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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Poznámka
Neotvírejte přístroj, jednotlivé části vysavače neopravujte sami, stejně neopravujte dálkový 
ovladač nebo virtuální zeď.
Tento přístroj slouží výhradně k domácímu použití, není vhodný pro průmyslové ani venkovní 
použití. 

Uživatelská příručka
Prosíme, řiďte se následujícími bezpečnostními opatřeními
Přečtěte si pozorně obsah této uživatelské příručky a sestavte vysavač přesně podle daných 
instrukcí. 
Tento návod si pečlivě uschovejte. Pokud přístroj dáte někomu jinému, ujistěte se, že jste jej 
předali i s touto brožurkou.
Nedůsledné zacházení s tímto přístrojem může způsobit zranění osoby a poškození přístroje.

____________________________________________________________________________

Napájení produktu

Napájení zajišťuje Ni-MH dobíjecí akumulátor uvnitř vysavače 
a je speciálně vyvinutá, aby společně s nabíjecí stanicí zaručila 
opakované nabíjení. 

Prosíme, dvakrát zkontrolujte hodnotu napájecího napětí na 
nabíjecí stanici a ujistěte se, že je použité přesně podle instrukcí.  

Nepoužívejte poškozenou zástrčku ani přívodní kabel,  
ale zkontaktujte náš autorizovaný servis. 

Nikdy netahejte za přívodní kabel nabíjecí stanici za účelem  
přenášení či posunování. 

Přívodní kabel nikdy příliš nezamotávejte, nepřetáčejte a ani jej 
neblokujte přivřením do dveří. Nepokládejte na něj těžké věci.  

Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých nebo  
ostrých povrchů.  

Netahejte za kabel, ale za zástrčku.  

Nesahejte na zástrčku ani na přístroj mokrýma rukama.  

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jestliže už nebudete používat 
nabíjecí stanici.  

Pro odstraňování prachu ze zástrčky používejte suchý hadřík

►

►
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Možnosti využití přístroje

Tento robotický vysavač je možné použít pro domácí vysávání, 
včetně dřevěných podlah,  keramických dlaždiček, linolea  
a koberců s krátkým nebo středně dlouhým vlasem, avšak  
přístroj nesmí být použit na koberce s dlouhým vlasem. 
Pro následující typy podlah přístroj nesmí být použit: 
- Pokud je na podlaze voda (včetně hořlavých kapalin), stejně 
 tak na vlhkou podlahu 
- Na WC, v koupelně či v jiných vlhkých místnostech 
- Na schodišti 
- V místnostech, kde je kotel nebo otevřený oheň
Následující předměty jsou přísně zakázány vysávat: 
- Nevyhaslé saze, hořící cigaretové nedopalky a sirky, protože 
 tyto předměty by způsobily požár 
- Ostré předměty jako střepy, špendlíky, sponky na papír, 
 kameny, sádra a velké kusy papíru. Tyto předměty by mohly 
 zablokovat přístroj. 
- Voda nebo jiné tekutiny, především saponát, petrolej, benzín, 
 barva, alkohol, voňavka, stejně tak jako roztok pro čištění 
 koberců nebo podlah. Vnitřní část vysavače by se mohl 
 namočit  a tím způsobit poškození.  
-  Toner laserových tiskáren a kopírek může způsobit požár  
 a výbuch. 
____________________________________________________ 

Prosíme, chraňte přístroj před zdroji horka, jako je trouba nebo 
ohniště, protože žár může poškodit povrch robota. 
Nepoužívejte přístroj v prostředích, kde hrozí výbuch. Například 
na benzinových stanicích, v olejových skladištích, v chemických 
továrnách a podobně. 
Nikdy nepoužívejte robotický vysavač venku. Protože déšť nebo 
pevné částice prachu se mohou dostat dovnitř přístroje  
a poškodit jej. 
Nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti  
přístroje.
S přístrojem neházejte ani jej mechanicky nenamáhejte. 
Přístroj nenavlhčujte, v opačném případě by zkrat mohl způsobit 
požár nebo úraz elektrickým proudem. 
Přístroj pravidelně udržujte a uchovávejte jej na čistém místě. 
Vysavač nevystavujte extrémnímu horku nebo chladu. Není 
dovolené nechávat tento přístroj dlouhodobě v prostředí o teplotě 
pod bodem mrazu nebo nad 30°C. 
Neponořujte vysavač do žádné tekutiny ani jej nevystavujte vyso-
ké vlhkosti. 
Neumisťujte přístroj do blízkosti zapálené cigarety nebo ohně. 
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Poznámky před čištěním

Dávejte dobrý pozor, když vysavač poprvé pracuje. Prosíme, 
odstraňte překážky, pokud stojí v cestě vysavači. Pokuste se 
vyhnout situaci, kdy by robotický vysavač přestal pracovat.
Udělejte opatření pro případ, aby se pohyb robotického vysavače 
přerušil, jako například: 
- Umístěte na bezpečné místo předměty, které se dají snadno 
 převrhnout. 
- Zabezpečte okraje koberců. 
- Visící ubrusy a záclony by se neměly dotýkat země. 
- Hořlavé předměty musí umístěny dále od zdroje ohně. 
- Volně položené přívodní kabely srovnejte či zabezpečte proti 
 kolizi s vysavačem. 
- Posbírejte noviny, knihy, časopisy a větší kusy papíru  
 rozházené po zemi.
Před vysáváním se ujistěte, že hlavní kartáč je správně umístěn 
ve vysavači.
Ověřte, zda je zásobník na nečistoty prázdný a dobře upevněný. 
Podívejte se, jestli jsou čidla proti pádu čisté.
Jestliže potřebujete vysát pouze jeden pokoj, prosíme, zavřete 
dveře.
 

 Poznámka 

Robotický vysavač není schopen zaznamenat výškový rozdíl 
menší než 8cm, (vzhledem k povrchu na kterém je)  
a hrozí, že spadne se schodů. Pokud je výška schodu méně 
než 8 cm, nebo plocha schodu má vysokou odrazovou schop-
nost, například sklo, vysavač také může spadnout. Kvůli této 
okolnosti navrhujeme, dát na nižší schod hadřík nebo koberec.  
 
____________________________________________________

________________________

Bezpečnost dětí

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) 
se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, nebo 
osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud 
jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se 
obsluhy přístroje a to osobou zodpovědnou za bezpečnost těchto 
lidí. 
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O přístroj se dobře starejte a držte jej mimo dosah dětí a osob, 
které nejsou schopné rozpoznat hrozící nebezpečí.  
Zvýšenou pozornost mějte v době, kdy přístroj začne pracovat. 
Osobě uvnitř pokoje, který uklízíte řekněte, že vysavač pracuje, 
abyste se vyhnuli nehodám, jako je klopýtnutí o přístroj. 
Nezacházejte s přístrojem jako s hračkou. Zvýšená pozornost  
je potřeba, když je v okolí dítě nebo domácí zvíře. 
Igelitový obal skrývá nebezpečí udušením a je potřeba ho držet 
mimo dosah dětí. 

____________________________________________________________________________

Výměna akumulátoru  
a její likvidace

Pokud potřebujete vyměnit akumulátor, obraťte se na náš autori-
zovaný servis. Nahrazení stávajícího akumulátoru za jiný modelu 
může způsobit poškození vysavače i akumulátoru. 
Potenciální nebezpečí hrozí, pokud použijete akumulátor či nabí-
jecí stanici od jiného výrobce. Na zničení či poškození z tohoto 
důvodu se nevztahuje záruka. 
Prosíme, zlikvidujte použitý akumulátor správným způsobem, 
protože obsahuje nebezpečné látky, které mohou poškodit životní 
prostředí. 
Řiďte se místní vyhláškou o životním prostředí a zlikvidujte  
akumulátor odevzdáním na sběrné místo. 

____________________________________________________________________________

Obal

Nezacházejte s obalem přístroje jako s běžným domácím  
odpadem a nevyhazujte jej do domácího odpadu.
Prosíme, dopravte obal do odpovídajícího sběrného místa  
k recyklaci.

____________________________________________________________________________

Když je přístroj poškozený  

 •  Pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, neopravujte 
    ani nedemontujte je sami.
 •  Obraťte se na náš autorizovaný servis, aby byla závada  
    profesionálně odstraněna. 

•
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2. OBSAH BALENÍ:

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vysavač Nabíjecí stanice
Pracovní napětí DC 14.4 V Vstupní napětí AC 220 - 240 V
Předepsaný výkon 30 W Výstupní napětí DC 17,5 V
Rychlost 0,25 m/s Frekvence 50 Hz
Kapacita zásobníku na 
nečistoty

0,7 l Příkon 30 W

Hlučnost ≤ 62 dB výstupní proud 0,7 A
Doba nabíjení Asi 5 hodin
Maximální doba provozu 
s plně nabitým akumulá-
torem

Asi 45 minut

Maximální plocha úklidu  
s plně nabitou baterií

60 - 80 m²

Velikost 335 × 335 × 98 mm
Hmotnost (NETTO) 2,8 kg

* Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
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3. NÁZVY ČÁSTÍ PŘÍSTROJE

Jednotka vysavače
P1 Ovládací tlačítka
P2 Boční čidlo
P3 Přijímač IR signálu 
P4 Kontakty pro nabíjení
P5 nárazník
P6 Výstup vzduchu
P7 Čidla proti pádu
P8 Boční kartáček
P9 Hlavní kartáč
P10 Gumová stěrka
P11 Otočné přední kolečko
P12 Pohonná kola s odpružením 
P13 Čidlo znečištení/čidlo plného zásobníku 
P14 Zásobník na nečistoty
P15 Kontrolka nabíjení a stavu

P16 Tlačítko pro přístup k zásobníku
P17 Rukojeť zásobníku
P18 Štěrbina pro nečistoty
P19 Antibakteriální filtr
P20 Spona uzavírání zásobníku

Nabíjecí stanice
P21 Kontakty nabíjení
P22 Větrací otvory
P23 Přívodní kabel
P24 Kontrolka provozu
P25 Vysilač IR signálu
P26 Protiskluzná plocha
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Ovládací panel

Hlavní spínač
Tlačítko pro automatický úklid
Tlačítko pro intenzivní úklid
Tlačítko pro opakovaný režim úklidu
Tlačítko pro návrat do nabíjecí stanice

1)
2)
3)
4)
5)

Indikátor stavu baterie
Varovný indikátor
Signalizace automatického úklidu
Signalizace opakovaného režimu úklidu
Signalizace intenzivního úklidu

6)
7)
8)
9)
10)

4. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Umístění nabíjecí stanice 

Umístěte nabíjecí stanici na rovné místo tak, aby se zadní část 
dotýkala stěny pokoje. Mezitím zkontrolujte předepsané napětí, 
abyste se ujistili, že se přesně řídíte danými pokyny.

Namotejte přívodní kabel na držák. Nenechávejte jej rozmotaný 
ležet na nabíjecí stanici ani jej nezachycujte za spodek základny, 
takové umístění by mohlo omezit vysavač, když bude vjíždět do 
nabíjecí stanice.

V okruhu do alespoň 1,5 metru před nabíjecí stanicí nesmí ležet 
žádné předměty. Navíc před přijímačem IR signálu nesmí být 
žádný zdroj silného světla, nebo ležet předmět se silnou odrazo-
vou schopností (například broušené sklo, hladká keramická váza 
a podobně). V tom případě vysavač nenalezne nabíjecí stanici.

Abyste zabránily možnému nebezpečí, neumisťujte nabíjecí sta-
nici v blízkosti schodů.
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Nabíjení robotického vysavače

Před prvním použitím ponechejte robotický vysavač řádně nabít. 
Doba trvání nabíjení je asi 4-6 hodin.
Nabíjení je povoleno pouze v rozmezí teplot od 0°C do 45°C, 
extrémní horko nebo chlad by prodloužily dobu nabíjení nebo 
dokonce způsobily poškození akumulátoru. 

Tipy:
Abyste zaručili, že bude akumulátor plně nabit, doporučujeme ho 
nechat nabíjet i přesto, že kontrolka nabíjení stále svítí.  
Zároveň nabíjecí systém se přepne na udržování nabíjení sla-
bým proudem.
V závislosti na druhu vysávaného povrchu je robotický vysavač 
schopen po plném nabití akumulátoru pracovat maximálně 45 
min. 
Kapacita baterie, která se po delší době nepoužívání sníží, bude 
mít  vliv na kratší provozní dobu vysavače.

5. ZAPNUTÍ/PAUZA/VYPNUTÍ

Zapnutí

Zapněte vysavač stiskem tlačítka   na těle vysavače.  
Ozve se krátké zvukové znamení a rozsvítí se indikátor baterií.

 

Následně zvolte režim úklidu dle vašich potřeb. Stiskem tlačítka 
 či  uvedete robota do provozu

•

•

•

►

►

►

•

•
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Přerušení úklidu - Pauza

Stiskem jakéhokoliv tlačítka kromě tlačítka Zapnutí pozastavíte 
provoz vysavače, který zůstane na místě.

Tipy:
Ve stavu pauza můžete zrušit režim úklidu.  
Následným stiskem tlačítka  či  vysavač restartujete.
Vysavač můžete také pozastavit stiskem jakéhokoliv tlačítka či 
jeho zvednutím. 

____________________________________________________________________________

Vypnutí

Stiskem tlačítka  se vysavač vypne a zastaví.

Tipy:
Pokud chcete, aby vysavač přestal pracovat, stiskněte tlačítko  

 ve stavu pauzy, tím ho vypnete. 
Po ukončení úklidu dejte vysavač do nabíjecí stanice, hrozí totiž 
nebezpečí, že na něj někdo jiný stoupne nebo o něj zakopne. 

Tipy:
Když skončíte úklid, dejte robota do nabíjecí stanice a nechte ho 
nabíjet.
Nenechávejte vysavač ve stavu pauzy příliš dlouho, protože aku-
mulátor ve stavu pauzy zůstane nabit pouze po dobu zhruba  
20 hodin. Doporučujeme tedy vysavač vypnout, jestliže už jej 
nebudete používat.

•

►

►

•

►

►

►

►
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6. VÝBĚR REŽIMU

 Automatický úklid

V režimu automatického úklidu se rozsvítí kontrolka AUTO.

Popis pohybu: Robot pojede nejprve rovně a když narazí na 
překážku, zatočí. Robot se před vybitím akumulátoru vrátí do 
nabíjecí stanice. 

V tomto režimu dosahuje ve srovnání s jinými úklidy maxima  
z pohledu pokrytí plochy.
Tento režim doporučujeme, když není podlaha příliš znečištěná  
a stačí pouze rychlý úklid.

Rozpozná-li vysavač během úklidu velké množství prachu,  
přepne se do pohybu ve tvaru vějíře či spirály.

Za normálních podmínek a rozpozná-li velké množství větších 
částic, přepne se do pohybu ve tvaru spirály. Do pohybu ve tvaru 
vějíře se přepne při rozpoznání menších částic.
Úklid může v tomto režimu trvat 45 minut. Zjistí-li vysavač nízký 
stav akumulátoru, vrátí se automaticky do nabíjecí stanici a kont-
rolka AUTO zhasne.

____________________________________________________________________________

 Intenzívní úklid

V tomto režimu se rozsvítí kontrolka  .

Popis pohybu: Vysavač pojede nejprve rovně a když narazí na 
překážku, zatočí. Vysavač se vrátí do nabíjecí stanice před vybi-
tím akumulátoru.

Za stejných podmínek čištěné plochy je výsledný efekt nejlepší.
Rozpozná-li vysavač během úklidu velké množství prachu, pře-
pne se do pohybu ve tvaru vějíře či spirály.

Za normálních podmínek a rozpozná-li velké množství větších 
částic, přepne se do pohybu ve tvaru spirály. Do pohybu ve tvaru 
vějíře se přepne při rozpoznání menších částic.
Úklid může v tomto režimu trvat 45 minut. Zjistí-li vysavač nízký 
stav akumulátoru, vrátí se automaticky do nabíjecí stanici  
a kontrolka  zhasne.

•

•

►

►

•

•

►

►
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7. NÁVRAT DO NABÍJECÍ STANICE 

Rozpozná-li vysavač nízký stav nabití akumulátoru, vrátí se auto-
maticky do nabíjecí stanici. Indikátor stavu baterie se rozsvítí žlu-
tě. Vysavač se zastaví a vrátí do nabíjecí stanici také po stisku 
tlačítka  . Barva kontrolky stavu baterií se nezmění. 
 
Popis pohybu: Při rozpoznání nízkého stavu nabití akumuláto-
ru vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici. Po úspěšném 
připojení ke stanici začne kontrolka blikat. 

Abyste vysavači ulehčili návrat k nabíjecí stanici, umístěte ji 
ke stěně a ujistěte se, že před infračerveným přijímačem není 
v okruhu 1,5 m žádná překážka. Zkontrolujte, zda není před 
nabíjecí stanicí předmět se silnou odrazovou plochou, jako sklo, 
lesklá keramická váza, atd.
Vysavač chvíli trvá, než nalezne nabíjecí stanici. Vysavač si  
k návratu k nabíjecí stanici ponechá dostatek energie v akumulá-
toru.
Používáte-li vysavač v úzké místnosti, ujistěte se prosím, že 
bude mít dostatek místa k návratu k nabíjecí stanici.
Vysavač se dokáže vrátit k nabíjecí stanici pouze pokud není 
podlahová plocha příliš strukturovaná. Za extrémních podmí-
nek, jako obrovská plocha či složitý půdorys, ztěžují vysavači 
jeho cestu k nabíjecí stanici. Snažte se tedy vysavači jeho cestu 
ulehčit.
Asistujte prosím vysavači při prvním nabíjení. Pokud se vysavač 
po několika pokusech o vyhledání nabíjecí stanice stále otáčí na 
určitém místě, můžete jej k ní umístit a sledovat nabíjení.
Až vysavač nalezne nabíjecí stanici, hlavní kartáč se zastaví. Po 
nabití vysavač zůstane v nabíjecí stanici a bude se stále dobíjet 
malým proudem, aby do dalšího použití zůstal nabitý.

•

•

•

•

•

•

•
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8. OPAKOVANÝ ÚKLID

Nastavení opakovaného úklidu

Chcete-li, aby vysavač uklízel každý den ve stejný čas, 
nastavte jej dle následujících instrukcí: 

Vysavač zapněte a stiskněte tlačítko  . Robot bude  
pracovat podle režimu AUTO, dokud nezjistí nízký stav nabití 
akumulátoru a nevrátí se k nabíjecí stanici.
Vysavač začne pracovat ve chvíli, kdy stisknete tlačítko  .
Zvolíte-li opakovaný úklid, kontrolka  se rozsvítí.
Po nastavení tohoto úklidu nenastavujte jiný režim ani nemačkej-
te tlačítko  , tento režim se tím zrušil. Chcete-li vysavač 
pozastavit, stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě tlačítka Zapnutí). 
Chcete-li ale vysavač restartovat, stiskněte tlačítko  . Stiskem 
jakéhokoliv tlačítka režim opakovaný úklid zrušíte.
Chcete-li, aby se po nastavení funkce cyklů vysavač vrátil do 
nabíjecí stanice. uveďte jej prosím nejprve do stavu pauza a 
ručně jej přesuňte do nabíjecí stanice. Stiskem tlačítka  byste 
zrušili tento režim.
Pokud vysavač vypnete, aniž byste nastavili opakovaný úklid, 
vysavač se v určeném čase nezapne.
Ujistěte se prosím, že nabíjecí stanice je připojena ke zdroji 
elektřiny. V opačném případě vysavač kvůli nedostatku energie 
nebude fungovat, i kdyby byl pouze v pohotovostním režimu.

Zrušení opakovaného úklidu

Chcete-li zrušit tento režim postupujte následovně:

První metoda: Vysavač vypněte a znovu zapněte. Funkce opa-
kovaný úklid se tím zruší.

Druhá metoda: Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě tlačítka 
Zapnutí) během provozu, čímž vysavač uvedete do stavu pauza. 
Poté stiskem tlačítka  či  tento režim zrušíte.

•

•

•

•

•

•



CZ - 16

9. KAŽDODENNÍ ULOŽENÍ

Přestože vysavač už skončil úklid, měl by zůstat v nabíjecí  
stanici. Po nabití se nabíjecí systém přepne na udržování  
akumulátoru slabým proudem.
Jestliže jej nebudete delší dobu používat (alespoň 3 měsíce), 
nabijte akumulátor vysavače a uložte jej zpět do původního obalu. 
Uložte obal s vysavačem na suché místo, mimo sluneční záření  
a vlhkost.

10. ÚDRŽBA

Čištění těla vysavače

Před čištěním vysavač vypněte. 
Před čištěním nabíjecí stanice vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Pro čištění povrchu nepoužívejte benzín ani olej, ale můžete 
použít vodu nebo neutrální čisticí prostředek. Ujistěte se,  
že používáte suchý nebo navlhčený hadřík na utírání.  
Voda se nesmí používat - dostala by se dovnitř přístroje. 

Vyprázdnění zásobníku na nečistoty

1) vypněte vysavač 
2) stiskněte tlačítko pro přístup k zásobníku 
3) otevřete kryt zásobníku na nečistoty

•

•

•

•

•
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Uchopte rukojeť zásobníku a vyjměte jej.

Abyste se vyhnuli vysypání prachu ze zásobníku, neste jej štěrbi-
nou na nečistoty nahoru. Tento krok dělejte uvážlivě.

Obraťte zásobník dnem vzhůru a lehce jej vyklepněte do odpad-
kového koše. Můžete s ním  jemně poklepat, aby se dostaly ven 
všechny nečistoty. 

Pokud je na filtru příliš mnoho prachu, můžete otevřít sponu uza-
vírání zásobníku a otevřít ho.

Vyčistěte prach z filtru. 

Zavřete zásobník, uslyšíte cvaknutí, které potvrdí správné uza-
vření. Vložte zásobník na nečistoty zpět do těla robota a uzavřete 
krytem. 

Tipy:
Pokud není zásobník na nečistoty ve vysavači, nebo není řádně 
umístěn, indikátor  bude svítit.
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Čištení filtru a zásobníku na nečistoty

   

Pokud zjistíte, že je 
uvnitř zásobníku příliš 
mnoho prachu, můžete 
jej dát pod tekoucí 
vodu, aby se vyčistil. 
(pak jej řádně usušte 
na slunci) Vložte zpět 
do těla robota tehdy, 
až jsou zásobník i filtr 
úplně suché.

Čištění hlavního kartáče

Tipy: vyčistěte hlavní kartáč po tom, co byl v provozu 4krát nebo 5krát.

Uvolněte sponu  
na zadní části 
zásobníku

Vysypte prach  
z antibakteriálního 
filtru.

Uvolněte sponu  
na zadní části 
zásobníku

Vysypte prach  
z antibakteriálního 
filtru.

Demontujte šrouby rámu 
hlavního kartáče

Sundejte rám 
hlavního kartáče

Vytáhněte jeden konec 
hlavního kartáče 
z uložení. Začněte 
stranou u bočního 
kartáče

Odstraňte vlasy a prach, 
které jsou v uložení kartáče

Odstraňte vlasy a namotané 
nečistoty z hlavního kartáče 
(pomocí přiloženého háčku 
na čištění rotačního kartáče).

Utřete prach na částech 
pod kartáčem.

Vložte hlavní kartáč zpět do těla 
vysavače, začněte nasazením 
pohonného řemínku na kartáč 
a poté usazením do uložení.

Umístěte rám zpět Zašroubujte šrouby

Demontujte šrouby rámu 
hlavního kartáče

Sundejte rám 
hlavního kartáče

Vytáhněte jeden konec 
hlavního kartáče 
z uložení. Začněte 
stranou u bočního 
kartáče

Odstraňte vlasy a prach, 
které jsou v uložení kartáče

Odstraňte vlasy a namotané 
nečistoty z hlavního kartáče 
(pomocí přiloženého háčku 
na čištění rotačního kartáče).

Utřete prach na částech 
pod kartáčem.

Vložte hlavní kartáč zpět do těla 
vysavače, začněte nasazením 
pohonného řemínku na kartáč 
a poté usazením do uložení.

Umístěte rám zpět Zašroubujte šrouby
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Čištění bočního kartáčku

Boční kartáček se snadno opotřebuje. Doporučujeme pokaždé 
zkontrolovat, jestli pracuje a zda nejsou vlasce zamotány. Pokud 
je to nezbytné, vyměňte jej.

 Poznámka
Vysavač oznámí varovným signálem, že se boční kartáček  
zamotá a objeví varovný signál . 

Výměna bočního kartáče
Při poškození rotačního kartáče ho vyměňte.

    

Odšroubujte šroub z boční  
strany kartáče a vyjměte ho 
směrem vzhůru. Pro vyjmutí  
jej podeberte ze spodní části 
menším šroubovákem.

Na osu nasaďte nový kartáček. Zašroubujte šroub  
uchycující kartáč. 

Čištění pohonných kol

Použijte háček na čištění pro odstranění prachu nebo chlupů 
z pohonných kol.

 Poznámka
Pokud se do pohoných kol zamotají vlasy, nebo kus látky,  
vysavač vydá varovný signál a rozsvítí se indikátor .

Čištění čidel proti pádu

Čidla proti pádu jsou umístěna na přední části vysavače. Jsou 
schopna zaznamenat až 8 cm výškový rozdíl. Doporučujeme utřít 
je suchým bavlněným hadříkem po každém úklidu, aby se zabrá-
nilo zanášení prachem, což by ovlivnilo jejich činnost.

1. Vypněte vysavač a odstraňte nečistoty ze zásobníku. 
2. Obraťte robota a dejte jej na rovný suchý povrch. 
3. Utřete povrch tří čidel proti pádu suchým bavlněným  
 hadříkem.
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Čištění čidla znečištění

Čidlo znečištění je uloženo vepředu na 
vstupu pro nečistoty. Je schopné zazna-
menat vyšší koncentraci prachu a vysa-
vač pak zvýší efektivnost úklidu. Dopo-
ručujeme čistit čidlo  pokaždé, když 
čistíte zásobník na nečistoty. Zvýšíte tím efektivitu úklidu.
1) Vypněte vysavač.
2) Vyjměte zásobník na nečistoty a vyčistěte čidlo i zásobník.

Návod k použití čistícího háčku

  Háček na čistění rotačního kartáče.

  Použití 1
  Použijte  ostří háčku k odstranění namotaných  vlasů a 
  k zbavení se malých částí nečistot.
  Poznámka: používejte ostří háčku na vyčistění osy 
  rotačního kartáče.
 

  
  Použití 2
  Ostří háčku můžete také použít k vyčistění štětin 
  kartáče od nečistot nebo vlasů.
 

 Použití 3
 Použijte hřbet háčku na setření nečistot z gumové 
 stěrky.
 

Bezpečností upozornění:
1.     Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat
2.      Zacházejte s čisticím háčkem opatrně, abyste předešli zranění.
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11. VAROVNÉ SIGNÁLY

 Poznámka
Vysavač přestane pracovat při níže uvedených situacích;  
zobrazí se signalizace varovného signálu a zároveň zazní zvukový signál. 

Symbol Příčina poruchy Řešení Poznámka

 

Zásobník na nečisto-
ty není umístěn ve  
vysavači.
Zásobník na nečis-
toty není správně 
umístěn.

1)

2)

Vložte zásobník na 
nečistoty do  
vysavače.
Znovu nainstalujte 
zásobník na nečistoty 
a zatlačte jej. 

1)

2)

hlavní kartáč nebo 
pohonná kola jsou 
zaneseny chlupy 
nebo se do nich 
dostal kousek látky. 
Boční kartáček je 
zablokovaný. 

1)

2)

Vyčistěte hlavní kar-
táč (podle strany 18)
Vyčistěte boční kar-
táček a dejte jej zpět. 
Vyměňte jej, jestli je 
to nezbytné.

1)

2)

Pohonné kolo jo zasta-
veno.  

Uvolněte kolo a vyčistěte 
prostor kolem něj.

Toto varování se zobrazí při 
nadzvednutí a vysavač se 
zastaví. Zastavení zabrání 
možnému nebezpečí při 
nadzvednutí dětmi nebo 
domácím zvířetem.

Vybitý akumulátor
Vraťte vlastnoručně vysa-
vač do nabíjecí stanice.

Žlutě svítící varovný indiká-
tor znamená, že vysavač má 
téměř vybitý akumulátor a 
začne vyhledávat nabíjecí 
stanici.
Červeně svítící varovný indi-
kátor znamená, že vysavač 
má vybitý akumulátor. Vysa-
vač umístěte do nabíjecí 
stanice ručně.
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12. BĚŽNÉ ZÁVADY

číslo Problém Řešení

1

Když je vysa-
vač zapnutý, 
pohybuje se 
stále směrem 
dozadu.

Vysavač vypněte.
Zkontrolujte, jestli na čidlech proti pádu není prach, který způsobu-
je špatný přenos signálu. Pro vyčištění použijte suchý hadřík.
Paměť přístroje je narušena. Dejte ruku na pravou část, na střed 
a na levou část vysavače (zakrýjte čidla proti pádu) abyste zjistili, 
jestli to způsobuje sám přístroj.

1)

2)

2
Vysavač má 
potíže.

Vysavač se mohl dostal do nesnází při úklidu. V takovém případě 
se vysavač bude snažit sám dostat z této situace, ale při neúspěchu 
zůstane na tom místě a spustí varovný signál.  
Pomozte mu zbavit se potíží. 
Potíže mohou být následující:

Zamotal se do přívodního kabelu.
Dostala se do něj visící záclona nebo jiný materiál. 

1)
2)

3

Vysavač není 
schopen rozpo-
znat  schody.

Vysavač je schopný zaznamenat většinu schodů s výškovým rozdílem 
8 cm. Ale jeho schopnost rozeznání se zhorší, když se dostane do 
míst s nižším výškovým rozdílem nebo na podlahu se vysokou odra-
zovou schopností, nebo tmavými koberci. 

4
Kvalita uklízení 
se snižuje.

Vypněte vysavač a vyjměte zásobník na nečistoty, potom postupujte 
následovně:

Zkontrolujte, jestli v antibakteriálním filtru není příliš mnoho prachu 
a nepotřebuje vyčistit.
Zkontrolujte, jestli není ucpána štěrbina sání pro vstup nečistot.
Vyjměte hlavní kartáč a vyčistěte jej. Ujistěte se, že žádný konec 
kartáče není zanesený chlupy ani vlákny. Nasaďte kartáč zpět. 
Zkontrolujte, jestli v blízkosti pohonných kol nejsou nánosy nečis-
tot či namotané vlasy.
Vyčistěte čidlo znečištění. 
Jestliže problém přetrvává i po těchto opravách, kontaktujte pro-
sím naše servisní středisko. 

1)

2)
3)

4)

5)

5

Vysavač má 
velkou  
hlučnost.

Vypněte vysavač a potom vyjměte zásobník na nečistoty. Po vysypání 
nečistot převraťte robota. 

Zkontrolujte, jestli není zablokované sání hlavního kartáče.
Zkontrolujte a vyčistěte hlavní kartáč (oba konce)
Zkontrolujte a vyčistěte boční kartáček 
Jestliže potíže i po těchto opravách přetrvávají, kontaktujte prosím 
servisní středisko. 

1)
2)
3)
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13. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak dlouho dokáže vysavač vyhledávat 
nabíjecí stanici při vyhodnocení slabé-
ho akumulátoru ? 
 
Odpověď: Zpravidla je zbývající čas závis-
lý na výši energie akumulátoru a druhu 
povrchu. Zbývající čas pro vyhledávání 
nabíjecí stanice je maximálně okolo10 
minut. 

Je možné nechat vysavač uklízet, aniž 
by na něj někdo dohlížel? 
 
Odpověď: Ano. Ale měli by jste upozornit 
osoby v místnosti či okolí o této situaci, 
aby o něj nezakopli.  

Na které části vysavače se zaměřit při 
řešení problémů, které části by mohli 
způsobit poškození vysavače? 
 
Odpověď: Vysavač je vybaven součástka-
mi citlivými na světlo pro rozpoznání výš-
kových  rozdílů do 8 cm; aby robot nespadl 
dolů. Dbejte na jejich pravidelnou údržbu. 

Umí vysavač vyčistit prostor pod  
nábytkem? 
 
Odpověď: Vysavač má nízkou výšku, 
může vjet pod stůl, postel, pohovku nebo 
skříň, pokud je pod nábytkem výška ales-
poň 10 cm. 

Jak dlouhá je životnost akumulátoru? 
 
Odpověď: Za normálních okolností může 
být opětovně nabit až 500krát.  

Proč vysavač nepracuje podle nastave-
ného režimu?  
 
Odpověď: Protože akumulátor je vybitý, 
vysavač se automaticky přepne do režimu 
hledání nabíjecí stanice.  

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jak velkou plochu vysavač uklidí při 
plně nabitém akumulátoru? (při režimu 
automatický úklid) 
 
Odpověď: Za normálních okolností je to 
kolem 60 - 80 m², ale liší se podle typu 
podlahy.  

Proč vysavač přestane pracovat když 
narazí na překážku? 
 
Odpověď: Za normálních okolností vysa-
vač po nárazu na překážku změní směr 
nebo se vrátí. Pokud je ale ovládán dálko-
vým ovladačem, není schopen se překáž-
ce vyhnout a po návratu přestane praco-
vat. 

Proč za sebou vysavač nechává nepo-
řádek během úklidu? 
 
Odpověď:  
a. Zkontrolujte, jestli není v zásobníku 
  na nečistoty příliš mnoho nečistot 
  (může nastat situace kdy na podlaze 
  bude příliš mnoho prachu a vysavač 
  nebude signalizovat  plný zásobník, 
  přestože bude plný zásobník). Proto je 
  potřeba vysypat zásobník na nečistoty. 
b. Zkontrolujte, jestli není potřeba vyčistit 
  hlavní kartáč, protože může být 
  zanesený vlasy a prachem.  

Proč vysavač nezačne uklízet  
v nastaveném čase? 
 
Odpověď:  
a. Zkontrolujte zda je dostatečně nabitý 
  akumulátor.  
b. Načasované uklízení nefunguje, když 
  se robot po úklidu vrací do nabíjecí  
  stanice.  
c. Zda je umístěn v nabíjecí stanici. 

7)

8)

9)

10)
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11) Proč se vysavač nenabíjí, přestože je  
 v nabíjecí stanici? Kontrolka nabíjení  
 také nesvítí. 
 
 Odpověď:  
 a.  Zkontrolujte, jestli je baterie správně 
  umístěna, jestliže je kryt uvolněný,  
  připevněte ho. 
 b. Zkontrolujte, jestli je v zásuvce napětí.
  c. Obraťte se prosím na autorizovaný 
  servis, jestliže potíže stále přetrvávají.

12) Proč vysavač někdy během úklidu 
 zpomalí?

 Odpověď: Když vysavač zaznamená, 
 že je na podlaze příliš mnoho nečistot 
 a prachu, automaticky se přepne do
 pomalejšího režimu.

13) Existuje nějaké nebezpečí pro nábytek 
 a děti, když robot uklízí?

 Odpověď: Ne. Ve předu na robotovi je
 měkký gumový nárazník vyrobený z PVC.
 Vysavač změní směr, když se dotkne 
 nábytku nebo dítěte.

14) Má vysavač při provozu nějaký vliv 
 na domácí zvíře?

 Odpověď: Robot při uklízení nedělá moc
 velký hluk, takže nevydává žádný 
 pronikavý zvuk, který by mohl u zvířete
 způsobit podráždění nebo dokonce 
 nedůvěru. Jestliže doma nějaké zvíře
 chováte, doporučujeme ho při prvním
 použití seznámit s vysavačem.

15) Co je potřeba si uvědomit při vysávání
 koberce?

 Odpověď: Vysavač není schopen vysát
 koberec s dlouhým vlasem delším než  
 2 cm. Před úklidem je potřeba koberec
 přichytit. 

16) Vadí vysavači, jestliže zůstane  
 v nabíjecí stanici když se nepoužívá?

 Odpověď: Ano. Akumulátor vysavače se
 stále nabíjí malým proudem. Pokud 
 dlouhou dobu nebudete používat vysavač,
 vyjměte ho z nabíjecí stanice. Zabraňte
 hraní dětem s vysavačem.

17) Hrozí nějaké nebezpečí při nesprávném
  dotyku kontaktů nabíjení mezi robotem
 a nabíjecí stanicí? 

 Odpověď: Ne. Dva kontakty nabíjecí 
 stanice nejsou pod napětím bez správně
 zapojeného vysavače. Maximální napětí je
 24 V, což je bezpečné i při nabíjení.

18) Jak se dá zabránit tomu, aby se do 
 hlavního kartáče nezamotal přívodní
 kabel?
 
 Odpověď: Vysavač se pravděpodobně
 zamotal při práci, kdy přívodní kabel ležel 
 rozmotaný na podlaze. V takovém 
 případě se vysavač bude snažit z této
 situace dostat. Když se mu to nepodaří ani 
 na několikátý pokus, ozve se varovný 
 signál. 

19) Jak můžu pozastavit opakovaný úklid,
 když budu nějakou dobu mimo domov? 

 Odpověď: Můžete zrušit opakovaný
  úklid. Podívejte se na stranu 15

20) Jak můžu vysavač přemístit?

 Odpověď: Můžete jej oběma rukama
 zvednout a položit jinam. Postupujte 
 opatrně a nenahýbejte vysavač, jinak
 prach a nečistoty mohou ze zásobníku
 vypadnou.
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21) Jak se dá zvýšit efektivita práce 
 vysavače?

 Odpověď: Umístěte vysavač a nabíjecí
 stanici do stejné místnosti, protože tak
 zkrátíte dobu, kdy bude vysavač nabíjecí
 stanici hledat a prodloužíte tím dobu 
 úklidu. Jestliže potřebujete, aby vysavač
 uklidil všechny místnosti v domě, umístěte
  nabíjecí stanici doprostřed, aby se sem
 vysavač mohl pohodlně vracet. 

22) Co dělat v případě, když vysavač nasál
 tekutinu?

 Odpověď: 
 a. Vypněte jej a vyjměte zásobník na
  nečistoty, vysypte jej a vysušte. 
 b. Vytáhněte antibakteriální filtr a vysušte
  jej dosucha. 
 c. Vyjměte hlavní kartáč a vyčistěte jej,
  potom hadříkem utřete kartáč i vnitřní
  část jeho uložení ve vysavači. Počkejte, 
  než kartáč uschne a potom jej upevněte
  zpět. 
 d. Nechte přístroj, aby se sám vysušil 
   - alespoň 12 hodin (ujistěte se, že 
  hlavní část je suchá a potom vysavač
  zapněte). 
  Jestliže předchozí rady nepomohly 
  a potíže přetrvávají, obraťte se prosím
  na autorizovaný servis. 
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VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘE-
DEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘE-
BIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU.  
V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE 

OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZ-
PEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na  
3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, kte-
ré mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní 
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že  
s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení život-
nosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném 
místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení  
a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětné-
ho odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrob-
ku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské 

zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto 
výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních 
zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory 
do domovního odpadu. 
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho pro-
dejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdar-
ma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním 
úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému Elek-
trowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému 
ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).


