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Unitate principală și senzori 
1. Buton de revenire la baza incarcare                       9. Senzor anti-coliziune 
2. Buton Conexiune / Mod                                         10. Roată omnidirecțională 
Automat                                                                     11. Terminale de încărcare 
3. Configurarea rețelei Wi-Fi (butonul                        12. Baterie 
conexiune și revenire la bază)                                   13. Perie laterală 
4. Fila de eliberare a capacului                                  14. Senzor de oprire a căderii 
5. Radar laser                                                             15. Centrarea capacului periei 
6. Capac superior                                                        16. Perie centrală 
7. Butonul de conectare și Reveniți la pagina             17. Roata stângă baza  
                                                                                     18. roata dreapta 
 
8. Senzor receptor infraroșu

 
Rezervor mixt 

1 3  
 

2 
 

4 

 

 

1. intrare apă  2. Rezervorul mixt 

3. Fila rezervor 4. Filtru de înaltă 

eficiență 

 
Baza de incarcare  
 

1 3  

4 2 
 

5 

 
Accesorii opționale disponibile: 

 

1. Perie de silicon special concepută pentru 

părul animalelor 

2. Rezervor pentru solide 

3. Telecomanda wireless 
 
 
 
 
 
 

 
Mop  

 
1 

 
2  
3  
4 

 
1. Zona de transmisie a semnalului                           1. Mop 

2. Terminal de încărcare                                            2. Suport pentru țesături 

3. Indicator de încărcare (în partea superioară)        3. Frecare 

4. Terminal de încărcare                                            4. Tab 

5. Compartiment de cablu 
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3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza 
dispozitivul. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare sau pentru orice 
utilizator nou. 
 
• Acest dispozitiv trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din acest 
manual de instrucțiuni. Cecotec nu va fi făcută responsabilă pentru daune sau 
accidente rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. 
• Asigurați-vă că tensiunea de rețea se potrivește cu tensiunea specificată pe 
eticheta de clasificare a aparatului și că priza are o conexiune la sol. 
• Dispozitivul poate fi asamblat și demontat doar de personal calificat. 
• Nu atingeți cablul, fișa sau încărcătorul cu mâinile ude. 
• Țineți dispozitivul departe de îmbrăcăminte, perdele și alte materiale similare. 
• Nu vă așezați pe dispozitiv și nu așezați obiecte grele sau ascuțite pe el. 
• Nu folosiți dispozitivul în apropierea surselor de căldură, substanțe inflamabile, 
suprafețe umede în care ar putea cădea picături de apă, unde dispozitivul ar 
putea cădea în apă și nu-l lăsați să intre în contact cu apa. apă sau orice alt lichid. 
Nu-l utilizați în aer liber. 
 
• Nu folosiți baza de încărcare dacă cablul sau fișa sa sunt deteriorate sau dacă nu 
funcționează corect. Dacă detectați o problemă cu dispozitivul, contactați 
Serviciul Oficial post-vânzare al Cecotec. 
• Nu folosiți dispozitivul pe mese, scaune sau suprafețe înalte, unde s-ar putea 
cădea. 
• Nu folosiți protecția laser ca un mâner pentru a muta robotul. 
• Nu porniți aparatul în locuri unde 
 
 
 
 
 
40 
 
 
Romana 
 
temperatura este mai mică de 0 ºC sau mai mare de 50 ºC. 
• Aparatul funcționează numai cu bateria și încărcătorul furnizate. Utilizarea altor 
componente sau accesorii poate provoca pericol de incendiu, electrocutare sau 
deteriorarea dispozitivului. 
• Nu folosiți aparatul pentru a ridica obiecte inflamabile sau aprinse, cum ar fi 
țigări, chibrituri sau cenușă. 
• Înainte de a porni robotul, scoateți hainele, hârtiile, cablurile și alte obiecte de 
pe podea care ar putea obstrucționa dispozitivul. 
• Aparatul nu trebuie utilizat de copii sub 8 ani. Poate fi folosit de copii cu vârsta 
peste 8 ani dacă sunt supravegheați în mod constant. 
• Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, mentale sau 



senzoriale reduse sau fără experiență sau cunoștințe dacă sunt supravegheați și / 
sau au primit informațiile necesare pentru utilizarea corectă a dispozitivului și că 
au a înțeles riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. 
• Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul. 
Supravegherea atentă este necesară dacă dispozitivul este utilizat de către sau de 
lângă copii.  
 
3. ÎNAINTE DE UTILIZARE 
 
• Scoateți dispozitivul din cutie și scoateți tot materialul de ambalare. 
 
• Asigurați-vă că toate componentele și piesele sunt incluse și în stare bună. Dacă observați 
vreo deteriorare vizibilă, contactați imediat Serviciul Oficial After-Sales Cecotec. 
 
 
 
 
4. INSTALARE 
 
Instalarea robotului și a bazei sale de încărcare 
 
1. Conectați baza de încărcare la o priză și depozitați cablul rămas în partea de jos a bazei de 
încărcare. Este important să stocați cablul rămas în mod corespunzător, pentru a evita să îl 
deconectați sau să îl scoateți din greșeală.  
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2. Așezați baza de încărcare pe perete, lăsând distanța de 

siguranță indicată în desenul următor: 

 

Notă: păstrați o distanță liberă de cel puțin 1 m de fiecare parte a 

bazei de încărcare și de 2 m în față. 

AVERTISMENT: Nu expuneți baza de încărcare la lumina directă 

a soarelui.

 
 

 
1m 

 
2m 1m 

  
 
3. Apasati butonul       timp de 3 secunde. Când se aprinde indicatorul luminos, 
așezați robotul pe baza sa de încărcare. 
 
• Lumină albastră constantă: pornită / pornită 
• Lumina portocalie oscilantă: încărcare 
• Lumina roșie intermitentă: eroare 
 
 
 
 
 

 

Note: 

 

• Așezați robotul pe baza de încărcare a bateriei sale dacă este descărcat. Nu se poate porni dacă bateria 

este foarte descărcată. 

• Robotul pornește automat atunci când îl așezați pe baza sa de încărcare. 

• Robotul nu trebuie oprit atunci când se încarcă. 

INSTALLATION DU RÉSERVOIR MIXTE 

 
Recomandare: Nu se recomandă utilizarea funcției de spălare pentru prima utilizare. 

1. Deschide rezervorul, umple-l cu apă, fără ca acesta să se reverse. Asigurați-vă că închideți capacul din 

silicon, pentru a preveni scurgerea apei. 
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2. Instalați rezervorul în robot urmând direcția prezentată în desen. Asigurați-vă că este bine închis. 

 

3. Folosiți zgârietura țesăturii pentru a o lipi pe partea inferioară a suportului. 

 

4. Apăsați pe ambele părți ale filei de pe suportul pentru țesături și împingeți-o până când se așează în 

poziție sub robot. Folosiți ghidurile din partea inferioară a robotului. Veți auzi un „clic” indicând că este 

plasat corect.  
 

 
Recomandări: 

 

• Nu folosiți funcția Scrubbing/frecare atunci când robotul nu este supravegheat. 

 

• Îndepărtați rezervorul mixt  atunci când robotul se încarcă sau când nu îl veți folosi. 

• Dacă există covoare în casa dvs., configurați zone restricționate pentru a împiedica 

trecerea robotului pe acolo. 

• Adăugați câteva picături de solutie de curățare, dacă este necesar, dar nu folosiți niciodată 

produse corozive. 

 

Avertisment: utilizarea unor produse de curățare în exces ar putea bloca iesirea apei. 

5. Pentru a scoate suportul de pe țesătură, strângeți ambele părți ale clemei și trageți-l 

afară. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avertisment: Se recomandă umezirea țesăturii înainte de utilizare pentru a asigura o curățare 
optimă a podelei. 
 
PRIMA CURĂȚARE 
 
După instalarea aspiratorului robot și a bazei sale de încărcare, trebuie să urmați pașii 
 
înainte de a programa prima curățare.  
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În primul rând, robotul trebuie să finalizeze un ciclu complet de încărcare. Se recomandă să 
lăsați încărcarea peste noapte. Când bateria este complet încărcată, poate efectua prima 
curățare și poate salva primul card. Pentru a face acest lucru, activați modul Auto și nivelul de 
putere de aspirare Eco. Este foarte important să urmați aceste indicații, astfel încât robotul să 
recunoască toate colțurile casei și să poată realiza o hartă completă. 
 
Dacă casa dvs. este foarte mare și robotul se găsește fără baterie în timpul curățării, are 
tehnologie TotalClean 2.0 care îi permite, atunci când revine la baza de încărcare, să 
înregistreze harta completă, dar și hărțile incomplete. Odată încărcat, continuă curățarea de 
unde s-a lăsat până când mapează 100% din suprafață. Robotul este în mod constant 
cartografiat, ceea ce înseamnă că se adaptează în mod individualizat și personalizat la 
particularitățile fiecărei case, îmbunătățindu-și în permanență harta. 
 
 
5. FUNCȚIONARE 

 

• Indicatorul luminos se schimbă de la portocaliu intermitent la albastru intens când 

bateria este complet încărcată și robotul este gata să funcționeze. 

• Robotul nu poate funcționa dacă bateria este descărcată. 

 

Recomandare: luati toate cablurile și obstacolele de pe podea înainte de a porni 

robotul, pentru a evita accidentele și / sau deteriorarea. 

 
Butoanele robotului  
 
 
 
 
 
 

1. Mod automat 

 

Apăsați butonul           robotului: robotul începe curățarea automată în modul Borders, apoi 

efectuează o curățare în zig-zag ordonată în același timp, deoarece recunoaște zonele pe care 

le-a curățat deja și cele pe care nu le-a curatat. Robotul planifică automat traseul de curățare 

pe măsură ce se curăță. Dacă controlați robotul manual în modul Auto, acesta va recalcula 

ruta și, prin urmare, ar putea trece prin zonele deja curățate. Pentru a asigura o curățare 

eficientă, nu conduceți robotul manual atunci când este activat acest mod. 
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Datorită tehnologiei sale TotalClean 2.0, robotul revine automat la baza sa de încărcare atunci 

când bateria este scăzută și reia curățarea unde a lăsat-o la încărcare completă. În timpul 

deplasării, robotul se întrerupe pentru a evalua zona și a planifica traseul de curățare (această 

pauză variază în funcție de condițiile casei). 

 

Avertisment: robotul curăță în mod ordonat în zone pătrate de 4 x 4 m, deci poate părăsi o 

cameră pentru a delimita o anumită zonă. Nu vă faceți griji, robotul va curăța întreaga 

suprafață accesibilă. 

 

2. Intoarcerea la baza de incarcare 

 

Apăsați butonul      de pe robot pentru a trimite robotul la baza sa de încărcare. Acest mod 

poate fi activat în timpul oricărui ciclu de curățare, robotul va opri curățarea și va reveni 

automat la baza de încărcare. Urmează cea mai scurtă rută pentru a ajunge la baza sa de 

încărcare folosind stocarea cardurilor și funcția Smart Return to Base. Când robotul termină un 

ciclu de curățare sau când bateria lui este scăzută, revine automat la baza de încărcare pentru 

a evita să rămână fără baterie. 

 

Recomandare: scoateți rezervorul mixt în timpul încărcării. 

 

6. Aplicatia MOBILĂ ȘI CONEXIUNE WI-FI 

 

Pentru a accesa toate funcțiile robotului dvs. din orice locație, se recomandă să descărcați 

aplicația Conga 3290/3490/3690. Vei putea controla robotul mai eficient și te vei bucura de o 

curățare excelentă. 

 

Avantajele aplicației: 

 

• Controlează-ți robotul ușor și intuitiv. 

 

• Activați curățarea de oriunde. 

 

• Efectuați configurarea și programarea zilnică. 

 

• Profitați de diferitele moduri de curățare: Auto, spirală, muchii, manual, de două ori, zonă 

restricționată, La un moment dat, zonă inteligentă, Revenire la bază și spălare. 

• Vedeți modul în care robotul creează o hartă interactivă în timp ce curăță. 

 •  
 
Gestionati inteligent hartile cu ajutorul functiei Rom Plan, care va permite sa uniti/impartiti si denumiti 
fiecare incapere.  
Puteti crea si edita propriul dvs. Plan de curatare selectand incaperile care doriti sa fie curatate in 
modul dorit. 
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• • Verificați zona curatata 
•  
• • Accesați istoricul aspiratorului 
•  
• • Aplicația este compatibilă cu rețelele 5G. 
•  
• * Acest model este compatibil cu asistenții virtuali Google Home și Alexa. 
•  
• Configurare: 
•  
• • Descărcați aplicația Conga 3290/3490/3690 din App Store sau din Google Play.. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Creați un cont cu e-mailul și o parolă. 

• Confirmați înregistrarea. 

• Adăugați robotul dvs. Conga. 

• Conectați-vă la o rețea Wi-Fi. 

AVERTIZĂRI: 

 

• Numele și parola Wi-Fi nu pot depăși 32 biți.(se recomadna putine caractere) 
• Dacă conexiunea la rețea nu reușește, efectuați următorii pași: 
- Apăsați butonul Pornit / Oprit timp de 5 secunde, robotul intră în modul 
Suspendare și indicatorul Wi-Fi clipește rapid indicând faptul că a existat o eroare 
în timpul conexiunii. Încercați să reconectați robotul urmând pașii din paragraful 
anterior. 
- Dacă conexiunea nu reușește din nou, verificați că: 
a. Robotul nu este prea indepartat de router. 
b. Parola Wi-Fi introdusă este corectă. 
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Funcţii 

 

Pauză 

Când robotul funcționează, apăsați „Stop” din aplicație pentru a-l întrerupe și apăsați din nou 

butonul „Clean” pentru a relua curățarea. 

 

Așteptare 

Robotul intră automat în modul Standby după 5 minute de inactivitate. Apăsați butonul 

„Curăță” de pe aplicație pentru a o reactiva din nou. 

 

Note: 

- După 12 ore de inactivitate, robotul se oprește automat. 

- În timpul încărcării, robotul intră în modul Standby. 

Niveluri de putere de aspirație 

Accesați nivelurile de putere de aspirație din aplicație pentru a selecta nivelul dorit. Selectați 

Eco (putere redusă), Normal (putere medie) sau Turbo (putere maximă). 

 

Programare 

Robotul are o funcție de programare pentru a asigura o eficiență maximă de curățare. Setările 

de timp și program pentru curățare trebuie să fie făcute din aplicație. Când este programat, 

robotul va începe curățarea automată în zilele corespunzătoare. 

 

Notă: Asigurați-vă că robotul și indicatorul luminos sunt pornite înainte de a programa 

curățarea sau de a seta ora. 

 

Ușoară : 

 

• Pornit: lumină albastră constantă 

• Încărcare / baterie descărcată: lumina portocalie clipește lent 

• Încărcare: lumină portocalie oscilantă 

• Configurare rețea: lumina clipește lent 

• Pornire / Actualizare firmware: lumină albastră oscilantă 

• Eroare: lumina roșie clipește repede 

 

Moduri 

Când porniți robotul pentru prima dată, acesta vă mapează casa și apoi îl stochează înainte 

de a începe curățarea. Utilizați robotul în modul 
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Auto și cu putere Eco, vă asigurați că harta este memorată 100%. 
Avertisment: Asigurați-vă că indicatorul luminos este aprins pentru a indica faptul 
că robotul este pornit înainte de al utiliza. Dacă nu este 
așa, apăsați orice buton din aplicație pentru a o activa. 
 

1. Mod automat 
 

Apăsați modul Auto din aplicație: robotul începe 
curățarea automată în modul Edges, apoi efectuează o 
curățare în zig-zag ordonată, în același timp, deoarece recunoaște zonele pe care 
le-a curățat deja și cele pe care nu le-a curatat. 
Robotul planifică automat traseul de curățare ca 
și pe măsură ce curăță. Dacă controlați robotul manual 
în modul Auto, recalculează ruta și, prin urmare, ar putea reveni la 
zonele pe care le-a curățat deja. Pentru a asigura o curățare eficientă, nu 
conduceți robotul manual atunci când este activat acest mod. 
 
Datorită tehnologiei sale TotalClean 2.0, robotul revine automat la baza sa de 
încărcare atunci când bateria este scăzută și reia curățarea unde a lăsat-o la 
încărcare completă. 
În timpul deplasării, robotul se întrerupe pentru a evalua zona și a planifica 
traseul de curățare (această pauză variază în funcție de condițiile casei). 
 
Avertisment: robotul curăță în mod ordonat în zone pătrate de 4 x 4 m, deci 
poate părăsi o cameră pentru a delimita o anumită zonă. Nu vă faceți griji, robotul 
va curăța întreaga suprafață accesibilă. 
 

2. Mod margini 
 

Apăsați modul Edges din aplicație pentru a face 
robotul să înceapă curățarea în modul Edges. 
Apoi curăță de-a lungul perimetrului întregii 
suprafețe și apoi revine automat la baza sa de 
încărcare. Dacă robotul nu a fost scos din baza de 
încărcare, acesta va reveni la punctul său de 
plecare. 
Notă: accesați nivelurile de putere de aspirație pentru a alege între cele 3 moduri: 
Turbo / Normal / Eco. 
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3. Reveniți la modul de bază 

 

 

Atingeți butonul cu iconita casa din aplicație pentru a trimite 

robotul la baza sa de încărcare. Acest mod poate fi activat în 

timpul oricărui ciclu de curățare, robotul va opri apoi curățarea 

și va reveni automat la baza sa de încărcare. Urmează cea 

mai scurtă rută pentru a ajunge la baza sa de încărcare 

folosind stocarea cardurilor și funcția Smart Return to Base. 

 

Când robotul termină un ciclu de curățare sau când bateria 

este scăzută, datorită tehnologiei TotalClean 2.0, acesta revine automat și la baza de 

încărcare pentru a evita să rămână fără baterie. Odată încărcat, alege curățarea exact acolo 

unde a rămas. 

 

Note: 

 

- Scoateți rezervorul mixt din robot înainte de al încărca. 

 

- Asigurați-vă că piesa este clară, astfel încât robotul să poată accesa fără probleme baza sa 

de încărcare. 

 

4. Modul spiral 

 

Robotul se poziționează pe un anumit punct, începe să se curețe efectuând mișcări în spirală 

spre exterior și apoi revine la punctul său de plecare, tot într-o spirală. Dacă robotul lovește un 

obiect, acesta termină ciclul de curățare prin efectuarea mișcărilor spirale în direcția opusă. 

 

5. Mod manual 

 

Robotul poate fi controlat manual apăsând săgețile de direcție de pe ecranul aplicației. Acesta 

va avansa apoi în direcția selectată în timp ce țineți săgeata apăsată. În plus, se curăță în 

funcție de nivelul de putere de aspirație și nivelul de intensitate a apei selectate pe pagina 

principală a aplicației. 

 

6. Mod de două ori 

 

Când activați acest mod, robotul curăță mai întâi în modul Edges, apoi efectuează un ciclu de 

curățare ordonată în zig-zag, efectuează o a doua trecere în modul Edges și se încheie cu un 

nou ciclu de curățare ordonată în zig-zag. Când se termină, revine la baza de încărcare sau 

dacă se găsește fără baterie în timpul curățării, se întoarce la baza sa, se încarcă și revine 

pentru a termina curățarea. Acest mod poate fi activat doar în timpul curățării în modul Edge, 

Spiral, Spălare sau Smart Zone. 
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7. Mod de frecare 
 
Robotul include și o funcție de frecare (curățarea podelei). Când activați acest mod, robotul 
efectuează mișcări înainte și înapoi simulând mișcările reale ale unui mop. Începe prin 
curățarea în modul Edges, apoi efectuează o curățare în zig-zag ordonată, pentru a reveni în 
sfârșit direct la baza sa de încărcare, prin memorarea traseului când se termină. Dacă rămâne 
fără baterie în timpul curățării, va reveni la baza sa, se va încărca și va reveni pentru a termina 
curățarea. 
 
8. Curatare punctuala 
 
Acest mod poate fi activat numai atunci când există un card înregistrat anterior. Puteți selecta 
un punct concret pe hartă, iar robotul va curăța o zonă de 2 x 2 m în jurul acelui punct. După 
ce a terminat curățarea, se întoarce în mod inteligent direct la baza de încărcare prin 
memorarea traseului. Nu puteți selecta mai multe puncte specifice simultan. 
 
9. Zona restrânsă 
 
Acest mod poate fi activat numai atunci când există un card înregistrat anterior. Vă permite să 
configurați manual zonele pe care nu doriți să le acceseze robotul. Robotul începe prin 
curățarea în modul Edges în afara zonei selectate de pe hartă și apoi efectuează o curățare în 
zig-zag. Puteți configura cât mai multe zone restricționate, precum și selecta dimensiunea 
fiecăreia dintre ele. 
 
10. Zona inteligentă 
 
Acest mod poate fi activat numai atunci când există un card înregistrat anterior. Vă permite să 
configurați anumite zone pe care doriți ca robotul să le curețe, fără a fi nevoie să curățați 
întreaga suprafață. Realizează un ciclu de curățare ordonată în zig-zag în zona demarcată. 
Puteți configura cât mai multe zone inteligente doriți, precum și selectați dimensiunea fiecăreia 
dintre ele. 
 
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 
Peria centrala 
 
1. Întoarceți robotul, apăsați clapeta periei centrale și scoateți capacul. 
2. Extrageți peria centrală și curățați compartimentul. 
 
3. Curățați peria centrală cu instrumentele furnizate și spălați-o cu apă și săpun, dacă este 
necesar. 
4. Reinstalați peria centrală în locul său și închideți capacul. 
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Recomandare: Pentru a asigura o funcționare eficientă, înlocuiți peria centrală la fiecare 6-12 

luni (în funcție de frecvență și tipul de utilizare). 

 
  

1 1. Fanta periei 
2 2. Limba 

 

3 3 Perie 

4  
4. Compartiment 

 
 
 
 
 
 

 
REZERVOR MIXT 
 
1. Deschideți capacul superior al robotului și scoateți rezervorul combi. 
 
2. Deschideți rezervorul combi, scoateți filtrul de înaltă eficiență și goliți rezervorul. 
 
3. Folosiți peria de curățare pentru a curăța partea interioară a rezervorului și a reinstala filtrul 
de înaltă eficiență. 
4. Introduceți rezervorul de combi în robot și închideți capacul superior. 
 
 
FILTRU DE EFICIENȚĂ înaltă 
 
 
Îndepărtați filtrul de înaltă eficiență și agitați-l ușor pentru a îndepărta 
murdăria. 
 
recomandări: 
 
• Înlocuiți filtrul de înaltă eficiență la fiecare 3 luni (în funcție de frecvență și tipul de utilizare). 
• Curățați filtrul periodic cu o perie pentru a evita posibile blocaje. 
 
• Spălați filtrul cu apă călduță și uscați-l bine înainte de a-l înlocui. 
 
• Nu folosiți detergenți. 
 
Perie laterala 
 
Îndepărtați și curățați periile laterale în mod regulat. 
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Recomandare: pentru a asigura o curățare perfectă, se recomandă înlocuirea periilor laterale 
la fiecare 3 luni (în funcție de frecvența și tipul de utilizare). 
 
SENZORI Anti Cadere 
 
Curățați regulat senzorii de oprire cu o cârpă curată și moale. 
Atenție: transportați sau mutați întotdeauna dispozitivul în afara 
cutiei originale. 
 
8. ÎNCĂRCAȚI ȘI ÎNLOCUIȚI BATERIA 
 
• Nu folosiți baterii, încărcătoare sau baze de încărcare, altele 
decât cele furnizate oficial de Cecotec. 
• Nu folosiți baterii neîncărcabile. 
 
• Nu dezasamblați, reparați și nu scoateți singur bateria sau baza de încărcare. 
• Nu așezați baza de încărcare lângă surse de căldură. 
 
• Nu folosiți o cârpă umedă pentru a curăța componentele bateriei. 
 
• Dacă robotul nu va fi folosit mult timp, scoateți bateria și depozitați-o într-un loc uscat și 
sigur. Este recomandat să încărcați bateria în fiecare lună pentru a preveni deteriorarea. 
• Nu aruncați bateria în niciun fel. Este recomandat să duceți bateriile la centrele profesionale 
pentru ca acestea să fie tratate corect. 
 
9. Rezolvarea problemelor 

Problema Solutie 
  

Robotul nu pornește  

sau nu începe mai departe • Robotul nu poate funcționa dacă bateria este descărcată. 
Lăsați-l să se încarce înainte de al porni. 
• Temperatura camerei este sub 0 ºC sau 
peste 50 ºC Folosiți robotul în locuri unde 
temperatura ambiantă este cuprinsă între 0 ºC și 50 ºC. 

curățare.  
   

   

  

Robotul nu se încarcă sau 
nu te întoarce la bază 
benă. 

Există prea multe obstacole în apropierea bazei de încărcare, 
mutați-l într-o zonă deschisă. 
• Asigurați-vă că terminalele de încărcare ale robotului, cum ar 
fi 
baza sunt curate și curățați-le dacă este necesar. 
• Asigurați-vă că comutatorul de conexiune este corect 
aprinsă. 
• Robotul este prea departe de baza de încărcare, așezați-l mai 
mult 
apropiați și încercați din nou. 
• Există prea puțin spațiu liber în jurul bazei de încărcare. 
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Robotul nu funcționează 
corect. • Opriți robotul și comutatorul, apoi reporniți-le. 

  

Robotul face un zgomot • Peria centrală, periile laterale sau roata 
ciudat în timpul omnidirecțional poate fi blocat, opriți robotul 
curățare. și curățați-le. 
  

Robotul nu curăță Rezervorul este plin. Goliți-l și curățați filtrul înalt 
efectiv sau pierde-l eficacitate dacă este obstrucționată. 
murdăria aspiră. • Filtrul de înaltă eficiență este înfundat, curățați-l. 

 • Peria centrală este lipită de un obiect, curățați-l. 
  

Robotul nu a putut 
conectați-vă la rețeaua 
Wi-Fi. 

 Semnalul Wi-Fi este defect, verificați conexiunea. 

 • Conexiunea Wi-Fi este instabilă. Reporniți routerul, 

 

verificați dacă există o actualizare disponibilă pentru 
aplicație și 

 încearcă din nou. 
  

Robotul nu și-a dat seama • Verificați dacă robotul nu este în modul Noapte și 
schimbați-l 

curățare programată. moda daca da. Robotul nu efectuează 

 curățări programate în modul Noapte. 

 • Asigurați-vă că robotul este bine conectat la rețea, 

 fără conexiune, nu va putea efectua curățarea 

 programate. 
  

Robotul nu se întoarce • Robotul mapează și calculează o nouă rută după 
la baza sa de încărcare 
după 

curățare în modul cu un punct sau după schimbare 

după ce a terminat 
curățarea 

poziția inițială. 

în La un moment dat sau • Dacă baza de încărcare este prea departe de robot, 
robotul nu 

după schimbare nu va putea reveni automat. Puneți robotul 
poziția inițială. manual pe baza sa de încărcare. 
  

Robotul nu reincepe 
curățare. 

• Asigurați-vă că robotul nu este în modul Noapte. În 

 De fapt, în acest mod, robotul nu reia curățarea. da 

 așezi robotul manual pe baza de încărcare, acesta 

 nici nu va relua curățarea. 
  

Robotul este deconectat. Asigurați-vă că robotul este conectat corect la 
rețea și că este întotdeauna în zone cu un 
semnal Wi-Fi bun. 

  



  
  

Eroare de conectare între 
telefonul mobil și 
robot. 

• Asigurați-vă că robotul și baza de încărcare sunt 
în zonele cu un semnal Wi-Fi bun, reporniți 
router și încercați să-l reconectați. 

 
 
  

 

10. SPECIFICAȚII TEHNICE 
 
Model: Conga Serie 3290 Titanium 
Referință: 05415 
100-240 V ~ 50/60 Hz 
Baterie: 14,8 V, 3200 mAh 
Benzi de frecvență: 2.412-2.472 GHz 
Puterea maximă de transmisie: 16 dBm 
Fabricat în China | Proiectat în Spania  
 
 
 

 
53  



Romana 

 

11. RECICLAREA APLICĂRILOR GÂNDICE 

 

Directiva europeană 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 

(DEEE) specifică faptul că aparatele de uz casnic nu trebuie reciclate cu restul deșeurilor 

municipale. Aceste aparate ar trebui aruncate 

separat, pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor și, în acest fel, reduce 

impactul pe care acestea îl pot avea asupra sănătății și mediului. 

Simbolul coșului încrucișat vă amintește de obligația de a arunca acest produs în mod 

corespunzător. Dacă produsul în cauză are o baterie sau o celulă pentru autonomia sa 

electrică, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a arunca produsul și trebuie tratată separat 

ca un reziduu dintr-o altă categorie. 

Pentru informații detaliate despre modalitatea cea mai potrivită de a arunca aparatele și / sau 

bateriile acestora, trebuie să contactați autoritățile locale. 

12. GARANȚIE ȘI SERVICIU 

 

Acest produs are o garanție de 2 ani de la data cumpărării, cu condiția ca bonul de cumpărare 

să fie întotdeauna prezentat, că produsul este în stare perfectă și a fost utilizat corect așa cum 

este indicat în acest manual de instrucțiuni. 

Garanția nu acoperă: 

• Un produs care a fost utilizat peste capacitățile sau utilizările sale normale, a suferit lovituri, 

a fost deteriorat, expus la umiditate, scufundat într-un lichid sau o substanță corozivă, precum 

și toate incidentele a căror defectare ar fi atribuită consumatorului. 

• Un produs care a fost dezasamblat, modificat sau reparat de persoane neautorizate de 

Serviciul Oficial post-vânzare Cecotec 

. 

• Când problema a fost cauzată de uzura normală a componentelor datorate utilizării. 

 

Serviciul de garanție acoperă toate defectele de fabricație timp de 2 ani, conform legislației în 

vigoare, cu excepția pieselor consumabile. În cazul utilizării necorespunzătoare a utilizatorului, 

serviciul de garanție nu va fi responsabil pentru reparații. 

Dacă detectați un incident sau o problemă cu produsul, trebuie să contactați Serviciul post-

vânzare oficial Cecotec la +34 9 63 21 07 28. 
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