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YOUR SMART HOME COMPANION ROBOT



Lataa Enabot EBO -sovellus skannaamalla QR-koodi,
tai etsi sovelluskaupasta nimellä "Enabot EBO".
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EBO Air
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Rekisteröidy EBO
sovelluksessa ja klikkaa
"+" yhdistääksesi

Aseta EBO latausasemaan. Laite yhdistää, kun

kaikki merkkivalot palavat (katso havainnekuva).

Valitse laitteesi 
(EBO Air)

Aseta EBO
latausasemaan

Laitteen yhdistäminen
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Skannaa QR-koodi sovelluksesta käyttämällä EBO:n kameraa.
Kun "     " ja"    " merkkivalot sammuvat, on yhdistäminen onnistunut.

Noin �� cm etäisyys

Yhdistä WiFi-verkkoosi Skannaa QR-koodi EBO:n
kameralla sovelluksesta

Yhdistäminen valmis!
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Käyttöliittymä

Poistu Laserosoitin
Seuranta
Ota kuva
Ota videota
Mikrofoni
Äänentaso
Kuvatarkkuus
Toimintoasetus
Akun tila

Eteenpäin

Vasemmalle

Peruutus

Oikealle

Nopeaa eteenpäin

Mene lataukseen

Ravista

Kierrä

Nopeus Suunta
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Toiminnot

Lisää laite
Ilmoitukset

Asetukset
Kutsu käyttäjiä
Mediatiedostot

Minä
Editoi
Laitteen sivu

EBO näkymä

Kamera päälle/pois

Vaihda laitetta
pyyhkäiselmällä sivulle 

�. Lisää laite:
�. Ilmoitukset:
�. EBO näkymä:
�. Asetukset:
�. Kutsu käyttäjiä:
�. Mediatiedostot:

     

�. Turvallisuus:
�. E-Pet toiminto :

�. Tietoa:

��. Ohje:
��. Lepotila
(Kamera päälle/pois):
��. Editoi:

Klikkaa “+” ikonia vasemmassa yläkulmassa lisätäksesi laitteen.
Ilmoitukset laitteesta, hälytyksistä ja jaetuista laitteista.
Etäohjaus, puheyhteys, ota videoita/kuvia, leiki lemmikin kanssa.  
WiFi-yhteys, äänenvoimakkuus, laitteen valo, älä häiritse -tila.
EBO tukee yhtä pääkäyttäjää sekä jakamista useille vieraskäyttäjille.   
Paikalliset tiedostot (muistikortilla), ladatut tiedostot (tallennettu muistikortilta

puhelimeen), tykätyt (arkistoidut tiedostot).

EBO vahtii kotiasi ajastuksen mukaisesti.
EBO muuttuu lemmikiksisi ajastuksen mukaisesi.
        
Tietoa laitteesta (malli, parametrit), laiteraportti (robotin tilan tarkistus),
 logitietojen lataus.

Kuinka EBO:a käytetään.
Lepotilassa sekä kamera, että kaiutin ovat automaattisesti pois käytöstä.

Leikkaa videoklippejä helposti.

Turvallisuus
E-Pet toiminto
Tietoa

Muistutus
Muistiinpanot

Ohje



Mikrofoni
Lisätarvikkeiden
kiinnitys

Miten käynnistän/sammutan, tai resetoin EBON?
Käytä ohutta kärkeä painaaksesi RESET-paniketta

·KÄYNNISTÄ: Paina RESET:iä � sekuntia
  (tai laita EBO latausasemaan)

·SAMMUTA: Klikkaa RESET:iä kahdesti

·REBOOTTAUS: Klikkaa RESET:iä yhdesti
   laitteen ollessa päällä

·RESETOINTI: Paina RESET:iä � sekunnin ajan
   kunnes kuulet laitteen sanovan “ebo”

Kuinka puhdistan EBON renkaat?
Avaa molmmat renkaiden lukot yhtä aikaisesti
irrottaaksesi rengasmoduulin puhdistusta varten. 

Ota huomioon ladatessasi EBOA:

Aseta latausaseman takaosa seinää vasten

ja jätä aseman edusta vapaaksi esteistä

kuvan mukaisesti. Tyhjää tilaa

*Ohuempi kärki

Pistorasia   Adapteri   USB-liitin

Merkkivalo
Punainen: ladataan
Vihreä: ladattu
Ei valoa: ei vritaa

Korttipaikka
SD.muistikortti

Kaiutin

Yleiset ohjeet

Merkkivalot

Latausliitin

Reset-painike

Renkaiden
lukitus 

Kamera
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Laitteet tiedot
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Toiminnot

Tarkkuuus

Kuvakulma

Automaattilataus

Wi-Fi

Liikkumanopeus

Mitat 

Paino

Akku

Latausjännite

Latausaika

Battery Endurance

Tiedostomuoto

SD-muistikortti 

Standardi

Etäohjaus, puhu laitteen kautta, ota kuvia ja videoita,
leiki lemmikin kanssa, turvakamera, E-Pet toiminto, editoi
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Infrapuna 

�.�G、�G

�.� cm/s‒�� cm/s (�.�� km/h‒�.� km/h)

�� mm * ��.� mm * �� mm

���g±��g

���� mAH

DC-�V/�A

�~� tuntia

�~� tuntia

AVI, JPG

Enintään ��� GB

GB����-����

Varotoimenpiteet:

�. Päivittäiskäytössä pidä EBO latausasemassa, jotta laite pysyy päällä.

�.  EBO ei ole vedenkestävä, joten älä kastele sitä.  Älä myöskään ikinä ruoki EBOA keskiyön jälkeen.

�.  Älä laita EBOA ajamaan eteenpäin, jos lähellä on portaikko.

�.  Laturi  ei  ole lelu,  älä anna lasten tai  lemmikeiden leikkiä sil lä.

�.  Alle kolmevuotiaiden tulee käyttää EBOA vain aikuisen valvonnassa.

�.  Jos EBON toiminnassa ilmenee ongelmia, ota yhteys asiakaspalveuun.

COMPLIES WITH �� CFR CHAPTER I,  SUBCHAPTER J, or
Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations
pursuant to Laser Notice No. ��, June ��,����



L i s ät i etoa

��

www.enabot.com

Valmistajan sivu

Sosiaalinen media 

General Enquiries: ebo@enabot.com
Technical Support: support@enabot.com
Business Enquiries: sales@enabot.com
Marketing Enquiries: marketing@enabot.com

@enabot_official @Enabot @enabot_ebo_

@Enabot

Valmistajan yhteystiedot

RTJ Group Oy
www.rtj-group.com
www.enabot.fi

Maahantuoja


