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This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.
Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

WARNING: When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, 
including the following:

WARNING: To reduce the risk of injury or damage, read and follow the safety precautions when 
setting up, using and maintaining your robot.

Safety information
Important safety instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Risk of electric shock Class II equipment Read operator’s 
manual

Risk of fire

Caution

For indoor use only Keep out of reach of 
children

General symbol for 
recycling

Rated power 
input, d.c.

Rated power 
output, d.c.

Separate Supply Unit

Rated power 
input, a.c.

This Owner’s Guide includes information for regulatory model(s): RVE-Y1, ADG-N1, ADG-N2 

Class III equipment

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
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operation. There is a risk of injury, accident or malfunction if the 
robot comes in contact with and pushes the equipment.

• Clean cliff sensors for build-up.
• This robot is intended for dry floor use only. Do not use this 

device to clean up spills. Do not allow your robot or charging 
station to become wet.

CAUTION
• Do not operate the robot in areas with exposed electrical 

sockets in the floor. 
• Do not use this device to pick up sharp objects, glass or 

anything that is burning or smoking.
• Be aware that the robot moves on its own. Take care when 

walking in the area that the robot is operating in to avoid 
stepping on it or tripping over it.

•  If the device passes over a power cord and drags it, there is a 
chance an object could be pulled off a table or shelf. 
 Before using this device, pick up objects like clothing, loose 
papers, pull cords for blinds or curtains, power cords and any 
fragile objects. Extinguish candles. Turn off portable heaters.

• Perform the required maintenance as per the Owner’s Guide to 
ensure safe operation of the robot and dirt disposal.

• If the robot is operating on a floor with stairs, please remove any 
clutter from the top step.

NOTICE
• Do not place anything on top of your robot.
•  Failure to maintain cleanliness of charger contacts could result 

in loss of ability for the robot to charge the battery.
• Before running your robot on hard floors, please test your robot 

on a small section of the hard floor to ensure that it is compatible. 
Using your robot on a hard floor that is not compatible could 

GENERAL

WARNING
• Your robot comes with a region-approved power supply cord and is 

designed to be plugged into a standard household AC power socket 
only. Do not use any other power supply cord. For replacement 
cords, please contact Customer Care to ensure proper selection of 
country-specific power supply cord.

• Do not open your robot or dirt disposal other than instructed in the 
Owner’s Guide. There are no user serviceable parts inside. Refer 
servicing to qualified service personnel.

• Risk of electric shock, use indoors in dry location only.
• Do not handle your robot or dirt disposal with wet hands. 
• Do not use unauthorised chargers. Use of an unauthorised charger 

could cause the battery to generate heat, smoke, catch fire or 
explode.

• Your robot is not a toy. Small children and pets should be supervised 
when your robot is operating. 

• Do not sit or stand on your robot or dirt disposal.
• Store and operate your robot in room-temperature environments only.
• If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier 

should be used to prevent the robot access to the balcony and 
ensure safe operation.

• If the room to be cleaned contains equipment, such as a stove, 
fan, portable heater or humidifier, remove the equipment before 

WARNING: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in serious injury or death. 

CAUTION: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in minor or moderate injury. 

NOTICE: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in property damage.
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This symbol on the battery indicates that the battery 
must not be disposed of with unsorted common 
municipal waste. As the end-user, it is your responsibility 

to dispose of the end-of-life battery in your appliance in 
an environmentally sensitive manner as follows:

(1) returning it to the distributor/dealer from whom you 
purchased the product, or

(2) depositing it in a designated collection point.

The separate collection and recycling of end-of-life 
batteries at the time of disposal will help to conserve 
natural resources and to ensure that it is recycled in a 
manner that protects human health and the environment. 
For more information, please contact your local recycling 
office or the dealer from whom you originally purchased 
the product. Failure to properly dispose of end-of-life 
batteries may result in the negative potential effects on 
the environment and human health due to the substances 
in the batteries and accumulators.

NOTICE
• The battery pack must be removed from the robot before 

recycling or disposal.
• For best results, only use the Lithium Ion Battery that comes with 

the robot. 
• Do not use non-rechargeable batteries. Use only the rechargeable 

battery supplied with the product. For replacement, purchase identical 
iRobot battery or contact iRobot Customer Care for alternative battery 
options.

• Always charge and remove the battery from your robot and 
accessories before long-term storage.

result in damage to your floor. Contact your hard floor manufacturer with 
questions on compatibility.

• Before running your robot on carpets or rugs, ensure that the carpets or 
rugs are compatible with the dual multi-surface rubber brushes on your 
robot, otherwise known as beater bars. Using your robot on a carpet or 
rug that is not compatible could result in damage to your carpet or rug. 
Contact your carpet or rug manufacturer with questions on compatibility.

BATTERY

WARNING
• Do not open, crush, heat above 80°C (176°F) or incinerate. Follow the Owner’s 

Guide instructions for proper use, maintenance, handling and disposal.
• Do not short-circuit the battery by allowing metal objects to contact 

battery terminals or immerse in liquid. Do not subject batteries to 
mechanical shock.

• Lithium ion batteries and products that contain lithium ion batteries 
are subject to stringent transport regulations. If you need to post this 
product (with the battery included) for service, travel or any other 
reason, you MUST refer to the Troubleshooting section of your manual or 
contact Customer Care for shipping instructions.

• Periodically inspect the battery pack for any sign of damage or 
leakage. Do not charge damaged or leaking battery packs. Do not 
allow the liquid to come in contact with skin or eyes. If contact has been 
made, wash the affected area with copious amounts of water and seek 
medical advice. Place the battery in a sealed plastic bag and recycle 
or dispose of safely according to local environmental regulations, or 
return it to your local authorised iRobot Service Centre for disposal.

CAUTION
• Battery usage by children should be supervised. Seek medical advice 

immediately if a cell or a battery has been swallowed.



EN

AUTOMATIC DIRT DISPOSAL

WARNING
• Do not use if the cord or plug is damaged. If the appliance is not 

working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or 
dropped into water, return it to a service centre. 

• Always disconnect your robot from the dirt disposal before cleaning or 
maintaining it.

• Do not use the dirt disposal as a step.
• Do not put any objects into openings. Do not use with any opening 

blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air 
flow. 

• To properly maintain your dirt disposal, do not place foreign objects 
inside and ensure that it is clear of debris.

• In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal 
cut-out, this appliance must not be supplied through an external 
switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is 
regularly switched on and off by the utility.

• Do not pour any liquids into the device and do not immerse in water.
• Do not use outdoors or on wet surfaces. 
• Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when 

used by or near children.
• Use only as described in this manual.
• To reduce the risk of electric shock, unplug your dirt disposal before 

cleaning it.
• Keep the dirt disposal and power cord away from heated surfaces.

• Do not allow liquids to get on or into the dirt disposal.

NOTICE
• Product may not be used with any type of power converter. Use of 

power converters will immediately void the warranty.
• If you live in an area prone to electrical storms, it is 

recommended that you use additional surge protection. Your dirt 
disposal may be protected with a surge protector in the event of 
severe electrical storms.

• Do not use without dust bag and/or filters in place.



 Roomba® j7+ Owner’s Guide        1

EN

Top view

Faceplate

Wall Follow
Sensor

About your Roomba® Robot Vacuum

Camera

Clean Button

Bin Release 
Button

Charging 
Contacts

Caster Wheel

Cliff Sensor

Cliff Sensor

Edge-Sweeping 
Brush

Multi-Surface 
Brushes

Cliff Sensor

Brush Frame Release Tab 

Brush Caps

Dust Bin and Filter

Floor Tracking Sensor

Bottom view



2        For more information, visit global.irobot.com

EN

Top view

Front view

Canister Lid

Visual Docking 
Target

Exhaust Vent

Cord Wrap

Debris 
Evacuation Port

Bag Guide Rails

Debris Evacuation 
Tube

Debris 
Evacuation Tube

Bag Storage 
Compartment

Blower Cover
Bag Presence 
Sensor 

Back view

Bottom view

About your Clean Base™ Automatic Dirt Disposal

Pull Tab

LED Indicator

Wheel Wells

Charging 
Contacts



 Roomba® j7+ Owner’s Guide        3

EN

1 ft. (0.3 m) 
above

Positioning the Clean Base™ Automatic Dirt Disposal 

WARNING: To prevent the risk of your robot falling downstairs, ensure that 
the charging station is placed at least 1.2 metres (4 feet) away from stairs.

Good Wi-Fi® Coverage

*Objects are not to scale.

1.2 m (4 ft.) 
from stairs

1.2 m (4 ft.) 
in front

0.5 m (1.5 ft.) 
both sides

Note: Do not place your Clean Base Automatic Dirt Disposal in direct 
sunlight. Ensure that the area around the dock is free of clutter to improve 
docking performance.

Download the iRobot Home App and connect to  
Wi-Fi®

• Follow the step-by-step instructions to set up your Roomba.
• Set up PrecisionVision Navigation to avoid obstacles in real time.
•  Set an automatic cleaning schedule and customise cleaning 

preferences.
•  Create smart maps to tell your robot where and when to clean.

Using your Roomba® Robot Vacuum
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•  The robot uses a small amount of power whenever it is on the 
charging station. You can put the robot in a further-reduced 
power state when not in use. To put your robot into Reduced 
Power Standby Mode, remove the dust bin and tap the clean 
button 5 times. To exit Reduced Power Standby Mode, place 
your robot on the charging station and tap the clean button. 
For more details on this Reduced Power Standby Mode, refer 
to the FAQ page on our website.

•  For long-term storage, turn off the robot by removing it from 
the charging station and holding down the clean button for 
3 seconds with one wheel off the ground. Store the robot in a 
cool, dry place.

Cleaning 

•  Your robot will automatically explore and clean your home in neat rows, 
avoiding obstacles using its front-facing camera. It will return to the  
charging station at the end of a cleaning job and whenever it needs to 
recharge.

•  To end a job and send the robot back to its charging station, hold the clean 
button down for 2-5 seconds. A blue light ring pattern will indicate that the 
robot is seeking the charging station.

•  When your robot detects an especially dirty area, it will engage Dirt Detect™ 
mode, moving in a forwards/backwards motion to clean the area more 
thoroughly. The light ring indicator will flash blue.

Your robot is able to recognise and avoid objects. However, it is 
still recommended to remove excess clutter before cleaning.

Just press the clean button

Tap to Start / Pause / Resume

Hold for 2-5 seconds to end a job

 When the robot senses its bin needs to be 
emptied, the light ring indicator will illuminate in 
a red sweeping motion towards the rear.

Charging 

•  Place the robot on the charging station to activate  
the battery.

 Note: Your robot comes with a partial charge, but we recommend that 
you charge the robot for 3 hours prior to starting the first cleaning job.

When your robot is fully charged, the 
light ring indicator will intermittingly 
pulse white at the rear.

CLEAN

Light Ring Spiral while charging

White Spiral: charging

Red Spiral: charging, low battery

A solid white light will indicate the battery 
charge percentage of your robot
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Battery safety & postage
For best results, only use the iRobot Lithium Ion Battery that comes 
with your robot. 

WARNING: Lithium ion batteries and products that contain lithium ion 
batteries are subject to stringent transport regulations. If you need to 
post this product for service, travel or any other reason, you MUST follow 
the postage instructions below.

• Battery MUST be turned off before postage.
• Turn off the battery by removing the robot from the charging station 

and holding down the clean button for 3 seconds with one wheel off 
the ground. All indicators will turn off.

• Package the robot securely for postage.
• If you need further assistance, contact our Customer Care team or 

visit global.irobot.com.

About your Automatic Dirt Disposal
While cleaning, your robot will automatically return to the dirt 
disposal to empty its bin and recharge as needed. 

The dirt disposal’s LED indicator will turn solid red when a new 
bag is needed. If a clog is detected, the dirt disposal will trigger 
additional attempts to automatically clear the clog.

 Note: If you place your robot on the dirt disposal by hand, it will not 
empty automatically. In this case, use the iRobot Home App or hold the 
button down for 2-5 seconds.

Troubleshooting
•  Your robot will tell you something is wrong by playing an audio alert and turning 

the light ring indicator red. Press the clean button or tap the bumper for details. 
Check the iRobot Home App for further support.

Red Light Ring

Low battery. Please charge.

•  After 90 minutes of inactivity off the charging station, the robot will 
automatically end its cleaning job. 

•  To factory reset your robot, remove the Dust Bin and hold down the clean 
button for seven (7) seconds. A sound will let you know when the factory reset 
has been completed. Press down the clean button once more to confirm.
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 Note: iRobot manufactures various replacement parts and assemblies. If 
you think you need a replacement part, please contact iRobot Customer 
Care for more information. 

 *Replacement frequency may vary. Parts should be replaced if there is 
visible wear.

Emptying the bin

Open bin door to 
empty bin.

Press bin release button 
to remove bin.1

2

Place bin back in 
the robot.3

Care and maintenance instructions
To keep your robot running at peak performance, perform the procedures 
on the following pages. 
There are additional instructional videos in the iRobot Home App. If you 
notice the robot picking up less debris from your floor, empty the bin, clean 
the filter and clean the brushes.

Part Care frequency Replacement frequency* 

Bin Wash bin as needed

Filter Clean once a week 
(twice a week if you have 
a pet). Do not wash.

Every 2 months

Full Bin Sensor Clean every 2 weeks

Front Caster Wheel Clean every 2 weeks Every 12 months

Edge-Sweeping Brush 
and Multi-Surface 
Brushes

Clean once a month 
(twice a month if you 
have a pet)

Every 12 months

Sensors and Charging 
Contacts

Clean once a month

Camera Window Clean and inspect once 
a month

Bags Bags should be replaced 
when prompted by the LED 
indicator/app.

Dock Charging 
Contacts and 
Visual Docking Target

Once every month

Blower Cover inside 
canister

Once every month 
(remove debris from 
blower cover)

Care and maintenance
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Cleaning the filter

Remove the bin. Remove 
the filter by grasping both 
ends and pulling out.

Remove debris 
by tapping the 
filter against your 
rubbish bin.

Reinsert filter with ridged grips facing out. Place bin back in 
the robot.

1

2

3

Important: The robot will not run if the filter is not installed correctly. Replace 
the filter every two months.

Cleaning the Full Bin Sensors

Wipe the inner sensors with a clean, dry cloth

Wipe the bin door with a clean, dry cloth.

2

3

Remove and empty the bin.1

Closed Door Opened Door

Clear any debris from the vacuum path.4
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Cleaning the Front Caster Wheel

Pull firmly on the front wheel module to remove it 
from the robot.
 
Pull firmly on the wheel to remove it from its housing 
(see illustration below).

Remove any debris from inside the wheel cavity.

Reinstall all parts when finished. 
Make sure that the wheel clicks back into place. 

Important: A front wheel clogged with hair and debris 
could result in damage to your floor. If the wheel is not 
spinning freely after you have cleaned it, please contact 
Customer Care.

1

2

3

4
WheelAxle

Housing

Washing the bin

Make sure that the bin is 
completely dry. Reinsert filter 
and place bin back in the 
robot.

3

Important: Do not wash the 
filter. Remove the filter before 
washing the bin.

Release the bin, remove the 
filter and open the bin door.1

Note: Bin is not dishwasher safe.

 Use a coin or small screwdriver to remove 
the screw holding the Edge-Sweeping 
Brush in place.
 
Pull to remove the Edge-Sweeping Brush. 
Remove any hair or debris, then reinstall 
the brush. 

Cleaning the Edge-Sweeping Brush

1

2
Rinse the bin using 
warm water.2
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Cleaning the Sensors, Camera Window and 
Charging Contacts

Wipe sensors, camera window and charging 
contacts with a clean, dry cloth.1

Pinch the brush frame release 
tab, lift the tab and remove any 
obstructions.

Remove the brushes from the 
robot. Remove the brush caps 
from the ends of the brushes. 
Remove any hair or debris that 
has collected beneath the caps. 
Reinstall the brush caps.

Cleaning the Multi-Surface Brushes

Remove any hair or debris from 
the square and hexagonal pegs 
on the opposite side of the 
brushes. 

Reinstall the brushes in the robot. 
Match the shape of the brush pegs 
with the shape of the brush icons in 
the cleaning head module.

1

2

3

4

 Note: Inspect the camera window. If you notice any 
cracks, please contact Customer Care.
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 Note: Do not spray 
cleaning solution 
directly onto 
sensors or into 
sensor openings.

Cleaning the Visual Docking 
Target and Charging Contacts

Inspect the visual 
docking target and 
charging contacts 
to make sure that 
they are clear of 
debris. Wipe with a 
clean, dry cloth.

Removing debris from 
Blower Cover

Inspect blower 
cover for any lint 
or debris build-
up, and wipe with 
a clean dry cloth 
to remove.

 Note: To achieve optimal performance 
with your robot and automatic dirt 
disposal, clean and/or replace your 
robot’s filter as needed.

Install a new bag, sliding the plastic 
card into the guide rails.

 Discard the used bag.

Press down on the lid making 
sure that it is completely closed.

4

3

5 Note: This will seal the 
bag so dust and debris 
cannot escape.

Replacing the bag

Pull up on the plastic card to remove the 
bag from the canister.

Lift up on the canister lid to open.1

2
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US & Canada
If you have questions or comments about your Roomba® robot 
vacuum, please contact iRobot before contacting a retailer.

You can start by visiting global.irobot.com for support tips, 
frequently asked questions and information about accessories. 
This information can also be found in the iRobot Home App. If 
you need further assistance, call our Customer Care team at 
(877) 855-8593.

iRobot US Customer Care hours

• Monday to Friday: 9.00 AM–9.00 PM Eastern Time
• Saturday and Sunday: 9.00 AM–6.00 PM Eastern Time

Outside the US & Canada 
Visit global.irobot.com to: 
• Learn more about iRobot in your country
•  Get hints and tips to improve your Roomba® robot vacuum’s 

performance
• Get answers to your questions
• Contact your local support centre

iRobot Customer CareTroubleshooting
Your dirt disposal will tell you if something is wrong via an LED indicator on 
the front of the canister and through the iRobot Home app.

This product has been equipped with a thermal protector designed to 
protect against damage due to overheating. If the protector operates, the 
motor will stop running. If this happens, unplug the unit, allow it to cool for 
30 minutes, clear any obstructions from the evacuation port and evacuation 
tube, then plug the unit back in. 

LED Indicator Common error How to fix 

Solid Red Bag full or missing 1. Replace bag if it is full or missing.

2. Make sure that the bag is securely 
inserted.

3. If problem persists, remove any debris 
from the port on the bottom of your 
robot and the dirt disposal.

Blinking Red There is a leak or 
a clog in the dock 
evacuation path

1. Make sure that the canister lid is 
pushed down and firmly sealed. 
Hold the clean button on your 
robot down for 2 seconds to  
manually empty the bin.

2. Remove any debris from the port on 
the bottom of your robot and dirt 
disposal.

3. Unplug the dirt disposal from the wall. 
Place it on its side and inspect the 
debris evacuation tube for debris. If 
necessary, remove the tube to clear 
any debris.
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trademarks of Wi-Fi Alliance.
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這是安全警示標誌，用來提醒潛在的人身傷害危險。這是安全警示標誌，用來提醒潛在的人身傷害危險。
請遵守此符號後面的所有安全資訊，避免造成可能的傷害或致死。請遵守此符號後面的所有安全資訊，避免造成可能的傷害或致死。

警告：警告：使用電器時，請一律遵守基本注意事項，包括下列事項：使用電器時，請一律遵守基本注意事項，包括下列事項：

警告：警告：為降低受傷或損壞的風險，請在設定、使用及維護機器人時，閱讀並遵守下列安全注意事項。為降低受傷或損壞的風險，請在設定、使用及維護機器人時，閱讀並遵守下列安全注意事項。

安全資訊
重要安全說明

使用前請閱讀所有指示使用前請閱讀所有指示

請保存這些說明請保存這些說明

觸電危險觸電危險 等級等級 II 設備設備 閱讀操作手冊閱讀操作手冊

火災危險火災危險

注意注意

限室內使用限室內使用 嚴禁兒童接觸嚴禁兒童接觸

一般回收符號一般回收符號

額定功率輸入，額定功率輸入，
直流電直流電

額定功率輸出，額定功率輸出，
直流電直流電

獨立供應單位獨立供應單位

額定功率輸額定功率輸
入，交流電入，交流電

本使用手冊包含以下監管型號的資訊：本使用手冊包含以下監管型號的資訊：RVE-Y1、、ADG-N1、、ADG-N2 

等級等級 III 設備設備

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用；除非在對其負有安本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用；除非在對其負有安
全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
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注意
•	 請勿讓機器人在電源插座外露的地面執行清掃作業。 
•	 請勿使用此裝置清理任何尖銳物體、玻璃以及燃燒或冒煙的物體。
•	 請注意，本機器人會自行移動。在機器人正在清掃的區域請小心行
走，避免踩到或絆倒。

•	 若本裝置經過並拖住電源線，可能會將桌上或架上的物品扯下。 
使用本裝置前，請先收拾好衣物、散落的紙張、百葉窗/窗簾的拉
繩、電源線等物品，以及任何易碎物。熄滅蠟燭。關閉空間加熱器。

•	 請按照使用手冊進行必要的維護，以確保操作機器人和集塵座時
安全無虞。

•	 如果機器人運轉的樓層設有樓梯，請移除最上層踏階的任何雜物。

聲明
•	 請勿將任何物品堆放在機器人上方。
•	 充電器觸點如未保持清潔，可能會導致機器人無法為電池充電。
•	 在使用機器人打掃硬質地板前，請先在一小塊區域進行測試，以確
保硬質地板適合使用機器人。在不適用的硬質地板上使用機器人
可能會導致地板受損。如有任何關於相容性的問題，請聯絡您的硬
質地板製造商。

•	 在使用機器人打掃地毯前，請確保地毯與適用於多種地板材質橡
膠雙滾刷	(亦稱為拍打桿)	能確實搭配使用。在不適用的地毯上使
用機器人可能會導致地毯受損。如有任何關於相容性的問題，請聯
絡您的地毯製造商。

電池

警告
•	 請勿將電池打開、重壓、加熱到	80°C 以上或加以焚燒。請按照使
用手冊的指示正確使用、維護、處理和棄置。

通則

警告
•	 機器人配有經過地區認可的電源線，僅限接上標準家用交流電
源插座。請勿使用其他電源線或延長線。如需更換電源線，請聯
絡關懷客戶部，確保取得每個國家/地區專屬的電源線。

•	 除非是使用手冊指示，否則請勿打開機器人或集塵座。使用者不
得自行維修任何產品內部組件。維修應交由合格人員進行。

•	 為避免觸電，僅限在室內乾燥處使用本電器。
•	 請勿在手潮濕的情況下操作機器人或集塵座。 
•	 請勿使用未經授權的充電器。使用未經授權的充電器可能會導
致電池發熱、冒煙、著火或爆炸。

•	 機器人並非玩具。當機器人運轉時，請看好小孩和寵物。 
•	 請勿坐在或站在機器人或集塵座上。
•	 機器人僅能在室溫環境中存放及運作。
•	 若要清掃有陽台的房間，應設好物理屏障，以避免機器人進入陽
台並發生危險。

•	 若要清掃內有火爐、風扇、空間加熱器或加濕器等設備的房間，
請在操作前先移除設備。若機器人接觸並碰撞設備，可能會有受
傷、發生意外或故障的風險。

•	 清除防掉落感應器上堆積的灰塵。
•	 機器人僅限於乾燥地面使用。請勿將此裝置用於清理溢出的液
體。請勿濺溼機器人或充電座。

警告：表示危險情況，應盡量避開，否則可能會致死或造成警告：表示危險情況，應盡量避開，否則可能會致死或造成
嚴重傷害。嚴重傷害。 
注意：表示危險情況，應盡量避開，否則可能造成輕微或中注意：表示危險情況，應盡量避開，否則可能造成輕微或中
度傷害。度傷害。 
聲明：聲明：表示危險情況，應盡量避開，否則可能造成財產損失。表示危險情況，應盡量避開，否則可能造成財產損失。
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電池上的這個符號表示電池不得做為未分類的一般垃圾丟
棄。您身為使用者，有責任透過下列符合環保的方式處理電
器中的報廢電池：
(1) 將電池退還給原購買經銷商；或
(2) 將電池棄置於指定收集點
只要在丟棄報廢電池時另行收集和回收，就能節約自然資源，
並確保透過能保護人體健康和環境的方式來回收電池。如需
了解詳情，請洽您當地的回收辦公室，或您最初購買產品的經
銷商。由於電池和蓄電池含有有毒物質，因此若未能正確處理
報廢電池，可能會對環境和人體健康造成負面影響。

CLEAN BASE 自動集塵座

警告
•	 請勿使用損壞的電源線或插頭。如果設備無法正常運轉、曾經掉
落、損壞、留在室外或掉入水中，請送回服務中心。 

•	 清理或保養機器人之前，請務必斷開機器人與集塵座的連接。
•	 請勿使用集塵座作為踏階。
•	 請勿將任何物體放入開口。請勿在開口堵塞的情況下使用；請清
空灰塵、皮棉、毛髮和任何可能減少空氣流動的物體。 

•	 為了妥善維護集塵座，請勿將異物放入內部，並確保其中沒有碎
屑。

•	 為了避免因無意間重設熱斷路器而造成危險，本設備不得經由
外部開關裝置 (例如定時器)，或連接到由公用設施定期接通和斷
開的電路來供電。

•	 請勿將任何液體倒入裝置中，也不要浸入水中。
•	 請勿在室外或潮濕的表面上使用。 
•	 請勿當做玩具把玩。當兒童使用或靠近兒童使用時，請務必	
密切注意。

•	 僅按本手冊中的說明使用。

•	 請勿讓金屬物體接觸電池端子或浸入液體中，造成電池短路。請勿
讓電池受到機械衝擊。

•	 鋰離子電池以及內含鋰離子電池的產品受到嚴格的運輸法規管制。
若您基於維修、旅行或其他理由而需要連同電池一起運送本產品，
請務必參閱使用手冊的〈故障處理〉一節，或聯絡關懷客戶部以了解
運輸指示。

•	 請定期檢查電池組是否有任何損壞或漏液跡象。請勿對損壞或漏液
的電池組充電，同時請避免液體接觸到皮膚或眼睛。若不慎誤觸，請
用大量清水沖洗接觸部位並迅速就醫。請將電池置入密封塑膠袋
中，並依據當地環境法規回收或安全處置。或者，請將電池送回當地
經授權的 iRobot 服務中心進行處置。 

注意
•	 兒童使用電池時，請務必在旁監督。如果誤食電芯或電池，請迅速就
醫。

聲明
•	 將電池組回收或處置前，請務必先從機器人上拆下。
•	 為確保最佳效果，請務必使用機器人隨附的 iRobot 鋰離子電池。 
•	 請勿使用非充電式電池。僅可使用本產品隨附的可充電電池。如需
更換電池，請購買相同型號的 iRobot 電池，或聯絡 iRobot 關懷客戶
部，了解其他可使用的電池型號。

•	 在長期收納之前，請務必先將機器人和配件的電池充滿，再從機器
人和配件上拆下電池。
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•	 為避免觸電，請先拔除集塵座再進行清潔。
•	 請讓集塵座與電源線遠離加熱表面。
•	 請勿讓液體沾染或進入集塵座。

聲明
•	 不得搭配使用任何類型的電源轉換器。一旦使用電源轉換器，產品保固將
立即失效。

•	 若您住在雷暴發生頻繁的地區，建議您安裝額外的突波保護器。集塵座的
充電座配備突波保護器，可防止嚴重雷暴侵襲時損壞裝置。

•	 請勿在沒有集塵袋和/或濾網的情況下使用。



 Roomba® j7+ 使用手冊使用手冊        1

TW

頂視圖

面板

沿牆清掃
感應器

關於 Roomba® 掃地機器人

鏡頭

清掃鍵

集塵盒開啟鍵

充電接點

腳輪

防掉落感應器

防掉落感應器

側刷

適用於多種地
板滾刷

防掉落感應器

毛刷框架開啟鍵 

毛刷蓋

集塵盒及濾網

地板材質追蹤感應器

底視圖
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頂視圖

正面圖

容器上蓋

視覺對接目標

排氣口

捲線器

碎屑排口

集塵袋導軌

碎屑排管
碎屑排管

集塵袋儲物盒

鼓風機蓋
集塵袋裝填感應器 

背面圖

底視圖

關於 Clean Base™ 自動集塵座

拉條

LED 指示燈

輪艙組

充電接點
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上方 0.3 公尺

決定 Clean Base™ 自動集塵座的位置 

警告：為防止機器人跌落樓下，請確保充電座距離樓梯至少 1.2 公尺。

良好的 Wi-Fi® 覆蓋範圍

*物體並未按比例繪製。

距離樓梯 1.2 公尺

前方 1.2 公尺

兩側 0.5 公尺

註：請勿將 Clean Base 自動集塵座放在陽光直射處。請確保充電座周圍沒有
堆放雜物，以改善對接效能。

下載 iRobot Home 應用程式並連接 Wi-Fi®

•	 按照指示逐步設定 Roomba。
•	 設定	PrecisionVision	精準辨識導航以即時避開障礙物。
•	 設定自動清掃時程並自訂清掃喜好設定。
•	 建立智慧型地圖，告訴機器人要進行清掃的地點和時間。

使用 Roomba® 掃地機器人
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•  只要機器人在充電座上，就會用到少量電力。您可以將待機中的
機器人設為低耗電模式。若要讓機器人進入低耗電待機模式，	
請取出集塵盒，然後輕按清掃鍵 5 次。若要退出低耗電待機模
式，請將機器人放在充電座上，然後輕按清掃鍵。如需有關此低
耗電待機模式的詳細資訊，請參閱我們網站上的常見問題頁面。

•  如需長期收納，請將機器人從充電座取下，並在一個輪子離開地
面的情況下按住清掃鍵 3 秒，讓機器人關機。請將機器人存放在
陰涼乾燥的地方。

清掃 

•  機器人將自動探索家中路線、有條不紊地逐列清掃，並使用前置鏡頭避開障礙物。
機器人會在清掃工作結束和隨時需要充電時返回充電座。

•  若要結束工作並將機器人送回充電座，請按住清掃鍵 2-5 秒。藍色光環圖案表示
機器人正在尋找充電座。

•  當機器人偵測到特別骯髒的區域時，便會進入 Dirt Detect™ 髒汙偵測模式，以向
前/向後來回移動方式更徹底地清掃該區域。光環指示燈將會閃爍藍燈。

您的機器人能夠辨識物體並迴避。但仍建議在進行清掃前先移除
雜物。

直接按下清掃鍵直接按下清掃鍵
輕按以開始/暫停/繼續
按住 2-5 秒以結束工作

 當機器人感應到集塵盒需要清空時，光環指示燈
將發出紅色向後掃射的燈束。

充電 

•  將機器人放在充電座上，即可啟動電池。
 註：機器人雖有少許電量，但是建議您在開始第一次清掃工作之前，先為機器
人充電 3 小時。

當機器人充滿電時，光環指示燈將會在
後端間歇性閃爍白燈。

CLEAN

充電時光環會呈螺旋狀旋轉充電時光環會呈螺旋狀旋轉
白色螺旋：充電中
紅色螺旋：充電中，電量不足
恆亮白燈表示機器人的電池充電百分比
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電池安全和運輸
為確保最佳效果，請務必使用機器人隨附的 iRobot 鋰離子電池。 

警告：鋰離子電池以及內含鋰離子電池的產品受到嚴格的運輸法規管制。若
您基於維修、旅行或任何其他理由而需要運送本產品，請務必遵守下列運輸指
示。
•	 運輸前務必關閉電池。
•	 將機器人從充電座取下，並在一個輪子離開地面的情況下按住清掃鍵 

3 秒，讓電池關閉。所有指示燈將會全部熄滅。
•	 牢牢包裝機器人以便運輸。
•	 如需進一步協助，請聯絡我們的關懷客戶團隊或造訪 global.irobot.com。

關於 Clean Base 自動集塵座
清潔時，您的機器人將自動返回集塵座，以清空集塵盒並視需要充電。
在需要新的集塵袋時，集塵座的 LED 指示燈會變為恆亮紅燈。如果偵
測到堵塞，集塵座將會另行發動以嘗試自動清除堵塞物。

 註：如果徒手將機器人放在集塵座上，就無法自動清空。在這種情況下，	
請使用 iRobot Home 應用程式，或按住按鈕 2-5 秒。

故障處理
•  發生問題時，機器人會發出聲音警報並讓光環指示燈轉成紅燈。按下清掃鍵或輕
按緩衝器以取得更多資訊。請查看 iRobot Home 應用程式以取得進一步支援。

紅光環

電量不足。請充電。

•  在充電座停用 90 分鐘後，機器人將自動結束清掃工作。 

•  若要將機器人重設為原廠設定，請取出集塵盒，然後按住清掃鍵七 (7) 秒。
當原廠重設完成時，會發出提示音通知您。請再次按下清掃鍵以確認。
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 註：iRobot 製造各種更換組件和元件。如需更換組件，請聯絡 iRobot 關懷
客戶部以了解詳情。 
 *更換頻率可能不同。如果出現可見磨損，請更換組件。

清空集塵盒

打開集塵盒門，將集
塵盒清空。

按下集塵盒開啟鍵，將集
塵盒取出。1

2

把集塵盒裝回機器人中。3

保養與維護指示
為了讓機器人保持最佳性能，請執行下頁程序。 
iRobot Home 應用程式中有其他教學影片。若您發現機器人從地板收集到的
碎屑量有所減少，請清空集塵盒，並清理濾網和毛刷。

組件 保養頻率 更換頻率* 

集塵盒 視需要清洗集塵盒

濾網 每週清潔一次 (如有寵物
則每週兩次)。請勿清洗。

每隔 2 個月

集塵盒裝滿感應器 每 2 週清潔一次

前輪 每 2 週清潔一次 每隔 12 個月

側刷和適用於多種地
板滾刷

每月清潔一次 (如有寵物
則每月兩次)

每隔 12 個月

感應器和充電接點 每月清潔一次

鏡頭窗口 每月清潔並檢查一次

集塵袋 LED 指示燈/應用程式會提示
是否應更換集塵袋

充電座充電接點與 
視覺對接目標

每月一次

容器內的鼓風機蓋 每月一次 (清除鼓風機蓋
上的碎屑)

保養與維護
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清潔濾網

取下集塵盒。抓住兩端並拉
出以取下濾網。

用濾網輕拍垃圾筒，以抖
落碎屑。

將脊狀握把面朝外插回濾網。把集塵盒裝回機器人中。

1

2

3

重要：如果未正確安裝濾網，機器人將無法運轉。每兩個月請更換一次濾網。

清理集塵盒裝滿感應器

用一塊乾淨的乾布擦拭內部感應器

用一塊乾淨的乾布擦拭集塵盒門。

2

3

取出並清空集塵盒。1

門闔上 門打開

清除吸塵通道中的任何碎屑。4
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清潔前輪

請穩穩地將前輪模組從機器人拔出。

拉緊輪子，將其從外殼中取出 (請參考下圖)。

清除前輪空隙裡的任何碎屑。

清理完畢後，請裝回所有組件。 
將輪子裝回原位時，會聽到咔的一聲。 

重要：前輪被毛髮和碎屑堵塞可能導致地板受損。若在清潔
後輪子沒有自由旋轉，請聯繫關懷客戶部。

1
2
3
4

輪子輪軸

外殼

清洗集塵盒

確認集塵盒已全乾。插回濾網，
再把集塵盒裝回機器人中。3

重要：請勿清洗濾網。請先取出
濾網再清洗集塵盒。

開啟集塵盒，取出濾網，然後打
開集塵盒門。1

註：集塵盒可能會傷害洗碗機。

 使用硬幣或小螺絲起子取出固定側刷的
螺絲。
 
拉出即可取下側刷。除去毛刷上的任何毛
髮或碎屑，並重新裝回。 

清潔側刷

1
2

用溫水沖洗集塵盒。2
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清潔感應器、鏡頭窗口和充電接點 

使用乾淨的乾布擦拭感應器、鏡頭窗口和充電接點。1
捏住毛刷框架開啟鍵，將開啟鍵向上
提起，並移除任何障礙物。

從機器人中取出滾刷。從滾刷末
端取下毛刷蓋。除去毛刷蓋下方
收集到的任何毛髮或碎屑。裝回
毛刷蓋。

清潔適用於多種地板滾刷

清除正方形和六邊形樁釘 (位於毛
刷另一側) 上的所有毛髮或碎屑。 

將滾刷裝回機器人中。請讓滾刷樁釘
的形狀對準清掃頭模組中滾刷圖示
的形狀。

1

2

3

4

 註：檢查鏡頭窗口。如果您發現任何裂痕，請聯繫關懷
客戶部。
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 註：請勿直接朝感
應器或感應器開口
噴灑清潔劑。

清潔視覺對接目標和充電接點

檢查視覺對接目標和
充電接點，確保其中
沒有碎屑。使用乾淨
的乾布擦拭。

清除鼓風機蓋上的碎屑

檢查鼓風機蓋是
否有任何皮棉或
碎屑堆積，並用乾
淨的乾布擦除。

 註：為了讓機器人和 Clean Base 自動集塵
座發揮最佳效能，請視需要清潔和/或更換機
器人的濾網。

裝入新的集塵袋，將塑膠卡滑入導
軌。

 請丟棄用過的集塵袋。

按下蓋子，確保蓋子完全闔上。

4

3

5 註：這將會密封集塵袋，
讓灰塵和碎屑不外漏。

更換集塵袋

將塑膠卡往上拉，從容器中取出集塵袋。

掀開容器上蓋即可打開。1

2
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iRobot 關懷客戶部故障處理
發生問題時，集塵座會以容器前方的 LED 指示燈和 iRobot Home 應用程式來
發出通知。

本產品配備了防過熱保護裝置，可避免因過熱而造成損壞。保護裝置運作時，馬
達會停止運轉。發生這種情況時，請拔除裝置插頭，等候 30 分鐘待其冷卻，清除
端口和排管中的任何障礙物，然後插回裝置插頭。 

LED 指示燈 常見錯誤 修復方法 

恆亮紅燈 集塵袋已滿或缺少 1.更換已滿或缺少的集塵袋。
2.確認集塵袋穩穩插入。
3.如果問題仍然存在，請清除機器人和集
塵座底部端口中的任何碎屑。

閃爍紅燈 回充排徑中有滲漏
或發生堵塞

1.請務必按下容器上蓋並牢牢密封。按住
機器人上的清掃鍵 2 秒，以手動清空
集塵盒。

2.清除機器人和集塵座底部端口中的任
何碎屑。

3.從牆上拔下集塵座。將其側放並檢查碎
屑排管是否有碎屑。如有必要，請取下
排管以清除任何碎屑。

美國及加拿大
若您有關於 Roomba® 掃地機器人的問題或建議，請在聯絡零售商之前
先聯絡 iRobot。

建議您先造訪 global.irobot.com 取得支援提示、常見問題及配件相關
資訊。您也可以在 iRobot Home 應用程式中找到此資訊。如需進一步協
助，請致電 (877) 855-8593 聯絡關懷客戶團隊。

iRobot 美國關懷客戶部辦公時間美國關懷客戶部辦公時間
•	 週一至週五：上午 9 點至下午 9 點 (美國東部時間)
•	 週六和週日：上午 9 點至下午 6 點 (美國東部時間)

美國和加拿大境外 
如有以下需求，請造訪 global.irobot.com： 
•	 進一步了解 iRobot 在您所在國家/地區提供的服務
•	 取得改善 Roomba® 掃地機器人效能的秘訣和提示
•	 獲得問題的解答
•	 聯絡當地的支援中心

台灣
製造商：iRobot Corporation
產地：中國
進口商：來思比科技股份有限公司
地址:	10487	台北市中山區南京東路3段19號12樓
免付費客服專線:	0800	000	104	
有關產品限用物質含有情況標示內容，請造訪		
https://www.irobot.com/compliance
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©2021 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA.保留所有權利。
 iRobot 和 Roomba 是 iRobot Corporation 的註冊商標。 
Clean Base 是 iRobot Corporation 的商標。Wi-Fi 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

法規資訊
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條	經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條	低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即
停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學
及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAQ20LP0250T3
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น่ี่� คืือสัญัลัักษณ์์เตืือนี่คืวามปลัอดภััย ใช้้เพืื่�อเตืือนี่ให้้คุืณ์ทราบถึึงอันี่ตืรายจากการบาดเจ็บทางกายภัาพื่ท่�อาจเกิดขึึ้�นี่
ปฏิิบัติืตืามข้ึ้อคืวามด้านี่คืวามปลัอดภััยทั�งห้มดตืามสัญัลัักษณ์์น่ี่�เพืื่�อห้ล่ักเล่ั�ยงการบาดเจ็บห้รอืเสัย่ช่้วติื

คืำาเตืือนี่: เมื�อใช้้งานี่เคืรื�องใช้้ ไฟฟ้า คืวรปฏิิบัติืตืามข้ึ้อคืวรระวงัเบื�องต้ืนี่ รวมถึึงสัิ�งต่ือไปน่ี่�:

คืำาเตืือนี่: เพืื่�อลัดคืวามเสั่�ยงท่�อาจทำาให้้เกิดการบาดเจ็บห้รอืคืวามเสัย่ห้าย โปรดอ่านี่ข้ึ้อคืวรระวงัด้านี่คืวามปลัอดภััยต่ือไปน่ี่�แลัะปฏิิบัติื
ตืามขึ้ณ์ะตัื�งค่ืาเริ�มต้ืนี่ ขึ้ณ์ะใช้้งานี่ แลัะระห้วา่งการเก็บรกัษาหุ่้นี่ยนี่ต์ืขึ้องคุืณ์

ข้้อมููลด้า้นความูปลอด้ภััย
คำาแนะนำาด้า้นความูปลอด้ภััยที่่�สำำาคญั

อ่านี่คืำาแนี่ะนี่ำาทั�งห้มดก่อนี่ใช้้งานี่

เก็บรกัษาคืำาแนี่ะนี่ำาเห้ล่ัาน่ี่�

อาจเกิดไฟฟ้าช็้อตื อุปกรณ์์ Class II โปรดอ่านี่ค่่ืมือการ
ใช้้งานี่

เสั่�ยงต่ือการเกิดไฟไห้ม้

ข้ึ้อคืวรระวงั

สัำาห้รบัใช้้ภัายในี่อาคืารเท่านัี่�นี่ เก็บให้้พ้ื่นี่มือเด็ก

สัญัลัักษณ์์ทั�วไปสัำาห้รบัการ
ร่ ไซเคิืลั

พิื่กัดกำาลัังขึ้าเข้ึ้า, d.c.

พิื่กัดกำาลัังผลิัตื, d.c.

ห้น่ี่วยจ่ายแยก

พิื่กัดกำาลัังขึ้าเข้ึ้า, 
a.c.

ค่่ืมือการใช้้งานี่น่ี่�รวมข้ึ้อม่ลัสัำาห้รบัรุน่ี่บังคัืบ: RVE-Y1, ADG-N1, ADG-N2 

อุปกรณ์์ Class III

อุปกรณ์์น่ี่�มิ ได้ม่ ไว้ ให้้ ใช้้งานี่โดยบุคืคืลั (รวมถึึงเด็ก) ท่�ม่ข้ึ้อจำากัดทางกายภัาพื่ ประสัาทสัมัผัสั ห้รอืจิตืใจ ห้รอืขึ้าดประสับการณ์์แลัะ
คืวามร่ ้เวน้ี่แต่ืจะอย่่ภัายใต้ืการคืวบคุืมห้รอืได้รบัคืำาแนี่ะนี่ำาเก่�ยวกับการใช้้งานี่อุปกรณ์์ โดยบุคืคืลัท่�รบัผิดช้อบต่ือคืวามปลัอดภััยขึ้อง
พื่วกเขึ้า เด็กๆ คืวรอย่่ภัายใต้ืการคืวบคุืมด่แลัเพืื่�อไม่ ใช้้อุปกรณ์์เป็นี่ขึ้องเล่ันี่ 
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ข้ึ้อคืวรระวงั
• ห้ามูใช้งานหุ่นยนต์ ในบรเิวณที่่�มู่เตา้รบัไฟฟ้าแบบเปิด้โล่งบนพืน้ 
• ห้ามูใช้อุปกรณ์น้่ด้ดู้เก็บสิำ�งที่่�แหลมูคมู เศษแก้ว หรอืสิำ�งที่่�กำาลังเผาไหมู้หรอืมู่ควนัอยู่

• ตอ้งตระหนักไวว้า่หุ่นยนตเ์คลื�อนที่่�ด้ว้ยตวัเอง จึงตอ้งระมูัด้ระวงัข้ณะเด้นิในบรเิวณที่่�หุ่นยนต์
กำาลังที่ำางานเพื�อหล่กเล่�ยงการเหย่ยบที่ับหรอืสำะด้ดุ้ตวัหุ่นยนต์

•  หากอุปกรณ์เคลื�อนผ่านสำายไฟและลากตดิ้ไปด้ว้ย มู่ โอกาสำที่่�วตัถุสิำ�งข้องน้ันอาจถูกด้งึจนหล่น
จากโตะ๊หรอืชัน้วาง 
 ก่อนจะใช้อุปกรณ์น้่ ให้เก็บสิำ�งข้องตา่งๆ เช่น เสืำอ้ผ้า แผ่นกระด้าษ เชือกด้งึมู่านหรอืผ้ามู่าน 
สำายไฟ หรอืวตัถุที่่�แตกหักได้ง้่าย ด้บัเที่่ยน ปิด้เครื�องที่ำาความูรอ้นข้นาด้เล็ก

• ที่ำาการบำารงุรกัษาที่่�จำาเป็นตามูที่่�ระบไุว้ ในคูมู่อืการใช้งานเพื�อให้มูั�นใจวา่หุน่ยนตแ์ละแที่น่กำาจัด้
ข้ยะจะที่ำางานได้อ้ย่างปลอด้ภััย

• หากหุ่นยนตท์ี่ำางานบนพืน้ที่่�มู่บันได้ โปรด้นำาสิำ�งข้องที่่�วางเกะกะอยู่ออกจากบันได้ข้ัน้บนสุำด้

ประกาศ
• ห้ามูวางวตัถุสิำ�งข้องใด้ๆ บนหุ่นยนต์

•  หากไมู่ด้แูลรกัษาความูสำะอาด้หน้าสัำมูผัสำข้องแที่่นชารจ์และหุ่นยนต ์อาจส่ำงผลให้หุ่นยนตสู์ำญ
เส่ำยความูสำามูารถในการชารจ์แบตเตอร่�

• ก่อนที่่�จะใช้งานหุ่นยนตบ์นพืน้แข็้ง โปรด้ลองใช้หุ่นยนตบ์นพืน้แข็้งในพืน้ที่่�เล็ก ๆ ก่อนเพื�อ 
ด้วูา่สำามูารถใช้รว่มูกันได้ห้รอืไมู่ การใช้หุ่นยนตบ์นพืน้แข็้งที่่� ไมู่สำามูารถใช้รว่มูกันได้อ้าจที่ำาให้
พืน้เกิด้ความูเส่ำยหายได้ ้ตดิ้ตอ่ผู้ผลิตพืน้แข็้งหากมู่ข้้อสำงสัำยเก่�ยวกับความูสำามูารถในการ 
ใช้งานรว่มูกัน

• ก่อนใช้งานหุ่นยนตบ์นพรมูหรอืพรมูผ้า โปรด้ตรวจสำอบวา่พรมูหรอืพรมูผ้าสำามูารถใช้งานรว่มู
กับแปรงยางคูท่ี่ำาความูสำะอาด้หลากพืน้ผิวข้องหุ่นยนต ์หรอืที่่�เรย่กวา่แปรงตะกุยฝุ่น้ การใช้หุ่น
ยนตบ์นพรมูหรอืพรมูผ้าที่่� ไมู่สำามูารถใช้รว่มูกันได้อ้าจที่ำาให้พรมูหรอืพรมูผ้าเกิด้ความูเส่ำยหาย
ได้ ้ตดิ้ตอ่ผู้ผลิตพรมูหรอืพรมูผ้าหากมู่ข้้อสำงสัำยเก่�ยวกับความูสำามูารถในการใช้งานรว่มูกัน

บททั�วไป

คืำาเตืือนี่
• หุ่นยนตข์้องคณุมูาพรอ้มูกับสำายจ่ายไฟที่่� ได้ร้บัการอนุมูัตจิากภัูมูิภัาคและได้ร้บัการออกแบบ

มูาให้เส่ำยบเข้้ากับเตา้เส่ำยบไฟ AC มูาตรฐานที่่� ใช้ภัายในครวัเรอืนเที่่าน้ัน ห้ามูใช้สำายจ่ายไฟ
หรอืปลั๊กพ่วงชนิด้อื�นๆ หากตอ้งการเปล่�ยนสำายไฟ โปรด้ตดิ้ตอ่ฝ่ายบรกิารลูกคา้เพื�อให้แน่ ใจ
วา่มู่การเลือกใช้สำายไฟเฉพาะประเที่ศน้ันอย่างถูกตอ้ง

• ห้ามูเปิด้หุ่นยนตห์รอืแที่่นกำาจัด้ข้ยะ นอกเหนือจากที่่�บอกไว้ ในคูมู่ือการใช้งาน บรเิวณด้า้น
ในส่ำวนน้่ ไมู่มู่ชิน้ส่ำวนใด้ที่่�ผู้ ใช้สำามูารถซ่อมูเองได้ ้โปรด้ตดิ้ตอ่ข้อรบับรกิารกับฝ่ายบรกิารที่่�
มู่ความูเช่�ยวชาญ

• อุปกรณ์มู่ความูเส่ำ�ยงก่อให้เกิด้ไฟฟ้าด้ดู้ได้ ้โปรด้ใช้งานภัายในอาคารและในพืน้ที่่�แห้งเที่่าน้ัน

• ห้ามูจับถือหุ่นยนตแ์ละแที่่นกำาจัด้ข้ยะข้ณะมูือเป่ยก 
• ห้ามูใช้อุปกรณ์ชารจ์ที่่� ไมู่ ได้ร้บัการรบัรอง เพราะอาจที่ำาให้แบตเตอร่�เกิด้ความูรอ้น ควนั ไฟ

ไหมู้ หรอืระเบิด้ได้้

• หุ่นยนต์ ไมู่ ใช่ข้องเล่น ควรด้แูลเด็้กเล็กและสัำตวเ์ล่ย้งในข้ณะหุ่นยนตก์ำาลังที่ำางาน 
• อย่านั�งหรอืยืนบนหุ่นยนตห์รอืแที่่นกำาจัด้ข้ยะ

• จัด้เก็บและใช้งานหุ่นยนต์ ในสำภัาพแวด้ล้อมูที่่�อุณหภัูมูิห้องเที่่าน้ัน

• หากห้องที่่�จะที่ำาความูสำะอาด้น้ันมู่ระเบ่ยง ควรใช้เครื�องกัน้ข้วางไวป้้องกันหุ่นยนต์ ไปที่่�
ระเบ่ยงและช่วยให้มูั�นใจในการที่ำางานอย่างปลอด้ภััย

• หากห้องที่่�จะที่ำาความูสำะอาด้มู่อุปกรณ์ เช่น เตา พัด้ลมู เครื�องที่ำาความูรอ้นข้นาด้เล็ก หรอื
เครื�องที่ำาความูชืน้ ให้นำาอุปกรณ์ตา่งๆ ออกก่อนเริ�มูที่ำาความูสำะอาด้ มู่ความูเส่ำ�ยงตอ่การบาด้
เจ็บ อุบัตเิหต ุหรอืการที่ำางานผิด้ปกต ิหากหุ่นยนตสั์ำมูผัสำและด้นัอุปกรณ์

• ที่ำาความูสำะอาด้เซ็นเซอรต์รวจจับพืน้ตา่งระด้บัเพื�อเพิ�มูประสิำที่ธิภัาพ

• หุ่นยนตน้่์สำำาหรบัใช้งานบนพืน้แห้งเที่่าน้ัน ห้ามูใช้อุปกรณ์น้่เพื�อที่ำาความูสำะอาด้น้ำ าที่่�หกบน
พืน้ ห้ามูให้หุ่นยนตห์รอืแที่่นชารจ์ไฟเป่ยก

คืำาเตืือนี่: แสัดงถึึงสัถึานี่การณ์์อันี่ตืรายท่�ห้ากไม่ห้ล่ักเล่ั�ยงอาจทำาให้้เสัย่ช่้วติืห้รอืได้รบั
บาดเจ็บสัาหั้สั 

ข้ึ้อคืวรระวงั: แสัดงถึึงสัถึานี่การณ์์อันี่ตืรายท่�ห้ากไม่ห้ล่ักเล่ั�ยงอาจทำาให้้เกิดการบาดเจ็บ
เล็ักน้ี่อยถึึงปานี่กลัาง 

คืำาแนี่ะนี่ำา: แสัดงถึึงสัถึานี่การณ์์อันี่ตืรายท่�ห้ากไม่ห้ล่ักเล่ั�ยงอาจทำาให้้เกิดคืวามเสัย่ห้าย
ต่ือทรพัื่ย์สันิี่
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สัำญลักษณ์บนแบตเตอร่�ระบุวา่ ห้ามูกำาจัด้แบตเตอร่�รวมูกับข้ยะจากชุมูชนที่่�ยังไมู่ ได้้
คดั้แยก ในฐานะผู้ ใช้ คณุมู่หน้าที่่�รบัผิด้ชอบในการกำาจัด้แบตเตอร่�ที่่�หมูด้อายุการใช้
งานแล้วในอุปกรณ์ข้องคณุโด้ยคำานึงถึงสิำ�งแวด้ล้อมูด้งัน้่

(1) ส่ำงกลับคนืไปยังตวัแที่นจำาหน่ายที่่�คณุซือ้ผลิตภััณฑ์์มูา หรอื

(2) กำาจัด้ที่ิง้ในจุด้รวบรวมูที่่�กำาหนด้ไว้

การรวบรวมูโด้ยการคดั้แยกและการร่ ไซเคลิแบตเตอร่�ที่่�หมูด้อายุการใช้งานแล้วเพื�อ
กำาจัด้ที่ิง้จะช่วยปกป้องที่รพัยากรธรรมูชาต ิและช่วยให้แน่ ใจวา่แบตเตอร่�จะถูกนำาไป
ร่ ไซเคลิด้ว้ยกระบวนการที่่�ปลอด้ภััยตอ่สุำข้ภัาพข้องมูนุษย์และสิำ�งแวด้ล้อมู สำำาหรบั
ข้้อมููลเพิ�มูเตมิู โปรด้ตดิ้ตอ่หน่วยจัด้การร่ ไซเคลิในที่้องถิ�นข้องคณุหรอืตวัแที่น
จำาหน่ายที่่�คณุซือ้ผลิตภััณฑ์์มูา การกำาจัด้แบตเตอร่�ที่่�หมูด้อายุการใช้งานแล้วอย่างไมู่
เหมูาะสำมูอาจที่ำาให้เกิด้ผลเส่ำยตอ่สิำ�งแวด้ล้อมูและสุำข้ภัาพมูนุษย์เนื�องจากสำารที่่�อยู่ ใน
แบตเตอร่�และเซลล์ ไฟฟ้า

แท่นี่กำาจัดขึ้ยะอัตืโนี่มัติื

คืำาเตืือนี่
• ห้ามูใช้รว่มูกับสำายไฟหรอืปลั๊กที่่�ชำารดุ้เส่ำยหาย หากอุปกรณ์ ไมู่ที่ำางานตามูที่่�ควร เกิด้การ

ตกหล่น เส่ำยหาย วางที่ิง้ไวน้อกอาคาร หรอืตกน้ำ า ให้ส่ำงคนืกลับไปยังศนูย์บรกิาร 
• ตดั้การเชื�อมูตอ่ข้องหุ่นยนตอ์อกจากแที่่นกำาจัด้ข้ยะทีุ่กครัง้ ก่อนจะที่ำาความูสำะอาด้หรอืบำารงุ

รกัษา

• อย่าใช้แที่่นกำาจัด้ข้ยะเป็นข้ัน้บันได้

• ห้ามูนำาวตัถุใด้ๆ ใส่ำลงในช่องเปิด้ ห้ามูใช้งานหากมู่สิำ�งอุด้ตนัปิด้กัน้ช่องเปิด้ ด้แูลไมู่ ให้มู่ฝุ่น 
เศษผ้า เส้ำนผมู และสิำ�งอื�นๆ ที่่�อาจที่ำาให้ลมูไหลเวย่นได้ย้ากข้ึน้ 

• เพื�อการบำารงุรกัษาแที่่นกำาจัด้ข้ยะข้องคณุอย่างเหมูาะสำมู ห้ามูนำาวตัถุแปลกปลอมูใส่ำ ใน
เครื�องและตรวจสำอบให้แน่ ใจวา่ไมู่มู่สิำ�งสำกปรก

• เพื�อหล่กเล่�ยงอันตรายที่่�เกิด้จากการรเ่ซ็ตสำะพานไฟควบคมุูความูรอ้นโด้ยไมู่ตัง้ใจ ห้ามูจ่าย
ไฟอุปกรณ์น้่ผ่านอุปกรณ์สำวติช์ภัายนอก เช่น นาฬิกาจับเวลา หรอืเชื�อมูตอ่กับวงจรที่่�เปิด้
และปิด้ตามูการใช้ ไฟ

• ห้ามูเที่ข้องเหลวใด้ๆ ลงในอุปกรณ์และห้ามูจุ่มูอุปกรณ์ลงในน้ำ า

• ห้ามูนำาไปใช้งานนอกอาคารหรอืบนพืน้ผิวที่่�เป่ยก 
• ห้ามูนำาไปใช้เป็นข้องเล่น จำาเป็นตอ้งใช้ความูระมูัด้ระวงัเป็นพิเศษเมูื�อใช้งานโด้ยหรอืใกล้

กับเด็้ก

แบตืเตือร่�

คืำาเตืือนี่
• ห้ามูเปิด้ บด้ ให้ความูรอ้นสูำงกวา่ 176°F: 80°C หรอืเผาไหมู ้ปฏิบัตติามูคำาแนะนำาในคูมู่ือการ

ใช้งานสำำาหรบัการใช้งาน การบำารงุรกัษา การจัด้การ และการกำาจัด้ที่ิง้อย่างเหมูาะสำมู

• ห้ามูให้แบตเตอร่�ลัด้วงจรโด้ยให้วตัถุโลหะสัำมูผัสำกับข้ัว้แบตเตอร่�หรอืแช่ ในข้องเหลว ห้ามูกระที่ำา
การใด้ๆ ที่่�ส่ำงผลให้แบตเตอร่�เกิด้การกระแที่ก

• แบตเตอร่�ลิเที่่ยมูไอออนและผลิตภััณฑ์์ที่่�บรรจุแบตเตอร่�ลิเที่่ยมูไอออนไวต้อ้งปฏิบัตติามูกฎ
ระเบ่ยบในการข้นส่ำงอย่างเครง่ครดั้ หากคณุจำาเป็นตอ้งจัด้ส่ำงผลิตภััณฑ์์น้่ (พรอ้มูด้ว้ยแบตเตอร่�) 
เพื�อบรกิารซ่อมูบำารงุ การเด้นิที่าง หรอืด้ว้ยเหตผุลใด้ก็ตามู คณุตอ้งด้หูัวข้้อการแก้ ไข้ปัญหาใน
คูมู่ือหรอืตดิ้ตอ่ฝ่ายบรกิารลูกคา้เพื�อรบัคำาแนะนำาในการจัด้ส่ำง

• ตรวจสำอบชุด้แบตเตอร่�เป็นระยะๆ เพื�อหารอ่งรอยความูเส่ำยหายหรอืการรั�ว ห้ามูชารจ์แบตเตอร่�ที่่�
เส่ำยหายหรอืมู่ข้องเหลวรั�วไหลออกมูา โด้ยห้ามูให้ข้องเหลวน้ันสัำมูผัสำกับผิวหนังหรอืด้วงตา หาก
มู่การสัำมูผัสำกับข้องเหลวด้งักล่าว ให้ล้างบรเิวณที่่� โด้นข้องเหลวด้ว้ยน้ำ าสำะอาด้ปรมิูาณมูากๆ ที่ันที่ ่
และรบ่พบแพที่ย ์ใส่ำแบตเตอร่�ลงในถุงพลาสำตกิที่่�ปิด้สำนิที่และร่ ไซเคลิหรอืกำาจัด้ที่ิง้อย่างปลอด้ภััย
ตามูกฎระเบ่ยบด้า้นสิำ�งแวด้ล้อมูในที่้องถิ�น หรอืส่ำงคนืกลับไปยังศนูย์บรกิาร iRobot ที่่� ได้ร้บั
อนุญาตเพื�อกำาจัด้ที่ิง้

ข้ึ้อคืวรระวงั
• การใช้แบตเตอร่� โด้ยเด็้กควรได้ร้บัการด้แูล ปรกึษาแพที่ยท์ี่ันที่ ่หากมู่การกลืนกินเซลล์หรอื

แบตเตอร่�

ประกาศ
• ตอ้งถอด้ชุด้แบตเตอร่�ออกจากหุ่นยนตก์่อนร่ ไซเคลิหรอืกำาจัด้ที่ิง้

• เพื�อให้ ได้ผ้ลลัพธ์ด้ท่ี่่�สุำด้ให้ ใช้เฉพาะแบตเตอร่�ลิเที่่ยมูไอออนข้อง iRobot ที่่�มูาพรอ้มูกับหุ่น
ยนตเ์ที่่าน้ัน 

• ห้ามูใช้แบตเตอร่�แบบชารจ์ไมู่ ได้ ้ใช้เฉพาะแบตเตอร่�แบบชารจ์ได้ท้ี่่� ให้มูาพรอ้มูกับผลิตภััณฑ์์
เที่่าน้ัน หากตอ้งการเปล่�ยน โปรด้ซือ้แบตเตอร่� iRobot แบบเด้ย่วกัน หรอืตดิ้ตอ่ฝ่ายบรกิาร
ลูกคา้ iRobot สำำาหรบัแบตเตอร่�รุน่ที่ัด้เที่่ยมูกันอื�นๆ

• ชารจ์แบตเตอร่� ให้เต็มูและถอด้ออกจากหุ่นยนต ์รวมูถึงอุปกรณ์เสำรมิูทีุ่กครัง้ หากตอ้งการจัด้เก็บ
เป็นระยะยาว
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• ใช้ตามูที่่�อธิบายไว้ ในคูมู่ือฉบับน้่เที่่าน้ัน

• กรณุาถอด้ปลั๊กแที่่นกำาจัด้ข้ยะก่อนการที่ำาความูสำะอาด้เพื�อลด้ความูเส่ำ�ยงในการถูกไฟฟ้าด้ดู้

• วางแที่่นกำาจัด้ข้ยะและสำายไฟให้ห่างจากพืน้ผิวที่่�รอ้น

• อย่าให้ข้องเหลวอยู่บนหรอืเข้้าไปในแที่่นกำาจัด้ข้ยะ

ประกาศ
• ห้ามูใช้ผลิตภััณฑ์์น้่รว่มูกับอุปกรณ์แปลงไฟทีุ่กประเภัที่ การใช้อุปกรณ์แปลงไฟจะที่ำาให้การรบัประกัน

เป็นโมูฆะที่ันที่่

• หากคณุอาศัยอยู่ ในพืน้ที่่�ที่่�มู่ โอกาสำเกิด้พายุฝนฟ้าคะนองได้ง้่าย ข้อแนะนำาให้ ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟ
กระชากเพิ�มูเตมิู แที่่นกำาจัด้ข้ยะข้องคณุอาจมู่อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากในกรณ่ที่่�เกิด้พายุฝนฟ้าคะนอง
อย่างรนุแรง

• ห้ามูใช้งานโด้ยไมู่มู่ถุงเก็บฝุ่นและ/หรอืฟิลเตอรก์รองฝุ่นในเครื�อง
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มุมมองด้านี่บนี่

หน้ากากด้า้น
บนหน้าเครื�อง

เซ็นเซอร์
ตรวจจับข้อบกำาแพง

เก่�ยวกับหุ่นยนตด์้ดู้ฝุ่น Roomba® ข้องคณุ

กล้อง

ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้

ปุ่มูเปิด้ถังเก็บฝุ่น

หน้าสัำมูผัสำ
สำำาหรบัชารจ์ไฟ

ล้อเลื�อน

เซ็นเซอรต์รวจจับ
พืน้ตา่งระด้บั

เซ็นเซอรต์รวจจับ
พืน้ตา่งระด้บั

แปรงปัด้ด้า้นข้้าง

แปรงที่ำาความู
สำะอาด้หลากพืน้ผิว

เซ็นเซอรต์รวจจับพืน้
ตา่งระด้บั

สำลักเปิด้ฝาครอบชุด้แปรง 

ฝาครอบแปรง

ถังเก็บฝุ่นและฟิลเตอรก์รองฝุ่น

เซ็นเซอรต์รวจจับพืน้ผิว

มุมมองใต้ืเคืรื�อง
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มุมมองด้านี่บนี่

มุมมองด้านี่ห้น้ี่า

ฝากระป๋อง

เซ็นเซอรต์รวจการกลับ
เข้้าแที่่นชารจ์ไฟ

ช่องระบายความูรอ้น

ที่่�รดั้สำาย

พอรต์ที่ิง้สิำ�งสำกปรก

รางนำาที่างถุง

ที่่อที่ิง้สิำ�งสำกปรก
ที่่อที่ิง้สิำ�งสำกปรก

ช่องเก็บถุง

ฝาปิด้เครื�องเป่าลมู

เซ็นเซอรต์รวจหาถุง 

มุมมองด้านี่ห้ลััง

มุมมองใต้ืเคืรื�อง

เก่�ยวกับแที่่นกำาจัด้ข้ยะอัตโนมูัต ิClean Base™

สำลักด้งึ

ไฟ LED แสำด้งสำถานะ

บังโคลนล้อ

หน้าสัำมูผัสำสำำาหรบั
ชารจ์ไฟ
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1 ฟุต (0.3 มู.) 
ข้ึน้ไป

การวางแท่นี่กำาจัดขึ้ยะอัตืโนี่มัติื Clean Base™ 

คืำาเตืือนี่: เพื�อป้องกันความูเส่ำ�ยงที่่�หุ่นยนตข์้องคณุจะหล่นลงบันได้ ให้ตรวจสำอบวา่แที่่นชารจ์อยู่ห่างจากบันได้
อย่างน้อย 4 ฟุต (1.2 เมูตร)

บรเิวณที่่�สัำญญาณ Wi-Fi® ครอบคลุมูด้่

*วตัถุไมู่ ได้ข้้นาด้

4 ฟุต (1.2 มู.) จากบันได้

4 ฟุต (1.2 มู.) ด้า้นหน้า

1.5 ฟุต (0.5 มู.) 
ที่ัง้สำองด้า้น

ห้มายเห้ตุื: ห้ามูวางแที่่นกำาจัด้ข้ยะอัตโนมูัต ิClean Base ในบรเิวณที่่� โด้นแสำงแด้ด้โด้ยตรง ตรวจสำอบให้
แน่ ใจวา่พืน้ที่่�รอบแที่่นชารจ์ไฟไมู่มู่สิำ�งข้องระเกะระกะเพื�อเพิ�มูประสิำที่ธิภัาพการกลับเข้้าแที่่นชารจ์ไฟ

ดาวน์ี่ โห้ลัด iRobot Home App แลัะเชื้�อมต่ือกับ Wi-Fi®:
• ที่ำาตามูคำาแนะนำาที่่ละข้ัน้ตอนเพื�อตัง้คา่ Roomba ข้องคณุ

• ตัง้คา่ระบบนำาที่าง PrecisionVision เพื�อหล่กเล่�ยงสิำ�งก่ด้ข้วางในแบบเรย่ลไที่มู์

•  สำามูารถตัง้เวลาการที่ำาความูสำะอาด้โด้ยอัตโนมูัตแิละปรบัเปล่�ยนลักษณะการที่ำาความูสำะอาด้ได้้
ตามูตอ้งการ

•  สำรา้งแผนที่่�อัจฉรยิะเพื�อบอกหุ่นยนตถ์ึงเวลาและบรเิวณที่่�ตอ้งการให้ที่ำาความูสำะอาด้

การใช้หุ่นยนตด์้ดู้ฝุ่น Roomba®
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•  หุ่นยนต์ ใช้พลังงานเพ่ยงเล็กน้อยเมูื�อใด้ก็ตามูที่่�อยู่ ในแที่่นชารจ์ คณุสำามูารถปรบัให้หุ่น
ยนตอ์ยู่ ในสำถานะที่่� ใช้พลังงานไฟฟ้าลด้ลงได้เ้มูื�อไมู่ ได้้ ใช้งาน หากตอ้งการให้หุ่นยนตอ์ยู่
ในโหมูด้สำแตนด้บ์ายที่่� ใช้พลังงานไฟฟ้าลด้ลง ให้ถอด้ถังเก็บฝุ่นออก และแตะปุ่มูที่ำาความู
สำะอาด้ 5 ครัง้ ในการออกจากโหมูด้สำแตนด้บ์ายที่่� ใช้พลังงานไฟฟ้าลด้ลง ให้วางหุ่นยนต์
ลงบนแที่่นชารจ์ไฟและแตะปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้ สำำาหรบัข้้อมููลเพิ�มูเตมิูเก่�ยวกับโหมูด้
สำแตนด้บ์ายที่่� ใช้พลังงานไฟฟ้าลด้ลง โปรด้ด้ทูี่่�หน้าคำาถามูที่่�พบบ่อยบนเวบ็ไซตข์้องเรา

•  สำำาหรบัการจัด้เก็บระยะยาว ให้ปิด้หุ่นยนต์ โด้ยถอด้หุ่นยนตอ์อกจากแที่่นชารจ์ไฟ และกด้
ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้ คา้งไว ้3 วนิาที่่ โด้ยที่่�ล้อข้้างหนึ�งอยู่เหนือพืน้ เก็บหุ่นยนต์ ไว้ ในที่่�เย็น
และแห้ง

การทำาคืวามสัะอาด 

•  หุ่นยนตจ์ะสำำารวจและที่ำาความูสำะอาด้บ้านข้องคณุในลักษณะเป็นแถวอย่างเป็นระเบ่ยบโด้ยอัตโนมูัต ิโด้ยจะหล่ก
เล่�ยงสิำ�งก่ด้ข้วางโด้ยใช้กล้องหน้า หุ่นยนตจ์ะกลับไปที่่�แที่่นชารจ์เมูื�อสิำน้สุำด้งานที่ำาความูสำะอาด้และเมูื�อใด้ก็ตามูที่่�
จำาเป็นตอ้งชารจ์

•  ในการสิำน้สุำด้งานและส่ำงหุ่นยนตก์ลับเข้้าแที่่นชารจ์ไฟ ให้กด้ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้ คา้งไว ้2-5 วนิาที่่ รปูแบบวงแหวน
ไฟส่ำนำ ้าเงินแสำด้งวา่หุ่นยนตก์ำาลังหาแที่่นชารจ์

•  เมูื�อหุ่นยนตข์้องคณุตรวจพบพืน้ที่่�ที่่�สำกปรกอย่างยิ�ง จะเริ�มูโหมูด้ Dirt Detect™ ซึ�งเคลื�อนที่่� ไปข้้างหน้า/ย้อน
กลับ เพื�อที่ำาความูสำะอาด้พืน้ที่่� ให้ละเอ่ยด้ยิ�งข้ึน้ ไฟวงแหวนแสำด้งสำถานะจะกะพรบิเป็นส่ำนำ ้าเงิน

หุ่นยนตข์้องคณุสำามูารถรูจ้ักและหล่กเล่�ยงวตัถุตา่งๆ อย่างไรก็ตามู แนะนำาให้นำาสิำ�งข้องระเกะ
ระกะที่่� ไมู่จำาเป็นออกก่อนเริ�มูที่ำาความูสำะอาด้

เพ่ื่ยงกดปุ่มทำาคืวามสัะอาด

แตะ เริ�มูที่ำางาน / หยุด้ชั�วคราว / เริ�มูที่ำางานตอ่

กด้คา้งไว ้2-5 วนิาที่่เพื�อสิำน้สุำด้การที่ำางาน

 เมูื�อหุ่นยนตร์ูว้า่ถังเก็บฝุ่นเต็มู ไฟวงแหวนแสำด้งสำถานะจะส่ำองสำวา่ง
เป็นส่ำแด้งด้ว้ยการเคลื�อนที่่�กวาด้ไปที่างด้า้นหลัง

การช้ารจ์ไฟ 

•  วางหุ่นยนตล์งบนแที่่นชารจ์เพื�อเปิด้ใช้งานแบตเตอร่�

 ห้มายเห้ตุื: หุ่นยนตข์้องคณุได้ช้ารจ์มูาแล้วบางส่ำวน แตเ่ราข้อแนะนำาให้คณุชารจ์หุ่นยนตเ์ป็นเวลา  
3 ชั�วโมูงก่อนที่่�จะเริ�มูงานที่ำาความูสำะอาด้ครัง้แรก

เมูื�อหุ่นยนตช์ารจ์เต็มูแล้ว ไฟวงแหวนแสำด้งสำถานะจะ
กะพรบิเป็นจังหวะเป็นส่ำข้าวที่่�ด้า้นหลัง

CLEAN

ไฟวงแห้วนี่แสัดงสัถึานี่ะห้มุนี่ขึ้ณ์ะท่�กำาลัังช้ารจ์ไฟ

ไฟส่ำข้าวหมูุน: กำาลังชารจ์

ไฟส่ำแด้งหมูุน: กำาลังชารจ์ แบตเตอร่�ตำ�า

ไฟส่ำข้าวที่่�ตดิ้สำวา่งตอ่เนื�องจะแสำด้งเปอรเ์ซ็นตก์ารชารจ์แบตเตอร่�
ข้องหุ่นยนต์
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คืวามปลัอดภััยแลัะการจัดสัง่แบตืเตือร่�
เพื�อให้ ได้ผ้ลลัพธ์ด้ท่ี่่�สุำด้ ให้ ใช้เฉพาะแบตเตอร่�ลิเที่่ยมูไอออนข้อง iRobot ที่่�มูาพรอ้มูกับหุ่นยนตเ์ที่่าน้ัน 

คืำาเตืือนี่: แบตเตอร่�ลิเที่่ยมูไอออนและผลิตภััณฑ์์ที่่�บรรจุแบตเตอร่�ลิเที่่ยมูไอออนไวต้อ้งปฏิบัตติามูกฎระเบ่ยบในการ
ข้นส่ำงอย่างเครง่ครดั้ หากคณุจำาเป็นตอ้งจัด้ส่ำงผลิตภััณฑ์์น้่ (พรอ้มูด้ว้ยแบตเตอร่�) เข้้ารบับรกิารซ่อมูบำารงุ หรอืพกพาไป
ด้ว้ยระหวา่งการเด้นิที่าง หรอืเหตผุลอื�นๆ คณุตอ้งปฏิบัตติามูคำาแนะนำาในการจัด้ส่ำงด้า้นล่าง

• ตอ้งปิด้แบตเตอร่�ก่อนจัด้ส่ำง
• ปิด้แบตเตอร่� โด้ยถอด้หุ่นยนตอ์อกจากแที่่นชารจ์ไฟ และกด้ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้ คา้งไว ้3 วนิาที่ ่โด้ยที่่�ล้อข้้างหนึ�งอยู่

เหนือพืน้ ไฟสำถานะที่ัง้หมูด้จะด้บัลง
• บรรจุหุ่นยนตล์งกล่องให้เรย่บรอ้ยและใส่ำวตัถุกันกระแที่กเพื�อจัด้ส่ำง
• หากคณุตอ้งการความูช่วยเหลือเพิ�มูเตมิู โปรด้ตดิ้ตอ่ฝ่ายบรกิารลูกคา้ข้องเรา หรอืไปที่่� global.irobot.com

เก่�ยวกับแท่นี่กำาจัดขึ้ยะอัตืโนี่มัติื
ในข้ณะที่ำาความูสำะอาด้ หุ่นยนตจ์ะกลับไปยังแที่่นกำาจัด้ข้ยะเพื�อเที่ฝุ่นในถังเก็บฝุ่นออกและชารจ์
ไฟใหมู่อ่กครัง้หากจำาเป็น 

ไฟ LED แสำด้งสำถานะข้องแที่่นกำาจัด้ข้ยะจะเปล่�ยนเป็นส่ำแด้งตดิ้สำวา่งคา้งเมูื�อตอ้งเปล่�ยนถุงใหมู ่
หากตรวจพบการอุด้ตนั แที่่นกำาจัด้ข้ยะจะที่ำางานเพิ�มูเตมิูเพื�อกำาจัด้สิำ�งอุด้ตนั

 ห้มายเห้ตุื: หากคณุใช้มูือวางหุ่นยนตบ์นแที่่นกำาจัด้ข้ยะ หุ่นยนตจ์ะไมู่เที่ฝุ่นในถังเก็บฝุ่นออกโด้ย
อัตโนมูัต ิในกรณ่น้่ ให้ ใช้ iRobot Home App หรอืกด้ปุ่มูคา้งไว ้2-5 วนิาที่่

การแก้ ไขึ้ปัญห้า
•  หุ่นยนตข์้องคณุจะบอกคณุวา่มู่อะไรบางอย่างผิด้ปกติ โด้ยการเล่นเส่ำยงเตอืนและเปล่�ยนสัำญลักษณ์วงแหวน

ไฟเป็นส่ำแด้ง กด้ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้ หรอืแตะที่่�กันชนเพื�อด้รูายละเอ่ยด้ ตรวจสำอบ iRobot Home App 
สำำาหรบัความูช่วยเหลือเพิ�มูเตมิู

วงแหวนไฟส่ำแด้ง

แบตเตอร่� ใกล้หมูด้ โปรด้ชารจ์ไฟ

•  หลังจากไมู่มู่การใช้งานใด้ๆ 90 นาที่่จากแที่่นชารจ์ หุ่นยนตจ์ะสิำน้สุำด้รอบการที่ำาความูสำะอาด้โด้ยอัตโนมูัต ิ

•  หากตอ้งการรเ่ซ็ตหุ่นยนตเ์ป็นคา่เริ�มูตน้จากโรงงาน ให้ถอด้ถังเก็บฝุ่นออกและกด้ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้  
คา้งไวเ้จ็ด้ (7) วนิาที่่ คณุจะได้ย้ินเส่ำยงสัำญญาณบอกให้รูว้า่การรเ่ซ็ตเป็นคา่เริ�มูตน้จากโรงงานเสำรจ็สิำน้แล้ว  
กด้ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้ อ่กครัง้เพื�อยืนยัน



6        สัำาห้รบัข้ึ้อม่ลัเพิื่�มเติืม โปรดไปท่� global.irobot.com

TH

 ห้มายเห้ตุื: iRobot ผลิตชิน้ส่ำวนอะไหล่และชุด้ประกอบตา่งๆ หากคณุคดิ้วา่ตอ้งการเปล่�ยนชิน้ส่ำวน
อะไหล ่โปรด้ตดิ้ตอ่ฝ่ายบรกิารลูกคา้ข้อง iRobot เพื�อข้อข้้อมููลเพิ�มูเตมิู 

* ความูถ่� ในการเปล่�ยนอะไหล่อาจเปล่�ยนแปลงได้ ้ควรเปล่�ยนอะไหล่หากพบรอ่งรอยการสึำกหรอ

การเทเศษผงออกจากถัึงเก็บฝุุ่่นี่

เปิด้ฝาปิด้ถังเก็บฝุ่นเพื�อ
เที่เศษผงในถังเก็บฝุ่นออก
ให้หมูด้

กด้ปุ่มูเปิด้ถังเก็บฝุ่นเพื�อถอด้ถัง
เก็บฝุ่นออก1

2

วางถังเก็บฝุ่นกลับเข้้าใน
หุ่นยนต์3

คืำาแนี่ะนี่ำาการด่แลัแลัะบำารงุรกัษา
หากตอ้งการให้หุ่นยนตท์ี่ำางานด้ว้ยประสิำที่ธิภัาพสูำงสุำด้ ให้ด้ำาเนินการตามูข้ัน้ตอนการด้แูลรกัษาในหน้าถัด้ไปน้่ 
มู่วด่้่ โอแนะนำาการใช้งานใน iRobot Home App หากคณุสัำงเกตเห็นวา่หุ่นยนตด์้ดู้เก็บเศษฝุ่นผงจาก
พืน้ได้น้้อยลง ให้เที่เศษผงออกจากถังเก็บฝุ่น ที่ำาความูสำะอาด้ฟิลเตอรก์รองฝุ่น และที่ำาความูสำะอาด้แปรงปัด้

ชิ้ �นี่สัว่นี่ คืวามถ่ึ� ในี่การด่แลัรกัษา คืวามถ่ึ� ในี่การเปล่ั�ยนี่อะไห้ล่ั* 

ถังเก็บฝุ่น ล้างถังเก็บฝุ่นตามูที่่�จำาเป็น

ฟิลเตอรก์รองฝุ่น ที่ำาความูสำะอาด้สัำปด้าห์ละครัง้ 
(สัำปด้าห์ละสำองครัง้หากคณุมู่สัำตว์
เล่ย้ง) ห้ามูล้าง

ทีุ่ก 2 เด้อืน

เซ็นเซอรแ์จ้งเตอืนถังเก็บฝุ่นเต็มู ที่ำาความูสำะอาด้ทีุ่กๆ 2 สัำปด้าห์

ล้อด้า้นหน้า ที่ำาความูสำะอาด้ทีุ่กๆ 2 สัำปด้าห์ ทีุ่ก 12 เด้อืน

แปรงปัด้ด้า้นข้้างและแปรงปัด้
หลายพืน้ผิว

ที่ำาความูสำะอาด้เด้อืนละครัง้ (เด้อืน
ละสำองครัง้หากคณุมู่สัำตวเ์ล่ย้ง)

ทีุ่ก 12 เด้อืน

เซ็นเซอรแ์ละหน้าสัำมูผัสำสำำาหรบั
ชารจ์ไฟ

ที่ำาความูสำะอาด้เด้อืนละครัง้

กระจกกล้อง ที่ำาความูสำะอาด้และตรวจสำอบเด้อืน
ละครัง้

ถุง ควรเปล่�ยนถุงเมูื�อได้ร้บัการเตอืนจากไฟ 
LED แสำด้งสำถานะ/แอป

หน้าสัำมูผัสำสำำาหรบัชารจ์ไฟและ 
เซ็นเซอรต์รวจการกลับเข้้าแที่่น
ชารจ์ไฟ

เด้อืนละครัง้

ฝาปิด้เครื�องเป่าลมูในกระป๋อง เด้อืนละครัง้ (กำาจัด้เศษสิำ�งสำกปรก
ออกจากฝาปิด้เครื�องเป่าลมู)

การด้แูลและบำารงุรกัษา
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การทำาคืวามสัะอาดฟิลัเตือรก์รองฝุุ่่นี่

ถอด้ถังเก็บฝุ่นออก ถอด้ฟิลเตอรก์รอง
ฝุ่นโด้ยจับที่ัง้สำองฝั่� งและด้งึออก

กำาจัด้เศษฝุ่นผงออก โด้ยเคาะฟิล
เตอรก์รองฝุ่นกับภัาชนะสำำาหรบั
ที่ิง้ข้ยะ

ใส่ำฟิลเตอรก์รองฝุ่นกลับเข้้าที่่� โด้ยหันรอยหยักออกด้า้นนอก วางถังเก็บฝุ่นกลับเข้้าในหุ่นยนต์

1

2

3

สัำาคัืญ: หุ่นยนตจ์ะไมู่ที่ำางานหากไมู่ ได้ต้ดิ้ตัง้ฟิลเตอรก์รองฝุ่นอย่างถูกตอ้ง เปล่�ยนฟิลเตอรก์รองฝุ่นทีุ่ก 2 เด้อืน

การทำาคืวามสัะอาดเซ็นี่เซอรแ์จ้งเตืือนี่ถัึงเก็บฝุุ่่นี่เต็ืม

เช็ด้ด้า้นในเซ็นเซอรด์้ว้ยผ้าแห้งที่่�สำะอาด้

เช็ด้ฝาปิด้ถังเก็บฝุ่นด้ว้ยผ้าแห้งที่่�สำะอาด้

2

3

ถอด้ถังเก็บฝุ่นและเที่เศษผงออกให้หมูด้1

ปิด้ฝาถังเก็บฝุ่น เปิด้ฝาถังเก็บฝุ่น

ที่ำาความูสำะอาด้เศษสิำ�งสำกปรกออกจากช่องที่างด้ดู้ฝุ่น4



8        สัำาห้รบัข้ึ้อม่ลัเพิื่�มเติืม โปรดไปท่� global.irobot.com

TH

การทำาคืวามสัะอาดล้ัอด้านี่ห้น้ี่า

ด้งึโมูด้ลูล้อด้า้นหน้าข้ึน้ในแนวตรงเพื�อถอด้ออกจากหุ่นยนต์
 
ด้งึล้อข้ึน้ในแนวตรงเพื�อถอด้ออกจากตวัเรอืน (ด้รูปูประกอบด้า้นล่าง)

นำาเศษสิำ�งสำกปรกออกจากภัายในช่องวา่งในล้อ

ประกอบและตดิ้ตัง้ชิน้ส่ำวนที่ัง้หมูด้อ่กครัง้เมูื�อเสำรจ็สิำน้ 
ตรวจสำอบให้แน่ ใจวา่ใส่ำล้อกลับเข้้าที่่�อย่างถูกตอ้ง 

สัำาคัืญ: เส้ำนผมูและสิำ�งสำกปรกที่่�อุด้ตนัอยู่ที่่�ล้อด้า้นหน้าอาจที่ำาให้ล้อหมูุนไมู่สำะด้วก ซึ�ง
อาจที่ำาให้พืน้เป็นรอยได้ ้หากล้อไมู่หมูุนได้อ้ย่างอิสำระหลังจากที่ำาความูสำะอาด้ กรณุา
ตดิ้ตอ่ฝ่ายบรกิารลูกคา้

1
2
3
4

ล้อแกน

โครง

การล้ัางถัึงเก็บฝุุ่่นี่

ตรวจสำอบให้แน่ ใจวา่ถังเก็บฝุ่นแห้งสำนิที่ 
ใส่ำฟิลเตอรก์รองฝุ่นและวางถังเก็บฝุ่นกลับ
เข้้าในหุ่นยนต์

3

สัำาคัืญ: อย่าล้างฟิลเตอรก์รองฝุ่น ถอด้ฟิล
เตอรก์รองฝุ่นก่อนที่ำาความูสำะอาด้ถังเก็บฝุ่น

เปิด้ถังเก็บฝุ่น ถอด้ฟิลเตอรก์รองฝุ่น และ
เปิด้ฝาปิด้ถังเก็บฝุ่น1

ห้มายเห้ตุื: ไมู่สำามูารถล้างถังเก็บฝุ่นในเครื�อง
ล้างจานได้้

 ใช้เหรย่ญหรอืไข้ควงข้นาด้เล็กถอด้สำกรทูี่่�ยึด้แปรงปัด้ด้า้น
ข้้างไวอ้อก
 
ด้งึเพื�อถอด้แปรงปัด้ด้า้นข้้าง นำาเส้ำนผมูและหรอืเศษสิำ�ง
สำกปรกออก แล้วตดิ้ตัง้แปรงปัด้ด้า้นข้้างกลับเข้้าที่่� 

การทำาคืวามสัะอาดแปรงปัดด้านี่ข้ึ้าง

1
2

ล้างถังเก็บฝุ่นด้ว้ยนำ ้าอุ่น2
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การทำาคืวามสัะอาดเซ็นี่เซอร ์กระจกกล้ัอง แลัะห้น้ี่าสัมัผัสั
สัำาห้รบัช้ารจ์ไฟ

เช็ด้เซ็นเซอร ์กระจกกล้อง และหน้าสัำมูผัสำสำำาหรบัชารจ์ไฟทีุ่กจุด้ด้ว้ยผ้า
แห้งที่่�สำะอาด้1

บ่บสำลักเปิด้ฝาครอบชุด้แปรง ยกฝาครอบชุด้แปรง
ข้ึน้ และนำาเศษสิำ�งสำกปรกออก

ถอด้แปรงปัด้ออกจากตวัหุ่นยนต ์ถอด้ฝาครอบ
แปรงออกจากปลายแปรง นำาเส้ำนผมูหรอืเศษสิำ�ง
สำกปรกที่่�กระจุกอยู่ข้้างใตฝ้าปิด้ออก ใส่ำฝาครอบ
แปรงกลับเข้้าที่่�เด้มิู

การทำาคืวามสัะอาดแปรงทำาคืวามสัะอาดห้ลัากพืื่�นี่ผิว

นำาเส้ำนผมูหรอืเศษสิำ�งสำกปรกออกจากแกน
พลาสำตกิที่รงส่ำ�เหล่�ยมูจัตรุสัำและหกเหล่�ยมูที่างด้า้น
ตรงข้้ามูข้องแปรงออก 

ตดิ้ตัง้แปรงกลับเข้้าในหุ่นยนต ์จับคูร่ปูที่รงข้อง
แกนแปรงให้ตรงกับรปูที่รงข้องสัำญลักษณ์แปรงใน 
Module ชุด้แปรงที่ำาความูสำะอาด้

1

2

3

4

 ห้มายเห้ตุื: ตรวจสำอบกระจกกล้อง หากพบเห็นรอยแตกรา้ว โปรด้ตดิ้ตอ่ฝ่าย
บรกิารลูกคา้
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 ห้มายเห้ตุื: ห้ามูฉ่ด้พ่น
นำ ้ายาที่ำาความูสำะอาด้ลงบน
เซ็นเซอรห์รอืด้า้นในช่อง
เปิด้เซ็นเซอร์ โด้ยตรง

การทำาคืวามสัะอาดเซ็นี่เซอรต์ืรวจการกลัับเข้ึ้า
แท่นี่ช้ารจ์ไฟแลัะห้น้ี่าสัมัผัสัสัำาห้รบัช้ารจ์ไฟ

ตรวจสำอบเซ็นเซอรต์รวจการก
ลับเข้้าแที่่นชารจ์ไฟและหน้า
สัำมูผัสำสำำาหรบัชารจ์ไฟเพื�อให้
แน่ ใจวา่สำะอาด้และปราศจาก
เศษสิำ�งสำกปรก เช็ด้ด้ว้ยผ้าแห้ง
ที่่�สำะอาด้

กำาจัดเศษสัิ�งสักปรกออกจากฝุ่าปิด
เคืรื�องเป่าลัม

ตรวจสำอบฝาปิด้เครื�องเป่า
ลมูเพื�อด้วูา่มู่เศษผ้าหรอื
เศษสิำ�งสำกปรกเกาะตดิ้อยู่
หรอืไมู่ และเช็ด้ด้ว้ยผ้า
แห้งที่่�สำะอาด้เพื�อที่ำาความู
สำะอาด้

 ห้มายเห้ตุื: เพื�อให้หุ่นยนตแ์ละแที่่นกำาจัด้ข้ยะอัตโนมูัตมิู่
ประสิำที่ธิภัาพการที่ำางานที่่�ด้ท่ี่่�สุำด้ ควรที่ำาความูสำะอาด้และ/หรอื
เปล่�ยนฟิลเตอรก์รองฝุ่นข้องหุ่นยนตเ์มูื�อจำาเป็น

ตดิ้ตัง้ถุงใบใหมู่ โด้ยเลื�อนแผ่นพลาสำตกิเข้้าที่่�รางนำาที่าง

 ที่ิง้ถุงที่่� ใช้งานแล้ว

กด้ลงบนฝาเพื�อให้แน่ ใจวา่ฝาปิด้แน่นสำนิที่

4

3

5 ห้มายเห้ตุื: แผ่นน้่จะปิด้ปากถุง
ไมู่ ให้ฝุ่นและเศษสิำ�งสำกปรกหลุด้
ออกมูาได้้

การเปล่ั�ยนี่ถุึงเก็บขึ้ยะ

ด้งึแผ่นพลาสำตกิเพื�อนำาถุงออกจากกระป๋อง

ยกฝากระป๋องเพื�อเปิด้1

2
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สัห้รฐัอเมรกิาแลัะแคืนี่าดา
หากคณุมู่คำาถามูหรอืความูคดิ้เห็นเก่�ยวกับหุ่นยนตด์้ดู้ฝุ่น Roomba® ข้องคณุ โปรด้ตดิ้ตอ่ 
iRobot ก่อนจะตดิ้ตอ่รา้นคา้ข้ายปล่ก

เริ�มูตน้ด้ว้ยการไปที่่� global.irobot.com สำำาหรบัเคล็ด้ลับช่วยเหลือตา่งๆ คำาถามูที่่�พบบ่อย 
และข้้อมููลเก่�ยวกับอุปกรณ์เสำรมิู สำามูารถด้ขู้้อมููลน้่ได้้ ใน iRobot Home App เช่นกัน 
หากคณุตอ้งการความูช่วยเหลือเพิ�มูเตมิู โที่รตดิ้ตอ่ที่่มูงานฝ่ายบรกิารลูกคา้ข้องเราได้ท้ี่่� (877) 
855-8593

เวลัาให้้บรกิารขึ้องฝุ่่ายบรกิารล่ักค้ืา iRobot สัห้รฐัอเมรกิา

• วนัจันที่รถ์ึงวนัศกุร ์9:00 น. – 21:00 น. ตามูเวลาตะวนัออก

• วนัเสำารแ์ละวนัอาที่ิตย์ 9:00 น. – 18:00 น. ตามูเวลาตะวนัออก

นี่อกสัห้รฐัอเมรกิาแลัะแคืนี่าดา 
ไปที่่� global.irobot.com เพื�อ: 
• เรย่นรูเ้พิ�มูเตมิูเก่�ยวกับ iRobot ในประเที่ศข้องคณุ

•  ข้อคำาแนะนำาและเคล็ด้ลับเพื�อปรบัปรงุประสิำที่ธิภัาพข้องหุ่นยนตด์้ดู้ฝุ่น Roomba® ข้อง
คณุ

• รบัคำาตอบสำำาหรบัคำาถามูตา่งๆ

• ตดิ้ตอ่ศนูย์บรกิารใกล้บ้านคณุ

ฝ่ายบรกิารลูกคา้ข้อง iRobotการแก้ ไข้ปัญหา
แที่่นกำาจัด้ข้ยะข้องคณุจะเตอืนหากมู่สิำ�งผิด้ปกตเิกิด้ข้ึน้ผ่านไฟ LED แสำด้งสำถานะที่่�ด้า้นหน้าข้องกระป๋องและ
ผ่าน iRobot Home App

ผลิตภััณฑ์์น้่มู่ระบบป้องกันความูรอ้นที่่�ออกแบบมูาเพื�อป้องกันความูเส่ำยหายจากความูรอ้นที่่�สูำงเกินไป หากระบบ
ป้องกันที่ำางาน มูอเตอรจ์ะหยุด้ที่ำางาน หากเกิด้เหตกุารณ์เช่นน้่ ให้ถอด้ปลั๊ก ที่ิง้ไว้ ให้เย็นเป็นเวลา 30 นาที่่ นำา
สิำ�งก่ด้ข้วางออกจากช่องและที่่อที่ิง้เศษสิำ�งสำกปรก แล้วเส่ำยบปลั๊กกลับเข้้าไปใหมู่ 

ไฟ LED แสัดง
สัถึานี่ะ

ข้ึ้อผิดพื่ลัาดท่�พื่บบ่อย วธ่ิแก้ ไขึ้ 

ส่ำแด้งตดิ้สำวา่งคา้ง ถุงเต็มูหรอืไมู่มู่ถุง 1. เปล่�ยนถุงหากถุงเต็มูหรอืไมู่มู่ถุง

2. ตรวจสำอบให้แน่ ใจวา่ถุงถูกตดิ้ตัง้อย่างแน่นหนา

3. หากปัญหายังคงอยู ่ให้นำาเศษสิำ�งสำกปรกออกจากพอรต์ที่่�
ด้า้นล่างข้องหุ่นยนตแ์ละแที่่นกำาจัด้ข้ยะ

ส่ำแด้งกะพรบิ มู่การรั�วไหลหรอืสิำ�งอุด้ตนัที่่�
เส้ำนที่างกลับแที่่นชารจ์

1. ตรวจสำอบให้แน่ ใจวา่กด้ฝากระป๋องลงและปิด้แน่นแล้ว 
กด้ปุ่มูที่ำาความูสำะอาด้ บนหุ่นยนตข์้องคณุคา้งไว ้2 
วนิาที่่เพื�อเที่เศษผงออกจากถังเก็บฝุ่นด้ว้ยตวัเอง

2. นำาเศษสิำ�งสำกปรกออกจากพอรต์ที่่�ด้า้นล่างข้องหุ่นยนต์
และแที่่นกำาจัด้ข้ยะ

3. ถอด้ปลั๊กแที่่นกำาจัด้ข้ยะจากกำาแพง วางตะแคงและ
ตรวจหาเศษสิำ�งสำกปรกในที่่อที่ิง้สิำ�งสำกปรก หากจำาเป็น 
ให้ถอด้ที่่อออกเพื�อนำาเศษสิำ�งสำกปรกออก
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ข้้อมููลเก่�ยวกับข้้อบังคบั

©2021 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. สำงวนลิข้สิำที่ธิ�
 iRobot and Roomba เป็นเครื�องหมูายการคา้จด้ที่ะเบ่ยนข้อง iRobot Corporation 
Clean Base เป็นเครื�องหมูายการคา้ข้อง iRobot Corporation Wi-Fi และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื�องหมูายจด้ที่ะเบ่ยนข้อง 
Wi-Fi Alliance

เครื่องโที่รคมูนาคมูและอุปกรณ์น่้มู่ความูสำอด้คล้องตามูมูาตรฐานหรือข้้อกำาหนด้ที่างเที่คนิคข้อง กสำที่ช



KOKO

다음은 안전 경고 기호입니다. 이 기호는 잠재적 신체 부상 위험이 있음을 경고하는 데 사용됩니다.
이 기호를 따른 모든 안전 메시지에 복종하여 부상을 입거나 사망하지 않도록 하십시오.

경고: 전기 제품을 사용하는 경우에는 항상 아래의 내용을 포함한 기본적인 주의 사항을 지켜야 합니다.

경고: 로봇청소기의 작동을 설정하거나 사용 및 유지 관리를 할 때 부상 또는 제품 손상의 위험을 줄일 수 
있도록, 아래의 안전 주의 사항을 꼭 읽고 따르십시오.

안전 정보
중요한 안전 지침

사용하기 전에 모든 안내 사항을 읽으십시오.

이 설명서를 잘 보관해 두십시오.

감전 위험 II급 장비 사용 설명서 읽기

화재 위험

주의

실내 전용 어린이의 손이 닿지 않는 
곳에 보관

재활용에 대한 일반 기호

정격 입력, d.c.

정격 출력, d.c.

별도의 전원 공급 장치

정격 입력, a.c.

이 사용 설명서의 정보에 해당되는 모델: RVE-Y1, ADG-N1, ADG-N2 

III급 장비

신체, 감각 또는 정신적 능력이 떨어지는 사람(어린이 포함)은 안전에 대한 책임이 있는 사람에 의해 제품 
사용에 관한 감독 또는 지침을 받지 않은 경우 이 제품을 사용할 수 없습니다. 어린이가 제품을 가지고 
놀지 않도록 감독해야 합니다. 



KO

•	 청소할 방에 난로, 선풍기, 실내 난방기 또는 가습기와 같은 장비가 
있는 경우 작동하기 전에 장비를 제거하십시오. 로봇청소기가 
접촉하여 장비를 밀면 부상, 사고, 오동작의 위험이 있습니다.

•	 성능 향상을 위해 낙하 감지 센서를 청소하십시오.
•	 이 로봇청소기는 물기가 없는 바닥에만 사용할 수 있습니다. 이 장치를 

사용하여 쏟은 액체를 청소하지 마십시오. 로봇청소기 또는 충전 
장치에 물기가 닿지 않도록 하십시오.

주의
•	 바닥에 콘센트가 노출되어 있는 장소에서는 로봇청소기를 작동하지 

마십시오. 
•	 날카로운 물체, 유리 또는 불에 타고 있거나 연기가 나는 물체를 

치우기 위해 이 장치를 사용하지 마십시오.
•	 로봇청소기는 자체적으로 이동한다는 사실에 유의하십시오. 

로봇청소기가 청소 중인 영역을 걸어 다닐 때 로봇청소기를 밟거나 그 
위로 넘어지지 않도록 주의해야 합니다.

•  장치가 전원 코드 위를 지나고 케이블을 끌고 가는 경우에는 물체를 
탁자나 선반에서 떨어뜨릴 수 있습니다. 
 이 장치를 사용하기 전에 옷, 흩어진 종이, 블라인드나 커튼용 당김식 
코드, 전원 코드 및 깨지기 쉬운 물체를 치우십시오. 촛불을 끄십시오. 
실내 난방기를 차단하십시오.

•	 로봇청소기와 먼지 처리 장치의 안전한 작동을 위해 사용 설명서에 
따라 필요한 유지 보수를 수행하십시오.

•	 로봇청소기를 계단이 있는 바닥에서 작동할 경우 맨 위 계단을	
깨끗하게 유지하십시오.

알림
•	 로봇청소기 위에는 아무 것도 두지 마십시오.
•  충전기 접촉 부분을 깨끗하게 유지하지 않으면 로봇청소기가 

배터리를 충전하지 못할 수 있습니다.

일반

경고
•	 로봇청소기는 지역 승인 전원 공급 코드와 함께 공급되며, 표준 

가정용 AC 콘센트에만 꽂을 수 있도록 설계되어 있습니다. 다른 
전원 공급 코드 또는 멀티탭을 사용하지 마십시오. 교체용 코드는 
고객 센터에 문의하여 대한민국에서 인증받은 정품 전원 공급 
코드를 적절하게 선택해야 합니다.

•	 사용 설명서에 설명된 것 외에는 로봇청소기 또는 먼지 처리 장치를 
열지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 
자격이 있는 서비스 기술자에게 수리를 요청하십시오.

•	 감전 위험이 있으므로 실내의 건조한 장소에서만 사용하십시오.
•	 젖은 손으로 로봇청소기와 먼지 처리 장치를 만지지 마십시오. 
•	 미인가 충전기를 사용하지 마십시오. 미인가 충전기를 사용하면 

배터리에서 열, 연기, 화재 또는 폭발 사고가 발생할 수 있습니다.
•	 로봇청소기는 장난감이 아닙니다. 로봇청소기를 작동할 때는 

어린이와 반려동물을 주의 깊게 감독하십시오. 
•	 로봇청소기 또는 먼지 처리 장치 위에 앉거나 서지 마십시오.
•	 로봇청소기는 실온 환경에서만 보관 및 작동해야 합니다.
•	 청소할 방에 발코니가 있는 경우에는 물리적 장벽을 사용하여 

로봇청소기가 발코니에 접근하지 않고 안전하게 작동하도록 해야 
합니다.

경고: 불가피한 경우에는 사망하거나 중상을 입을 수 있는 위험한 
상황을 나타냅니다. 

주의: 불가피한 경우에는 경상 또는 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 
위험한 상황을 나타냅니다. 

알림: 불가피한 경우에는 재산상의 피해를 입을 수 있는 위험한 상황을 
나타냅니다.
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배터리의 이 기호는 배터리를 분류되지 않은 일반 폐기물로 
폐기해서는 안 됨을 나타냅니다. 수명이 다한 제품의 배터리를 
다음과 같이 환경적으로 민감한 방식으로 폐기할 책임은 최종 

사용자에게 있습니다.

(1) 제품을 구매한 유통업체/판매업체에 반환합니다.

(2) 지정된 수집 지점에 둡니다.

폐기 시 수명이 다한 배터리의 개별 수집 및 재활용은 천연 
자원을 보호하고 인간의 건강과 환경을 보호하는 방식으로 
재활용되었음을 보장하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 
지역 재활용 센터 또는 제품을 원래 구매한 판매업체에 
문의하십시오. 수명이 다한 배터리를 적절하게 폐기하지 않으면 
배터리 또는 축전지의 물질로 인해 환경과 인간의 건강에 
잠재적으로 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

알림
•	 배터리 팩을 재활용 또는 폐기할 때는 먼저 로봇청소기에서 

분리해야 합니다.
•	 최상의 결과를 얻을 수 있도록 로봇청소기와 함께 제공되는 iRobot 

리튬 이온 배터리만 사용하십시오. 
•	 비충전식 배터리를 사용하지 마십시오. 제품과 함께 제공된 충전식 

배터리만 사용해야 합니다. 교체하는 경우에는 동일한 iRobot 
배터리를 구매하거나 iRobot 고객 센터에 대체 가능한 배터리 
옵션에 대해 문의하십시오.

•	 오랫동안 보관할 경우에는 항상 충전 후 배터리를 로봇청소기와 
부속품에서 분리해 두십시오.

•	 딱딱한 바닥에 로봇청소기를 작동하기 전,	바닥 일부분에서 로봇청소기를	
테스트하여 작동하는지 확인하십시오.	청소가 가능하지 않은 딱딱한	
바닥에서 로봇청소기를 사용하면 바닥이 손상될 수 있습니다.	호환성에	
대한 질문은 경질 바닥 제조업체에 문의하십시오.

•	 카펫이나 러그에서 로봇청소기를 작동하기 전에 카펫이나 러그가	
로봇청소기의 듀얼 다중 표면용 고무 브러쉬(비터 바라고도 함)와	
호환되는지 확인하십시오. 진공 청소가 가능하지 않은 카펫이나 러그 
위에서 로봇청소기를 사용하면 카펫이나 러그가 손상될 수 있습니다. 청소 
가능 여부에 대한 질문은 카펫 또는 러그 제조업체에 문의하십시오.

배터리

경고
•	 열거나, 부수거나, 80°C(176°F) 이상에서 가열하거나 소각해서는 안 

됩니다. 적절한 사용, 유지 관리, 취급 및 폐기를 위해 사용 설명서의 지침을 
따르십시오.

•	 금속 물체를 배터리 단자와 접촉시키거나 배터리를 물 속에 담가서 배터리가 
합선되도록 해서는 안 됩니다. 배터리에 기계적인 충격을 가하지 마십시오.

•	 리튬 이온 배터리와 리튬 이온 배터리를 포함하는 제품에는 엄격한 운송 
규정이 적용됩니다. 수리, 여행 또는 다른 이유로 이 제품(배터리 포함)을 
배송시켜야 하는 경우에는 반드시 설명서의 문제 해결 섹션을 참조하거나 
배송 지침에 대해 고객 지원 센터에 문의해야 합니다.

•	 주기적으로 배터리 팩의 손상 또는 누출 표시를 확인하십시오. 손상되거나 
누출되는 배터리 팩을 충전하지 마십시오. 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 
하십시오. 피부나 눈에 닿은 경우에는 많은 양의 물을 사용해서 접촉 부분을 
닦은 다음 의사의 진찰을 받아야 합니다. 배터리를 밀봉된 비닐 봉지에 넣고 
해당 지역 환경 규정에 따라 안전하게 재활용 또는 폐기하거나 지역 공인 
iRobot 서비스 센터에 반환하여 폐기하십시오.

주의
•	 어린이가 배터리를 사용하는 경우에는 감독해야 합니다. 전지나 배터리를 

삼킨 경우에는 즉시 진찰을 받아야 합니다.



KO

자동 먼지 처리 장치

경고
•	 코드나 플러그가 손상되었을 때에는 사용하지 마십시오. 기기가 정상적으로 

작동하지 않거나, 떨어뜨렸거나, 손상되었거나, 야외에 방치했거나, 물에 
빠졌다면 서비스 센터로 보내 주십시오. 

•	 청소 또는 유지 관리 전에는 로봇청소기를 먼지 처리 장치에서 항상 
분리하십시오.

•	 먼지 처리 장치를 발판으로 사용하지 마십시오.
•	 구멍에 물체를 넣지 마십시오. 구멍이 막힌 상태에서 사용하지 마십시오. 

먼지, 보풀, 머리카락 및 기타 공기 흐름을 방해할 수 있는 이물질이 없도록 
주의하십시오. 

•	 먼지 처리 장치를 올바르게 관리하려면 안에 이물질이나 먼지가 없도록 
하십시오.

•	 실수로 과열 방지 장치를 재설정하여 발생하는 위험을 방지하기 위해 
이 기기는 타이머와 같은 외부 스위칭 장치를 통해 전원을 공급하거나 
유틸리티로 정기적으로 켜지거나 꺼지는 회로에 연결해서는 안 됩니다.

•	 장치에 액체를 붓거나 물에 담그지 마십시오.
•	 실외에서 또는 젖은 바닥 위에서 사용하지 마십시오. 
•	 장난감으로 사용하지 마십시오. 어린이가 사용하거나 어린이와 가까운 곳에서 

사용하는 경우 세심한 주의가 필요합니다.
•	 이 설명서에 나와 있는 내용에 따라 사용하십시오.
•	 감전의 위험을 줄이려면 청소하기 전에 먼지 처리 장치를 분리하십시오.
•	 먼지 처리 장치 및 전원 코드를 가열된 표면에 가까이 두지 마십시오.

•	 먼지 처리 장치에 액체가 들어가지 않도록 하십시오.

알림
•	 어떠한 유형의 전원 컨버터도 제품에 사용하지 마십시오. 전원 

컨버터를 사용하면 그 즉시 보증이 무효가 됩니다.
•	 뇌우가 잘 발생하는 지역에 거주하는 경우에는 추가 서지 보호기를 

사용하는 것이 좋습니다. 심각한 뇌우가 발생하는 경우에는 서지 
보호기를 사용하여 먼지 처리 장치를 보호할 수 있습니다.

•	 먼지 백 및/또는 필터를 장착하지 않고 사용하지 마십시오.
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상면도

면판

벽 따라가기
센서

Roomba® 진공 로봇청소기 소개

카메라

청소 버튼

먼지통 분리 
버튼

충전   접점

전면 휠

낙하 감지 센서

낙하 감지 센서

가장자리 청소 브러쉬

다중 표면용 
브러쉬

낙하 감지 센서

브러쉬 프레임 분리 탭 

브러쉬 뚜껑

먼지통 및 필터

바닥 추적 센서

저면도
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상면도

전면도

통 뚜껑

시각적 도킹 대상

배기구

코드 랩

먼지 배출 포트

봉투 가이드 레일

먼지 배출 튜브
먼지 배출 튜브

봉투 보관함

송풍기 덮개
봉투 유무 센서

후면도

저면도

Clean Base™ 자동 먼지 처리 장치 정보

당김 탭

LED 표시등

휠 웰

충전   접점
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높이 
0.3m(1ft.)

Clean Base™ 자동 먼지 처리 장치 장착 

경고: 로봇청소기가 계단 아래로 떨어지지 않도록 충전 장치를 계단으로부터 
1.2m(4ft) 이상 떨어진 곳에 두어야 합니다.

양호한 Wi-Fi® 수신 범위 및 구역

*물건에는 배율이 적용되어 있지 않습니다.

계단에서 
1.2m(4ft.) 거리

앞쪽으로 
1.2m(4ft.)

양쪽으로 
0.5m(1.5ft.)

참고: Clean Base 자동 먼지 처리 장치를 직사광선을 피해 보관하십시오. 도킹 
성능을 향상시키려면 도크 주변 영역에 잡동사니가 없는지 확인하십시오.

iRobot Home 앱 다운로드 및 Wi-Fi®에 연결
•	 단계별 지침을 따라 Roomba를 설정하십시오.
•	 	실시간으로 장애물을 피하려면 PrecisionVision 내비게이션 을 

설정하십시오.
•  자동 청소 일정을 설정하고 청소 기본 설정을 맞춤 설정합니다.
•  로봇청소기에게 청소할 장소와 시기를 알려주는 스마트 맵을 

만드십시오.

Roomba® 진공 로봇청소기 사용
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•  로봇청소기는 충전 장치에 있는 동안 소량의 전력을 사용합니다. 
로봇청소기를 사용하지 않는 동안에는 추가 절전 상태로 둘 수 
있습니다. 로봇청소기를 절전 대기 모드로 전환하려면 먼지통을 
분리하고 청소 버튼을 5번 누릅니다. 절전 대기 모드를 종료하려면 
로봇청소기를 충전 장치에 놓고 청소 버튼을 누릅니다. 이 절전 
대기 모드에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트의 FAQ 페이지를 
참조하십시오.

•  장기간 보관하려면 충전 장치에서 로봇청소기를 분리하고 한 
쪽 바퀴를 지면에서 뗀 상태에서 청소 버튼을 3초 동안 눌러 
로봇청소기를 끕니다. 로봇청소기는 서늘하고 건조한 장소에 
보관하십시오.

청소 

•  로봇청소기는 전면 카메라를 사용하여 장애물을 피하면서 자동으로 깔끔하게 줄을 
맞춰 집을 탐색하고 청소합니다. 청소 작업이 끝나거나 다시 충전해야 하는 경우에는 
로봇청소기가 충전 장치로 돌아갑니다.

•  작업을 종료하고 로봇청소기를 충전 장치로 다시 보내려면 청소 버튼을 2~5초 
동안 누릅니다. 파란색 LED 링 패턴은 로봇청소기가 충전 장치를 찾고 있다는 것을 
나타냅니다.

•  로봇청소기가 특히 더러운 구역을 감지하면 Dirt Detect™ 모드로 전환되어 앞/뒤로 
움직이며 더 집중적으로 청소합니다. LED 링 표시등이 파란색으로 깜박입니다.

로봇청소기는 물체를 인식하고 피할 수 있습니다. 그러나 과도한 
잡동사니는 청소하기 전에 치우는 것이 좋습니다.

청소 버튼만 누름
눌러서 시작/중지/재개
2~5초 동안 눌러 작업 종료

 로봇청소기가 먼지통을 비워야 한다는 것을 
감지하면 뒤쪽 LED 링 표시등이 빨간색으로 
켜집니다.

충전 중 

•  충전 장치에 로봇청소기를 두고 배터리를 활성화합니다.

 참고: 로봇청소기는 부분적으로 충전된 상태로 공급되지만, 첫 번째 청소 작업을 
시작하기 전에 3시간 동안 로봇청소기를 충전하는 것이 좋습니다.

로봇청소기가 완전히 충전되면 LED 링 
표시등이 간헐적으로 후면에서 흰색으로 
깜박입니다.

CLEAN

충전하는 동안 LED 링 소용돌이
흰색 소용돌이: 충전 중
빨간색 소용돌이: 충전 중, 배터리 부족
흰색 조명은 로봇청소기의 배터리 충전 비율을 
나타냅니다.
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배터리 안전 및 배송
최상의 결과를 얻을 수 있도록 로봇청소기와 함께 제공되는 iRobot 리튬 
이온 배터리만 사용하십시오. 

경고: 리튬 이온 배터리와 리튬 이온 배터리를 포함하는 제품에는 엄격한 운송 
규정이 적용됩니다. 수리, 여행 또는 다른 이유로 이 제품을 배송해야 하는 경우
에는 다음 배송 지침을 따라야 합니다.

•	 배송하기 전에 배터리를 반드시 꺼야 합니다.
•	 충전 장치에서 로봇청소기를 분리하고 한 쪽 바퀴를 지면에서 뗀 상태에서 

청소 버튼을 3초 동안 눌러 배터리를 끕니다. 표시등이 모두 꺼집니다.
•	 배송을 위해 로봇청소기를 안전하게 포장하십시오.
•	 추가 지원이 필요한 경우 고객 센터에 문의하거나 global.irobot.com을 

방문하십시오.

자동 먼지 처리 장치 정보
청소하는 동안 로봇청소기는 자동으로 먼지 처리 장치로 돌아가서 
먼지통을 비우고 필요에 따라 재충전합니다. 

새 봉투가 필요하면 먼지 처리 장치의 LED 표시등이 빨간색으로 
켜집니다. 막힘이 감지되면 먼지 처리 장치에서 막힌 곳을 자동으로 
청소하기 위한 추가 시도가 일어납니다.

 참고: 로봇청소기를 수동으로 먼지 처리 장치에 놓으면 자동으로 비워지지 않
습니다. 이 경우 iRobot Home 앱을 사용하거나 버튼을 2~5초 동안 길게 누
르십시오.

문제 해결
•  로봇청소기에서 오디오 경고가 작동하고 LED 링 표시등이 빨간색으로 바뀌어 문제가 

발생했음을 사용자에게 알려줍니다. 자세한 내용을 보려면 청소 버튼 또는 범퍼를 
누르십시오. 추가 지원은 iRobot Home 앱을 확인하십시오.

빨간색 LED 링

배터리 부족. 충전하십시오.

•  충전 장치를 끄고 90분 이상 작동하지 않으면 로봇청소기가 자동으로 청소 작업을 
끝냅니다. 

•	 	로봇청소기를 공장 초기화하려면 먼지통을 제거하고	Clean 버튼을	7초 동안	
누르십시오.	공장 초기화가 완료되면 소리로 알려줍니다.	확인을 위해 Clean 버튼을	
한 번 더 누릅니다.
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 참고: iRobot은 다양한 교체 부품과 조립품을 제작합니다. 교체 부품이 필요한 
경우 iRobot 고객 센터에 문의하여 자세히 알아보십시오. 

 *교체 빈도는 다를 수 있습니다. 마모된 부분이 보이는 경우에는 부품을 교체해
야 합니다.

먼지통 비우기

먼지통 뚜껑을 열어 
먼지통을 비웁니다.

먼지통 분리 버튼을 눌러 
먼지통을 분리합니다.1

2

먼지통을 
로봇청소기에 
넣습니다.

3

관리 및 정비 지침
로봇청소기가 최고의 성능으로 작동하도록 하려면 다음 페이지의 절차를 
따르십시오. 
iRobot Home 앱에는 추가 지침 비디오가 있습니다. 로봇청소기가 바닥에서 
부스러기를 수거하는 성능이 떨어진 경우 먼지통을 비우고, 필터를 청소하고, 
브러쉬를 청소하십시오.

부품 관리 주기 교체 주기* 

먼지통 필요에 따라 세척함

필터 매주 한 번씩 청소(반려동물
이 있는 경우 매주 두 번씩) 
세척하지 마십시오.

2개월마다

먼지통 가득 참 센서 2주마다 청소

전면 휠 2주마다 청소 12개월마다

가장자리 청소 브러쉬 및 
다중 표면용 브러쉬

매달 한 번씩 청소(반려동물
이 있는 경우 매달 두 번씩)

12개월마다

센서 및 충전   접점 매달 한 번씩 청소

카메라 창 매달 한 번씩 청소 및 검사

봉투 LED 표시등/앱에 메시지가 표
시되면 봉투를 교체해야 합
니다.

도킹 충전 접점 및 
시각적 도킹 대상

한 달에 한 번

통 내부의 송풍기 덮개 한 달에 한 번(송풍기 
덮개의 이물질 제거)

관리 및 정비
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필터 청소

먼지통을 분리합니다. 양쪽 
끝을 잡고 당겨 필터를 
분리합니다.

쓰레기통에 대고 필터를 
두드려 이물질을 
제거합니다.

주름이 있는 부분이 바깥쪽을 향하도록 필터를 다시 삽입합니다. 
먼지통을 로봇청소기에 넣습니다.

1

2

3

중요: 필터를 올바르게 설치하지 않은 경우 로봇청소기가 작동하지 않습니다. 2
개월마다 필터를 교체하십시오.

먼지통 가득 참 센서 청소

깨끗하고 마른 천으로 내부 센서를 닦습니다.

깨끗하고 마른 천으로 먼지통 뚜껑을 닦습니다.

2

3

먼지통을 분리하여 비웁니다.1

닫힌 뚜껑 열린 뚜껑

진공 청소 경로에서 이물질을 제거합니다.4
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전면 휠 청소

전면 휠 모듈을 강하게 당겨 로봇청소기에서 분리합니다.
 
휠을 강하게 당겨 하우징에서 분리합니다(아래 그림 
참조).

휠 구멍 내부의 이물질을 제거합니다.

완료되면 모든 부품을 다시 설치합니다. 
휠이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 위치해야 합니다. 

중요: 전면 휠이 머리카락과 이물질로 막히면 바닥이 손상될 
수 있습니다. 청소한 후에도 휠이 자유롭게 회전하지 않는 경우 
고객 센터에 문의하십시오.

1
2

3

4

휠축

하우징

먼지통 세척

먼지통이 완전히 건조된 
상태인지 확인합니다. 필터를 
다시 삽입하고 먼지통을 
로봇청소기에 다시 넣습니다.

3

중요: 필터를 물로 세척하지 
마십시오. 먼지통을 세척하기 전에 
필터를 분리하십시오.

먼지통을 분리하고 필터를 
분리한 다음 먼지통 뚜껑을 
엽니다.

1

참고: 먼지통을 식기세척기로 
세척하지 마십시오.

 동전 또는 작은 드라이버를 사용하여 
가장자리 청소 브러쉬를 고정하는 나사를 
분리합니다.
 
가장자리 청소 브러쉬를 당겨 분리합니다. 
머리카락이나 이물질을 제거한 다음 
브러쉬를 다시 장착합니다. 

가장자리 청소 브러쉬 청소

1

2
따뜻한 물로 먼지통을 
헹굽니다.2
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센서, 카메라 창 및 충전 접점 청소

깨끗하고 마른 천으로 센서, 카메라 창 및 충전 접점을 닦습니다.1
브러쉬 프레임 분리 탭을 집어 탭을 
들어올린 후 장애물을 제거합니다.

로봇청소기에서 브러쉬를 
분리합니다. 브러쉬 끝에서 브러쉬 
뚜껑을 분리합니다. 뚜껑 아래에 
있는 머리카락이나 이물질을 
제거합니다. 브러쉬 뚜껑을 다시 
설치합니다.

다중 표면용 브러쉬 청소

브러쉬 맞은편에 있는 사각형 
및 육각형 못에서 머리카락이나 
부스러기를 제거합니다. 

브러쉬를 로봇청소기에 다시 
설치합니다. 브러쉬 못의 모양을 청소 
헤드 모듈의 브러쉬 아이콘 모양과 
맞춥니다.

1

2

3

4

 참고: 카메라 창을 검사하십시오. 균열이 발견되면 고객 센터
에 문의하십시오.
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 참고: 세정제를 센서 
또는 센서 구멍에 
분무하지 마십시오.

시각적 도킹 대상 및 충전 접점 청소

시각적 도킹 대상과 
충전 접점을 점검하여 
이물질이 없는지 
확인합니다. 깨끗하고 
마른 천으로 닦습니다.

송풍기 덮개의 이물질 제거

송풍기 덮개에 
먼지나 이물질이 
있는지 확인하고 
깨끗하고 마른 
천으로 닦아서 
제거합니다.

 참고: 로봇청소기 및 자동 먼지 처리 
장치를 최적의 상태로 유지하려면 필요에 
따라 로봇청소기의 필터를 청소 및/또는 
교체하십시오.

가이드 레일로 플라스틱 카드를 밀어서 
새 봉투를 설치합니다.

 사용한 봉투를 폐기합니다.

뚜껑을 아래로 눌러 완전히 
닫혔는지 확인합니다.

4

3

5 참고: 먼지와 이물질이 
빠져나가지 않도록 
봉투를 밀봉하십시오.

봉투 교체

플라스틱 카드를 위로 당겨 통에서 봉투를 
제거합니다.

통 뚜껑을 위로 올려 엽니다.1

2
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iRobot 고객 센터문제 해결
먼지 처리 장치에 문제가 발생하면 통 앞면의 LED 표시등과 iRobot Home 앱을 
통해 알 수 있습니다.

이 제품에는 과열로 인한 손상을 방지하도록 설계된 열 보호 장치가 장착되어 
있습니다. 보호 장치가 작동하면 모터가 작동을 멈춥니다. 이 경우 장치의 플러그를 
뽑고 30분 동안 식힌 다음 배출 포트 및 배출 튜브에서 장애물을 제거하고 장치를 
다시 연결하십시오. 

LED 표시등 일반 오류 해결 방법 

빨간색 봉투가 가득 차거나 
없습니다.

1. 봉투가 가득 차거나 없으면 교체하십
시오.

2. 봉투가 제대로 장착되었는지 확인하십
시오.

3. 문제가 지속되면 로봇청소기 바닥과 먼
지 처리 장치의 포트에서 이물질을 제거
하십시오.

빨간색 깜빡임 도크 배출 경로에 누
출 또는 막힘이 있
습니다.

1. 통 뚜껑이 아래로 눌려 있고 단단히 밀봉
되어 있는지 확인하십시오. 로봇청소기의 
청소 버튼을 2초 동안 눌러 수동으로 먼
지통을 비웁니다.

2. 로봇청소기 바닥과 먼지 처리 장치의 포
트에서 이물질을 제거하십시오.

3. 벽에서 먼지 처리 장치를 분리하십시오. 
옆으로 놓고 먼지 배출 튜브에 이물질이 
있는지 확인하십시오. 필요한 경우 튜브
를 분리하여 이물질을 제거하십시오.

미국 및 캐나다
Roomba® 진공 로봇청소기에 대한 질문이나 의견이 있는 경우에는	
판매업체에 연락하기 전에 iRobot에 문의하십시오.

global.irobot.com을 방문하면 지원에 대한 간단한 정보,	자주 묻는 질문	
및 부속품에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.	이 정보는	iRobot Home 
앱에서도 확인할 수 있습니다.	추가 지원이 필요한 경우,	고객 센터((877) 
855-8593)에 문의하십시오.

iRobot 미국 고객 센터 근무 시간
•	 월~금, 오전 9시~오후 9시,	동부표준시
•	 토요일 및 일요일,	오전 9시~오후 6시, 동부표준시
 
미국 및 캐나다 이외의 지역 
로봇을 업데이트하십시오
로봇을 등록하십시오!	global.irobot.com에서 등록할 수 있습니다.
부속품 및 기타	iRobot	제품에 대한 지원 팁,	FAQ 또는 정보는	iRobot	홈	
지원	htttps://irobotkorea.kr/	를 참조하십시오.

그 후에도 도움이 필요한 경우에는
고객 지원 센터	1899-1414	로 문의하십시오
iRobot	고객 상담 시간:
•	 월요일~금요일 오전	9시~오후	6시
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