
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ NEATRON 
 

Λυχνία Ένδειξης λειτουργείας διακόπτης ON/OFF 
Θύρα ψεκασμού 
Καπάκι Δοχείου Σκόνης 
Μπλε φως αποστείρωσης 
Βούρτσα 
Καπάκι Μπαταρίας 
Ονομασία Προϊόντος: Robotic Vacuum Cleaner 
Χρόνος Φόρτισης: 3 ώρες (Φόρτιση με καλώδιο USB) 
Χρόνος Λειτουργείας : 90 λεπτά 
Θόρυβος κατά την λειτουργεία: <55db 
Διαστάσεις: 280x280x65 χιλ 
Βάρος: 1106 γρμ 
Τάση Λειτουργίας: 3,7V/1200mAh 
 
1. Παρακαλούμε αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα που βρίσκεται στην κεντρική ρόδα, 
μόλις παραλάβετε το προϊόν. 
2. Πριν την  πρώτη χρήσης του προϊόντος  αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο που υπάρχει στο 
καπάκι της μπαταρίας για να συνδεθεί σωστά η μπαταρία. 
3. Τοποθετήστε τις βούρτσες και το πανί. 
4. Φόρτιση: Φορτίστε πριν τη χρήση. Το κόκκινο φως είναι αναμμένο κατά την διάρκεια της 
φόρτισης, το πράσινο ανάβει όταν είναι πλήρως φορτισμένο. 
5. Ένδειξη χαμηλής τάσης. Όταν το μπλε φως αρχίζει να αναβοσβήνει, παρακαλούμε 
απενεργοποιήστε έγκαιρα το προϊόν για να το φορτίσετε. Εάν το προϊόν σταματήσει να 
λειτουργεί, παρακαλούμε φορτίστε το, αφού έχετε πατήσει μία φορά το κουμπί 
απενεργοποίησης . 
Πατώντας 2 φορές το διακόπτη ON/OFF ενεργοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού. 
6. Το προϊόν είναι μία ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, με λειτουργίες ξεσκονίσματος και 
σφουγγαρίσματος. 
7. Έχει περιστροφή 360ο.  
8. Οι βούρτσες στο κάτω μέρος της συσκευής μπορούν να τοποθετηθούν, να αφαιρεθούν 
και να καθαριστούν. 
9. Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Πατήστε την Λυχνία Ένδειξης 
Λειτουργίας και η λυχνία θα γίνει μπλε. 
10. Για την λειτουργία σφουγγαρίσματος, απλά τοποθετήστε το πανάκι στο κάτω μέρος της 
συσκευής σωστά. 
11. Τραβήξτε προς τα πάνω για να μπορείτε να βγάλετε έξω το δοχείο της σκόνης. 
12. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο σκόνης στη θέση του για την επόμενη χρήση. 
13. Βγάλτε την πλακέτα διαχωρισμού του δοχείου σκόνης και καθαρίστε τη σκόνη που 
υπάρχει μέσα στο δοχείο. 
14. Πριν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να βάλετε νερό στην θύρα ψεκασμού. 
 
Σημειώσεις λειτουργίας: 
1. Η μπαταρία έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, 90 λεπτά συνεχόμενης χρήσης, φόρτιση με USB, 
και η λυχνία ένδειξης είναι μπλε. 
2. Μεγάλες βούρτσες χωρίς νεκρά σημεία. 
3. Χαμηλός θόρυβος. 
 


