
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PRO



Dock sạc và dây sạc Sách HDSD Tiếng Trung Chổi cạnh

Chổi chính Bộ lọc HEPA Hộp đựng bụi + đựng nước
(dùng ở chế độ lau)

Khăn vải
 (có thể sử dụng lại)

Hình ảnh minh họa chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với hình thức sản phẩm thực tế. Thiết kế có thể thay đổi 
mà không cần báo trước

1. ĐÓNG GÓI

Bộ sản phẩm khuyên dùng cho hút lông thú cưng
Hộp đựng bụi + Chổi chính + Lọc Hepa 



Cảm biến 
hồng ngoại chống 

va chạm và đệm cản

Cảm biến chống rơi

Bánh xe điều hướng

Nắp đậy chổi chính 

Mặt tiếp xúc với sạc

Cảm biến chống rơi

Pin

Bánh xe

Nút ấn tháo 
nắp đậy chổi chính

Chổi quét ven

/ 1.2. SƠ ĐỒ SẢN PHẨM

Mặt dưới

Đèn báo wi�

Nút Reset Wi� 

Nút nguồn

Nút bấm chạy AUTO

1. NỘI DUNG ĐÓNG GÓI



Khăn lau

Tấm lọc HEPA

Tấm lọc bọt biển

Lưới lọc

Van nước

Hộp nước

Khăn lau

Hộp bụi tích hợp

Tay nắm hộp bụi

HỘP ĐỰNG BỤI VÀ KHAY NƯỚC (điều chỉnh trước khi chạy)



Dock SạcHộp đựng bụi

Tấm lọc HEPA

Tấm lọc

Đèn báo tín hiệu

Vị trí cắm nguồn

Bề mặt tiếp xúc với Robot

Vị trí mở tấm lọc 

Vị trí tháo lẫy hộp bụi

Tấm lọc bọt biển



2. LẮP ĐẶT SỬ DỤNG / 2.1 LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Tránh để các đồ vật nhỏ có thể gây cản trở quá trình làm sạch của 
robot, và kê lại chân bàn ghế. 

Đặt các đồ vật nhỏ như dây 
điện, vớ, dép đi trong nhà để 
tránh cản trở quá trình làm 
sạch của robot.

Nên gập các thảm có tua 
vải để tránh làm vướng 
vào chổi ven của robot.      

Không đứng trước mặt robot 
khi robot đang trong quá trình 
làm sạch.   

Có thể để robot chạy trên tầng hoặc gần cầu thang và các bậc tam cấp. 



2. LẮP ĐẶT SỬ DỤNG / 2.2 HƯỚNG DẪN NHANH

Tháo các miếng bảo vệ của robot khi khui từ trong hộp ra

Lắp đặt chổi cạnh



Sạc DEEBOT

* Đổ sạch nước trong khay nước và tháo đế khăn trước khi sạc 
robot. 
* Nên tránh di chuyển hoặc nâng robot lên trong quá trình 
robot đang hoạt động để đảm bảo robot có thể trở về dock sạc.

Vị trí đặt Dock sạc

Mở công tắc 

DEEBOT không mở nguồn sẽ không thể sạc được Pin.

2. LẮP ĐẶT SỬ DỤNG / 2.3 CẮM NGUỒN VÀO DOCK SẠC



Đèn báo hiệu Wi-Fi

2. LẮP ĐẶT SỬ DỤNG / 2.4. TẢI ỨNG DỤNG ECOVACS HOME
Để tận hưởng tất cả tính năng thông minh, nên kết nối và điều khiển robot qua điện thoại với ứng dụng ECOVACS HOME

Trước khi đầu kết nối hãy đảm bảo: 
- Điện thoại của bạn đang kết nối với Wi�
- Wi� bạn kết nối là 2.4Ghz 
- Đèn Wi� của robot đang nhấp nháy ( có thể giữ nút Reset  Wi� 
vài giây để kích hoạt ) Nhấp nháy từ từ

Ngắt kết nối với wi� hoặc 
đang chờ kết nối wi�

Nhấp nháy liên tục Đang kết nối với Wi�

Không nhấp nháy Đã kết nối với Wi�

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình kết nối Wi�, hãy 
tham khảo bằng cách chọn vào Troubleshooting > Wi� Connection 
section trong APP Ecovacs Home 



2. LẮP ĐẶT SỬ DỤNG / 2.5. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
Trong lần đầu tiên sử dụng, hãy quan sát DEEBOT và hỗ trợ nếu có bất cứ vấn đề gì. 

Bắt đầu



Tạm ngưng

Đánh thức Robot Bắt đầu

Khởi động/ Dừng lại 
Đèn robot sẽ ngừng phát sáng sau một vài phút không sử dụng. 
Vui lòng ấn nút AUTO trên DEEBOT để khởi động.

Nếu ấn Dừng DEEBOT và thời gian dừng ngắn hơn 10 phút.  DEEBOT sẽ tiếp tục 
dọn dẹp tại vị trí đã ấn dừng. 

* Nếu không sử dụng DEEBOT trong thời gian dài, hãy sạc đầy 
DEEBOT sau đó Tắt Nguồn, khoảng 1,5 tháng sẽ sạc Robot 1 lần để 
tránh tình trạng chai Pin.
* Khi DEEBOT không dọn dẹp và nằm ở dock sạc, vẫn tiếp tục để 
DEEBOT ở chế độ ON. 

Tắt Nguồn



Đổ nước vào khay Lắp Khay vào máy

Nhấn khởi độngLắp hộc bụi vào hộp nướcĐậy nắp cao su

Dán giẻ lau vào khay

Có tiếng cạch báo vào khớp

Cài đặt khay lau và hút tích hợp

Ghi chú:

2. LẮP ĐẶT SỬ DỤNG / 2.6. Hộp bụi và Khay đựng 

1. Chỉ dùng nước tinh khiết, hoặc nước được làm mềm bằng hóa chất chuyên dụng để đảm bảo độ bền của hộp nước
2. Vui lòng tránh sử dụng chế độ lau trên thảm.

3. Đổ hết nước dư thừa sau khi máy dừng hoạt động



Lắp khay chuyên dùng trong hút  tóc và lông thúLắp chổi chuyên dùng cho hút tóc và lông thú

2. LẮP ĐẶT SỬ DỤNG / 2.7. Bộ đồ dùng hút lông thú cưng. 
Chổi thu gom tóc và lông thú được thiết kế riêng để tránh làm rối khi vệ sinh. Nên tăng công suất hút của 
DEEBOT khi sử dụng chổi thu gom tóc và lông thú. 

Tháo nắp đậy chổi chính

Tháo chổi chính

Lắp chổi chuyên dùng cho hút tóc và lông thú

Tháo khay nước lau

Lắp khay chuyên dùng trong hút 



Để giữ DEEBOT có thể hoạt động ở hiệu suất cao nhất, hãy thực hiện các tác vụ dưới đây theo định kỳ.

Phụ kiện Robot Bảo trì, vệ sinh Thay thế mới

Khăn lau sử dụng 1 lần

Chổi ven

Chổi chính
Chổi chuyên hút

2 tuần 1 lần

1 tuần 1 lần

1 tuần 1 lần

1 tuần 1 lần

Mỗi 50 lần giặt

Khoảng 3 - 6 tháng

Khoảng 3 - 6 tháng

Khoảng 6 - 12 tháng

Bộ lọc HEPA

Bánh xe
Cảm biến chống rơi

Nắp an toàn mặt trước
Dock sạc

Trước khi bảo trì và làm sạch robot vui lòng tắt nguồn DEEBOT và để ra ngoài Dock sạc
Có thể sử dụng Dụng cụ làm sạch robot được cung cấp kèm theo, hãy cẩn thận vì dụng cụ đó có dao sắc.

Sau mỗi lần sử dụng

3. BẢO TRÌ / 3.1. BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN

Khăn lau bằng vải Sau mỗi lần sử dụng

Sau mỗi lần sử dụngKhay đựng nước



3. BẢO TRÌ / 3.2. BẢO TRÌ HỘP ĐỰNG BỤI VÀ KHAY NƯỚC

BÓP LẪY VÀ THÁO KHAY TÍCH HỢP

Nhấc hộp bụi ra khỏi hộc nước

Tháo giẻ lau

Giặt giẻ lau và phơi khô

Đổ nước dư

Vệ sinh thân vỏ



Tháo đổ bụi

Tháo màng lọc

Phơi khô hộc bụi

Vệ sinh màng lọc HEPA và hộp bụi

Vệ sinh màng lọc thô



3. BẢO TRÌ / 3.3. VỆ SINH HỘP ĐỰNG BỤI



www.vietnamrobovac.com

3. BẢO TRÌ / 3.4. CHỔI CHÍNH VÀ CHỔI VEN
Chổi chính Chổi ven



3. BẢO TRÌ / 3.5. CÁC BỘ PHẬN KHÁC



Sự cố Những nguyên nhân có thể Giải pháp

DEEBOT không kết 
nối được với Wi�.

DEEBOT không sạc 
được. 

Nhập sai tên và mật khẩu Wi�. Nhập và kiểm tra lại tên và mật khẩu của Wi�.

DEEBOT nằm ngoài phạm vị hoạt động 
của Wi� nhà bạn. 

Chắc chắn rằng vị trí DEEBOT nằm trong phạm vi 
phủ sóng của Wi�. 

Kết nối trước khi robot sẵn sàng.
Bật Nguồn, sau đó giữ nút Reset trên Robot. 

Robot sẽ sẵn sàng kết nối khi đèn báo Wi� sáng 
nhấp nháy.

Robot không thể kết nối được với Wi� 
5 Ghz.

Chắc chắn rằng đang kết nối robot với Wi� 2.4 

DEEBOT chưa được mở Công tắc Nguồn. Bật Nguồn của DEEBOT.

DEEBOT không sạc do đặt không đúng 
vị trí trong dock sạc. 

Chắc chắn rằng đã đặt chính xác vị trí robot và 
đế sạc để 2 mặt tiếp xúc chạm vào nhau.

Do Dock sạc của Robot không được kết 
nối với Nguồn điện. 

Kiểm tra lại kết nối của Dock sạc với Nguồn điện.

Do sử dụng thời gian dài và Pin của Robot bị chai.  Liên hệ Trung tâm BH ECOVACS tại Việt Nam để được hỗ trợ.

4. XỬ LÝ SỰ CỐ / 4.1. CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG 



Những nguyên nhân có thể Giải phápSự cố 

DEEBOT bị kẹt 
trong khi làm việc 

và dừng lại. 

DEEBOT phát ra 
quá nhiều tiếng ồn 

khi dọn dẹp.

DEEBOT không thể 
quay trở về Dock 

sạc

Dock sạc không đặt đúng vị trí. Vui lòng xem lại mục 3.2 để được hướng dẫn cách đặt 
vị trí Dock sạc.

Do Dock sạc của Robot không được kết nối 
với Nguồn điện. Kiểm tra lại kết nối của Dock sạc với Nguồn điện.

Di chuyển Dock sạc trong quá trình 
Robot đang dọn dẹp 

Vui lòng không di chuyển dock sạc của Robot
 trong quá trình Robot đang dọn đẹp

DEEBOT không xuất phát từ vị trị sạc khi dọn 
dẹp.

Chắc chắn Robot được xuất phát từ vị trí Dock sạc khi 
dọn dẹp.

DEEBOT bỏ sót 
các điểm làm sạch 
cần làm sạch hoặc 
lặp lại việc làm 
sạch khu vực đã 

làm sạch.

Chu trình làm sạch bị can thiệp bởi các 
vật nhỏ hoặc vật chắn trên sàn

Tháo dây điện và các vật nhỏ khỏi sàn để đảm bảo hiệu 
quả làm sạch. DEEBOT sẽ tự động làm sạch khu vực bị bỏ 
sót, vui lòng tránh di chuyển DEEBOT bằng tay hoặc 

chặn đường đi của Robot trong chu kỳ làm sạch.

DEEBOT đang làm việc trên sàn bóng trơn. Đảm bảo rằng lớp trơn trên sàn đã được làm khô trước khi 
DEEBOT bắt đầu làm sạch.

DEEBOT không thể tiếp cận các khu vực 
nhất định bị chặn bởi đồ đạc hoặc rào cản.

Thu dọn khu vực cần dọn dẹp bằng cách để đồ đạc, vật 
dụng nhỏ vào đúng vị trí của chúng.

DEEBOT bị rối hoặc bị chặn bởi các 
mảnh vụn.

Làm sạch DEEBOT như được mô tả trong phần 4 Bảo trì 
sản phẩm và khởi động lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui 

lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng.

DEEBOT bị rối với những thứ trên sàn 
(dây điện, rèm, viền thảm,...)

DEEBOT có thể bị kẹt dưới gầm đồ nội 
thất có chiều cao tương tự.

DEEBOT sẽ thử nhiều cách khác nhau để gỡ rối chính nó. 
Nếu không thành công, hãy dọn dẹp các chướng ngại vật 

Vui lòng đặt tấm chắn vật lý hoặc đặt Băng từ (phụ kiện 
liên hệ nhà cung cấp hoặc dịch vụ CSKH)



Trước khi thiết lập Wi-Fi, hãy đảm bảo DEEBOT, điện thoại di động và mạng Wi-Fi đáp ứng các yêu cầu sau.
Yêu cầu về DEEBOT và điện thoại di động
• DEEBOT đã được sạc đầy và công tắc nguồn của DEEBOT được bật.
• Đèn trạng thái Wi-Fi nhấp nháy từ từ.
• Tắt dữ liệu di động của điện thoại di động (bạn có thể bật lại sau khi thiết lập).

• Bạn đang sử dụng mạng hỗn hợp 2,4 GHz hoặc 2,4/ 5GHz.
•Bộ định tuyến của bạn hỗ trợ 802.11b/g/n và giao thức IPv4. . 
•Không sử dụng VPN (Mạng riêng ảo) hoặc Máy chủ Proxy.
• Không sử dụng mạng ẩn.
• WPA và WPA2 sử dụng mã hóa TKIP, PSK, AES/CCMP.
• WEP EAP (Giao thức xác thực doanh nghiệp) không được hỗ trợ.
• Sử dụng các kênh Wi-Fi 1-11 ở Bắc Mỹ và các kênh 1-13 bên ngoài Bắc Mỹ (tham 
khảo cơ quan quản lý địa phương).
• Nếu bạn đang sử dụng bộ mở rộng/bộ lặp mạng, tên mạng (SSID) và mật khẩu 
giống với mạng chính của bạn.

Yêu cầu về mạng Wi-Fi

4. XỬ LÝ SỰ CỐ / 4.1. CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP  



Công suất đầu ra của mô-đun Wi-Fi nhỏ hơn 100mW.
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật và thiết kế có thể được thay đổi để cải tiến sản phẩm liên tục.

5. Thông số kỹ thuật


