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1. MÔ TẢ THIẾT BỊ
Trọn bộ sản phẩm
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Robot hút bụi lau nhà Chổi 4 mặtBộ nguồn

Bàn chải vệ sinh

2 bộ lọc EPA

Hướng dẫn sử dụng         Phụ kiện và thảm lau nhà

Khoang chứa bụi

Nắp trên

Thanh giảm chấn
Vỏ trên

Ổ điện

Bệ giảm chấn

Cảm biến chống rơi
Cảm biến chống rơi

Bộ phận hút
Bánh xe truyền động

Đáy máy

Chổi quét 
Nắp khoang pin

Các cực tự sạc

Công tắc nguồn

Nắp tháo khoang chứa bụi

Nắp khoang bụi

Khoang chứa bụi
Tấm lọc EPA
Khung tấm lọc EPA

Các bộ phận của thiết bị



ĐẾ SẠC VÀ NÚT 
Đế sạc

Ổ điện

Cực sạc

Vị trí điều khiển từ xa 
Khu vực truyền tín hiệu

Nút
Trạng thái Hiển thị nút

Đang sạc Đèn xanh nháy
Sạc xong Đèn xanh sáng cố định

Chế độ chờ Đèn xanh sáng cố định
Không hoạt động Đèn đỏ có chuông báo

Pin yếu Đèn cam sáng cố định
Đang vệ sinh Đèn xanh sáng cố định

Chế độ ngủ đông Đèn tắt
Điều khiển từ xa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biểu tượng giờ
Biểu tượng hẹn giờ
Chế độ vệ sinh tự động (BẬT/TẮT)
Nút điều hướng
Chế độ im lặng: giảm cường độ
Chế độ vệ sinh phòng đơn
Lập trình/Hẹn giờ
Ngày hẹn giờ trong tuần
Đồng hồ

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Thời gian theo lịch trình 
Tự động trở về đế sạc
Xác nhận
Cài đặt khóa/Thời gian hiện tại 
Chế độ vệ sinh tại chỗ 
Chế độ vệ sinh gờ mép

LƯU Ý
•
•
•

Sử dụng hai pin AAA/R03 cho điều khiển từ xa.
Nếu không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, hãy tháo pin.
Hướng điều khiển từ xa về phía bộ thu tín hiệu của thiết bị trong khi sử dụng. Phạm vi 
truyền tín hiệu tối đa là 6 mét.

3 ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ THÔNG MINH CONGA SERIE 899 SLIM WET

2. LƯU Ý AN TOÀN
Không tự tháo mở thiết bị. Thiết bị chỉ được sửa chữa, tháo lắp bởi bộ phận bảo hành 
của Cecotec.
Chỉ sử dụng bộ nguồn chính hãng đi kèm với thiết bị để tránh gây ra thiệt hại về thiết bị 
cũng như về người dùng.

•

•



Không chạm vào dây điện, ổ cắm hoặc bộ nguồn bằng tay ướt.
Không để bất kỳ vật nào vướng hoặc kẹt vào các bộ phận chuyển động của thiết bị.
Không đặt thiết bị gần đầu tàn thuốc lá, bật lửa hoặc lò sưởi.
Không uốn cong dây điện hoặc đặt các vật nặng hoặc sắc nhọn lên trên thiết bị.
Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, không sử dụng ngoài trời hay trong môi trường ẩm ướt 
như phòng tắm.
Không ngồi lên trên thiết bị.
Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng di chuyển tất cả các vật dễ vỡ (như cốc thủy tinh, 
đèn chiếu sáng, v.v.) và các vật khác có khả năng làm kẹt chổi quét và bộ phận hút (như 
dây điện, mẩu giấy và rèm cửa) khỏi mặt đất.
Không đặt thiết bị ở nơi mà thiết bị có khả năng bị rơi xuống (như bàn và ghế).
Tắt công tắc nguồn ở dưới đế máy khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
Kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng để đảm bảo bộ nguồn đã được kết nối với nguồn 
điện đúng cách.
Để tránh vấp ngã, thông báo với người có mặt trong phòng khi thiết bị đang hoạt động.
Thiết bị không thể vượt qua gờ hoặc bậc cao hơn 15 mm.
Nhiệt độ vận hành của thiết bị nằm trong khoảng từ -10 đến 40ºC. Không sử dụng thiết 
bị tại môi trường có nhiệt độ cao.
Tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi pin hỏng.
Thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi tháo pin.
Nếu thiết bị không có phản ứng khi bật, vui lòng kiểm tra xem công tắc nguồn ở đế 
máy đã được bật chưa; nếu vẫn không có phản hồi, hãy khởi động lại thiết bị sau khi 
sạc đầy.
Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng máy. Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có 
vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử 
dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an 
toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
Để ngăn thiết bị vô tình đi ra khỏi phòng, (các) cửa phải được đóng lại hoặc bạn có thể 
dựng các thanh chắn cố định.
Do lập trình và do không có cảm biến quang để phát hiện vật thể, thiết bị này chỉ phù 
hợp sử dụng cho các khu vực không quan trọng, nơi có ít hoặc không có đồ nội thất hay 
các đồ đạc khác.
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3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
3.1. Cài đặt thiết bị
QUAN TRỌNG

Dây điện và một số đồ đạc khác nằm rải 
rác trên sàn nhà có thể làm kẹt thiết bị, 
loại bỏ chúng trước khi sử dụng thiết bị.

Vui lòng cuộn các chùm hoa hoặc chùm 
trang trí trên thảm lông dài hoặc chỉ sử 
dụng thiết bị trên thảm lông ngắn
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Đồ đạc thấp hơn 8cm có thể khiến thiết bị 
bị kẹt, vui lòng nhấc những đồ đạc này 
lên nếu bạn cần làm sạch khu vực đó.
Lắp đặt đế sạc

Đặt rào chắn trên cầu thang để đảm bảo 
thiết bị hoạt động an toàn trong trường 
hợp cảm biến chống rơi không hoạt động.

•
•
•

•

Kết nối bộ nguồn với đế sạc.
Đặt đế sạc trên một bề mặt bằng phẳng, dựa vào tường.
Không đặt bất kỳ vật gì trong phạm vi 1m từ mặt bên phải hoặc bên trái hoặc trong 
vòng 2 m tính từ mặt trước của đế sạc. Để giữ cho việc thu tín hiệu được liên tục, 
không đặt gương hoặc bất kỳ vật nào khác có bề mặt phản chiếu gần đế sạc.
Kết nối với nguồn điện

LƯU Ý
•

•

•

•

Hãy đảm bảo công tắc nguồn đã được bật. Nếu không, thiết bị sẽ không thể hoạt động 
hoặc sạc.
Đèn sáng màu xanh lá cây và phát ra chuông báo khi được sạc báo hiệu công tắc 
nguồn dưới đế máy chưa được bật và thiết bị không thể được sạc đúng cách.
Đảm bảo công tắc nguồn được bật trước khi sạc. Nếu không, thiết bị sẽ không được 
sạc.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, vui lòng sạc đầy thiết bị, tắt công tắc 
nguồn, tháo pin và bảo quản ở nơi thoáng khí và khô ráo.

Lắp chổi quét
Đặt chổi quét ở dưới đế thiết bị như trong hình. Đảm bảo chổi được lắp cố định và đúng 
cách.

BẬT THIẾT BỊ
• Bật công tắc trên thiết bị.

Để sạc thiết bị, chuyển công tắc sang vị trí bật ("I"). Pin sẽ được 
sạc đầy cho lần sử dụng tiếp theo.

“I” bật, “O” tắt



CẢNH BÁO: Thiết bị được trang bị công tắc Nguồn trên thân máy. Đây là một hệ 
thống an toàn, nếu thiết bị được TẮT, tất cả các chương trình thiết lập trước sẽ được 
khôi phục. Nếu bạn muốn thiết bị được lập trình tại một thời điểm cụ thể, công tắc 
phải luôn ở vị trí BẬT, nếu không, bạn sẽ cần phải lập trình lại thiết bị bằng điều 
khiển từ xa.
BẬT/CHẾ ĐỘ CHỜ/CHẾ ĐỘ NGỦ ĐÔNG/TẮT THIẾT BỊ 
BẬT THIẾT BỊ
• Đảm bảo công tắc nguồn ở dưới đế máy được bật.

Nhấn nút Nguồn        trên thiết bị hoặc điều khiển từ xa để khởi động thiết bị.•
CHẾ ĐỘ CHỜ
• Nhấn nút Nguồn       để vào chế độ chờ trong khi đang ở chế độ làm sạch.

Giữ nút Nguồn        trong 3 giây để vào chế độ chờ trong khi đang ở chế độ ngủ đông.•
CHẾ ĐỘ NGỦ ĐÔNG
• Giữ nút Nguồn        của thiết bị trong 3 giây.

Thiết bị sẽ tự động vào chế độ này nếu không hoạt động trong 30 giây.•
TẮT THIẾT BỊ
• Tắt công tắc Nguồn ở phía dưới (0: để tắt; 1: để bật, chuyển công tắc về 0).
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Bắt đầu vệ sinh
•

•

Thiết bị sẽ bắt đầu làm sạch 
khi bạn nhấn nút     trên bảng 
điều khiển hoặc    trên điều 
khiển từ xa.
Chuyển công tắc đến vị trí "I".
Nếu tạm dừng hơn 10 phút, 
thiết bị sẽ tắt.

• Để thay đổi chế độ làm sạch, hãy đọc phần trên "Mode options" (Chọn chế độ).
SẠC
Đặt thiết bị lên đế sạc, căn chỉnh chính xác với các cực sạc.

•

•

•  

Nút Nguồn     : Đèn nháy màu xanh lá cây/xanh dương báo hiệu 
thiết bị đang sạc.
Nút Nguồn     : Đèn sáng cố định màu xanh/xanh dương báo hiệu 
thiết bị đã được sạc đầy.
Sạc thiết bị trong 12 giờ trước khi sử dụng lần đầu. 

DỪNG LÀM SẠCH
Để dừng thiết bị, nhấn nút Nguồn      trên bảng điều khiển hoặc 
nút OK trên điều khiển từ xa.

3.2 Sử dụng thiết bị
Thiết bị có một số chế độ làm sạch phù hợp với các điều kiện khác nhau, giúp mang lại 
hiệu quả làm sạch tối ưu. Người dùng có thể chọn chế độ phù hợp nhất bằng điều khiển 
từ xa.
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CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG      :  
Đây là chế độ được sử dụng thường xuyên nhất. Thiết bị tự động hút bụi 
trên sàn. Nếu có vật cản trên đường đi, thiết bị sẽ thay đổi hướng. 
Thiết bị có thể tự động làm sạch phòng khi ở chế độ này và điều chỉnh 
hướng đi theo sàn nhà.
CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH TẠI CHỖ: ĐƯỜNG XOẮN ỐC
Thiết bị chuyển động theo đường xoắn ốc, tập trung vào một điểm. Khi 
hoàn tất quá trình làm sạch, thiết bị sẽ quay trở lại vị trí ban đầu và 
dừng lại.
Đặt thiết bị gần khu vực cần làm sạch, nhấn nút Spot Cleaning (Làm 
sạch tại chỗ) trên điều khiển từ xa để vào chế độ này.
CHẾ ĐỘ VỆ SINH GỜ, MÉP
Chế độ này được sử dụng để hút bụi các góc và tường. Thiết bị sẽ chạy 
dọc theo cạnh bề mặt cứng. Khi hoàn tất công việc làm sạch, thiết bị sẽ 
tự động quay trở lại đế sạc.
Thiết bị sẽ tự động tiến hành làm sạch khi phát hiện thấy cạnh, mép, gờ 
tường.
CHẾ ĐỘ VỆ SINH PHÒNG
Chế độ làm sạch này được sử dụng khi người dùng chỉ muốn làm sạch 
phòng. Khi hoàn thành việc làm sạch, thiết bị sẽ dừng lại. Đóng cửa để 
thiết bị làm sạch tối ưu hơn.

CHẾ ĐỘ TRỞ VỀ ĐẾ SẠC
Thiết bị sẽ tự động quay trở lại đế sạc khi pin dưới 15%. Để đưa thiết bị 
trở lại đế sạc, nhấn nút trên điều khiển từ xa.

THIẾT LẬP LỊCH TRÌNH LÀM SẠCH
Để làm sạch dễ dàng hơn, thiết bị có chế độ hẹn giờ, cho phép bạn thiết lập thời gian và 
ngày trong tuần mà thiết bị sẽ làm sạch. Bạn có thể thiết lập thông qua điều khiển từ xa. 
Theo lịch trình được thiết lập, thiết bị sẽ bắt đầu làm sạch tự động vào ngày và giờ đó.
•Bạn có thể lựa chọn từ 0 - 24 giờ trên điều khiển từ xa.
Trước khi lựa chọn thời gian và cài đặt từ thiết bị, hãy đảm bảo công tắc thiết bị đang
ở vị trí "I" và nút      trên bảng điều khiển sáng màu xanh lá cây/xanh dương. Nếu đèn
không sáng, hãy bật thiết bị từ bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa.

•

THIẾT LẬP THỜI GIAN HIỆN TẠI VÀ NGÀY TRONG TUẦN
• Nhấn nút     . Ngày trong tuần và  biểu tượng     trên màn hình sẽ bắt đầu nhấp nháy.

Đầu tiên, chọn ngày trong tuần bằng các nút         .
Để thay đổi thời gian, nhấn nút       và sử dụng          để chọn thời gian hiện tại. Lặp lại
quy trình này để cài đặt phút.
Sau khi thiết lập, nhấn OK hoặc       để xác nhận.

•
•

•
QUAN TRỌNG: ngày trong tuần sẽ không hiển thị trên màn hình. Để kiểm tra xem 
ngày đã được lưu chưa, nhấn       và đảm bảo ngày trong tuần là chính xác.
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CÀI ĐẶT HẸN GIỜ
•

•

Ngày trong tuần và thời gian phải được cài đặt đúng để bộ hẹn giờ hoạt động chính 
xác. Kiểm tra cách đặt thời gian và ngày trong tuần trong phần trước.
Nhấn nút       . Biểu tượng       và ngày trong tuần sẽ bắt đầu nhấp nháy trên màn hình .



•
•

•

•

Chọn ngày trong tuần mà bạn muốn thiết bị hoạt động bằng cách sử dụng các nút     
Để thay đổi thời gian, sử dụng nút        và          để chọn thời gian mong muốn. Lặp lại 
quy trình này để cài đặt phút. 
Để lưu cài đặt, hãy hướng điều khiển từ xa về phía thiết bị và nhấn OK. Thiết bị sẽ 
phát ra tiếng bíp, báo hiệu các cài đặt đã được lưu. Không có tiếng bíp phát ra biểu thị 
cài đặt chưa được lưu. 
Khi thời gian và ngày mong muốn đã được đặt, nhấn       để thoát. 
Ngày đã chọn sẽ xuất hiện trên màn hình và thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động tại thời điểm 
đã chọn.

QUAN TRỌNG: Để tự động hoạt động vào thời gian đã hẹn, thiết bị phải được sạc và 
công tắc ở vị trí "I".
HỦY HẸN GIỜ
•
•

Nhấn nút       và chọn ngày trong tuần bạn muốn xóa bằng
Sau khi chọn xong, nhấn và giữ nút        trong 3 giây. Thời gian trên màn hình hiển thị 
00:00 biểu thị ngày được chọn đã bị xóa.
Lặp lại các bước này để xóa ngày bạn muốn.
Để thoát chế độ hẹn giờ, bấm lại       . Kiểm tra để đảm bảo những ngày đã xóa không 
còn trên màn hình.

•

•
•

LƯU Ý: Sau khi thay pin trên điều khiển từ xa, bạn sẽ phải đặt lại cả thời gian và bộ 
hẹn giờ.
LẮP PHỤ KIỆN LAU NHÀ

*

* Nắp bình chứa
Đầu lắp nhựa
Lỗ lắp

1.

2.
3.

4.

Tháo thảm lau nhà từ dưới đáy phụ kiện, mở nắp bình nước và đổ đầy bình. Bạn 
cũng có thể thêm chất làm sạch theo tỷ lệ thích hợp. 
Lắp lại thảm lau vào dưới đáy phụ kiện bằng cách dán khóa dán để cố định. 
Lắp phụ kiện vào đáy thiết bị. Chèn bốn đầu nhựa của phụ kiện vào bốn lỗ dưới thiết 
bị. 
Bật thiết bị. Thiết bị sẽ hút bụi và đồng thời lau sàn.
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4. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ
VỆ SINH CHỔI QUÉT
Hãy làm sạch chổi quét khi chúng bị bẩn; Nếu chổi quét 
bị hỏng, hãy thay thế chổi mới.



VỆ SINH KHOANG CHỨA BỤI VÀ BỘ LỌC
Hãy vệ sinh khoang chứa bụi và bộ lọc ngay sau mỗi lần sử dụng như hình dưới đây:

LƯU Ý
•

•

•

Hãy kiểm tra xem bụi có trong bộ phận hút hay không và vệ sinh bộ phận này sau khi 
lấy ra khỏi khoang chứa bụi.
Bạn nên vệ sinh bộ lọc EPA bằng bàn chải sau khi sử dụng và rửa bộ lọc bằng nước 
sau khi sử dụng được 15-30 ngày.
Đặt tấm lọc thô và EPA đã được làm sạch ở nơi thoáng khí và râm mát để chúng khô 
trước khi sử dụng trở lại.

VỆ SINH CẢM BIẾN VÀ CỰC SẠC
Nhẹ nhàng lau các cảm biến và đầu cực sạc bằng dụng cụ giặt khô hoặc vải mềm, như 
trong hình.

Lưu ý: Nếu có bụi trên các cực sạc, đế sạc, vui lòng làm sạch nhanh nhất có thể.
THAY PIN
Chỉ sử dụng pin chính hãng Cecotec, đi kèm với thiết bị .
•
•

Bạn có thể tháo pin và thay pin mới nếu cần. Thực hiện thải bỏ pin đúng cách.
Cách thay pin như sau:

5. XỬ LÝ SỰ CỐ
MÃ CẢNH BÁO
Bạn có thể xác định lỗi thiết bị xảy ra trong quá trình vận hành bằng số tiếng bíp và đèn 
nháy. Chi tiết như sau:
9 ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ THÔNG MINH CONGA SERIE 899 SLIM WET



6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm: 05138
Điện áp đầu ra: 10.8 V
Điện áp đầu vào: 17 W,100-240 V, 50/60 Hz 
Sản xuất tại Trung Quốc. Thiết kế tại Tây Ban Nha

ĐÈN ĐỎ NHÁY:
Số Tiếng bíp Lỗi Giải pháp
01 Thanh giảm chấn bị lỗi  Kiểm tra xem thanh giảm chấn có 

bị kẹt vì bụi không.
02 Cảm biến chống rơi bị lỗi  Cảm biến chống rơi quá bẩn, hãy 

vệ sinh chúng.
03 Các lỗi khác Pin quá yếu, kiểm tra pin hoặc 

công tắc Nguồn bị tắt trong quá 
trình sạc.

ĐÈN ĐỎ SÁNG CỐ ĐỊNH:
Số Tiếng bíp Lỗi Giải pháp
01 Bánh xe truyền động bị 

lỗi
Xoay bánh xe và kiểm tra xem 
bánh xe có bị kẹt không.

02 Chổi quét bị lỗi Kiểm tra xem chổi quét có bị kẹt 
hoặc bị vướng không và vệ sinh 
chổi quét.

03 Quạt bị lỗi Dọn sạch rác trong khoang chứa 
bụi và làm sạch bộ phận hút.

LƯU Ý: Nếu thiết bị vẫn báo lỗi sau khi thực hiện theo các phương pháp trên, hãy thử 
các cách dưới đây:
1.
2.

Tắt công tắc Nguồn ở dưới đế thiết bị và khởi động lại.
Nếu khởi động lại mà thiết bị vẫn báo lỗi, hãy mang máy đến trung tâm bảo hành 
của Cecotec để kiểm tra.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
1.

2.

3.

Nhiễu loạn chức năng và lỗi có thể xảy ra nếu pin quá yếu. Trong trường hợp này, 
hãy di chuyển thiết bị đến đế sạc bằng tay.
Thiết bị có chức năng bảo vệ khi sạc pin quá mức và sẽ tự động cắt nguồn điện khi 
điện áp pin quá cao.
Thiết bị sẽ tự động vào chế độ sạc khi hết pin. Thời gian sạc có thể lên tới 12h.

ĐẾ SẠC
Điện áp đầu vào định danh 19 V
Cường độ đầu vào định danh 0.6 A
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Điện áp đầu vào 3 V
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