
 

 

 

 

 

 

Прахосмукачка робот 2 в 1 

THVC204RW 

Инструкция за употреба 
 
 

 
Прочетете внимателно ръководството с инструкции преди първа употреба. 

Този продукт отговаря на изискванията на Директива 2014/35/ЕС 
(която заменя Директива 73/23/ЕИО, изменена с Директива 
93/68/ЕИО) и 2014/30/ЕС (заменя Директива 89/336/ЕИО). 
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ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, 
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАС-
НОСТ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 
УРЕДА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА 
БЪДЕЩИ СПРАВКИ. 

          Инструкции за безопасност: 
• Батерията трябва да се 

изхвърли безопасно. 
• Не използвайте за стъпала или 

на тераси. Тази машина няма 
сензори за избягване на стъпки. 

• Този уред може да се използва 
от деца над 8 г. възраст и от 
хора с намалени физически, 
сетивни или умствени способ-
ности или липса на опит и поз-
нания, при условие че са били 
поставени под наблюдение или 
че са получили инструкции за 
безопасна употреба на уреда и 
разбират свързаните с него 
опасности. Децата не трябва да 
играят с уреда. Почистването и 
потребителската поддръжка не 
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трябва да се извършват от деца 
без надзор. 

• Този уред е предназначен само 
за домашна употреба. 

• Този уред е подходящ за кили-
ми с нисък косъм. Не е подхо-
дящ за неравни подове или 
смесени килими. 

• Отстранете страничната четка, 
когато почиствате базата, за да 
защитите страничната четка. 

• Ако захранващият кабел на 
адаптера е повреден, адаптерът 
трябва да се изхвърли. 

• Зареждайте батерията/ите само 
със зарядното устройство, 
предоставено от производителя. 

• Използвайте уреда само със 
специално създадени за тази 
цел батерии. Използването на 
всякакви други батерии могат 
да доведат до риск от експло-
зия или пожар. 

• Моля, използвайте адаптер, 
който да използвате само с този 
продукт. 
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• Не използвайте за мокър или 
мазен прах. 

• Преди употреба премахнете 
чупливи предмети (напр. стък-
лени) и други предмети, които 
могат да оплетат четките (дълъг 
косъм, найлонова торбичка, 
въже, тел и др.). 

• Не сядайте върху робота и не 
поставяйте тежки предмети 
върху него. 

• ВНИМАНИЕ: уверете се, че 
уредът може да работи свобод-
но в стаята (че не е блокиран от 
препятствия и че не може да 
падне) и че няма препятствия 
които биха могли да създадат 
риск от опасност (напр. да се 
обърне запалена свещ или ваза 
пълна с вода). 

• Редовно почиствайте робота. 
Изпразвайте контейнера за 
прах. 

• Зареждайте уреда само в 
случай на аларма за ниска 
мощност или когато захранва-
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нето е изключено. Използвайте 
робота след пълно зареждане. 

• Тази прахосмукачка съдържа 
батерии, които не могат да 
бъдат сменяни. 

• ВНИМАНИЕ: За презареждане 
на батерията използвайте само 
захранващия блок, доставен с 
уреда.  

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск от 
захващане. Дръжте дрехи, коса, 
пръсти и др. далеч от четките и 
моторизираните дюзи. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щепселът 
трябва да бъде изваден от 
контакта преди почистване или 
обслужване на уреда.  

• Зареждайте батерията / робота 
само с адаптера, доставен с 
уреда.  

• Външният гъвкав кабел на този 
адаптер не може да бъде 
заменен; ако кабелът е 
повреден, адаптерът трябва да 
се изхвърли и да се замени с 
адаптер от същия модел.
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Изхвърляне и опазване на околната среда 

За да опазите околната среда, препоръчваме ви да изхвърлите 
уреда правилно. Можете да се свържете с местните власти или 
центрове за рециклиране за повече информация. 

ВАЖНО 
Забранено е да сменяте захранващия кабел сами при повреда. 

Ако уреда е изпуснат, моля, накарайте квалифицирано лице да го 
провери, преди да го използвате отново. Вътрешните повреди 
могат да доведат до инциденти. За всякакъв вид проблеми или 
ремонти, моля, свържете се със следпродажбеното обслужване 
на местния дистрибутор, производителя или квалифицирано 
лице. 
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Описание на продукта / съдържание в опаковката 
 

 

 

                        Прахосмукачка робот 2 в 1        База за зареждане 

 
 

Дистанционно 

 

                                  Адаптер                        Четка за почистване 

 

 
                         Инструкция за употреба           Странични четки 
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Описание на продукта 

 
Предна страна на прахосмукачката робот 2 в 1 
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Задна страна на прахосмукачката робот 2 в 1 
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Резервоар за прах 
 
 

 
 

 

 

База за зареждане 
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Дистанционно 
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Преди употреба 
Преди да използвате робота, отстранете защитната лента от робота и 

отстранете защитното фолио от базата за зареждане. 

Отстраняване на защитните ленти 
 

 
Инструкции за употреба 

ЗАРЕДЕТЕ РОБОТА 

 
1. Позициониране и 

зареждане: Базата за 
зареждане трябва да бъде 
поставена до стената и 
върху равна повърхност. 
Не поставяйте никакви 
предмети близо до базата 
за зареждане на 0,5 см 
отляво и отдясно на 
базата, както и на 1,5 м 
пред основата. 

2. Свържете я към захран-
ването. 

3. Монтиране на страничните 
четки: Монтирайте страничните 
четки, като спазвате лявата и 
дясната страна (L / R).



13  

4. Зареждане: Поставете прахосмукачката върху гнездото 

за зареждане на зарядното устройство (По време на 

зареждане светлинният индикатор мига. Когато 

зареждането приключи, светлинният индикатор остава 

включен. Времето за зареждане е около 5 часа.) 
 

 

Докато почиства, основното устройство автоматично проверява нивото на 

мощност. Ако мощността е недостатъчна, основното устройство активира 

режима на връщане към базата за зареждане и автоматично се връща 

към базата за зареждане. Можете също така да натиснете бутона   на 

дистанционното управление, за да поискате от основното 

устройство да активира връщане към базов режим. 

 
ВНИМАНИЕ: 

1. Не използвайте базата за зареждане в отразяващи среди, като 

среда под пряка слънчева светлина и среда с близки огледала. Ако 

има отразяващи предмети, покрийте базата за зареждане на 

височина 7 см от дъното.  

2. За да осигурите нормална работа на прахосмукачката, 

заредете я напълно преди употреба. Времето за зареждане е 

около пет часа. 

3. За да осигурите безопасност при зареждане на прахосмукачката-

робот и за да предотвратите повреждането на пода от мокрия моп, 

отстранете резервоара за вода, преди да заредите основното 

устройство. 
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Употреба 

 
Започване на почистване 

За различни изисквания за почистване, този продукт ви предлага 

множество режими на почистване. Можете да използвате различни 

режими на почистване чрез дистанционното управление. 

Автоматично почистване 

След като роботът се зареди, натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 

на робота, за да го включите. След като светлинния индикатор на 

робота светне, натиснете отново бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 
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Почистване с фиксирана точка 
Кога да използвате този режим? Режимът на почистване на фиксирана 

точка трябва да се използва, когато има прах или мръсотия, концентри-

рани върху една област. Прахосмукачката робот почиства пода по 

спираловидна пътека в определената зона и се връща в началната точ-

ка след почистване. 

Метод на настройка: Натиснете този бутон на дистанционното управ-

ление, за да активирате почистването с фиксирана точка. 

     Почистване на первази  

Кога да използвате този режим? Режимът за почистване на перваза трябва да се 

използва за почистване по краищата на стаята. Роботът почиства пода по 

протежение на стените и след почистване се връща в базата за зареждане  

Метод на настройка: Натиснете този бутон на дистанционното управление, за да 

активирате почистването на базата. 

 

Ръчно управление 

Можете да управлявате робота чрез ръчното управление със стрелки-

те за посока на дистанционното управление. 

Натиснете бутоните    на дистанционното управление, за да управлявате 

продукта чрез движение напред, назад или завъртане. 

 
Пауза, събуждане и изключване 

 
Пауза: Когато роботът работи, натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. директно на 

робота, за да го поставите на пауза. Или натиснете   на дистанционното. 

Събуждане: Ако роботът е на пауза за повече от 10 минути, режимът на 

заспиване се активира и светодиодът на робота се изключва. За да го 

активирате отново, натиснете бутона ON/OFF директно на робота или 

бутона ON/OFF на дистанционното управление, за да го рестартирате. 

Изключване: За да спрете робота, задръжте натиснат бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 

директно върху робота за няколко секунди. Светлината ще изгасне. 
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* След като роботът приключи работата си, препоръчително е да не го 

изключвате напълно. Дръжте робота в състояние на зареждане, за да може да 

работи по-добре при следващата операция. Ако роботът е деактивиран, той 

няма да се зарежда. 

 
Почистване и поддръжка 

 
Резервоар за прах 

Натиснете бутона на резервоара за прах, за да го извадите от робота. 
 

 
Отворете горния капак на контейнера за прах. 

 

Хвърлете праха.                            Извадете HEPA филтъра. 
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HEPA филтърът може да се измие. 

 
 

 
 

 
Почистете филтърната решетка HEPA с влажна кърпа. 
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Изсушете капака за прах и филтърния компонент. 

Забележка: Препоръчително е да миете HEPA филтъра на всеки 

15-30 дни. 

 

Поставете HEPA филтъра обратно в резервоара за прах. 

 Забележка: 
1. Преди да инсталирате HEPA филтъра, се уверете, че HEPA филтърът е 

сух. 
2. Не излагайте HEPA филтъра на слънчева светлина. 

Затворете капака на контейнера за прах и монтирайте кутията за 
прах на основното устройство. 
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Сензор за натоварване, долен визуален сензор, задвижващо 

колело и универсално колело 

 
Забележка: Сензорът за натоварване, долният визуален сензор и бронята 

съдържат чувствителни електронни компоненти. Използвайте суха кърпа, за да 

почистите частите. Не използвайте влажна кърпа, в случай че водата попадне в 

частите и причини повреда. 

 

Почистване на сензора за натоварване Почистване на долния визуален сензор 

 

 

Почистване на задвижващото колело и универсалното колело 
 

 

* Ако не използвате продукта дълго време, заредете го напълно и след 

това го изключете, преди да го приберете. Зареждайте продукта на 

всеки три месеца в случай на прекомерно разреждане на батерията. 

* Ако батерията е прекомерно разредена или не е използвана дълго 
време, продуктът може да не може да се зарежда. Свържете се със 
сервиз. 
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Ремонт 
 

 

 
N ° Проблем Причина Решение 

 

1 
Машината е вдигната 

от земята. 

Роботът е 
изключен. 

Върнете робота на пода и 
натиснете отново бутона за 
почистване. 

 
2 

 

Резервоарът за прах не 

е монтиран. 

Резервоарт за 

прах е изваден и 

не е монтиран. 

Поставете обратно 
резервоара за прах в 
продукта и натиснете 
отново бутона за 
почистване. 

 

3 
 

Батерията не работи. 
Възниква 
грешка при 
зареждане на 
батерията. 

Свържете се със 

сервизен персонал, за 

да тествате батерията. 

 

4 
Моля, проверете дали 

колелата са блокирани. 

Колелата са 

заседнали. 
Проверете дали колелата са 
заплетени с други предмети и 
изчистете предметите. 

 

5 

Моля, проверете дали 
скобата на предната броня 
е заседнала. 

Подпората на 
предната броня е 
заклещена. 

Проверете дали 
скобата на предната 
броня може да отскочи 
правилно. 

6 
Нивото на батерията е 
ниско. 

Нивото на 
батерията е под 

20%. 

Машината автоматично 

активира режим на 

зареждане. 

 
 7 

Моля, проверете дали 
страничните четки не са 

заплетени или 
заседнали. 

 
Страничните 
четки са 

необичайни. 

Проверете дали страничните 
четки са заплетени с други 
предмети и отстранете тези 
предмети. 

 

8 
Моля, преместете 

машината на открито. 
Машината не 

успява да излезе 
от препятствието. 

Моля, преместете робота на 

открито място и натиснете 

отново копчето за почистване. 
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Технически спецификации 
 

Модел 
THVC204RW 

Захранване 
Акумулаторна батерия 

Батерия за дистанционно 

управление 
«AAA» R03 X 2 (не е включена) 

Изход за AC адаптер DBS012A-1900600G 

Вход: 100-240V ~ 50-60 Hz 

Изход: 19V, 600 mA 

Батерия Блок-батерия литиева 

акумулаторна 2500 mAh 

Време за зареждане 
Около 5 часа 

Време на работа 
Около 100 мин. 

Капацитет на 

резервоара за прах 
200 мл. 

Размери Диаметър: 30 см. 

Ширина: 7,4 см. 

Нето тегло 2,5 кг. 
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Лист с данни за външни източници на захранване 

Европейска директива (ЕС) 2019/1782 

 
 Стойност Единица 

Референтен модел DBS012A-1900600G 

Име на фирма или регистрирана 
търговска марка 

 

Debom Technology Co., Ltd 

Вход 100-240 V 

Входна AC честота 50-60 Hz 

Изходно напрежение 19,0 V 

Изходен ток 0,6 A 

Изходяща мощност 11,4 W 

Средна производителност 
в активен режим 

84,80 % 

Ефективност при ниско 
натоварване (10%) 

78,80 % 

Консумирана мощност без товар 0,072 W 



 

Изхвърляне: 

Наличието на това лого върху продукта означава, че 
изхвърлянето на уреда е в рамките на директива 
2012/19 / ЕС от 4 юли 2012 г. относно отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване (WEEE). 

Всяко опасно вещество, съдържащо се в електри-
ческо или електронно оборудване, може да има 
потенциално въздействие върху околната среда и 
здравето по време на рециклирането му. Следова-
телно, в края на полезния живот на уреда, той не 
трябва да се изхвърля заедно с несортираните 
битови отпадъци. 

Вашата роля като краен потребител е от съществено значение по 
отношение на повторната употреба, рециклирането и получа-
ването на други видове създаване на стойност от този продукт. 
Имате избор от различни системи за събиране и обмен, органи-
зирани от местните власти (центрове за рециклиране) и 
дистрибутори. Ваше задължение е да се възползвате от тези 
възможности. 

 

2. В края на живота на батерията: 

Това устройство съдържа 

несменяеми батерии. 

Les За използваните 

батерии трябва да се грижи  

система за селективно събиране, за да 

могат да бъдат рециклирани и по този 

начин да се намали въздействието върху 

околната среда. 

Когато батерията достигне края на 

полезния си живот, трябва да я 

депозирате в подходяща система за 

селективно събиране, която ще се 

погрижи за нейното унищожаване и/или 

рециклиране. 

- Ако закупената батерия е протекла, избягвайте контакт с 

кожата, очите и лигавиците! Изтичащата течност от 

батерията може да причини кожни обриви. Ако все влезе в 

контакт с кожата ви, незабавно изплакнете засегнатите  



 

 
      
      
        места обилно с чиста вода и незабавно се консултирайте с лекар  

- Батериите трябва да се поставят при спазване на полярността +/-. 

- Не презареждайте незареждаеми батерии поради 

риск от експлозия. 

 

ВАЖНО: 

При никакви обстоятелства не трябва да изхвърляте 
устройството или батерията на обществения път. 

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта, 
проблеми или щети в резултат на: 

 
(1) Повреда на повърхността поради нормално износване на продукта; 

(2) Дефекти или влошаване поради контакт на продукта с 
течности и поради корозия, причинена от ръжда или 
наличието на насекоми; 

(3) Всеки инцидент, злоупотреба, неправилна употреба, 
модификация, разглобяване или неоторизиран ремонт; 

(4) Неправилна поддръжка, използване не в съответствие с 
инструкциите на продукта или свързване към неправилно 
напрежение; 

(5) Всяко използване на аксесоари, които не са доставени или 
тествани от производителя. 

Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или 
серийният номер на продукта бъдат премахнати. 

 
 

 
 

THOMSON е търговска марка на Technicolor SA, използвана по 
лиценз от SCHNEIDER CONSUMER GROUP 

 
В България този продукт се внася от: 

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД 

 


