
۲۰۲۱/۱

ركِّب البطاریة المشحونة بالكامل في اشحن البطاریة۱
ثبِّت البطاریة في مكانھا وأغلق البابحجرة البطاریة ۲۳

شحن البطاریة وتركیبھا في الجھاز

مؤشر حالة شحن البطاریة

* بعد إعادة شحن البطاریة، یومض المؤشر 
باللون األخضر

أمسك المقبضین بكلتا یدیك واحرص أال 
تسقط منك على األرض.

تحقق 
من حالة 

الشحن

الجانب األیسرالجانب األیمن

ركِّب الجانب األیمن للفرشاة في مقبس 
حجرة الفرشاة.

اضغط على الفرشاة ناحیة الیمین وركِّب 
الجانب األیسر للفرشاة في المقبس.

قم بتدویر الفرشاة یدوًیا للتحقق من تثبیتھا بشكل صحیح.

حة على كل جانب للفرشاة. عند تركیب الفرشاة، انتبھ إلى العالمات الموضَّ

تركیب الفرشاة

ن مقبض التوجیھ في مكانھ أمسك مقابض الرفع بإحدى یدیك، واضغط مقبض خزِّ
التوجیھ ألسفل بالید األخرى

ضع الجھاز على جانبھ بلطف، بحیث یكون الجانب الذي یضم 
حاویة تجمیع الغبار مواجًھا لألعلى

۱۲۳

٤٥

األرضیة

ُیرجى توخي الحذر كي ال یقفز المقبض من الجھاز. الحتیاطات السالمة، قم بذلك بمعاونة شخصین.

الجانب األیمن

درج الغبار
من الجزء الخلفي للجھاز، تحقق من تثبیت درج 

الغبار بشكٍل صحیح.

كیس تجمیع الغبار
تحقق من تثبیت كیس تجمیع الغبار وأن 

حاویة تجمیع الغبار طافیة افتح غطاء حاویة تجمیع الغبار ۱۲

HEPA فلتر

تحقق من فلتر HEPA اآلخر من خالل الخطوات نفسھا.

إلزالة غطاء الفلتر، أدره ناحیة ۱
الیسار

أدر الفلتر ناحیة الیمین حتى ۲
یستقر ویثُبت في مكانھ

في حال عدم تثبیت الفلتر، علیك بتثبیتھ في الجھاز.

التحقق من تثبیت كٍل من فلتر HEPA وكیس تجمیع الغبار وتثبیت درج الغبار بشكٍل صحیح

أدر مفتاح اإلیقاف للطوارئ ناحیة الیمین لتحریره.

تحریر مفتاح اإلیقاف للطوارئ

القائمة المرجعیة إلعداد المكنسة الكھربائیة ذاتیة التشغیل

۱



انقر فوق "ABOUT" (نبذة عن البرنامج) في قائمة "SETTINGS" (اإلعدادات) 
ثا،  وتحقق من تحدیث الجھاز إلى أحدث إصدار للبرنامج الخاص بھ. إذا لم یكن الجھاز ُمحدَّ

فاتركھ یعمل ألكثر من ساعة في بیئة یمكنھ فیھا االتصال بالنظام السحابي الذي ُتحفظ فیھ 
كافة المسارات (ROC). (یمكن استخدام الجھاز خالل ھذا الوقت).

 "SETTINGS" بعد ذلك، أعد تشغیل الجھاز وتحقق من إصدار البرنامج من خالل قائمة
(اإلعدادات) مرة أخرى.

BrainOS التحقق من استخدام أحدث إصدار لبرنامج

تأكد من أن الجھاز في وضع التشغیل ( l ) قبل اإلقران.

ركِّب جھاز النداء على 
الحامل الخاص بھ

إقران جھاز النداء

اضغط على مفتاح التشغیل الرئیسي 
( l ) تحقق من عرض رمز االتصال بالنظام السحابي الذي ُتحفظ فیھ كافة المسارات (         )بحیث یكون على الوضع

في حالة عدم عرض رمز االتصال، 
انقل الجھاز إلى مكان آخر یمكن للجھاز فیھ 

االتصال بالشبكة.

(ROC) التحقق من اتصال الجھاز بالنظام السحابي الذي ُتحفظ فیھ كافة المسارات

۱۲

ل مفتاح الطاقة۱۲ شغِّ

أزل جھاز النداء من صندوق الملحقات.

اضغط على المفتاح ۳
الرئیسي ألكثر من ٥ ثواٍن

٥تحقق من رمز االقتران٤ افتح باب حجرة البطاریة، وأخرج صندوق 
الملحقات

صندوق الملحقات

تأكد من إیقاف تشغیل مفتاح تشغیل البطاریة الثانویة عند استخدام الجھاز. عند استبدال البطاریة أثناء التنظیف التلقائي، 
ل مفتاح تشغیل البطاریة الثانویة قبل استبدال البطاریة.  شغِّ

یمكن مواصلة التنظیف التلقائي دون إیقاف تشغیل الطاقة. بعد استبدال البطاریة، أوقف تشغیل مفتاح تشغیل البطاریة الثانویة.

أزل الطبقة الواقیة بلطف، مع الحرص على عدم 
خدش المستشعرات.

كامیرا ثنائیة األبعاد/
ثالثیة األبعاد (مستشعر)

(x5) مستشعر المنحدرات

إزالة الطبقة الواقیة من على المستشعرات

مفتاح تشغیل البطاریة الثانویة

عند إزالة الطبقة الواقیة من على المستشعرات، 
تحقق من إیقاف تشغیل مفتاح تشغیل البطاریة 

الثانویة   .

في حالة تركیب أي طبقة واقیة، أزل ھذه الطبقة قبل استخدام الجھاز.

۲


