح، سیتم تعشیق 
قفل حجرة البطاریة في مكانھ، وسُیحِدث صوًتا 

یدل على ذلك.

اسحب البطاریة تجاھك مع إزالة إبھامك عن القفل.
احذر انحشار إبھامك.

ب البطاریة في الشاحن ٥. ركِّ ٤. أخرج البطاریة من الجھاز

أمسك المقابض بكلتا یدیك عند سحب 
البطاریة إلى الخارج.

اسحب البطاریة من الجھاز، واشحنھا في الشاحن.
یلزم حوالي ٤ ساعات إلعادة شحن البطاریة بالكامل.

تعمل البطاریة لمدة ۳ ساعات عند التنظیف بالنمط العادي.

مؤشر حالة الشحن

*بعد إعادة شحن البطاریة، یومض 
مؤشر حالة الشحن باللون األخضر.

۳. تعریف الجھاز بمسار التنظیف

انقر فوق Save Route (حفظ المسار في 
الذاكرة)، ثم امسح رمز نقطة االنطالق مسًحا 

ضوئًیا مرة أخرى

۱۰



۳

۱. افتح حاویة تجمیع الغبار

اسحب مقبض الوصول إلى حاویة تجمیع 
الغبار لألسفل وأخرج غطاء حاویة تجمیع 

الغبار تجاھك.

۲. أزل كیس تجمیع الغبار

اسحب لوح التركیب للخارج وأزل كیس 
الغبار المستعمل من الجھاز.

۳. اربطھ في طرف حاویة تجمیع الغبار

تأكد أن جانب الرسم التوضیحي لكیس تجمیع الغبار 
بھ في الجھاز. مواجًھا لألعلى، ومن ثم ركِّ

٤. ادفعھ بقوة

علیك بمحاذاة منفذ الشفط ولوح 
التركیب مع الفتحة، ثم الدفع بلوح 
التركیب في اتجاه الجانب األیمن.

٥. تحقق أن طرف حاویة تجمیع الغبار طاٍف على السطح

في حالة تركیب كیس تجمیع الغبار بشكٍل صحیح، سیطفو طرف 
حاویة تجمیع الغبار على السطح. تحقق من طفو الطرف وأغلق 

غطاء حاویة تجمیع الغبار.

كیس تجمیع الغبار
إذا ظھرت رسالة خطأ في حالة امتالء كیس تجمیع الغبار، فاستبدلھ بكیس تجمیع غبار جدید.

ُیوصى باستبدال كیس تجمیع الغبار كل ۹ ساعات تشغیل تقریًبا (۳ ساعات في الیوم، ۳ أیام في األسبوع).

ُیستبدل كل ۹ ساعات تقریًبا

المستشعر
في حالة اتساخ المستشعرات، امسح 
سطحھا برفق باستخدام قطعة قماش 

ذي ألیاف دقیقة.

مفتاح تشغیل البطاریة الثانویة
تحقق من ضبط مفتاح تشغیل البطاریة 

الثانویة على وضع إیقاف التشغیل.

درج الغبار
تجاھل أي أوساخ في درج الغبار.

الفرشاة
أزل أي أوساخ أو شعر عالق بھا 

حسب اللزوم.

كامیرا ثنائیة األبعاد/ثالثیة
 األبعاد (مستشعر)

LIDAR مستشعر

مستشعر المنحدرات

*یمكن غسل الدرج بالماء.
تأكد أن الدرج جاف تماًما قبل إعادتھ إلى الجھاز.

ن مقبض التوجیھ في مكانھ خزِّ

حدد مسار التنظیف المطلوب إلجراء التنظیف التلقائي. علیك بإجراء عملیة التنظیف التلقائي في األوقات التي یوجد بھا عدد قلیل من المارة واألشیاء في 
منطقة التنظیف. من أجل السالمة، سیعمل الجھاز بعیًدا بعض الشيء عن الجدار. عند تنظیف مناطق قریبة من الجدار، علیك بإجراء التنظیف یدوًیا.

●أخرج جھاز النداء من الجھاز واحملھ معك أثناء إجراء التنظیف التلقائي.
●بعد االنتھاء من التنظیف، سیعود الجھاز إلى رمز نقطة االنطالق وُیخطر 

ل بإتمام عملیة التنظیف جھاز النداء الُمشغِّ

۳ ۱۲۳

٤٥٦

امسح رمز نقطة االنطالق مسًحا ضوئًیاانقر فوق RUN ROUTE (تشغیل المسار)

في حالة عرض خطأ داخل إطار أحمر، علیك بتغییر 
المسافة بین الجھاز والرمز وإعادة المسح الضوئي للرمز 

مرة أخرى.

حدد مسار التنظیف المطلوب

اضغط على مفتاح تشغیل/إیقاف التنظیف 
التلقائي

انقر فوق OK (موافق)

تظھر المسارات التي تم تنظیفھا باللون األزرق، في حین تظھر 
المسارات التي لم یتم تنظیفھا باللون األبیض.

أمسك المقبض بكلتا یدیك، وارفعھ إلى األمام بزاویة. بعد ذلك، 
ادفعھ مرة أخرى إلى موضعھ األصلي.

٤. إجراء التنظیف التلقائي

٥. صیانة الجھاز [یومًیا ~ أسبوعًیا]



٤

في حالة وجود أي مشكلة غیر معروفة أو إذا كان الجھاز ال یعمل بشكٍل صحیح، علیك بإعادة تشغیل الجھاز.

د طرق االتصال بھا الموزع المحلي في منطقتك. في حالة عدم حل المشكلة بعد إعادة التشغیل، ُیرجى االتصال بخدمة العمالء التي ُیحدِّ

۱. أدر مفتاح التشغیل الرئیسي إلى وضع إیقاف التشغیل
۲. تحقق من ضبط مفتاح تشغیل البطاریة الثانویة على وضع إیقاف التشغیل

۳. أخرج البطاریة من الجھاز
٤. انتظر لمدة ۳۰ ثانیة

٥. ركِّب البطاریة في الجھاز
٦. أدر مفتاح التشغیل الرئیسي إلى وضع التشغیل

زجاج نافذة

إجراء التنظیف التلقائيتعریف الجھاز بمسار التنظیف

أبواب أوتوماتیكیة

الفرشاة
ف شعیرات الفرشاة،  في حالة تقصُّ

استبدلھا بفرشاة جدیدة.

HEPA فلتر
 ،HEPA في حالة اتساخ فلتر

استبدلھ بفلتر جدید.
ال تغسلھ بالماء.

یتوقف الجھاز عن الحركة عندما یترك مسار التنظیف أو یكتشف عقبات أمامھ.
تحقق من وضع البیئة التي یعمل بھا الجھاز، وانقلھ إلى مكان مناسب حسب الحاجة.

في حالة صعوبة إعادة تنظیم المكان كما كان سابًقا، علیك بتعریف 
الجھاز بمسار التنظیف مرة أخرى.

أغلق الستائر لحجب الضوء في األماكن التي 
یوجد بھا ضوء الشمس

اضبط السطوع في األماكن التي توجد بھا مصابیح 
LED أو مصابیح

امسح المستشعرات باستخدام قطعة القماش 
ذي األلیاف الدقیقة الملحقة بالجھاز

في حالة حدوث تغییر في تنظیم المكان بعد تعریف 
الجھاز بمسار التنظیف، علیك بإعادة تنظیم المكان 

كما كان سابًقا

كامیرا ثنائیة األبعاد/ثالثیة
 األبعاد (مستشعر)

LIDAR مستشعر

×

٦. صیانة الجھاز [كل نصف سنة]

۷. توقف الجھاز عن الحركة أثناء التنظیف التلقائي

۸. استكشاف األخطاء وإصالحھا

في حالة ترك الجھاز لمسار التنظیف، اتبع 
اإلرشادات المعروضة على الشاشة

أعد الجھاز إلى مسار التنظیف، واضغط على مفتاح تشغیل/إیقاف 
التنظیف التلقائي.

في حالة عرض رسالة خطأ على الشاشة، ُیرجى اتباع التعلیمات المعروضة على شاشة العرض اللمسیة ولمس الرمز      الموجود في الزاویة العلویة الیمنى.

في حالة حدوث خطأ عدة مرات في مناطق توجد بھا أشیاء 
عاكسة مثل األبواب األوتوماتیكیة، علیك تجنب تلك المناطق 

وتعریف الجھاز بمسار تنظیف جدید


