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English

Introduction

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. 

General description
1 Handle of dust container lid
2 Dust container lid
3 Filter unit
4 Dust container
5 Edge of top cover
6 Docking station sensor
7 Suction opening
8 Start/stop button
9 Side brushes
10 Shafts for mounting the side brushes
11 Front wheel
12 Suction opening
13 Side wheels
14 Sensors
15 Cover of the battery compartment
16 Mopping attachment (FC8796, FC8794)
17 Mopping pad (FC8796, FC8794)
18 Small plug
19 Adapter
20 Cleaning brush
21 Remote control
22 AAA batteries for remote control
23 Docking station

Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future
reference.

Danger
- Do not immerse the robot or the adapter in water or any other liquid.
- Do not use the robot on wet floors or in places where there is a risk of contact with water or

immersion in water.
- Never let the robot operate on or near flammable substances and do not allow it to pick up ashes

until they are cold.
- Do not use the robot in humid surroundings like bathrooms.
- Do not pour any liquid into the openings of the robot.

Warning
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you

connect the adapter.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
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- Do not use the robot if the adapter or the robot itself is damaged or if the robot is not complete.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by

Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This robot is designed for indoor use only. Keep all doors leading outside closed.
- Do not use the robot in hazardous areas such as close to fireplaces, showers or swimming pools.
- This robot is better suited for cleaning hard floors. Its performance on soft floors can be somewhat

limited.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep pets away from the robot. Do not let pets sit or stand on the robot.
- Keep loose clothing, hair and body parts away from the brushes of the robot.
- Remove all fragile and light objects from the floor and make sure the robot does not get entangled

in the pull cords of blinds or curtains.
- Do not let the robot move over the mains cords of other appliances or other cables as this may

cause a hazard.
- Stop the robot if a dangerous situation occurs or if the robot behaves abnormally or gives off an

abnormal smell.
- To prevent damage, do not use the robot if the filter is not present in the dust container or has not

been placed properly in the dust container.
- Do not cover the robot or block the ventilation openings when the robot is cleaning or charging.

This may cause the robot to overheat.
- Do not store the robot at a temperature above 60°C or below -10°C.
- Do not use the robot in a room with a temperature above 45°C.
- The rechargeable battery may only be replaced by qualified service engineers. Take the robot to an

authorized Philips service center to have the battery replaced when you can no longer recharge it
or when it runs out of power quickly.

- Always return the appliance to an authorized Philips service center for examination or repair.
Repair by unqualified persons could cause an extremely hazardous situation for the user.

- Do not incinerate, disassemble or expose the robot to temperatures above 60°C. The rechargeable
battery may explode if overheated.

Caution
- The robot is fitted with drop-off sensors in the bottom. These drop-off sensors are used to detect

and avoid height differences. In some cases, the drop-off sensors may not detect a staircase or
other height difference in time. The circumstances in your home (e.g. the light in the room, the
colour or type of your floor) can affect how well or fast the drop-off sensors react. Therefore
monitor the robot carefully, especially the first few times you use it and when you operate it near a
staircase or another height difference.

- Do not put any tape or stickers over the drop-off sensors and make sure you clean the drop-off
sensors regularly. If the drop-off sensors are covered or dirty, the robot is unable to detect a
staircase or other height difference.

- When you use the robot to vacuum fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores
of the filter become clogged.

- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone
to clean the appliance.

- Do not touch the mains plug with wet hands.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
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- Unplug the docking station or the adapter if you are not going to use the robot for some time.
- Do not use the robot on high-pile carpets or on rugs with tassels.
- Do not clean the filter and the filter unit with water. You can rinse the dust container under a

lukewarm tap. Make sure that the dust container is dry before you reinsert the filter unit. Do not
clean the dust container in the dishwasher.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

Remote control
You can operate the robot with the remote control (Fig. 2). It has the following buttons:
1 Start/stop button
2 Navigation buttons
3 Cleaning mode buttons
4 Docking button
5 24-hour scheduler

How your robot works

What your robot cleans
This robot is equipped with features that make it a suitable cleaner to help you clean the floors in your
home. 

The robot is especially suitable for cleaning hard floors, such as wooden, tiled or linoleum floors. It
may experience problems cleaning soft floors, such as carpet or rugs. If you use the robot on a carpet
or rug, please stay close by the first time to see if the robot can deal with this type of floor. The robot
also needs supervision when you use it on very dark or shiny hard floors.

Cleaning system
The robot has a 3-stage cleaning system to clean your floors efficiently.
- The two side brushes help the robot clean in corners and along walls. They also help to remove dirt

from the floor and move it towards the suction opening (Fig. 3).
- The suction power of the robot picks up loose dirt and transports it through the suction opening

into the dust container (Fig. 4).
- Types FC8796 and FC8794 come with a mopping attachment that can be attached to the robot to

mop your hard floor.

Cleaning patterns
In its auto cleaning mode, the robot uses an automatic sequence of bounce and wall-following
patterns to clean each area of the room optimally. It continues to clean until its battery runs low or
until it is switched off.

You can also select one of the three individual cleaning modes by pressing the appropriate button on
the remote control (see 'Cleaning mode selection'). The robot continues cleaning in the selected
cleaning mode for a few minutes and then returns to auto cleaning mode.
1 Bounce mode (Fig. 5) 
2 Wall-following mode (Fig. 6) 
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3 Spiral mode (Fig. 7)

How your robot avoids height differences
The robot has five drop-off sensors in its bottom. It uses these drop-off sensors to detect and avoid
height differences such as staircases.

Note: It is normal for the robot to move slightly over the edge of a height difference, as its front drop-
off sensor is located behind the bumper.

Caution: In some cases, the drop-off sensors may not detect a staircase or other height difference
in time. Therefore monitor the robot carefully the first few times you use it, and when you operate it
near a staircase or another height difference. It is important that you clean the drop-off sensors
regularly to ensure the robot continues to detect height differences properly (see 'Cleaning the
robot').

Before first use
Mounting the side brushes
1 Unpack the side brushes and place the robot upside down on a table or on the floor.
2 Push the side brushes onto the shafts on the bottom of the robot (Fig. 8).

Note: Make sure you attach the side brushes properly. Press them onto the shaft until you hear
them lock into position with a click.

Placing the batteries in the remote control
The remote control works on two AAA batteries.
1 Push the tab (1) to unlock the battery compartment lid (2) and remove the battery compartment lid

(Fig. 9).
2 Insert two AAA batteries (Fig. 10).

Note: Make sure the + and - poles point in the right direction.

3 To reattach the battery compartment lid, first insert the lug into the opening in the rim of the
compartment (1) and then push down the lid (2) until it locks with a click (Fig. 11). Now the remote
control is ready for use.

Preparing for use

Installing the docking station
1 Insert the small plug of the adapter into the socket on the docking station (1) and insert the adapter

into the wall socket (2) (Fig. 12).
2 Place the docking station on a horizontal, level floor against a wall.

Note: Make sure that there are no obstacles or height differences 150 cm in front, 30 cm to the right
and 100 cm to the left of the docking station (Fig. 13).

Charging
1 Place the robot on the plugged-in docking station (Fig. 14).
2 The start/stop button starts flashing (Fig. 15).
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3 When the rechargeable battery is fully charged, the start/stop button lights up continuously (Fig.
16).

Preparing the room for a cleaning run
- Before you start the robot on its cleaning run, make sure that you remove all loose and fragile

objects from the floor (Fig. 17).
- Remove all cables, wires and cords from the floor to prevent the robot from getting entangled in

them.
- If there is a rug with tassels in the room you want the robot to clean, fold the tassels under the rug

to prevent the robot from getting stuck on the tassels and to prevent the rug from getting damaged
(Fig. 18).

Using your robot

Using the remote control
1 Place the robot on the docking station or press the start/stop button on the robot (Fig. 19) to

activate the robot.
- Now you can use the remote control to operate the robot.

Starting and stopping
1 Press the start/stop button on the remote control (Fig. 20).
2 The start/stop button on the robot lights up continuously and the robot starts cleaning (Fig. 21).
3 The robot cleans in auto-cleaning mode until its battery runs low. In auto cleaning mode, it follows

repeated sequences of random, wall-following and spiral movements.
4 When the battery runs low, the start/stop button starts flashing quickly and the robot starts

searching for the docking station to charge (Fig. 22).
5 You can also press the start/stop button to interrupt or stop the cleaning run. If you press the

start/stop button again and there is still enough energy in the rechargeable battery, the robot
continues cleaning in the auto cleaning mode.

6 To make the robot return to the docking station before the rechargeable battery runs low, press
the docking button on the remote control (Fig. 24).

7 The start/stop button starts flashing and the robot returns to the docking station.

Cleaning mode selection
This robot has four cleaning modes. Its standard cleaning mode is the auto cleaning mode, which is an
automatic sequence of bounce and wall-following patterns (Fig. 23). Next to this auto cleaning mode,
the robot has three individual cleaning modes that can each be activated by pressing the appropriate
button on the remote control.

Bounce mode
In this mode, the robot cleans the room in a mixed pattern of straight and crisscross movements (Fig.
25). 

Wall-following mode
In this mode, the robot follows the walls of the room to give the area alongside the walls an extra
clean (Fig. 26).
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Spiral mode
In this mode, the robot moves in an expanding spiral from a central point to clean the area thoroughly
(Fig. 27).

Note: The manually selected modes are only active for a couple of minutes. After that, the robot
switches to auto-cleaning mode.

Manual driving
You can drive the robot manually with buttons on the remote control.
1 Use the arrow buttons above and below and to the left and right of the start/stop button on the

remote control to navigate the robot through the room. (Fig. 28)

Note: Be careful when you drive the robot manually close to height differences and staircases.

Using the 24-hour scheduler
The 24-hour scheduler can be activated with the remote control. Make sure the robot is in standby
mode and is placed on the docking station.
1 Press the 24-hour scheduler button (Fig. 29) on the remote control to activate the 24-hour

scheduler.
- When you activate the 24-hour scheduler, you hear a sound and the display starts to flash

briefly every few seconds.
- The robot will start a cleaning run 24 hours after you activated the 24-hour scheduler. It will

continue to start a cleaning run at the same time every 24 hours until you deactivate the
24-hour scheduler.

2 To deactivate the 24-hour scheduler, press the 24-hour scheduler button. You will hear a sound
and the display will light up continuously to show the robot is in standby mode and the 24-hour
scheduler is no longer active.

Mopping with the robot
Types FC8796 and FC8794 come with a mopping attachment and a mopping pad for wet cleaning of
hard floors.

Attaching the mopping pad
1 Soak the mopping pad in water or wet the mopping pad under the tap. You can add a few drops of

a readily available floor cleaner that is suitable for your floor.
2 Squeeze the mopping pad thoroughly to ensure it is only damp instead of wet.
3 Attach the damp mopping pad to the mopping attachment by pushing the Velcro fasteners of the

mopping pad onto Velcro fasteners of the mopping attachment (Fig. 30).
4 Insert the attachment lugs of the mopping attachment into the two attachment holes located just

behind the wheels. Then press down until you hear a click (Fig. 31).

Cleaning floors with the mopping attachment

Note: To clean hard floors with the mopping attachment, you have to start the robot from a point in
the room you wish to clean. You cannot start the robot from its docking station with the mopping pad
attached.

1 Just press the start/stop button on the remote control to start the robot.
- The robot continues mopping until its battery runs low and the robot stops.
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Note: Detach the mopping pad and the mopping attachment before you send the robot to the
docking station with the docking button on the remote control or before you place the robot on the
docking station manually.

Detaching the mopping attachment
1 To detach the mopping attachment, press the tab (1) and pull up the mopping attachment to

remove it (2) (Fig. 32).
2 Pull the mopping pad off the mopping attachment.
3 To clean the mopping pad, wash it in the washing machine on a gentle cycle at a temperature of

60°C max.

Alarm signal
If the robot gets into trouble while cleaning (e.g., because a wheel jams or is no longer in contact with
the floor, or because a sensor can no longer detect the floor), you will hear a sound and the robot
stops. Press the start/stop button to switch the robot to standby mode and solve the problem that
causes the alarm signal, for instance by removing the obstacle that blocks the wheel, cleaning the
sensors, or picking up the robot and putting it down in a different place.

Cleaning and maintenance

Emptying and cleaning the dust container
Empty and clean the dust container when the dust container is full.
1 Pull up the handle of the dust container lid and lift the dust container out of the dust container

compartment (Fig. 33).
2 Pull the tab on the side of the dust container to open the lid (Fig. 34).
3 Remove the filter unit from the dust container (Fig. 35).
4 Shake the dust container over a dustbin to empty it (Fig. 36).
5 You can clean the dust container under a lukewarm tap.

Caution: Do not clean the dust container in the dishwasher.

6 To clean the filters thoroughly, take the filter unit apart by pressing the tabs located on both sides
of the filter unit and taking the dust filter off the EPA filter. Then clean the EPA filter with the
cleaning brush supplied (Fig. 37).

7 Reassemble the filter unit, snap the EPA filter into the dust filter. Then place the filter unit back into
the dust container (Fig. 38).

Note: If you cleaned the dust container under the tap, please make sure it is dry before you reinsert
the filter unit.

8 Put the lid on the dust container and make sure it locks into place with a click (Fig. 39).
9 Put the dust container back into the dust container compartment and fold down the dust

container handle (Fig. 40).

Caution: Always make sure the filter unit is present inside the dust container. If you use the robot
without the filter unit inside the dust container, the motor will be damaged.

Cleaning the robot
To maintain good cleaning performance, you have to clean the drop-off sensors, the wheels, the side
brushes and the suction opening from time to time.
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1 Place the robot upside down on a flat surface.
2 To clean the side brushes, grab them by the bristles and pull them off their shafts (Fig. 41).
3 Clean the side brushes and the shafts of the side brushes with the cleaning brush supplied (Fig. 42).
4 Remove dust or fluff from the front wheel and side wheels with the cleaning brush supplied (Fig.

43).
5 Remove dust or fluff from the dust or fluff from the drop-off sensors with the cleaning brush

supplied (Fig. 44).

Note: It is important that you clean the drop-off sensors regularly. If the drop-off sensors are dirty,
the robot may fail to detect height differences or staircases.

6 Use the cleaning brush supplied to clean the suction opening (Fig. 45).
7 Check the side brushes and the bottom of the robot for any sharp objects that could damage your

floor.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty
leaflet for contact details).

Replacement

Replacing the filter
Replace the EPA filter if it is very dirty or damaged (see 'Emptying and cleaning the dust container'). To
obtain a new EPA filter, go to www.philips.com/support.

Replacing the rechargeable battery
The rechargeable battery of the robot may only be replaced by qualified service engineers. Take the
robot to an authorized Philips service center to have the battery replaced when you can no longer
recharge it or when it runs out of power quickly. You can find the contact details of the Philips
Consumer Care Center in your country in the international warranty leaflet or go to
www.philips.com/support.

Replacing the side brushes
Replace the side brushes after some time to ensure proper cleaning results.

Note: Always replace the side brushes when you notice signs of wear or damage. We also recommend
that you replace both side brushes at the same time. To obtain new side brushes, go to
www.philips.com/support.

1 To replace the side brushes, grab the old side brushes by the bristles and pull them off their shafts.
2 Push the new side brushes onto the shafts.

Replacing the batteries of the remote control
1 Push the tab (1) to unlock the battery compartment lid (2) and remove the battery compartment lid

(Fig. 9).
2 Remove the empty AAA batteries from the battery compartment.
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3 Insert two new AAA batteries (Fig. 10).

Note: Make sure the + and - poles point in the right direction.

4 To reattach the battery compartment lid, first insert the lug into the opening in the rim of the
compartment (1) and then push down the lid (2) until it locks with a click (Fig. 11). Now the remote
control is ready for use.

Note: Dispose of empty disposable batteries according to the local rules in your country.

Recycling
- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it

in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal

household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center
to have a professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products and
rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment
and human health.

Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove
the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that
the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and
when you dispose of the rechargeable battery.

Removing the rechargeable battery

Warning: Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make
sure the battery is completely empty when you remove it.

To remove the rechargeable battery, follow the instructions below. You can also take the robot to a
Philips service center to have the rechargeable battery removed. Contact the Philips Consumer Care
Center in your country for the address of a service center near you.
1 Let the robot run until the rechargeable battery is empty to make sure that the rechargeable

battery is completely discharged before you remove it and dispose of it. 
2 Undo the screws of the battery compartment lid and remove the lid (Fig. 46).
3 Lift out the rechargeable battery and disconnect it (Fig. 47).
4 Take the robot and the rechargeable battery to a collection point for electrical and electronic

waste.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you
are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list
of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.
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Problem Possible cause Solution

The robot does not start
cleaning when I press the
start/stop button.

The rechargeable battery is
empty.

Charge the rechargeable battery (see
'Preparing for use').

The robot does not
respond when I press
one of the buttons.

The robot could not find the
docking station and the
battery ran out.

Place the robot on the plugged-in
docking station. After a few seconds, the
robot beeps and the display lights up.

The robot beeped and
stopped.

One or both wheels are stuck. Press the start/stop button. Remove the
fluff, hair, thread or wire that is caught
around the wheel suspension.

One or both side brushes are
stuck.

Clean the side brushes (see 'Cleaning
the robot').

The robot was lifted while it
was cleaning.

Press the start/stop button. Place the
robot on the floor. Then press the
start/stop button to make the robot
resume cleaning.

The robot does not clean
properly.

The bristles of one or both side
brushes are crooked or bent.

Soak the brush or brushes in warm
water for a while. If this does not restore
the bristles to their proper shape,
replace the side brushes (see 'Replacing
the side brushes').

The filter in the dust container
is dirty.

Disassemble the filter unit. Clean the
dust filer and the EPA filter with a
toothbrush with soft bristles. You can
also rinse the dust filter under a tap.

If cleaning the EPA filter does not help
anymore, replace the filter with a new
one. We advise you to replace the EPA
filter at least once a year.

The suction opening in the
bottom of the dust container is
clogged.

Clean the suction opening (see 'Cleaning
the robot').

The front wheel is jammed
with hair or other dirt.

Clean the front wheel (see 'Cleaning the
robot').

The robot is cleaning a very
dark or shiny surface, which
triggers the drop-off sensors.
This causes the robot to move
in an unusual pattern.

Press the start/stop button and then
move the robot to a lighter colored
piece of the floor. If the problem
continues to occur on lighter colored
floors, please go to
www.philips.com/support or contact the
Consumer Care Center in your country.
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Problem Possible cause Solution

The robot is cleaning a floor
that reflects sunlight quite
strongly. This triggers the drop-
off sensors and causes the
robot to move in an unusual
pattern.

Close the curtains to block sunlight from
entering the room. You can also start
cleaning when the sunlight is less bright.

The rechargeable battery
can no longer be charged
or runs empty very fast.

The rechargeable battery has
reached the end of its life.

Have the rechargeable battery replaced
by a Philips service center (see
'Replacing the rechargeable battery').

The robot cannot find the
docking station.

There is not enough room for
the robot to navigate towards
the docking station.

Try to find another place for the docking
station (see 'Installing the docking
station').

The robot is still actively
searching.

Give the robot around 20 minutes to
return to the docking station.
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Tiếng Việt

Giới thiệu
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do
Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome. 

Mô tả chung
1 Tay cầm nắp đậy ngăn chứa bụi
2 Nắp đậy ngăn chứa bụi
3 Bộ lọc
4 Ngăn chứa bụi
5 Mép của nắp trên cùng
6 Cảm biến đế cắm sạc
7 Lỗ hút
8 Nút khởi start/stop (khởi động/dừng)
9 Bàn chải bên
10 Trục để lắp hai bàn chải bên
11 Bánh xe trước
12 Lỗ hút
13 Các bánh xe bên hông
14 Cảm biến
15 Nắp ngăn chứa pin
16 Phụ kiện lau sàn (FC8796, FC8794)
17 Miếng đệm lau sàn (FC8796, FC8794)
18 Phích cắm nhỏ
19 Bộ điều hợp
20 Bàn chải làm sạch
21 Điều khiển từ xa
22 AAA batteries for remote control
23 Đế cắm sạc

Thông tin quan trọng về an toàn
Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ nó để tiện tham khảo sau
này.

Nguy hiểm
- Không nhúng robot hay bộ điều hợp vào trong nước hay vào bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không sử dụng robot trên sàn ướt, những nơi có nguy cơ tiếp xúc với nước hoặc ngâm trong nước.
- Không vận hành robot ở gần hoặc trên các chất dễ cháy và không để robot thu gom tro khi tro vẫn chưa

nguội.
- Không sử dụng robot trong những môi trường ẩm ướt như nhà tắm.
- Không đổ bất kỳ chất lỏng nào vào lỗ của robot.

Cảnh báo
- Trước khi nối với bộ điều hợp, hãy kiểm tra xem điện áp ghi trên bộ điều hợp có phù hợp với điện áp của

nguồn điện không.
- Phích cắm điện phải được rút ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
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- Không sử dụng robot nếu bộ điều hợp hoặc chính robot bi ̣hư hỏng hoặc khi robot chưa hoàn thiện.
- Nếu dây điện nguồn bi ̣hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo

hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có kha ̉năng va ̀trình đô ̣tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Robot này được thiết kế để chỉ sử dụng trong nhà. Hãy đóng tất cả các cửa ra vào.
- Không sử dụng robot ở những khu vực nguy hiểm như gần lò sưởi, vòi hoa sen hoặc bể bơi.
- Robot này phù hợp hơn với việc làm sạch sàn cứng. Hiệu suất làm sạch trên sàn mềm bị hạn chế hơn.
- Thiết bi ̣này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan

hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.

- Tre ̉em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bi ̣này.
- Giữ vật nuôi cách xa robot. Không để vật nuôi ngồi hoặc đứng trên robot.
- Giữ tóc, các bộ phận cơ thể và quần áo lùng nhùng cách xa bàn chải của robot.
- Không đặt tất cả những vật nhẹ và dễ vỡ trên sàn, đảm bảo robot không bị vướng vào dây kéo của tấm

chắn sáng hoặc rèm cửa.
- Không để robot di chuyển qua dây điện của các thiết bị hoặc dây cáp khác vì có thể gây nguy hiểm.
- Dừng robot nếu xảy ra tình huống nguy hiểm, khi robot có hành vi bất thường hoặc phát ra mùi lạ.
- Để tránh hư hỏng, không dùng robot khi bộ lọc không có trong ngăn chứa bụi hoặc được đặt không đúng

cách trong ngăn chứa bụi.
- Không che robot hoặc chặn lỗ thông gió khi robot đang làm sạch hoặc đang sạc. Điều này có thể làm cho

robot bị quá nóng.
- Không đặt robot ở nơi có nhiệt độ cao hơn 60°C hoặc thấp hơn -10°C.
- Không sử dụng robot khi nhiệt độ trong phòng cao hơn 45°C.
- Chỉ những kỹ sư dịch vụ có chuyên môn mới có thể thay được pin sạc. Khi robot không thể sạc được pin

hoặc hết pin nhanh, hãy đưa robot đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Philips để thay pin.
- Luôn mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Philips để kiểm tra hoặc sửa chữa. Người

sử dụng có thể gặp phải những tình huống vô cùng nguy hiểm nếu việc sửa chữa được thực hiện bởi
người không có chuyên môn.

- Không đốt, tháo rời hoặc đặt robot ở những nơi có nhiệt độ trên 60°C. Pin sạc có thể bị nổ nếu quá nóng.

Chú ý
- Robot được trang bị cảm biến chống rơi ở dưới đáy. Cảm biến chống rơi này được dùng để phát hiện và

tránh được những nơi có chênh lệch độ cao. Trong một số trường hợp, cảm biến chống rơi có thể không
phát hiện được cầu thang hoặc những nơi có chênh lệch độ cao khác tại một số thời điểm. Tình trạng
trong nhà bạn (ví dụ: ánh sáng trong phòng, màu sắc hoặc loại sàn nhà) có thể làm ảnh hưởng đến mức
độ nhạy hoặc độ phản ứng nhanh của cảm biến chống rơi. Do vậy, hãy giám sát robot cẩn thận, đặc biệt
là trong vài lần sử dụng đầu và khi bạn vận hành robot gần cầu thang hoặc ở những nơi có độ cao chênh
lệch khác.

- Không dán băng dính hoặc hình dán lên cảm biến chống rơi và đảm bảo thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.
Nếu cảm biến chống rơi bị che hoặc bị bẩn thì robot sẽ không thể phát hiện được cầu thang hoặc những
nơi có chênh lệch độ cao khác.

- Các lỗ rỗng trong bộ lọc sẽ bị tắc khi sử dụng robot để hút cát tinh, vôi, bụi xi măng và những chất tương
tự.

- Không sử dụng miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất lỏng mạnh như là xăng hoặc
axêtôn để vệ sinh thiết bị.

- Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.
- Chỉ sử dụng bộ điều hợp đi kèm theo thiết bị đê ̉sạc pin cho thiết bị.
- Unplug the docking station or the adapter if you are not going to use the robot for some time.
- Không sử dụng robot trên thảm sợi dài hoặc thảm có tua.
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- Do not clean the filter and the filter unit with water. You can rinse the dust container under a lukewarm
tap. Make sure that the dust container is dry before you reinsert the filter unit. Do not clean the dust
container in the dishwasher.

Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện
từ trường.

Điều khiển từ xa
Bạn có thể vận hành robot bằng điều khiển từ xa (Hình 2). Điều khiển có các nút sau:
1 Nút khởi start/stop (khởi động/dừng)
2 Nút điều hướng
3 Nút chế độ làm sạch
4 Nút cắm sạc
5 Lập lịch trình 24 giờ

Cách thức hoạt động của robot
Robot sẽ làm sạch gì
Robot này được trang bị các tính năng để trở thành chiếc máy hút bụi tuyệt vời giúp làm sạch sàn nhà bạn. 
Robot đặc biệt thích hợp để làm sạch trên sàn nhà cứng như sàn gỗ, sàn gạch hay linoleum. Nó có thể gặp
khó khăn hơn khi làm sạch trên sàn mềm ví dụ như trên thảm. Nếu bạn sử dụng robot trên thảm, hãy quan
sát kỹ khi sử dụng lần đầu để xem liệu robot có thể làm sạch trên loại sàn này không. Bạn cũng cần giám sát
khi sử dụng robot trên sàn nhà quá tối hoặc quá sáng bóng.

Hệ thống làm sạch
Robot có hệ thống làm sạch 3 giai đoạn giúp làm sạch sàn nhà một cách hiệu quả.
- Hai bàn chải bên giúp robot làm sạch trong góc và dọc tường. Bàn chải cũng giúp loại bỏ bụi bẩn ra khỏi

sàn và đưa bụi bẩn về phía lỗ hút (Hình 3).
- Lực hút của robot sẽ lấy đi bụi bẩn và đưa bụi bẩn qua lỗ hút để vào ngăn chứa bụi (Hình 4).
- Loại FC8796 và FC8794 đi kèm với phụ kiện lau sàn có thể được gắn với robot để lau sàn cứng.

Chuyển động làm sạch
Trong chế độ làm sạch tự động, robot sẽ sử dụng liên tục các chuyển động nhún bật và dọc theo tường tự
động để làm sạch tối ưu từng khu vực trong phòng. Robot tiếp tục lau sạch phòng cho đến khi pin sạc yếu đi
hoặc cho đến khi bị tắt.
Bạn cũng có thể chọn một trong ba chế độ làm sạch riêng biệt bằng cách nhấn vào nút thích hợp trên điều
khiển từ xa (xem 'Chọn chế độ làm sạch'). Robot tiếp tục làm sạch ở chế độ làm sạch đã chọn trong một vài
phút và rồi chuyển về chế độ làm sạch tự động.
1 Chế độ nhún bật (Hình 5)
2 Chế độ chuyển động dọc theo tường (Hình 6)
3 Chế độ xoắn ốc (Hình 7)
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Làm thế nào robot tránh được những nơi có chênh lệch độ cao
Robot được trang bị năm cảm biến chống rơi ở dưới đáy. Nó sử dụng các cảm biến chống rơi này để phát
hiện và tránh những nơi có chênh lệch độ cao như cầu thang.

Lưu ý: Việc robot di chuyển hơi quá ra ngoài mép ở những nơi có chênh lệch độ cao là hoàn toàn bình
thường vì cảm biến chống rơi trước nằm ở sau đệm giảm chấn.

Chú ý: Trong một số trường hợp, cảm biến chống rơi có thể không phát hiện được cầu thang hoặc những nơi
có chênh lệch độ cao khác tại một số thời điểm. Do vậy, hãy giám sát robot cẩn thận khi sử dụng trong vài
lần đầu, khi bạn vận hành robot ở gần cầu thang hoặc ở những nơi có chênh lệch độ cao khác. Việc thường
xuyên vệ sinh cảm biến chống rơi là vô cùng quan trọng để đảm bảo robot có thể phát hiện được chính xác
(xem 'Vệ sinh robot') những nơi có chênh lệch độ cao.

Trước khi sử dụng lần đầu
Lắp hai bàn chải bên
1 Bóc bàn chải rồi đặt robot lộn ngược trên bàn hoặc trên sàn.
2 Ấn các bàn chải bên vào trục ở đáy robot (Hình 8).

Lưu ý: Đảm bảo bàn chải bên được lắp đúng cách. Ấn bàn chải vào trục cho đến khi bàn chải khớp vào vị
trí và phát ra tiếng click.

Lắp pin vào điều khiển từ xa
Điều khiển từ xa sử dụng hai pin AAA.
1 Ấn vấu (1) để mở khóa nắp ngăn chứa pin (2) và tháo nắp ngăn chứa (Hình 9) pin ra.
2 Lắp hai viên pin (Hình 10) AAA vào.

Lưu ý: Đảm bảo rằng các cực + và - trỏ đúng hướng.
3 Để đóng lại nắp ngăn chứa pin, trước tiên, lắp phần gờ vào khoảng mở ở mép ngăn chứa (1) và rồi ấn

nắp (2) tới khi nghe tiếng click (Hình 11) để chốt lại. Bây giờ, điều khiển từ xa đã sẵn sàng để sử dụng.

Chuẩn bi ̣sử dụng máy
Lắp đế cắm sạc
1 Cắm đầu cắm nhỏ của bộ điều hợp vào ổ cắm trên đế cắm sạc (1) và cắm bộ điều hợp vào ổ cắm điện

(2) (Hình 12).
2 Đặt đế cắm sạc trên sàn nhà, theo hướng nằm ngang so với tường.

Lưu ý: Đảm bảo không có chướng ngại vật hoặc chênh lệch độ cao 150 cm ở phía trước, 30 cm ở bên
phải và 100 cm ở bên trái của đế cắm sạc (Hình 13).

Cách sạc pin
1 Đặt robot lên đế (Hình 14) cắm sạc đang cắm điện.
2 Nút start/stop (khởi động/dừng) bắt đầu nhấp nháy (Hình 15).
3 Khi pin được sạc đầy, nút start/stop (khởi động/dừng) sẽ phát sáng liên tục (Hình 16).
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Chuẩn bị chỗ để robot chạy làm sạch
- Trước khi khởi động để robot chạy làm sạch, đảm bảo bạn đã loại bỏ tất cả những vật nhỏ và dễ vỡ ra

khỏi sàn nhà (Hình 17).
- Tháo tất cả các cáp, dây điện và dây ra khỏi sàn nhà để tránh robot khỏi bị mắc vào dây cáp.
- Nếu có thảm có tua trong phòng bạn muốn làm sạch bằng robot, hãy gập tua xuống dưới thảm để tránh

robot bị mắc kẹt trên tua và tránh làm hư hại (Hình 18) thảm.

Sử dụng robot
Dùng bộ điều khiển từ xa
1 Đặt robot lên đế cắm hoặc nhấn nút start/stop (khởi động/dừng) trên robot (Hình 19) để khởi động robot.

- Bây giờ, bạn có thể dùng điều khiển từ xa để vận hành robot.

Khởi động và dừng
1 Nhấn nút start/stop (khởi động/dừng) trên điều khiển từ xa (Hình 20).
2 Nút start/stop (khởi động/dừng) trên robot bật liên tục và robot bắt đầu làm sạch (Hình 21).
3 Robot làm sạch trong chế độ làm sạch tự động cho đến khi pin yếu dần. Trong chế độ làm sạch tự động,

robot tuân theo các chuỗi lặp lại của chuyển động ngẫu nhiên, chuyển động dọc theo tường và chuyển
động xoắn ốc.

4 Khi pin yếu dần, nút start/stop (khởi động/dừng) sẽ bắt đầu nhấp nháy nhanh và robot sẽ bắt đầu tìm
kiếm đế cắm sạc để sạc (Hình 22).

5 Bạn cũng có thể nhấn nút start/stop (khởi động/dừng) để ngắt hoặc dừng robot chạy làm sạch. Nếu bạn
nhấn lại vào nút start/stop (khởi động/dừng) trong khi vẫn có đủ năng lượng trong pin thì robot sẽ tiếp tục
làm sạch trong chế độ làm sạch tự động.

6 Để robot trở về đế cắm sạc trước khi pin yếu dần, hãy nhấn nút đế cắm sạc trên điều khiển từ xa (Hình
24).

7 Nút start/stop (khởi động/dừng) bắt đầu nhấp nháy và robot sẽ quay trở về đế cắm sạc.

Chọn chế độ làm sạch
Robot này có bốn chế độ làm sạch. Chế độ làm sạch tiêu chuẩn là làm sạch tự động, vốn là một chuỗi liên
tục các chuyển động nhún bật và dọc theo tường (Hình 23) tự động. Bên cạnh chế độ làm sạch tự động,
robot còn có ba chế độ làm sạch riêng, có thể kích hoạt mỗi chế độ bằng cách nhấn nút thích hợp trên điều
khiển từ xa.

Chế độ nhún bật
Trong chế độ này, robot sẽ chuyển động kết hợp các đường thẳng cùng với các chuyển động chéo (Hình 25)
để làm sạch phòng. 

Chế độ chuyển động dọc theo tường
Trong chế độ này, robot sẽ di chuyển dọc theo tường phòng để giúp khu vực bên cạnh tường sạch sẽ hơn
(Hình 26).

Chế độ xoắn ốc
Trong chế độ này, robot chuyển động theo hình xoắn ốc rộng từ điểm trung tâm để làm sạch kỹ (Hình 27) cả
khu vực.
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Lưu ý: Các chế độ được chọn thủ công chỉ hoạt động trong vài phút. Sau đó, robot sẽ chuyển sang chế độ
làm sạch tự động.

Điều khiển thủ công
Bạn có thể tự điều khiển robot bằng các nút trên điều khiển từ xa.
1 Sử dụng các nút mũi tên phía trên, bên dưới, bên trái và bên phải nút start/stop (khởi động/dừng) trên

điều khiển từ xa để di chuyển robot qua phòng. (Hình 28)

Lưu ý: Hãy cẩn thận khi bạn tự điều khiển robot gần những nơi chênh lệch độ cao và cầu thang.

Dùng chế độ lập lịch trình 24 giờ
Bạn có thể dùng điều khiển từ xa để kích hoạt chế độ lập lịch trình 24 giờ. Hãy đảm bảo robot ở chế độ chờ
và được đặt vào đế cắm sạc.
1 Nhấn nút (Hình 29) lập lịch trình 24 giờ trên điều khiển từ xa để kích hoạt chế độ lập lịch 24 giờ.

- Khi bạn kích hoạt chế độ lập lịch 24 giờ, bạn sẽ nghe thấy có âm báo, đồng thời, màn hình sẽ bắt đầu
nhấp nháy nhanh vài giây một lần.

- Robot sẽ bắt đầu chạy làm sạch 24 giờ sau khi bạn kích hoạt chế độ lập lịch 24 giờ. Cứ 24 tiếng một
lần, robot lại bắt đầu làm sạch vào cùng thời gian đó cho đến khi bạn tắt chế độ lập lịch 24 giờ.

2 Để tắt chế độ lập lịch 24 giờ, hãy nhấn nút lập lịch trình 24 giờ. Bạn sẽ nghe thấy một âm báo và màn
hình sẽ sáng liên tục để thể hiện rằng robot đang ở chế độ chờ, còn chế độ lập lịch 24 giờ không còn hoạt
động nữa.

Lau sàn bằng robot
Loại FC8796 và FC8794 đi kèm với phụ kiện lau sàn và miếng đệm lau sàn để dùng nước lau sàn cứng.

Lắp miếng đệm lau sàn
1 Nhúng miếng đệm lau sàn vào nước hoặc làm ướt miếng đệm lau sàn dưới vòi nước. Bạn có thể thêm vài

giọt nước lau sàn sẵn có, loại phù hợp với sàn của bạn.
2 Vắt sạch miếng đệm lau sàn để đảm bảo đệm chỉ ẩm chứ không ướt.
3 Lắp miếng đệm lau sàn ẩm vào phụ kiện lau sàn bằng cách ấn chốt Velcro của miếng đệm lau sàn vào

chốt Velcro của phụ kiện lau sàn (Hình 30).
4 Lắp vấu phụ kiện lau sàn vào hai lỗ phụ kiện nằm ngay sau bánh xe. Sau đó, ấn xuống cho đến khi nghe

thấy tiếng click (Hình 31).

Làm sạch sàn bằng phụ kiện lau sàn

Lưu ý: Để vệ sinh sàn cứng bằng phụ kiện lau sàn, bạn phải khởi động robot từ một vị trí trong phòng mà
bạn muốn làm sạch. Bạn không thể khởi động robot từ vị trí đế sạc khi có gắn miếng đệm lau sàn.

1 Chỉ nhấn nút start/stop (khởi động/dừng) trên điều khiển từ xa để khởi động robot.
- Robot sẽ tiếp tục lau cho đến khi pin yếu dần và robot sẽ dừng lại.

Lưu ý: Tháo miếng đệm lau sàn và phụ kiện lau sàn trước khi bạn điều khiển robot về đế cắm bằng cách
dùng nút đế cắm trên điều khiển từ xa, hoặc trước khi bạn tự tay cắm robot vào đế cắm.

Tháo phụ kiện lau sàn
1 Để tháo phụ kiện lau sàn, hãy ấn vào vấu (1) và kéo phụ kiện lau sàn lên để có thể tháo ra (2) (Hình 32).
2 Kéo miếng đệm lau sàn khỏi phụ kiện lau sàn.
3 Để làm sạch miếng đệm lau sàn, hãy giặt bằng máy giặt ở chế độ giặt nhẹ với nhiệt độ tối đa là 60°C.
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Tín hiệu cảnh báo
Nếu robot gặp sự cố khi đang làm sạch (ví dụ như bánh xe bị mắc hoặc không còn tiếp xúc với sàn, hoặc
cảm biến không còn phát hiện ra sàn nhà), bạn sẽ nghe thấy một âm báo và robot sẽ dừng lại. Nhấn nút
start/stop (khởi động/dừng) để chuyển robot sang chế độ chờ và giải quyết sự cố dẫn đến tín hiệu cảnh báo,
chẳng hạn như gỡ chướng ngại vật làm bánh xe mắc kẹt, lau sạch bộ cảm biến hoặc xách robot ra một vị trí
khác và đặt xuống.

Vệ sinh và bảo dưỡng
Đổ hết bụi trong ngăn chứa bụi ra và làm sạch
Hãy đổ sạch và làm sạch ngăn chứa bụi khi ngăn đầy.
1 Kéo tay cầm trên nắp của ngăn chứa bụi lên và nhấc ngăn chứa bụi ra khỏi khoang chứa ngăn chứa bụi

(Hình 33).
2 Kéo vấu ở cạnh bên ngăn chứa bụi để mở nắp (Hình 34).
3 Tháo bộ lọc ra khỏi ngăn chứa bụi (Hình 35).
4 Giũ ngăn chứa bụi trên thùng rác để đổ hết bụi ra (Hình 36).
5 Bạn có thể dùng vòi nước âm ấm để làm sạch ngăn chứa bụi.

Chú ý: Không làm sạch ngăn chứa bụi bằng máy rửa chén.
6 Để làm sạch hoàn toàn bộ lọc, hãy tháo bộ lọc ra bằng cách ấn vào vấu ở hai bên bộ lọc và tháo bộ lọc

bụi khỏi bộ lọc EPA. Sau đó, dùng bàn chải làm sạch đi kèm (Hình 37) để vệ sinh bộ lọc EPA.
7 Lắp lại bộ lọc bụi, gắn bộ lọc EPA vào bộ lọc bụi. Sau đó, đặt bộ lọc trở lại ngăn chứa bụi (Hình 38).

Lưu ý: Nếu bạn đã dùng vòi nước để rửa ngăn chứa bụi, hãy nhớ để ngăn chứa bụi khô ráo trước khi lắp
lại bộ lọc.

8 Đóng nắp ngăn chứa bụi và nhớ đảm bảo nắp đã đóng vào đúng vị trí qua tiếng click (Hình 39).
9 Đặt ngăn chứa bụi vào lại trong khoang chứa ngăn chứa bụi và gập phần tay cầm ngăn chứa bụi (Hình

40).

Chú ý: Đảm bảo bộ lọc luôn được đặt bên trong ngăn chứa bụi. Nếu bạn dùng robot khi không có bộ lọc
bên trong ngăn chứa bụi thì mô-tơ sẽ bị hư hỏng.

Vệ sinh robot
Để duy trì khả năng làm sạch hiệu quả, bạn cần thường xuyên lau chùi cảm biến chống rơi, các bánh xe, bàn
chải bên và lỗ hút.
1 Đặt robot lộn ngược trên bề mặt phẳng.
2 Để vệ sinh bàn chải bên, hãy nắm lấy lông bàn chải rồi kéo bàn chải ra khỏi trục (Hình 41).
3 Làm sạch bàn chải bên và trục bàn chải bên bằng bàn chải làm sạch đi kèm (Hình 42).
4 Loại bỏ bụi bẩn hoặc lông tơ ra khỏi bánh xe trước và các bánh xe bên hông bằng bàn chải làm sạch đi

kèm (Hình 43).
5 Loại bỏ bụi bẩn hoặc lông tơ ra khỏi cảm biến chống rơi bằng bàn chải làm sạch đi kèm (Hình 44).

Lưu ý: Việc vệ sinh thường xuyên cảm biến chống rơi là vô cùng quan trọng. Nếu cảm biến chống rơi bị
bẩn thì robot có thể không phát hiện ra cầu thang hoặc những nơi có chênh lệch độ cao khác.

6 Dùng bàn chải làm sạch đi kèm để vệ sinh lỗ hút (Hình 45).
7 Kiểm tra các bàn chải bên và đáy robot xem có vật sắc nhọn nào có thể làm hư hỏng sàn nhà không.
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Đặt mua phụ kiện
Để mua đồ phụ tùng hoặc các linh kiện, truy cập www.shop.philips.com/service hoặc tới đại lý Philips của
bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Người tiêu dùng của Philips ở nước bạn (xem tờ
quảng cáo bảo hành toàn cầu để biết thêm chi tiết liên hệ).

Thay thế phụ kiện
Thay bộ lọc
Thay bộ lọc EPA khi quá bẩn hoặc bị hư hỏng (xem 'Đổ hết bụi trong ngăn chứa bụi ra và làm sạch'). Để có
bộ lọc EPA mới, hãy truy cập www.philips.com/support.

Thay pin sạc
Chỉ những kỹ sư dịch vụ có chuyên môn mới có thể thay được pin sạc của robot. Khi robot không thể sạc
được pin hoặc hết pin nhanh, hãy đưa robot đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Philips để thay pin.
Bạn cũng có thể tìm chi tiết liên hệ của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của mình
trên tờ thông tin bảo hành quốc tế.

Thay bàn chải bên
Thay bàn chải bên sau một thời gian để đảm bảo mang đến kết quả làm sạch tốt nhất.

Lưu ý: Luôn thay bàn chải bên khi bạn nhận thấy có dấu hiệu bị mòn hoặc hư hỏng. Chúng tôi cũng khuyên
bạn nên thay cùng một lúc cả hai bàn chải bên. Để có bàn chải bên mới, hãy truy cập
www.philips.com/support.

1 Để thay bàn chải bên, hãy nắm lấy lông bàn chải cũ rồi kéo bàn chải ra khỏi trục.
2 Ấn bàn chải mới vào trục.

Thay pin của điều khiển từ xa
1 Ấn vấu (1) để mở khóa nắp ngăn chứa pin (2) và tháo nắp ngăn chứa (Hình 9) pin ra.
2 Tháo pin AAA đã cạn ra khỏi ngăn chứa pin.
3 Lắp hai viên pin (Hình 10) AAA mới vào.

Lưu ý: Đảm bảo rằng các cực + và - trỏ đúng hướng.
4 Để đóng lại nắp ngăn chứa pin, trước tiên, lắp phần gờ vào khoảng mở ở mép ngăn chứa (1) và rồi ấn

nắp (2) tới khi nghe tiếng click (Hình 11) để chốt lại. Bây giờ, điều khiển từ xa đã sẵn sàng để sử dụng.

Lưu ý: Thải bỏ pin dùng một lần đã cạn năng lượng theo các quy tắc địa phương tại quốc gia bạn.

Tái chế
- Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó mà hãy đem

thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.
- Sản phẩm này có chứa pin sạc tích hợp không được vứt bỏ cùng với rác sinh hoạt thông thường. Chúng

tôi khuyên bạn nên đưa sản phẩm của bạn đến điểm thu gom chính thức hoặc trung tâm dịch vụ của
Philips để được chuyên gia giúp đỡ tháo pin sạc.

- Tuân thủ theo quy định của quốc gia bạn về việc thu gom riêng các sản phẩm điện, điện tử và pin có thể
sạc lại. Vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.
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Tháo pin sạc
Chỉ tháo pin sạc ra khi vứt bỏ sản phẩm. Trước khi tháo pin, hãy đảm bảo sản phẩm đã được
ngắt khỏi ổ điện và pin đã hết điện hoàn toàn.

Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết khi thao tác với các dụng cụ để mở sản
phẩm và khi vứt bỏ pin sạc.

Tháo pin sạc

Cảnh báo: Chỉ tháo pin sạc khi vứt bỏ thiết bị. Đảm bảo pin hoàn toàn hết điện khi tháo pin.

Hãy làm theo hướng dẫn sau để tháo pin sạc. Bạn cũng có thể mang robot tới trung tâm dịch vụ của Philips
để được hỗ trợ tháo pin sạc. Hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia bạn
để biết địa chỉ trung tâm dịch vụ gần nhất.
1 Để robot chạy đến khi pin hết năng lượng để đảm bảo pin sạc được xả hoàn toàn trước khi bạn tháo ra và

vứt bỏ pin.
2 Tháo ốc vít của nắp ngăn chứa pin, sau đó tháo nắp ra (Hình 46).
3 Nhấc và tháo (Hình 47) pin sạc ra.
4 Đưa robot và pin sạc đến điểm thu gom rác thải điện và điện tử.

Cách khắc phục sự cố
Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải nhất với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với
những thông tin sau, hãy truy cập www.philips.com/support để xem một danh sách các câu hỏi thường gặp
hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Người tiêu dùng tại quốc gia của bạn.

Sự cố Nguyên nhân dư ̣đoán Giải pháp

Robot không bắt đầu vệ
sinh khi tôi nhấn nút
start/stop (khởi
động/dừng).

Pin sạc hết năng lượng. Sạc pin (xem 'Chuẩn bị sử dụng máy') sạc.

Robot không phản hồi khi
tôi nhấn một trong các nút.

Robot không thể tìm thấy đế cắm
sạc và đã hết pin.

Đặt robot lên đế cắm sạc đang cắm điện.
Sau vài giây, robot sẽ phát ra tiếng bíp và
màn hình bật sáng.

Robot phát ra tiếng bíp và
dừng lại.

Một hoặc cả hai bánh xe bị kẹt. Nhấn nút start/stop (khởi động/dừng). Loại
bỏ lông tơ, tóc, sợi hoặc dây quấn xung
quanh hệ thống treo bánh xe.

Một hoặc cả hai bàn chải bên bị
kẹt.

Làm sạch bàn chải (xem 'Vệ sinh robot')
bên.

Robot bị nhấc lên trong khi đang
làm sạch.

Nhấn nút start/stop (khởi động/dừng). Đặt
robot trên sàn. Sau đó, nhấn nút start/stop
(khởi động/dừng) để robot tiếp tục làm
sạch.

Robot làm sạch không
đúng cách.

Các đầu lông của một hoặc cả
hai bàn chải bên bị xoắn hoặc
cong.

Ngâm bàn chải một lúc trong nước ấm.
Nếu cách này không làm lông bàn chải
khôi phục về hình dạng đúng, hãy thay bàn
chải (xem 'Thay bàn chải bên') bên.

25Tiếng Việt



Sự cố Nguyên nhân dư ̣đoán Giải pháp

Bộ lọc trong ngăn chứa bụi bị
bẩn.

Tháo dỡ bộ lọc. Vệ sinh bộ lọc bụi và bộ
lọc EPA bằng khăn hoặc bàn chải đánh
răng lông mềm. Bạn cũng có thể dùng vòi
nước rửa sạch bộ lọc bụi.

Hãy thay bộ lọc mới nếu việc làm sạch bộ
lọc EPA rồi mà tình trạng vẫn tiếp diễn.
Chúng tôi khuyên bạn nên thay bộ lọc EPA
mỗi năm ít nhất một lần.

Lỗ hút nằm ở đáy ngăn chứa bụi
bị tắc.

Làm sạch lỗ hút (xem 'Vệ sinh robot').

Tóc hoặc các bụi bẩn khác làm
kẹt bánh xe trước.

Làm sạch bánh xe (xem 'Vệ sinh robot')
trước.

Robot làm sạch trên những bề
mặt rất tối hoặc quá sáng sẽ làm
kích hoạt cảm biến chống rơi.
Việc này làm cho robot di chuyển
theo những chuyển động bất
thường.

Nhấn nút start/stop (khởi động/dừng), sau
đó di chuyển robot đến khu vực sàn nhà
màu sáng hơn. Nếu vẫn xảy ra lỗi trên sàn
nhà màu sáng hơn, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc liên hệ với
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của
Philips tại quốc gia của bạn.

Sàn nhà mà robot đang làm sạch
phản chiếu ánh sáng mặt trời
khá mạnh. Việc này làm kích
hoạt cảm biến chống rơi và khiến
robot di chuyển theo những
chuyển động bất thường.

Hãy đóng rèm cửa để ngăn ánh sáng mặt
trời chiếu vào trong phòng. Bạn cũng có
thể bắt đầu làm sạch khi ít ánh sáng mặt
trời chiếu vào hơn.

Pin không thể sạc được
hoặc pin hết rất nhanh.

Pin sạc đã hết thời hạn sử dụng. Hãy liên hệ trung tâm (xem 'Thay pin sạc')
dịch vụ của Philips để thay pin sạc.

Robot không thể tìm thấy
đế cắm sạc.

Không có đủ chỗ để robot di
chuyển về phía đế cắm sạc.

Hãy tìm vị trí khác để đặt đế (xem 'Lắp đế
cắm sạc') cắm sạc.

Robot vẫn đang chủ động tìm
kiếm.

Hãy để robot tìm đế cắm sạc trong khoảng
20 phút.
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