DEEBOT SLIM
Manual de instruções

Parabéns pela compra do seu DEEBOT da ECOVACS Robotics! Esperamos que ele
proporcione muitos anos de satisfação. Acreditamos que a compra do seu novo robô
ajudará a manter a sua casa limpa e a ter mais tempo para fazer outras coisas mais
importantes.
Live Smart. Enjoy Life.
Caso você se depare com situações que não foram tratadas neste Manual de
instruções, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para que
um técnico possa resolver o seu problema ou responder perguntas específicas.
Para saber mais informações, visite o site oficial da ECOVACS: www.ecovacs.com
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações tecnológicas e/ou de design neste
produto para a melhoria contínua do mesmo.
Obrigado por escolher o DEEBOT!
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Instruções importantes de segurança

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Ao usar um eletrodoméstico, algumas precauções básicas devem ser tomadas, incluindo:
LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO
GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES
1. Esse Aparelho não deve ser usado por crianças menores de 8 anos de idade ou por qualquer
um que não tenha o devido conhecimento para um uso adequado do mesmo. Uma
supervisão pode ser necessária. Não deixe que crianças brinquem com o Aparelho
2. Deixe a área que será limpa livre de qualquer obstáculo. Remova os fios e pequenos objetos
do chão que possam ficar enrolados no Aparelho. Esconda as franjas do tapete sob a
base do tapete e levante itens como cortinas e toalhas de mesa do chão.
3. Se houver uma queda na área de limpeza, devido a um degrau ou escadas, o Aparelho deve
ser operado para garantir que possa detectar o degrau sem cair da ponta do mesmo.
Pode tornar-se necessário colocar uma barreira física na ponta do degrau para impedir
a unidade de cair. Certifique-se a barreira física não representa um risco para tropeçar.
4. Use apenas conforme descrito neste manual. Utilize apenas acessórios recomendados ou
vendidos pelo fabricante.
5. Verifique se a sua tensão de alimentação corresponde à tensão elétrica marcada na base de
carregamento.
6. SOMENTE para uso doméstico. Não use o Aparelho em ambientes comerciais ou industriais.
7. Use somente a bateria recarregável original e a base de carregamento fornecidas com o
Aparelho da fabricante. Não é permitido o uso de baterias não recarregáveis. Para
saber informações sobre a bateria, consulte a seção Especificação.
8. Não use se o saco coletor de pó e os filtros não estiverem no lugar.
9. Não use o Aparelho em uma área com velas acesas ou objetos frágeis.
10. Não use em ambientes muito quentes ou muito frios (abaixo de -5℃/23˚F ou acima de 40℃
/104˚F).
11. Mantenha os cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo longe de quaisquer
aberturas e partes móveis.
12. Não use o Aparelho em um cômodo onde um bebê ou uma criança está dormindo.
13. Não use o aparelho em superfícies molhadas ou superfícies com água parada.
14. Não deixe que o Aparelho pegue objetos grandes como pedras, grandes pedaços de papel
ou qualquer item que possa entupir o Aparelho.
15. Não use o Aparelho para pegar materiais inflamáveis ou combustíveis, como gasolina,
impressora ou toner de fotocopiadora ou em áreas onde eles possam estar presentes.
16. Não use o Aparelho para pegar qualquer coisa que está queimando ou com fumaça, tais
como cigarros, fósforos, cinzas quentes, ou qualquer coisa que poderia causar um
incêndio.
17. Não coloque objetos dentro do bocal de sucção. Não use se o bocal de sucção estiver
bloqueado. Mantenha o bocal livre de poeira, fiapos, fios de cabelo ou qualquer coisa
que possa reduzir o fluxo de ar.
18. Tome cuidado para não danificar o cabo de alimentação. Não puxe ou transporte o Aparelho
ou a base de carregamento pelo cabo de alimentação, não use o cabo de alimentação

como alça, não feche portas em cima do cabo de alimentação e não puxe o cabo de
alimentação em torno de arestas cortantes ou cantos. Não passe com o Aparelho por
cima do cabo de alimentação. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies
quentes.
19. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante
ou o seu fornecedor de serviços, a fim de evitar riscos.
20. Não use a base de carregamento se a mesma estiver danificada.
21. Não use um cabo de alimentação ou receptáculo danificados. Não utilize o aparelho ou
parte de carregamento se ele não estiver funcionando corretamente, se tiver caído,
danificado, deixado ao ar livre, ou entrar em contato com água. O mesmo deve ser
substituído pelo fabricante ou o seu fornecedor de serviços, a fim de evitar riscos.
22. Desligue o interruptor antes da limpeza ou manutenção do Aparelho.
23. A tomada deve ser removida do receptáculo antes da limpeza ou manutenção da base de
carregamento.
24. Remova o Aparelho da base de carregamento e desligue o interruptor no Aparelho antes de
remover a bateria para descarte do Aparelho.
25. A bateria deve ser removida e descartada conforme as leis e regulamentos locais antes do
descarte do Aparelho.
26. Descarte as baterias usadas conforme as leis e regulamentos locais.
27. Não incinere o Aplicativo mesmo se ele estiver seriamente danificado. As baterias podem
explodir em contato com fogo.
28. Quando não estiver usando a base de carregamento por um longo período de tempo, tire-a
da tomada.
29. O Aparelho deve ser usado conforme as orientações deste Manual de instruções. A
ECOVACS Robotics não pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos
causados pelo uso inadequado.
Para países da UE
Descarte correto do produto
Essa marcação indica que este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico na
UE. Para evitar possíveis riscos para o meio ambiente e para a saúde resultantes de descarte
de resíduos sem o devido controle, faça a reciclagem de forma responsável para promover a
reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reciclar o seu dispositivo usado, use os
sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi
adquirido. Os revendedores podem reciclar de forma segura este produto.
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Conteúdo da embalagem e especificações técnicas

2.1

Conteúdo da embalagem

Robô
Base de carregamento
Controle remoto com pilha
Manual de instruções

(4) Escovas laterais
(2) Flanelas para limpeza de microfibra reutilizáveis/laváveis
Bandeja da flanela para limpeza
2.2 Especificações
Modelo

DA60

Tensão de funcionamento

10,8V CC

Modelo da base
carregamento

CH1465A

Tensão
nominal

de

de

entrada

100-240V CA

Corrente de saída nominal 1 A
Bateria

Potência nominal

Tensão de saída nominal

Potência nominal

15 W

20 V CC

20 W

Lítio 2600mAh

*As especificações técnicas e de design podem ser alteradas ao longo do processo de melhoria
contínua do produto.
2.3 Diagrama do produto
Robô

1

Tampa superior

2

Botão de modo automático (AUTO)

3

Saco coletor de pó

4

Receptor infravermelho para o controle remoto

5

Amortecedor mecânico e cinta protetora

6

Sensores anti-colisão

7

Sensores anti-queda

8

Escovas laterais

9

Contatos para carregamento

10

Roda universal

11

Bocal de sucção

12

Rodas móveis

13

Espaços para a bandeja da flanela para limpeza

14

Interruptor inferior

15

Tampa da bateria

16

Parafusos da tampa da bateria

Painel de controle

1

Botão AUTO

Base de carregamento

1

Gerador de sinal infravermelho

2

Pinos da base de carregamento

Controle remoto

1

Botão de modo automático (AUTO)

2

Botões de controle direcional

3

Botão START/PAUSE

4

Botão do modo retornar ao carregador

5

Botão de modo de limpeza localizada

6

Botão de modo de limpeza de bordas

7

Botão de programação inteligente

Saco coletor de pó

1

Alça do saco coletor de pó

2

Trava do saco coletor de pó

3

Rede do filtro

4

Filtro de esponja

5

Filtro de alta eficiência

6

Tampa do saco coletor de pó

Flanela para limpeza e bandeja da flanela para limpeza

1. Flanela para limpeza de microfibra reutilizável/lavável
2. Bandeja da flanela para limpeza
3. Abas da bandeja da flanela para limpeza

3

Operação e programação

3.1

Observações antes da limpeza

Antes de usar o DEEBOT SLIM, separe alguns minutos para dar uma olhada na área a ser
limpa e remova todos os obstáculos.

Remova os fios e pequenos objetos do
chão que possam ficar enrolados no
produto.

O produto não é adequado para uso em
carpete. Antes de usar o produto perto de
uma área com tapete, dobre as franjas do
mesmo para baixo do próprio tapete.

Esteja ciente de que o robô precisa de
uma folga de pelo menos 6cm (2.4”) para
limpar embaixo dos móveis sem
complicações.

Se houver um degrau ou uma escada na
área a ser limpa, opere o DEEBOT SLIM
para garantir que os sensores anti-queda
detectem a queda. Pode ser necessário
colocar uma barreira física na ponta do
degrau para impedir a unidade de cair.

3.2

Início rápido

1

Posicionamento da base de carregamento



2

Coloque a base de carregamento em uma superfície plana no chão contra a
parede com a base perpendicular ao chão. Mantenha a área imediatamente a
1,5m (5’) da parte da frente do carregador e a 0,5m (1.6’) em ambos os lados do
carregador livre de objetos e superfícies reflexivas.
Ligue a base de carregamento na tomada.

Instalação das escovas laterais


3

Encaixe as escovas laterais na parte inferior do DEEBOT SLIM empurrando a
escova em cada espaço com a cor correspondente até ouvir um clique.

Ligando
Coloque o interruptor inferior do robô na posição ON. “I”=ligado; “O”=desligado. O
DEEBOT SLIM está ligado quando o botão do modo AUTO fica aceso e com a cor
AZUL.
*Quando o DEEBOT SLIM não estiver limpando, recomenda-se mantê-lo ligado e
carregando ao invés de deixá-lo desligado.


4

Carregamento do DEEBOT SLIM


*

Coloque o DEEBOT SLIM na base de carregamento certificando-se de que o
DEEBOT SLIM e os pinos da base de carregamento estão conectados.
Carregue o DEEBOT SLIM por pelo menos 12 horas antes do primeiro uso.
O botão do modo AUTO pisca quando o DEEBOT SLIM está carregando. O botão
do modo AUTO fica aceso quando o DEEBOT SLIM está totalmente carregado.

*Remova a bateria do DEEBOT SLIM se o robô não será usado por um período longo de
tempo. Em caso de vazamento na bateria, remova a bateria e limpe o espaço da mesma
usando luvas protetoras.
*Se a bateria estiver totalmente carregada ou não tiver sido usada por muito tempo, a sua
capacidade pode ser reduzida e a mesma pode ter que ser reativada.

5

Coloque a flanela para limpeza, se desejado

Para usar o recurso opcional de esfregão do DEEBOT SLIM, coloque a flanela para limpeza
fornecida.
Prenda a flanela para limpeza na bandeja da flanela para limpeza.
Insira as abas da bandeja da flanela para limpeza nos encaixes da bandeja da flanela para
limpeza na parte inferior do DEEBOT SLIM até ouvir um clique.

Ao usar o recurso de esfregão opcional, dobre as franjas do tapete sobre o próprio tapete para
que o DEEBOT SLIM evite passar pelo mesmo.
5

Ligar


Aperte o botão do modo AUTO no DEEBOT ou no controle remoto. O DEEBOT
SLIM começa a funcionar imediatamente no modo de limpeza AUTO.

*Para escolher outro modo de limpeza, consulte a seção 3.3 Seleção do modo de
limpeza para saber mais detalhes.
6

Pausar


Pause o DEEBOT SLIM apertando o botão do modo AUTO no DEEBOT SLIM ou
o botão START/PAUSE no controle remoto.

* O DEEBOT SLIM pode ser direcionado para ir para frente, para trás e para os lados
com os botões do controle direcional no controle remoto quando o mesmo estiver
pausado. O DEEBOT SLIM não faz a limpeza quando está pausado.
7

Desligar
 Pause o DEEBOT SLIM. Mova o interruptor inferior para a posição OFF.
*Quando o DEEBOT SLIM não estiver limpando, recomenda-se mantê-lo ligado e
carregando.

3.3

Seleção do modo de limpeza
O DEEBOT SLIM possui diversos modos de limpeza que podem ser escolhidos para
limpar de forma eficaz diferentes tipos de piso. Os modos de limpeza são selecionados
através do controle remoto.

1

Modo de limpeza AUTO
Esse é o modo mais utilizado. No modo de limpeza AUTO, o DEEBOT SLIM limpa em
linha reta e muda de direção ao encontrar um obstáculo.

2

Modo de limpeza de bordas (até 20 minutos)
Esse modo é bom para limpar as bordas e cantos de um cômodo. No modo de limpeza
de bordas, o DEEBOT SLIM limpa ao longo de uma borda (parede, por exemplo).

3

Modo de limpeza localizada (1,5 a 5 minutos)
Esse modo é aplicável para uma área com alta concentração de sujeira ou pó. No
modo de limpeza localizada, o DEEBOT SLIM concentra a limpeza em uma área
específica.

4

Modo retornar ao carregador
Quando a bateria fica baixa, o DEEBOT SLIM troca automaticamente para o modo
retornar ao carregador e retorna para a base de carregamento para recarregar.
*O DEEBOT SLIM também pode ser enviado de volta à base de carregamento a
qualquer momento apertando o botão para retornar ao carregador no controle remoto.

3.4

Programação inteligente
O DEEBOT SLIM possui uma função de programação inteligente. O DEEBOT SLIM
pode ser programado para limpar uma vez por dia na mesma hora, mesmo se não
houver ninguém em casa.

1

Configuração da programação inteligente
Aperte duas vezes o botão do modo Auto no DEEBOT SLIM ou aperte o botão de
programação inteligente no controle remoto para definir a hora atual como a hora de
limpeza programada.
A programação inteligente está configurada quando o robô emite um som crescente, o
botão do modo Auto pisca 3 vezes e, em seguida, uma luz AZUL fica acesa. O
DEEBOT SLIM fará a limpeza automaticamente na hora definida todos os dias.
Por exemplo: Defina corretamente a programação inteligente para 9h e o DEEBOT
SLIM fará a limpeza automaticamente às 9h, todos os dias.

2

Cancelamento da programação inteligente
Aperte o botão do modo Auto no DEEBOT SLIM duas vezes ou aperte o botão de
programação inteligente no controle remoto. O robô emite um som crescente, o botão

do modo Auto pisca 3 vezes e, em seguida, uma luz AZUL fica acesa. A programação
inteligente foi cancelada.
*Para limpar automaticamente em uma hora diferente, primeiro cancele a programação
inteligente atual e, em seguida, configure a programação inteligente novamente para a
hora desejada.
* Se o DEEBOT SLIM for desligado, a programação inteligente é cancelada.
3.5

Luz indicadora de status e sons

Se o DEEBOT SLIM detectar um problema e precisar da sua ajuda, ele emite um alarme sonoro
e o botão do modo AUTO pisca na cor vermelha.
Alarme sonoro

Problemas

Solução

Um bipe

Mau funcionamento
da roda móvel

Verifique se há fios de cabelo enrolados ou
sujeiras nas rodas móveis e limpe-as.

Três bipes

Mau funcionamento
da roda móvel

Vire o robô para cima. Pressione as rodas
móveis para verificar se faz um clique. Se
não houver nenhum clique, entre em
contato com o Serviço de Atendimento ao
Cliente.

Quatro bipes

Mau funcionamento
do saco coletor de
pó

Remova o saco coletor de pó e reinstale-o
adequadamente. Se o robô continuar
emitindo o alarme, entre em contato com o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

Cinco bipes

Bateria baixa

Coloque o robô manualmente na base de
carregamento para carregar o mesmo.

Seis bipes

Mau funcionamento
da escova lateral

Verifique se há fios de cabelo enrolados ou
sujeiras na escova lateral e limpe-a.

Sete bipes

Mau funcionamento
do sensor antiqueda

Verifique se há poeira nos sensores antiqueda e limpe-os.

4.

Manutenção
Antes de fazer a limpeza ou manutenção, desligue o DEEBOT SLIM e tire a base de
carregamento da tomada.

4.1

Saco coletor de pó e filtros

Abra a tampa superior do DEEBOTSLIM e Remova os filtros. Bata levemente no filtro
remova o saco coletor de pó. Abra a de alta eficiência para limpá-lo. Não
tampa do saco coletor de pó e esvazie o mergulhe o filtro de alta eficiência em

saco coletor de pó.

água.

Lave o saco coletor de pó, o filtro de Seque completamente o saco coletor de
esponja e a rede do filtro com água pó e os filtros antes de reinstalá-los.
corrente

4.2

Flanela para limpeza
Remova a bandeja da flanela para limpeza do DEEBOT SLIM e remova a flanela para
limpeza.

Lave e seque a flanela para limpeza.

Limpe a bandeja da flanela para limpeza
com uma flanela seca.

4.3

Bocal de sucção e escovas laterais

Limpe o bocal de sucção com um pano
seco.

4.4

Remova as escovas laterais. Limpe as
escovas laterais e os seus encaixes com
uma pano seco e limpo.

Outros componentes

Limpe a roda universal removendo
quaisquer fios de cabelos que estejam
enrolados na mesma.

Limpe os sensores anti-queda com um
pano seco para manter a eficácia dos
mesmos.

Limpe os contatos de carregamento e os pinos da base carregamento com um pano seco.

5

Solução de problemas
Use esta tabela para solucionar os problemas mais comuns ao usar o DEEBOT SLIM.

1

2

O DEEBOT
SLIM
não
carrega.

O DEEBOT
SLIM
apresenta
problemas
durante
a
limpeza
e
para
de

O DEEBOT SLIM não está
ligado.

Mova o interruptor inferior do DEEBOT
SLIM para a posição ON.

O DEEBOT SLIM não
conseguiu conectar-se à
base de carregamento.

Certifique-se de que os contatos de
carregamento do DEEBOT SLIM foram
conectados aos pinos da base de
carregamento. Talvez seja necessário
mover o robô manualmente para realizar
a conexão, se necessário.

A base de carregamento
fica
fora
da
tomada
enquanto o DEEBOT SLIM
estiver ligado, consumindo
a bateria no processo.

Ligue a base de carregamento na
tomada e verifique se o DEEBOT SLIM
está ligado. Mantenha o DEEBOT SLIM
na base de carregamento para garantir
que
ele
fique
com
a
bateria
completamente carregada para ser
usado a qualquer momento.

A
bateria
completamente
descarregada.

Reative a bateria. Coloque o DEEBOT
SLIM na base de carregamento com as
mãos, remova após carregar por 3
minutos, repita este procedimento 3
vezes; e, em seguida, carregue
normalmente.

está

O DEEBOT SLIM está
travado devido a alguma
coisa no chão (fios, cortinas
no chão, franjas de tapetes,
etc.).

O DEEBOT SLIM tentará diferentes
maneiras de resolver o problema. Se ele
não
for
bem
sucedido,
remova
manualmente os obstáculos e reinicie-o.

funcionar.
3

4

5

O DEEBOT
SLIM retorna
para a base
de
carregament
o antes de
finalizar
a
limpeza.

O DEEBOT
SLIM
não
limpa
automaticam
ente na hora
programada.

Falha
controle
remoto
alcance
efetivo
controle
remoto é
5m (16').

no
(o
do
de

Quando a bateria fica Isso é normal. Nenhum ação é necessária.
baixa, o DEEBOT SLIM
troca
automaticamente
para o modo retornar ao
carregador e retorna para a
base de carregamento para
recarregar.
O tempo fazer a limpeza
varia conforme a superfície
do piso, a compexidade do
cômodo e o modo de
limpeza selecionado.

Isso é normal.
necessária.

A função de programação
inteligente foi cancelada.

Consulte a seção 3.4 Programação
inteligente para saber mais detalhes.

O DEEBOT
desligado.

SLIM

Nenhum

ação

é

está Ligue o DEEBOT SLIM.

A bateria do DEEBOT
SLIM está baixa.

Mantenha o DEEBOT SLIM ligado e na
base de carregamento para garantir que
ele fique com a bateria completamente
carregada para ser usado a qualquer
momento.

O bocal de sucção do
DEEBOT
SLIM
está
bloqueado
e/ou
seus
componentes
estão
envoltos em sujeira.

Desligue o DEEBOT SLIM, limpe o saco
coletor de pó e vire o robô do lado
contrário. Limpe o bocal de sucção e as
escovas laterais do DEEBOT.

As pilhas do controle
remoto
precisam
ser
trocadas.

Troque por pilhas novas e verifique se as
mesmas fora instaladas corretamente.

O DEEBOT SLIM desliga
ou o DEEBOT SLIM está
com a bateria baixa.

Certifique-se de que o DEEBOT SLIM
está ligado e totalmente carregado.

O sinal infravermelho não
pode
ser
transmitido
porque o emissor de
infravermelho no controle
remoto ou o receptor de
infravermelho no DEEBOT
SLIM estão sujos.

Use um pano seco para limpar o emissor
de infravermelho no controle remoto ou o
receptor de infravermelho no DEEBOT
SLIM.

Há
algum
outro
equipamento
interferindo
com o sinal infravermelho

Evite usar o controle remoto próximo a
outros equipamentos que utilizam sinais

do DEEBOT SLIM.

infravermelhos.

