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INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA:
Vă rugăm să citiți cu atenție acest document și 
Avertismentele de Siguranță din Manualul de Utilizare 
Whiz înainte de a despacheta și de a utiliza WhizTM. 
Păstrați după citire pentru referințe viitoare. Whiz este un 
dispozitiv care se deplasează singur. Manevrarea greșită 
poate duce la accidente și / sau vătămări, așa cum este 
descris în continuare în Manualul de Utilizare Whiz.

www.meetwhiz.com

Whiz este aici pentru a vă ajuta:

Faceți cunoștință cu Whiz, aspiratorul autonom.
Whiz este un pionier în cobotică, unde oamenii și mașinile 
colaborează pentru a construi medii mai curate, mai 
igienice și experiențe de lucru mai bune pentru toți.
În spiritul coboticii, Whiz are un adevărat spirit de echipă. 
Ocupându-se de operația de aspirare, Whiz participă la 
volumul de activitate și își face mai mult timp pentru 
sarcinile care vă preocupă.
Odată instruit, Whiz poate fi monitorizat de către echipa de 
curățenie, asigurându-vă că aspirarea este întotdeauna 
conformă și la standard.
Este timpul pentru o curățare mai inteligentă, medii mai 
sănătoase și experiențe de lucru mai bune pentru toți. Este 
timpul să treceți la cobotică. Este timpul pentru Whiz.
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Buton mod 
putere max.

Buton pornire 
vacuum

Buton de pornire / 
oprire mod 

autonom

Compartiment 
perie

Tavă 
recipient

Rotiță spate

1. Prezentare generală a mașinii
Buton de oprire în 
caz de urgență

Afișaj tactil

Roată față

Senzori 
denivelare 
(Cercuri roșii)

Buton de 
pornire baterie 
secundară

Lanț de 
împământare

Accesorii furnizate (în cutie)

Accesorii furnizate (livrate separat)

Perie 
x1

Pager de 
notificare x1

Încărcător pager 
de notificare x1

Cablu micro 
USB x1

Lavetă din 
microfibră
x1Știft x1

Componente pager de notificare

Home Location Codes 
(Coduri locație) x10Baterie x1

Încărcător baterie
(inclusiv 3 cabluri AC cu 
eticheta țării) x1

Saci de praf 
x10

Recipient praf

Senzor LIDAR

Bară de protecție

Comutator de 
alimentare 
principal

Compartiment 
baterie

Capac filtru HEPA

Mâner direcție

Tampon de 
cauciuc

Senzori 
Cameră 2D/3D

Mânere de ridicare

Compartiment 
Pager

Roată
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Bateria este complet încărcată.

Bateria se încarcă.

Bateria nu se încarcă. 
Îndepărtați bateria din 
încărcătorul bateriei și 
contactați serviciul de 
asistență pentru clienți.

Glisați bateria în 
încărcătorul bateriei.

Apăsați pe dispozitivul de 
blocare a bateriei cu degetul 
mare, având grijă să nu vă 
prindeți degetele.

Folosiți ambele mâini pentru a 
îndepărta bateria.

2. Baterie Îndepărtați / Înlocuiți bateria

Încărcați bateria

3. Pager de notificare

Asigurați-vă că Whiz este încărcat înainte de utilizare.

• Whiz are o durată de serviciu a bateriei de trei ore 
în condiții normale de utilizare.

• Este nevoie de aproximativ patru ore pentru a 
încărca bateria.

Deschideți 
compartimentul 
bateriei.

Pagerul de notificare permite operatorului să primească 
alerte în timp ce Whiz rulează în modul autonom.

• Operatorul trebuie să rămână în posesia Pagerului de 
notificare în timp ce operează Whiz în modul 
autonom.

• Raza pentru Pagerul de notificare este de până la 
900 de metri.
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Atașați Pagerul de notificare la 
compartimentul pagerului de 
notificare din partea laterală a 
aparatului timp de 10 secunde.

Confirmați dacă următoarele componente sunt instalate 
corect și dacă butonul de oprire în caz de urgență este 
eliberat. (Răsuciți spre dreapta pentru a elibera.) Asigurați-
vă că ați pornit bateria secundară.

Îndepărtați Pagerul de notificare 
din doc.

Folosiți știftul furnizat pentru a 
apăsa butonul de pornire de pe 
partea laterală a Pagerului de 
notificare.

Plasați Pagerul de notificare în 
suportul furnizat (adaptorul USB 
AC nu este inclus) pentru 
încărcare. Pagerul de notificare nu 
se va încărca în aparat.

Utilizați laveta din microfibră pentru a 
șterge senzorul LIDAR și camera 
2D/3D.

Încărcați Pagerul de notificare

Împerecherea Pagerului de notificare

Porniți Pagerul de notificare

Porniți aparatul și Pagerul de notificare și asigurați-vă că 
aparatul este conectat la Robot Operation Center (ROC). Vă 
rugăm să consultați manualul complet pentru a rezolva 
problemele legate de conexiune.

Apăsați butonul din partea din față 
a Pagerului de notificare timp de cel 
puțin 5 secunde lângă aparat până 
când Pagerul de notificare este în 
modul de căutare.

• Whiz trebuie să folosească același
punct de plecare de fiecare dată
când rulează autonom, deci fiecare
HLC trebuie să aibă o locație
permanentă.

• Așezați HLC plan vizavi de perete
și la aceeași înălțime ca și camera
2D/3D (la aproximativ 2.5 ft
deasupra podelei).

Home Location Code (HLC) (Cod locație)
Home Location Code (HLC) (Codul locației) este ceea ce 
permite Whiz să creeze și să-și reamintească hărți.

Confirmați că nu există obiecte care 
să blocheze sau să se afle sub bara 
de protecție.

Buton de oprire în caz de urgență

Împerecheat cu succes

4. Configurarea
aparatului

Împerechere eșuată

Buton baterie secundară
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Whiz funcționează în mod optim atunci când este utilizat 
în zone deschise și pe holuri unde nu există: obstacole, 
reziduuri libere și modificări ale gradației mai abrupte de 
5%. Suprafața de curățare recomandată pe traseu este 
de 5000 ft2 sau mai puțin (aproximativ 30 de minute de 
învățare.)

Trageți mânerul de direcție în sus, 
până când ajungeți la articulație.

Înclinați mânerul de direcție pentru 
a-l bloca în poziție.

Deplasați Whiz pe HLC folosind 
mânerul de direcție.

Dacă folosiți mânerele de ridicare, 
două persoane trebuie să lucreze 
împreună pentru a deplasa aparatul.

Atingeți o casetă care are un 
marcaj     pentru a crea un nou 
traseu. Ecranul tactil va indica 
momentul în care Whiz este gata 
să înceapă să învețe traseul.

Porniți aparatul folosind 
comutatorul verde On/Off.

Verificați dacă Robot Operating 
Center (ROC) este conectat pentru a 
vă asigura că datele sunt colectate și 
stocate.

Asigurați-vă că ați orientat camera 
frontală 2D/3D spre HLC, iar 
aparatul se află este la 2.5 ft de 
perete.

Apăsați “Teach Route” (Învățare 
traseu).

Dacă aparatul este poziționat 
corect, veți vedea pe ecran o 
casetă verde în jurul HLC.

5.Mod de învățare
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ridicarea virajele 
strânse

Dacă doriți să activați modul Power în timp ce învățați 
traseul, apăsați butonul Power Mode. Whiz își va aminti 
această setare atunci când rulați traseul în viitor.

Nu uitați: modul Power va epuiza bateria mai repede și 
este recomandat numai pentru zonele cu trafic ridicat.

mișcarea 
înapoi

Apăsați butonul de pornire 
a vacuumului pentru a 
activa aspirarea.

Scanați HLC pentru a începe 
salvarea traseului. (Aceasta 
poate dura câteva minute.)

Opriți butonul de pornire a 
vacuumului.

Parcurgeți traseul pe care doriți 
să îl învățați doar în direcția 
înainte.

Apăsați butonul albastru pentru 
a începe rularea traseului în 
modul autonom.

6. Mod autonom

Realizați harta unui traseu

Poziționați Whiz în fața HLC 
care a fost utilizat în timpul 
învățării.

Selectați traseul pe care doriți 
să ruleze Whiz.

Plasați mânerul de direcție în 
poziție închisă, blocată și 
îndepărtați pagerul de 
notificare.

Odată ce Whiz a fost învățat un traseu, acesta va rula același 
traseu în mod autonom, extrăgând informațiile hărții din HLC.

Salvați un traseu

Evitați:
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7. Întreținere și remedierea
defecțiunilor

Curățați recipientul

Curățați senzorii

Curățați peria

Schimbați sacul de praf

Evacuați cu grijă tava 
recipientului (albastru) din 
partea inferioară a aparatului.
Dacă tava este murdară, clătiți 
cu apă și ștergeți cu o cârpă 
uscată.

Îndepărtați cu mâna peria 
și orice reziduuri încâlcite.

Dacă senzorii de denivelare 
sunt murdari, ștergeți-i cu 
laveta din microfibră atașată.
Utilizați laveta din microfibră 
pentru a șterge ușor senzorii 
LIDAR și camera, având grijă 
să nu zgâriați suprafața 
aparatului.

Deschideți capacul 
recipientului pentru praf 
ținând mânerul și trăgând în 
jos.

Țineți sacul de praf cu semnul 
indicatorului în sus. Îndepărtați 
sacul de praf folosit din 
recipientul pentru praf.

Instalați noul sac de praf. Partea 
din stânga a deschiderii sacului 
de praf trebuie să fie agățată de 
clema din stânga de lângă 
furtun.

Opriți întotdeauna și încărcați bateria și pagerul de notificare 
după utilizare. Depozitați Whiz într-o cameră uscată care nu 
interferează cu ușile de incendiu sau traseele de evacuare.



Înainte de a contacta serviciul de 
asistență ...
Ați încercat să reporniți?

Pentru a reporni aparatul, opriți comutatorul de alimentare 
principal și butonul de pornire a bateriei secundare 
(amplasat sub aparat). Așteptați timp de 30 de secunde, 
apoi reporniți ambele baterii.

Sunt senzorii curați?

Folosiți laveta din microfibră pentru a vă asigura că toți 
senzorii sunt curați și lipsiți de reziduuri.

Au fost componentele instalate corect?

Vă rugăm să consultați pagina 9 pentru cele mai bune practici 
de instalare.

Este bateria încărcată?

Dacă există probleme de încărcare a bateriei, îndepărtați-o 
din portul de încărcare și contactați serviciul de asistență 
pentru clienți.

Remedierea 
defecțiunilor Whiz

www.meetwhiz.com.
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