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Aspiratorul inteligent nu trebuie utilizat decât
pentru utilizarea casnică, așa cum este descris
în acest manual de utilizare. Vă rugăm să vă
asigurați că acest manual de utilizare este
complet parcurs înainte de a folosi aparatul. Vă
rugăm să
păstrați acest manual de utilizare pentru
referință. Va rugam sa folositi doar piese de
rezerva care poarta marca HomeFlow!
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Instructiuni de siguranta

Memento-uri importante de siguranță

AVERTIZARE:
Electricitatea poate fi extrem de periculoasă. Acest aparat este alimentat de 
baterii Ni-MH reîncărcabile și este prevăzut cu o stație de bază a 
încărcătorului. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea marcată pe adaptorul de 
alimentare este adecvată pentru conectarea la tensiunea standard a prizei(220V).

ATENTIONARI:
Depozitați întotdeauna aparatul în interior. Nu folosiți în aer liber și nu expuneți aparatul 
la umiditate sau surse de încălzire (radiator,flacara deschisa, etc,).
Nu expuneți bateriile sau accesoriile la căldură excesivă / rece (păstrați intre 0-30 ° C).
Nu aruncați bateriile și nu folosiți nici un accesoriu dacă a căzut, au fost deteriorate, 
lăsate în aer liber sau aruncate în apă.
Nu deconectați și nu trageți alimentatorul de alimentare de cablul de alimentare.
Niciodată nu se aspira cenușă, capete de țigară sau obiecte ascuțite.
Nu utilizati in rezervorul de apa lichide inflamabile, lichide de curățare, aerosoli sau
vaporii lor, deoarece acest lucru poate provoca risc de explozie.
Nu continuați să utilizați aparatul dacă vi se pare că este defect. Dacă cablul de 
alimentare al aspiratorului este deteriorat, opriți-l IMEDIAT. Doar un inginer autorizat 
pentru service trebuie să înlocuiască cablul de alimentare.
Vacuum-ul se folosește pe pardoseli din lemn, cauciuc, țiglă ceramică, linoleum
și covor cu peri scurti.
Nu folosiți pentru curățarea scărilor.

Dupa utilizare:

Întoarceți aspiratorul la stația de bază a încărcătorului după utilizare. Întotdeauna opriți 
și deconectați adaptorul de alimentare înainte de curățare sau de a încerca orice sarcină 
de întreținere. În cazul în care aspiratorul nu va fi utilizat mult timp (câteva săptămâni), 
deconectați stația de bază a încărcătorului conform cu instrucțiunile din acest manual de 
utilizare.

Atentionari pentru copii, persoane in etate, sau infirmi:
Acest aparat nu este o jucarie.
Nu lasati aparatul nesupravegheat la indemana copiilor . Va rugam sa 
supravegheati persoanele ne-experimentate atunci cand folosesc 
dispozitivul.

      

Note importante înainte de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații înainte de a utiliza 
aspiratorul inteligent pentru acasă sau accesoriile acestuia.

Nu dezasamblați bateriile și nu încercați să le reparați singuri. În cazul în 
care apare o defecțiune, vă rugăm să contactați Grupul de locuințe Geek 
pentru consultanță profesională.

Utilizarea bateriei: Aspiratorul dvs. este alimentat de baterii Ni-Mh de înaltă 
capacitate, reîncărcabile. Aceste baterii reîncărcabile sunt garantate pentru 
o perioadă de minimum 6 luni dacă sunt întreținute și operate conform
acestui manual de utilizare.

În caz de scădere semnificativă a performanței, bateriile de înlocuire pot fi 
obținute de la un vânzător. Folosiți doar piese de schimb aprobate de 
Homeflow pentru aspiratorul dvs..

Utilizați numai stația de bază a încărcătorului și adaptorul de alimentare 
furnizat pentru a reîncărca bateriile aspiratorului.

Utilizarea incorectă a stației de bază a încărcătorului sau a adaptorului de 
alimentare este periculoasă și vă va invalida garanția.
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2.1 Prezentare 2.2 Prezentare

 Rezervor apa

Rotita universala

Perie dreapta 

Capac Baterie

Senzor praf

Rotita dreapta

Difuzor

         Contacte  

Perie stanga 

Senzor cadere

Rotita stanga

Orificii apa

 Filtru sita

Filtru (HEPA) 

Filtru cu garnitura 

Capac mijloc

 Cutie praf/ rezervor apa 

Contacte tip arc

Port alimentare DC

Pornire/oprire alimentare

ComponenteComponente  Informatii produs Informatii produs

Maner extragere
       rezervor

Material absorbant

Garnitura cauciuc

           Pompa

Orificiu apa

Punct contact

Filtru primar      Iesire apa 

Capac cutie praf

 Senzor frontal Infra-rosu

Pornire/Oprire

Capac mijloc

1. Pornire/Oprire
2.Indicator Wi-Fi (conectat cu aplicatia HomeFlow)

Indicator WI-Fi

Capac

1

2

3 4



2.3 Statie incarcare

2.4 Telecomanda

1

2

4

5

3

1. Led Indicator
2. Adaptor
3. Soclu alimentare
4. Contacte
5. Soclu alimentare

 Inapoi la Statia de incarcare

Conectare la Wi-Fi 

Mod "punct fix"

Pornire/Oprire

Mod curatare langa perete

Stand by 

Mod aleatoriu

Directie

Mod Mop

Mod maturare

Control putere aspirare

Clasificare

Structura

Electrice

Specificatii maturare

Articol Specificații

320mm

78mm

2.8 kg

14.8V

Li-ion  2600mAh

28W

600ml

350ml

Auto/Hand

Planificat, de-a lungul zidului, 
maturare podea pre-setata

Aprox. 280min

Aprox. 100-120min

Butoane fizice

Diametru

Inaltime

Greutate neta 

Voltaj

Tip baterie

Putere consumata

Dust box volume

Volum rezervor apa

Mod incarcare

Mod maturare

Timp incarcare

Timp maturare

Tip butoane

Model

Tensiune lucru (V) 14.8

19

KM-151

100-240V 0.6A MAX 50/60Hz

Input (V)

Model telecomanda

Tip baterie si specificatii

Model adaptor

Input

Statie incarcare

Model componente principale si specificatii.

Baterie Li-ion 2600mAh
NLB060190W1C4S35

Putere (W)

Output current (A)

Input (V)

Output

28

0.6

3

19V 0.6A

SpecificatiiComponente  Informatii produs  Informatii produs
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Articol Descriere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aspirator (incluzand bateriile)

Statie incarcare

Telecomanda + AAA Baterii

Adaptor

Perie curatare

Manual utilizare

Perie laterala

Filtru HEPA 

Material absorbant

Rezervor apa

1

1

1

1

1

1

Stanga + Dreapta

1

1

1

1

Cantitate

 Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați instrucțiunile din nou:

OperatiiAccessorii

 
 

Cablurile de alimentare împrăștiate pe sol 
pot încurca aspiratorul, vă rugăm să le 
păstrați deoparte.

  Rotiți partea laterală a franjurilor pe covor 
sau folosiți aspiratorul sub covor

  
 

Dacă spatiul dintre pardoseală și canapea 
este mai mic de 8 cm, atunci acoperiți zona 
pentru a împiedica blocarea aspiratorului.

 Marginile cu strat dublu trebuie protejate.

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

List

 Informatii produs  Informatii produs
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OperatiiOperatii

3 Incarcare manuala

A. Porniți întrerupătorul de alimentare pe partea laterală a vidului.
Conectați direct adaptorul de alimentare la vid.

  

 

*Sfat util

A. Înainte de a o utiliza pentru prima dată, vă rugăm să încărcați timp de
12 ore. Tasta cu lumină portocalie înseamnă că produsul se încarcă. Când
încărcarea e finalizată, lumina verde se va aprinde.

B. În timpul utilizării zilnice, vă rugăm să puneți mașina pe stația de
încărcare

4 Instalarea periei/periilor laterale
Vă rugăm să instalați peria laterală în conformitate cu litera L-R, care sunt etichetate pe 
perie. Vă rugăm să vă asigurați că instalați bine peria.

3.1 Setare statie alimentare

1 Plasarea statie de incarcare

Așezați docul de încărcare, pe un etaj de nivel nereflectiv, de
preferință împotriva peretelui. Nu trebuie să existe obiecte în
jurul zonei pe 3m în față și 0,5 m pe fiecare parte.

 După ce stația de încărcare este conectată la adaptor, lumina de încărcare este activata.

*Sfat util

 

*Sfat util

Vă rugăm să curățați electrodul de pe stația de încărcare pentru a evita orice impact asupra 
încărcării.

  

2 Incarcarea automata

A. In cazul modelului de măturare, cand puterea este de 15%, aspiratorul va opri curățarea și va căuta stația de 
incărcare.

B. In celelalte moduri,       apăsați tasta de încărcare automată, iar aspiratorul va căuta stația de încărcare. 
Apăsați butonul de pornire / oprire timp de 3 secunde pentru ca aspiratorul să intre în modul de reîncărcare 
automată.

 Informatii produs  Informatii produs
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Operatii

3.4 Opriti curatarea
Apăsați butonul de pornire / oprire pe aspirator sau telecomandă
pentru a opri dispozitivul..

3.3 Porniti curatarea
Apăsați butonul de pornire / oprire pe aspirator sau telecomandă pentru a 
porni dispozitivul.

2 Mod maturare

 3 Inapoi la incarcare

4 Oprire

3.2 Telecomanda
1 Stand by

Apăsați tasta pentru ca aparatul să intre în modul de repaus și apăsați tasta     dacă este 
necesara trezirea.
Aparatul poate intra automat în modul de repaus dacă este inactiv timp de două minute.

Apăsați tasta de aspirare pentru a intra în modul de măturare, vă rugăm să apăsați 
această tastă          pentru a face o pauză.

Apăsați tasta pentru ca aparatul să intre în modul de încărcare.

Apăsați tasta pentru ca aparatul să întrerupă actiunea și apăsați aceeași tastă pentru ca 
aparatul să părăsească modul de repaus.

8 Curatarea de-a lungul zidului

9 Model punct fix

10  Conectare WiFi 

Apăsați tasta pentru ca aparatul să intre în modul de curățare aleatorie, vă rugăm să apăsați această tastă
dacă aparatul necesită întreruperea.

5 Directii
A “     ” Inainte        Apăsați tasta pentru a repune mașina în directia inainte

B“     ” Inapoi       Apăsați tasta pentru a repune mașina în directia inapoi

C “     ” Stanga     Apăsați tasta pentru a repune mașina în directia stanga

D “      ” Dreapta       Apăsați tasta pentru a repune mașina în directia dreapta

6 Mod mop
Apăsați tasta pentru a începe modul mop după ce ați introdus corect rezervorul de apă.

7 Mod aleatoriu

Apăsați tasta pentru a începe curățarea mașinii de-a lungul colțului peretelui.

Apăsați tasta pentru a începe curățarea punctului in spirala. * Vă rugăm să scoateți bateria și păstrați-o bine dacă nu folosiți mașina timp îndelungat. Dacă bateria se
scurge, vă rugăm să scoateți bateria și curățați carcasa bateriei.

* Atunci când bateria este supraîncărcată sau nu este folosită mult timp, capacitatea va fi mai mică se
sugerează reincarcarea/lasarea bateriei mai mult timp

* Bateria este cu o durată lungă de viață, nu este nevoie să se schimbe frecvent. Dacă aveți nevoie de
schimbare, vă rugăm să contactați centrul de post-vânzare.

* Sfat util

Apăsați butonul Wi-Fi timp de 5 secunde în timp ce tintiti cu telecomanda catre aspirator pentru a-l reseta.

11 Putere aspirare
Apăsați tasta în modul de lucru pentru a comuta între aspirația „liniștită / puternică”.

Operatii  Informatii produs  Informatii produs
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Pentru confortul curățării, produsul este echipat cu funcția de „curățare programată”. Trebuie să setați 
ora de curățare programată prin intermediul aplicației Home Flow conectată la aspirator. După ce 
presetarea este completă, aspiratorul va efectua curățarea la ora stabilită zilnic. (Vă rugăm să consultați 
„Ghidul de operare APP” pentru metoda specifică de conectare a dispozitivului la aplicația mobilă.)

 
 

 

Înainte de a seta ora, asigurați-vă că lumina verde a tastei        pe aspirator 
este întotdeauna pornit și aspiratorul este în starea de pornire. Aparatul nu 
este pornit, apăsați butonul        pe aspirator         sau pe telecomanda pentru 
a porni.

Selectați Ora prestabilită
Editați ora de curățare    
         programată

3.6 Deconectați aparatul
Deconectați-vă cu telefonul mobil
1. Conectați-vă Aplicația de pornire.
2. În interfața de operare a aplicației, faceți clic pe „My” - „Family 
Family Management” - „Family Name” - „Remove Family” - „
Conferiți concediu”.
3. După ce dispozitivul este deconectat, dacă trebuie să îl 
conectați, consultați „Ghidul de funcționare al aplicației” pentru a 
reconecta.

Operatii

3.6 Descărcarea aplicației și instrucțiuni
(Unele produse nu au această funcție)

Acest produs acceptă telecomanda prin aplicația mobilă.
Utilizați telefonul pentru a descărca aplicația Homeflow pe Apple 
AppStore sau Google Play .

*Vă rugăm să consultați ghidul de operare APP pentru mai multe 
funcții.

 

3.7 Alegeți modelul

Produsul dispune de moduri de curățare pentru diferite tipuri de pardoseală. 
Puteți alege prin intermediul aplicatiei.

Când doriti a anula programarea
ștergeți presetarea
 orei din elementul „programat”.

1 Mod maturare

Vă rugăm să apasati simbolul de mai sus 
pentru a intra în modul maturare. Dacă
există un obstacol, aspiratorul va schimba 
direcția.

(apasati     sau tasta       aspiratorul se 
va opri din lucru.)

Operatii Produs       Informatii produs

3.5 Preset

 Informatii produs
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Operatii

*Apasati tasta   aparatul va incepe maturarea automat.
*Dispozitivul s-ar putea opri o perioadă de timp în timpul curățării pentru a verifica dacă există 
zone pierdute sau pentru planificarea căii. în acest caz, vă rugăm să aveți răbdare.

2  Mod maturare podea

Instalați cârpa în partea de jos a mașinii, înlocuiți 
cutia de praf cu rezervorul de apă și intrați în modul 
de maturare prin aplicație sau telecomandă.
Apăsați sau tastați, dispozitivul se oprește 
să funcționeze) sugerati mai intai sa curete praful
dupa care sa dea cu mopul.

*Vă rugăm să nu utilizați această funcție pe 
covor.

     

     

3 Mod de maturare punct fix

Potrivit pentru zonele în care praful a fost 
concentrat.

Dispozitivul va curăța în modul spiral și va 
continua cu curățarea normală după terminarea 
curățării in modul spiral

4 Mod maturare de-a lungul peretelui

Acest mod este pentru curățarea colțurilor interioare. 
Mașina va mătura de-a lungul obiectului (cum ar fi 
peretele). După terminarea măturatului, dispozitivul 
va reveni la stația de încărcare.

      

5 Modul reincarcare

Apăsați pe telecomandă        sau apăsați tasta     
de pe telecomandă timp de 3-5 minute pentru ca 
mașina să revină automat la docul de încărcare.
„Modificarea reîncărcare” se modifică automat

6 Mod ajustare putere aspirare
Această mașină are funcția de reglare a 
aspirației.
În timpul lucrului, apăsați pe tasta       pentru a 
schimba în modul „liniștit / puternic”.

Operatii    Informatii produs  Informatii produs
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Mentenanta

4.1 Curățați cutia de praf și
filtrul

Scoateți cutia de praf și curățați.

Deschideți cutia de praf și îndepărtați orice praf și murdărie.

Îndepărtați filtrul, (nu curățați HEPA cu apă) și scuturati pur și simplu pentru a curăța praful.

Spălați cutia de praf și filtrul primar și uscați cutia de praf și filtrul,

*Vă rugăm să opriți stația de încărcare atunci când curățați mașina și accesoriile.
4.1 Umplerea rezervorului
Acest dispozitiv este echipat cu rezervor. După ce curățați etajul și trebuie să spalati etajul, vă
rugăm să curățați praful și să completați cu apă rezervorul. Modul de curățare, vă rugăm să
consultați capitolul manual de utilizare (întreținere)

În timpul spalariii, dacă aspiratorul încetează să funcționeze, vă rugăm să adăugați mai multă
apă sau să curățați cârpa de scurgere a apei și reporniți mașina.

*Vă rugăm nu folositi mopul pe covor.

*Vă rugăm să scoateți rezervorul atunci când încărcați 
mașina.

 1 Montati talpa de curatare 2 Adaugati apa

Deschideți dopul de cauciuc al injectorului, adăugați 
apă încet, când este adăugată complet, acoperiți cu 
dopul de cauciuc

Fixați ambele părți ale cârpii de scurgere a apei de-a 
lungul capătului inferior al suportului și introduceți cârpa de 
scurgere a apei. Instalați suportul cu cârpă de scurgere a 
apei în partea de jos
a gazdei, atașați-o la partea inferioară a dispozitivului.

3 Instalarea rezervorului 4 Mod mop pardoseala

Deschideți capacul mașinii și înlocuiți rezervorul. Porniți orice mod de curățare și mașina va face atât 
curat, cât și da cu mopul.

Operatii    P Informatii produs  Informatii produs
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Mentenanta

2 Curatati rezervorul

5   Curățați senzorul în jos 
Folosiți o cârpă moale uscată sau un tampon 

de bumbac pentru a șterge senzorii.

6  Curățați zona de aspirație 
Vă rugăm să folosiți cârpa pentru a curăța praful 

din jurul zonei de aspirație.

4.4 Curatati celelalte accesorii

1 Curățați peria laterală, rotiți peria,
periați și folosiți foarfece din
ambalaj pentru a elimina orice fire încurcate

2 Curățați roata universală cu o cârpă uscată
7 Curatati contactele(electrozii)

Folosiți o cârpă uscată pentru a curăța contactele electrodului pe setul inferior al aspiratorului și pe docul de încărcare.

Pasul 1: Scoateți cu atenție 
roata universală cu un 
instrument special.

Pasul 2: Scoateți roata și 
curățați părul

Pasul 3: Puneți roata înapoi și 
apăsați-o bine.

Mentenanta Informatii produs

4.3 Curatati rezervorul
1 Curatati materialul

După curatarea cu mopul, scoateți cârpa și spălați și uscați cârpa.

 Informatii produs
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Status dispozitiv

Incarcare

Incarcare finalizata

Modul selectare

Dispozitiv cu defectiune

Baterie scazuta

Mod maturare

Led-ul portocaliu va clipi

Led-ul verde este aprins

Led-ul verde clipeste

Led-ul rosu este aprins

Led-ul portocaliu este aprins

Led-ul verde este aprins

Conform starii

Depanare Urmați instrucțiunile de mai jos

5.2 Atentionari

Dacă există probleme legate de aspirator(defectiuni), atunci lumina roșie va clipi sau va fi 

aprinsă. Vă rugăm să consultați tabelul următor:

Articol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avertizare vocala

Power is low, please charge
the robot

Battery problem

Wheel is off the ground

Please check the
wheel whether it is stuck

Please check the side brush
whether it is stuck

Fan is abnormal

Check whether front
bump is stuck

Remove the machine
to empty area

Cloth and bracket unset

Motiv Solutie

Bateria este scazuta (sub 12V)

Blocat

Perie laterala blocata

Probleme cu ventilatia

Aspirator blocat

 Nu au fost puse 
accesoriile corecte

  Senzor frontal blocat

Problema incarcare baterie

Roata conductoare 
nu atinge pamantul

 Incarcati aspiratorul

Contactati Homeflow

Reasezati roata

Curatati roata

Curatati peria

Contactati Homeflow

Curatati

Mutati aspiratorul 
intr-o zona libera

Instalati accesoriile

21 22

Depanare Follow instructions below

Pentru orice alte probleme legate de produs, vă rugăm să nu ezitați să contactați Asistența pentru HomeFlow
 la geekgroup@gethomeflow.com

5.1 Instrucțiuni lumina indicatoare

Substanțe dăunătoare

Urmați instrucțiunile de mai jos

Daddyhurtsyou
Typewriter
Parti plastice

Daddyhurtsyou
Typewriter
    Mecanism

Daddyhurtsyou
Typewriter
     PCBA

Daddyhurtsyou
Typewriter
    BATERIE

Daddyhurtsyou
Typewriter
Portiune metalicacablu alimentare

Daddyhurtsyou
Typewriter
Inseamna ca este mai mic decat

Daddyhurtsyou
Typewriter
Inseamna ca este mai mare decat

Daddyhurtsyou
Typewriter
 GB/T26572
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