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UWAGA: OSTRZEŻENIE:

Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie poniższe instrukcje bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi
oraz zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie instrukcji i środków bezpieczeństwa
zawartych w tym podręczniku może spowodować uszkodzenie produktu.

1. Tylko autoryzowani technicy mogą naprawiać ten produkt. Nie należy
samodzielnie reperować urządzenie.
2. Ten produkt jest zgodny tylko z zasilaczem dostarczonym przez
producenta.
3. Nie dotykaj przewodów, gniazd ani zasilaczy, gdy masz mokre ręce.
4. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu niedopałków papierosów,
zapalniczek i innych tlących się pożarów.
5. Nie zginaj nadmiernie przewodów ani nie kładź ciężkich lub ostrych
przedmiotów na robocie.
6. TRIFO m6 + jest przeznaczony wyłącznie do użytku w 
pomieszczeniach.
7. Nie siadaj na robocie.
8. Nie uruchamiaj robota w mokrym i wilgotnym otoczeniu, takim jak
łazienki.
9. Przed użyciem tego produktu należy usunąć wszystkie wrażliwe
elementy (np. Okulary, lampy itp.) na ziemi, a także przedmioty (np. druty,
kartki papieru, zasłony), które mogą zaplątać się w szczotki boczne i kanał 
ssący.
10. Nie stawiaj robota na stole lub krześle, na którym mógłby spaść.
11. Sprawdź dokładnie, czy zasilacz jest podłączony do gniazda przed
użyciem, w przeciwnym razie akumulator może zostać uszkodzony.
12. Prosimy o poinformowanie innych członków rodziny, kiedy zacznie
działać, aby zapobiec poślizgnięciom i uszkodzeniom mechanicznym .
13. Opróżnij pojemnik na śmieci, gdy jest pełny.
14. Proszę działać w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu ani
jego baterii do zamarzania lub ekstremalnego ciepła.
15. Wyjmij baterię, jeśli jest uszkodzona.
16. Odłącz wtyczkę przed wymianą baterii.
17. Prosimy o recykling zużytych baterii w bezpieczny sposób.

1. Używaj wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez producenta.
2. Nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego 
ognia.
3. Zabrania się używania tego produktu w ekstremalnie
wysokich temperaturach (powyżej 40 ° C / 104 ° F) lub ekstremalnie 
zimno (poniżej 0 ° C / 32 ° F).
4. Przed użyciem należy usunąć małe lub delikatne przedmioty
z obszaru czyszczenia. Usuń przedmioty obok mebli, które
mogą upaść i uszkodzić wyposażanie domu.
5. Przenieś wszelkie przewody zasilające, a także przewody do
żaluzji i zasłon z drogi do zmniejszyć ryzyko zerwania przedmiotów.
6. Nie używaj tego produktu do zbierania dużych śmieci, rozlanych 
płynów, wybielaczy, farb, benzyny lub wszelkie łatwopalne materiały, 
takie jak papierosy, zapałki i popioły.
7. Nie blokuj portu ssącego produktu. Utrzymuj port ssący wolny
od kłaczków, włosów i inna sprawa.
8. Nie ciągnij przewodu zasilającego ani nie umieszczaj go w
pobliżu źródeł ciepła. Może to spowodować uszkodzenie
przewodu, prowadząc do pożaru lub porażenia prądem.
9. Przestań używać produktu, jeśli stacja ładująca jest uszkodzona.
10. Nie palić produktu. Może to prowadzić do wybuchu baterii.
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Robot Stacja ładująca

Instrukcja

L R

Szczotki boczne

Szczotka do czyszczenia

Filtr HEPA
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Zasilacz

Pojemnik kurzowy

Zawartość opakowania

Instructions
Package



Nazwy części urządzenia

Przód robota Tył robota

Przycisk Start/Stop

Obudowa 

Soczewka okólna

Przycisk 
ładowania

Kamera

Szczotki boczne

Koła boczne

Pojemnik kurzowy

Styki ładujące

Kółko kierunkowe

Szczotka główna

Bateria

Przycisk pojemnika kurzowego



Siatka główna

Lampka 
sygnalizująca

Wejście
ładujące

Styki ładujące
Boczna pokrywa

Styki łączące z robotem

Filtr HEPA   

Podstawowy filtr

Blaszka

Pojemnik kurzowy Stacja ładująca



Wskazówki przed pierwszym użyciem

Usuń paski ochronne 

Przed użyciem robota usuń paski ochronne po lewej i prawej stro nie robota. 

Usuń paski ochronne Usuń folię ochronną 



Ładowanie robota

1. Miejsce stacji ładującej: Umieść stację ładującą przy ścianie
na płaskiej powierzchni. Zachowaj odstęp po 0,5 metra z
każdego boku i 1,5 metra z przodu.

2. Podłącz zasilacz
3. Zainstaluj szczotki boczne wg oznakowania Lewa/ Prawa.

4．Umieść robota na stacji ładującej, aby rozpocząć ładowanie. 

1. Nie wystawiaj stacji ładującej na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub lusterek.

2. Aby zapewnić normalne godziny pracy robota, należy go
całkowicie naładować przed użyciem. Ładowanie trwa około 5
godzin.

Robot automatycznie powróci do stacji ładującej, gdy poziom 
naładowania akumulatora będzie niski. Możesz także 
nacisnąć przycisk Naładuj na robocie lub za pośrednictwem 
aplikacji Trifo Home, aby ręcznie naładować robota.

UWAGA:

0.5m

0.5m

1.5
m
t



Tryb czyszczenia

TRIFO+ tworzy logiczny zygzakowaty wzór czyszczenia obejmujący całe podłogi. Aby obudzić robota, naciśnij długo przycisk zasilania, aż 
usłyszysz dźwięk uruchamiania. Naciśnij ponownie krótko przycisk zasilania, aby rozpocząć czyszczenie.

Wstrzymaj, Naładuj i  Wyłącz

Wstrzymaj: Naciśnij przycisk zasilania, aby wstrzymać robota.
Naładuj: Naciśnij krótko przycisk ładowania, aby rozpocząć ładowanie, gdy robot pracuje lub jest zatrzymany. Aby zatrzymać ładowanie, 
naciśnij krótko przycisk zasilania.
Wyłącz: Naciśnij przycisk zasilania, aż zgaśnie kontrolka.

 * Zawsze przechowuj robota w stacji ładującej, aby był naładowany i gotowy do czyszczenia w razie potrzeby.
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Instalacja aplikacji

Pobierz aplikację „Trifo Home” z Google Play lub Apple's App Store.
Podłącz urządzenie mobilne do sieci Wi-Fi z pasmami 2,4 GHz i 802.11b / g / n.

3. Wybierz model produktu, 
który chcesz dodać

1. Utwórz konto, podając swój 
adres e-mail lub numer telefonu

4.. Najpierw upewnij się, że system 
jest włączony, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj przycisk ładowania 
przez co najmniej 5 sekund, aż 
usłyszysz głos wchodzący do 
konfiguracji sieci, lampka zacznie 
migać na żółto i zielono, następnie 
kliknij „Dalej”

2. Kliknij „+”, aby dodać urządzenie



7. Poczekaj na proces połączenia. 
Zajmie to około 2 minuty

5. Wprowadź hasło Wi-Fi,
a następnie kliknij „Dalej”

8. Nazwij swojego robota 
i wszystko już jest gotowe!

6. W telefonie zostanie wygenerowany 
kod QR. Użyj kamery robota, aby 
zeskanować kod QR. Poczekaj, aż 
usłyszysz „Połączenie udane”, zanim 
klikniesz „Dalej”



Czyszczenie pojemnika kurzowego

A.Wyciągnij pojemnik naciskając przycisk zwalniający.

B.Otwórz boczną pokrywę pojemnika. D. Otwórz pojemnik na filtry.

C. Opróżnij pojemnik.



E．Wyjmij filtr HEPA i filtr wstępny 
przed czyszczeniem pojemnika kurzowego. 

F．Opłucz tylko filtr wstępny. Nie płukać filtra HEPA.

G．Wyczyść pojemnik kurzowy ściereczką. 



H．Zapewnij żywotność pojemnika i jego podzespołów. 
Uwaga: Zaleca się mycie filtra głównego wodą 15 - 30 dni po użyciu. Maksymalny 
okres użytkowania filtra HEP A to ok. 3 miesiące.

I. Zamontuj komplet filtrów w pojemniku.

Uwaga:

1. Przed zainstalowaniem siatki filtra upewnij się, że siatka

i komplet filtrów są w stanie suchym.

2. Nie wystawiaj filtrów na słońce.

J. Zakryj pokrywę pojemnika na kurz i zamontuj
pojemnik na kur z w robocie

Uwaga: przed zamontowaniem filtrów i pojemnika kurzowego 
upewnij się, że są w stanie suchym oraz pamiętaj o zamonto- 
waniu wszystkich części pojemnika.



Czyszczenie szczotki głównej i szczotek bocznych 

1. Otwórz pokrywę szczotki głównej. 3.Wyczyść dokładnie szczotkę.

2.Wyjmij wał szczotki.
Usuń włosy i nieczystości ze szczotek bocznych.



Wyczyść styki ładujące.

Wyczyść czujniki przeciwupadkowe.

Wyczyść koła i kółko kierunkowe.

Konserwacja styków ładowania, czujników przeciwupadkowych, koła napędowego
i kółka kierunkowego.

Wskazówka: Należy używać suchej ściereczki podczas czyszczenia robota i nie używać wody , aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym..

Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go w
pełni naładować. Jeśli bateria jest nadmiernie rozładowana lub
nie jest używana przez dłuższy czas, produkt może nie zostać
naładowany.



Transport robota z powrotem do doku Upewnij się, że stacja ładująca jest podłączona, a następnie umieść 
robota na stacji ładującej, aby naładować.

Zablokowana szczotka boczna

Główna szczotka zablokowana Sprawdź, czy szczotka główna nie zaplątała się we włosy lub zanieczyszczenia i wyczyść ją.

Upewnij się, że kosz na śmieci znajduje się w robocie i jest odpowiednio ustawiony.

Delikatnie stuknij zderzak kilka razy, aby usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia, które mogą zostać uwięzione pod spodem.

Sprawdź, czy wentylator nie zaplątał się we włosy lub zanieczyszczenia. 
Sprawdź także, czy filtr jest poprawnie zainstalowany.

Sprawdź, czy szczotka boczna nie zaplątała się we włosy lub zanieczyszczenia i wyczyść ją.

Przedni zderzak zablokował się

Błąd silnika dmuchawy

Brak kosza na śmieci

Problem Rozwiązanie

Błąd ładowania

Upewnij się, że oryginalna bateria jest zainstalowana.
Upewnij się, że robot może być włączony.
Upewnij się, że zarówno robot, jak i stacja ładowania są prawidłowo 
umieszczone.

Problemy



Błąd ładowania

Zablokowane przednie koło Sprawdź, czy kółko można swobodnie przesuwać we 
wszystkich kierunkach. Jeśli nie, usuń śruby mocujące i 
wyczyść koło.

Sprawdź, czy bateria jest poprawnie zainstalowana przed 
ładowaniem. Upewnij się, że robot jest włączony.
Jeśli podczas ładowania wystąpi jakikolwiek błąd, może to być 
spowodowane przemieszczeniem robota lub podstawy 
ładowania.

Upewnij się, że router Wi-Fi ma pasmo 2,4 GHz i 802.11b / 
g / n, i upewnij się, że działa.Połączenie nieudane

Połączenie nieudane, błąd hasła Sprawdź, czy w aplikacji jest wpisane prawidłowe hasło Wi-Fi.

Ponownie włóż pojemnik kurzowy do robota.

Opróżnij pojemnik kurzowy.

Brak pojemnika kurzowego

Pojemnik kurzowy jest pełny
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Przycisk zasilania świeci na zielono i przycisk ładowania na żółto

Przycisk zasilania świeci na zielono i przycisk ładowania miga na żółto

Przycisk zasilania świeci na zielono

Przycisk ładowania świeci na żółto Ładowanie

Tryb konfiguracji sieci

Awaria

Normalny tryb pracy

Niski poziom baterii

Poszukuję bazy ładującej

Przycisk zasilania miga na zielono, a przycisk ładowania miga na przemian na żółto

Przycisk zasilania świeci na czerwono
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Znaczenie

Lampki kontrolne

Kontrolka
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Parametr Wartość

Rozmiary

Bateria

Czyszczenie

Klasyfikacja

System

Średnica 330 mm

74 mm

2.7 kg

14.4 volt

2500 mAh akumulator litowy

600 ml

około 300 minut

około 100 minut

28 wat

14.4 volt

Wysokość

Waga netto

Napięcie

Bateria

Pojemnik kurzowy

Czas ładowania

Czas pracy

Moc

Napięcie robocze

Specyfikacja

* Informacje te mogą ulec zmianie, a 7neego zastrzega sobie prawo do aktualizacji specyfikacji produktu.
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www.7neebo.shop
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