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Blahoželáme vám k zakúpeniu zariadenia ECOVACS ROBOTICS WINBOT! Dúfame, že s ním budete mnoho rokov spokojní. Veríme, že vďaka kúpe 
nového robota bude vaša domácnosť čistá a že vďaka tomuto robotovi budete mať viac času robiť niečo iné. 

Žite inteligentne. Vychutnajte si život.

Ak sa vyskytnú situácie, ktoré nie sú správne opísané v tomto návode na používanie, kontaktuje naše stredisko zákazníckeho servisu, v ktorom 
môže technik vyriešiť váš špecifický problém alebo otázku.  

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com
Spoločnosť si vyhradzuje právo urobiť technologické a/alebo dizajnové zmeny tohto produktu týkajúce sa vylepšenia produktu.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali robota WINBOT!

www.robotworld.sk
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1. Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Toto zariadenie smú používať osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostat-
kom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zod-
povedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala poky-
ny ohľadom bezpečného používania zariadenia a chápu riziká. 
Deti sa nesmú so zariadením hrať.

2. Zariadenie nepoužívajte v mimoriadne teplých, chladných ale-
bo vlhkých prostrediach (pod 0 ˚C/32 ˚F, nad 40 ˚C/104 ˚F, vlh-
kosť nad 65 %). Zariadenie sa dá použiť na čistenie vonkajších 
skiel okien, ak je správne pripevnené k bezpečnostnému zaria-
deniu, nie je silný vietor a neprší ani nesneží.

3. Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
4. IBA na použitie v domácnosti. Nepoužívajte zariadenie v ko-

merčných ani priemyselných prostrediach.
5. Zariadenie nepoužívajte na prasknutom skle ani na skle s nale-

penými plagátmi ani vyvýšenými bodmi.
6. Zariadenie používajte iba podľa pokynov v návode na používa-

nie. Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo dodávané
výrobcom. Používajte iba nabíjateľnú batériu a sieťový adaptér
dodávané výrobcom.

7. Uistite sa, že vaše napájacie napätie zodpovedá napájaciemu
napätiu vyznačenému na napájacom adaptéri.

8. Zariadenie nepoužívajte na zarámovanom okne s rámom men-

ším ako 5 mm (0,2 palca).
9. Zariadenie nepoužívajte na mokrých alebo mastných oknách.
10. Zariadenie skladujte mimo dosahu tepla a horľavých materiá-

lov.
11. Ak sa zariadenie nepriľne pevne ku sklu, alebo ak vykazuje

viditeľné známky poškodenia, nepoužívajte ho.
12. Aby sa znížilo riziko poranenia elektrickým prúdom, nedávajte

zariadenie do vody ani inej kvapaliny. Zariadenie nedávajte ani
neskladujte na mieste, kde by mohlo spadnúť alebo sa dostať
do vane alebo do umývadla.

13. Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokrými rukami.
14. Zariadenie nenabíjajte v mimoriadne teplých ani chladných

prostrediach, mohlo by to mať vplyv na životnosť batérie.
15. Pri nabíjaní zariadenia ho nedávajte na iné elektrické zariade-

nia a udržujte ho mimo ohňa a kvapalín.
16. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte

ani nenoste zariadenie za napájací kábel, nepoužívajte napá-
jací kábel ako rúčku, ani na napájací kábel nedávajte ťažké
závažia. Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.

17. Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická
zásuvka. Ak zariadenie nefunguje správne, ak spadlo, poško-
dilo sa, alebo ak sa dostalo do kontaktu s vodou, nepoužívajte
ho. Musí ich opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby
sa zabránilo nebezpečenstvu.

18. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca ale-
bo jeho servisný technik. Zabráni sa tak nebezpečenstvu.

19. Pred čistením alebo údržbou zariadenia vyberte zástrčku
z elektrickej zásuvky.

20. Neodpájajte napájací adaptér ťahaním za napájací kábel.
21. Batériu musí vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. Za-

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických zariadení by ste vždy mali dodržiavať 
základné opatrenia, vrátane týchto:
PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE 
VŠETKY POKYNY.
ULOŽTE SI TIETO POKYNY

www.robotworld.sk
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1. Dôležité bezpečnostné pokyny

bráni sa tak nebezpečenstvu.
22. Pred likvidáciou zariadenia musíte batériu odstrániť a zlikvido-

vať v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
23. Pred vybratím batérie kvôli likvidácii zariadenia musíte zariade-

nie odpojiť z elektrickej zásuvky.
24. Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a na-

riadeniami.
25. Nepáľte zariadenie ani vtedy, ak je vážne poškodené. Batéria 

môže vybuchnúť, ak ju vystavíte ohňu.
26. Zariadenie musíte používať v súlade s pokynmi v tomto návode 

na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody 
alebo poranenia spôsobené nesprávnym používaním.

27. Keď je zariadenie pod prúdom alebo keď sa chladí, udržujte ho 
mimo dosahu detí.

28. VÝSTRAHA: Na nabíjanie batérie použite iba odpojiteľnú jed-
notku napájania OH-1048A2701700U1-U dodanú s týmto za-
riadením.

Trieda II

Bezpečnostný izolačný transformátor 
odolný voči skratu

Prepínač napájania

Iba na použitie vo vnútri

– nedobíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabitie;
– dobíjateľné batérie treba pred ich nabitím vybrať zo zariadenia;
– nesmiete miešať rôzne typy batérií ani nové a použité batérie;
– batérie treba vložiť so správnou polaritou;
– vybité batérie treba zo zariadenia odstrániť a bezpečne 

zlikvidovať;
– ak zariadenie chcete uložiť a dlhšie ho nebudete používať, 

vyberte batérie;
– prívodné svorky nesmiete skratovať.

Správna likvidácia tohto produktu
Toto označenie znamená, že sa tento produkt nesmie v celej EÚ 
likvidovať s iným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému 
poškodeniu životného prostredia alebo zdravia človeka vplyvom 
nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte tento produkt, aby ste 
podporili udržateľné opätovné použitie zdrojov materiálu. Ak chcete 
recyklovať svoje použité zariadenie, použite systémy na vrátenie 
a zber tovaru alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt 
zakúpili. Predajca by mal tento produkt bezpečne recyklovať.

Pre krajiny v EÚ

www.robotworld.sk
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2.1 Obsah balenia

Robot WINBOT Bezpečnostné zariadenie 
s nainštalovanými 

batériami

Sieťový adaptér

Diaľkový ovládač 
s batériami

Návod na používanie + stručná príručka

Čistiace podušky x4 Handrička na povrchovú 
úpravu

2. Obsah balenia a technické údaje 

Poznámka: Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referenčné a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu.
Produktový dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Čistiaci roztok na robota 
WINBOT

www.robotworld.sk
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2.2 Technické údaje 2.3 Nákres produktu
Robot WINBOT

2. Obsah balenia a technické údaje 

Model WA30

Prevádzkové napätie
22,2 V, jed-
n o s m e r n ý 

prúd

Menovitý 
výkon 60 W

Sieťový adaptér OH-1048A2701700U1-U

Vstup  

100 – 240 V 
str. prúd, 
50/60 Hz, 

1,5 A

Výstup 
27 V, jed-
nosmerný 
prúd, 1,7 A

Označenie typu 
batérie diaľkového 
ovládača

AAA Nominálne 
napätie

1,5 V, jed-
nosmerný 
prúd 

Model bezpečnost-
ného zariadenia AA1408

Vstupné 
napätie bez-
pečnostného 
zariadenia 

3 V, jed-
nosmerný 
prúd

Označenie 
typu batérie 
bezpečnostného 
zariadenia

AAA Nominálne 
napätie

1,5 V, 
jednosmerný 

prúd 

Poznámka: Technické údaje a dizajn sa môžu zmeniť vplyvom nepretr-
žitého vylepšovania produktu.

Rúčka

Port na nabíjanie

Kontrolka stavu bezpečnostného 
zariadenia

Port bezpečnostného 
zariadenia 

Kontrolka stavu robota 
WINBOT / tlačidlo ŠTART/
PAUZA

www.robotworld.sk
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Robot WINBOT

2. Obsah balenia a technické údaje 

Bezpečnostné zariadenie

Senzory na 
detekciu okraja

Stierač

Ventilátor

Vypínač

Spodná 
kontrolka stavu 
bezpečnostného 
zariadenia

Čistiaca poduška
Hnacie behúne

Háčik na čistiacu 
podušku a slučková 

spona

Bočné kolieska 

Spodná kontrolka 
stavu robota WINBOT

Konektor 
bezpečnostného 
zariadenia

Rúčka na rýchle 
uvoľnenie

Kontrolka 
batérie

Vypínač

Otvor na 
batérie

Tlačidlo párovania 
bezpečnostného 

zariadenia

Poznámka: Bezpečnostné zariadenie sa dodáva s nainštalovanými ba-
tériami

www.robotworld.sk
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Diaľkový ovládač

Tlačidlá 
ovládania smeru

Tlačidlo režimu 
hĺbkového čistenia

Tlačidlo RESET

Tlačidlo ŠTART/PAUZA

Tlačidlo párovania 
diaľkového 

ovládača

2. Obsah balenia a technické údaje 

Tlačidlo Ako sa používa

Tlačidlá ovládania sme-
ru

Stlačením ovládate smery, v ktorých sa pohybuje 
robot WINBOT.

Tlačidlo ŠTART/PAUZA Stlačením spustíte/pozastavíte robota WINBOT.

Tlačidlo režimu hĺbko-
vého čistenia

Používa sa na čistenie okien so vzormi v tvare pís-
mena N a Z, vďaka čomu sa dosiahne lepšie čiste-
nie. Ak je robot WINBOT v režime automatického 
čistenia, pred použitím tejto funkcie ho pozastavte.

Tlačidlo RESET

1. Stlačením tlačidla RESET získate kontrolu nad 
robotom WINBOT, ak sa zasekne;
2. Stlačte raz tlačidlo RESET, potom opäť stlačte 
tlačidlo RESET a podržte ho, aby ste prešli do re-
žimu ručného ovládania a získali kontrolu nad ro-
botom WINBOT (pozrite si časť 6. Riešenie problé-
mov, kde nájdete podrobnosti).

Tlačidlo párovania 
diaľkového ovládača

Používa sa na spárovanie diaľkového ovládača 
s robotom WINBOT (párovanie je štandardne na-
stavené).

Poznámka: Ak chcete vymeniť batérie v diaľkovom ovládači, vyberte kryt batérie diaľkového ovládača, vyberte staré batérie, vložte batérie so správnou 
polaritou a zasuňte kryt batérie v zadnej časti tak, aby bolo pri zatvorení počuť zvuk kliknutia. 

www.robotworld.sk
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Robota WINBOT nepoužívajte na zarámovanom okne s rámom užším 
ako 5 mm (0,2”).

Ak kontrolka stavu robota WINBOT bliká ČERVENE, nabite robota 
WINBOT.

Robot WINBOT dokáže čistiť zarámované aj nezarámované sklo väčšie 
ako 50 cm x 50 cm (19,7’’ x 19,7’’).

Ak kontrolka batérie bezpečnostného zariadenia bliká ČERVENE, ba-
téria je slabá a bezpečnostné zariadenie nemôže pracovať. Vymeňte 
batériu.

3.1 Poznámky pred čistením

3. Prevádzka robota WINBOT

Pred použitím robota WINBOT na skle s nerovným povrchom, ako je matné, textúrované, vzorované alebo potiahnuté sklo, si pozrite poky-
ny výrobcu skla ohľadom údržby a čistenia. Spoločnosť ECOVACS nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím na 
týchto povrchoch.

www.robotworld.sk
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3. Prevádzka robota WINBOT

Robot WINBOT dokáže čistiť horizontálne umiestnené sklo, ale musíte 
vtedy použiť tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači. Zaistite, 
aby bolo bezpečnostné zariadenie pevne priľnuté ku sklu.

Nepoužívajte robota WINBOT hore nohami.

Ak je okno pokryté špinou, pred umiestnením bezpečnostného zariade-
nia a robota WINBOT na okno vyčistite malú oblasť na skle.

Robot WINBOT dokáže čistiť sklo pri nainštalovaní pod uhlom, ale ne-
musí fungovať normálne. V takom prípade musí byť v blízkosti osoba, 
ktorá pri probléme môže robotovi pomôcť.

www.robotworld.sk
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2  Zapnite robota WINBOT

3. Prevádzka robota WINBOT

Poznámka: Udržujte predmety preč od ventilátora robota WINBOT, 
aby sa nezablokoval.

3  Nabitie robota WINBOT

Poznámka: Keď sa nabíja robot WINBOT, kontrolka stavu robota 
WINBOT bliká MODROU farbou. Keď je robot WINBOT plne nabitý, 
kontrolka stavu robota WINBOT bude nepretržite svietiť MODROU 
farbou a potom prestane svietiť.

3.2 Používanie robota WINBOT

1  Zložte sieťový adaptér

2.5

www.robotworld.sk
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3. Prevádzka robota WINBOT

4  Pripojte čistiacu podušku (je predinštalovaná)

Poznámka: Uistite sa, že sa biela strana čistiacej podušky pripojí 
k spone. 
Čistiaca poduška nie je úplne štvorcová, uistite sa, že neprekryje stiera-
če ani senzory na detekciu okraja.

5  Čistiaci roztok v spreji

Poznámka: Nenastriekajte príliš mnoho čistiaceho roztoku, pretože by 
to mohlo spôsobiť prekĺznutie hnacích behúňov.

Poznámka: Po nastriekaní NEZABUDNITE otrieť spodok robota WIN-
BOT dodanou suchou handričkou.

Robota WINBOT odporúčame používať s čistiacim roztokom WINBOT od spoločnosti ECOVACS. Používanie vody z kohútika alebo iných 
čistiacich prostriedkov môže mať nepriaznivý vplyv na výkon pri čistení. Používanie iných čistiacich roztokov môže spôsobiť zneplatnenie 
záruky.

1Step 2Step1Krok 2Krok

www.robotworld.sk
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3. Prevádzka robota WINBOT

7   Začnite s čistením

1Step

Výstraha: Pri použití robota WINBOT na čistenie okien musíte použiť bezpečnostné zariadenie, aby sa zaistila bezpečná prevádzka 
robota WINBOT.
6  Pripravte bezpečnostné zariadenie

1Step

2Step 2Step

Na vyčistenie spodnej časti bezpečnostného zariadenia neza-
budnite použiť handričku na povrchovú úpravu. Na čistenie oblas-
ti skla, kam má priľnúť bezpečnostné zariadenie, použite suchú 
handričku.

Zatlačte pevne bezpečnostné zariadenie na sklo, až kým kontrol-
ka stavu bezpečnostného zariadenia nesvieti nepretržite ZELE-
NOU farbou.

Poznámka: Otočte zástrčku konektora v smere hodinových ručičiek 
smerom k , až kým nezapadne na svoje miesto.

1Krok

2Krok

1Krok

2Krok

www.robotworld.sk
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3. Prevádzka robota WINBOT

3Step Ak je okno široké najviac 1 m, dajte bezpečnostné zariadenie do vrchného rohu okna alebo blízkeho okna. Uistite sa, že je bezpečnostné 
zariadenie pripojené aspoň 1,6 m (5,2') nad zemou. 

Poznámka: Ventilátor sa nespustí, kým nie je bezpečnostné zariadenie pevne priľnuté na skle.  Zabráňte vniknutiu vlasov alebo ľubovoľných nečistôt 
do ventilátora. Dĺžka kábla bezpečnostného zariadenia na 2,5 m (8,2').

Výstraha: Keď sa robot WINBOT používa na čistenie vnútra alebo vonkajška okna, VŽDY DÔKLADNE zatlačte bezpečnostné zariadenie na VNÚ-
TORNÚ STRANU okna. 

OR

3Krok

ALEBO

www.robotworld.sk
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3. Prevádzka robota WINBOT

4Step Ak je okno širšie ako 1 m (3,3'), dajte bezpečnostné zariadenie 
do stredu okna. Uistite sa, že je aspoň 1,6 m (5,2') nad zemou.

Keď kontrolka stavu rbota WINBOT nepretržite svieti MODROU 
farbou a robot pípa, robot WINBOT sa úspešne prisal na okno. 

Poznámka: Uistite sa, že medzi sklom a ľubovoľnými prekážkami 
v miestnosti, ako sú záclony alebo nábytok, je vzdialenosť aspoň 15 cm 
(5,9”). 

5Step4Krok 5Krok

www.robotworld.sk
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3. Prevádzka robota WINBOT

Režim hĺbkového čistenia
Tento režim sa dá použiť na lepšie čistenie, pretože robot WINBOT 
v ňom čistí so vzormi v tvare písmen N a Z.

Poznámka: Robot WINBOT v závislosti od tvaru okna automaticky zvolí 
vhodnú cestu čistenia s režimom čistenia v tvare písmena N alebo Z.

Režim automatického čistenia
Toto je najčastejšie používaný režim a je najvhodnejší na pravi-
delné čistenie.

6Step

OR

OR

Poznámka: Kým nie je robot WINBOT pozastavený, nemôžete použiť 
tlačidlá ovládania smeru na diaľkovom ovládači.

8   Pozastavenie robota WINBOT

OR

6Krok

ALEBO

ALEBO
ALEBO

www.robotworld.sk
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3. Prevádzka robota WINBOT

Poznámka:  Pomocou suchej handričky otrite ľubovoľné značky, 
ktoré za sebou robot na skle zanechal. Ak chcete robota WINBOT 
počas čistenia zastaviť, stlačte najprv raz tlačidlo ŠTART/PAUZA na 
pozastavenie robota WINBOT a potom PEVNE držte robota WINBOT, 
zatiaľ čo stlačíte a držíte toto tlačidlo dlhšie ako 5 sekúnd na odstránenie 
robota WINBOT.

Keď robot WINBOT dokončí cyklus čistenia, vráti sa na miesto, kde začal, a zaznie zvukový signál. 

9   Zastavenie (dokončenie čistenia)

1Step

2Step 3Step

Poznámka: Ak má robot WINBOT problém a kontrolka stavu robota WINBOT svieti nepretržite ČERVENE, dá sa resetovať stlačením tlačidla RESET 
na diaľkovom ovládači. Pozrite si časť 6. Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti.

4Step

1Krok

2Krok 3Krok 4Krok

www.robotworld.sk
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4. Údržba
Pred čistením a údržbou na robotovi WINBOT VYPNITE robota WINBOT a odpojte ho zo sieťového adaptéra.

4.1 Čistiaca poduška

Poznámka: 
Umyte pomocou jemného čistiaceho prostriedku.
NEPOUŽÍVAJTE na robotovi WINBOT mokrú čistiacu podušku, mohol by sa zošmyknúť z okna.
Pravidelné umývanie čistiacej podušky môže predĺžiť jej životnosť.
Ak sa čistiaca poduška opotrebuje alebo už nezapadá presne do oblasti so sponou, vymeňte ju za novú, aby ste pri čistení dosiahli optimálny výkon.

www.robotworld.sk
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Senzory na detekciu okraja

Stierače

4.2 Ventilátor, bočné kolieska, senzory na detekciu okraja a stierače
Ventilátor

Bočné kolieska

4. Údržba

www.robotworld.sk
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4. Údržba

4.3 Hnacie behúne

1Step

Skontrolujte hnacie behúne pomocou tlačidiel ovládania smeru 
na diaľkovom ovládači. Ak na hnacích behúňoch uvidíte špinu, 
zastavte ich.2Step

3Step1Krok

2Krok

3Krok

www.robotworld.sk
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1Step

4. Údržba

4.4 Bezpečnostné zariadenie

Poznámka: Ak robota nebudete dlhšiu dobu používať, odstráňte batériu bezpečnostného zariadenia. V prípade vytečenia batérie odstráňte batériu 
a zlikvidujte ju v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. 

3Step

2Step Vyčistite bezpečnostné zariadenie

Vymeňte batérie v bezpečnostnom zariadení (v prípade potreby)

1Krok

2Krok

3Krok

www.robotworld.sk
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4. Údržba

4.5 Pravidelná údržba
Aby robot WINBOT fungoval v špičkovom stave, vykonávajte údržbu a výmenu náhradných dielov s nasledujúcou frekvenciou.

Poznámka: Spoločnosť ECOVACS vyrába rôzne náhradné diely a zostavy. Ak chcete získať viac informácií o náhradných dieloch, kontaktujte 
zákaznícky servis.

Diel robota Frekvencia údržby Frekvencia výmeny

Čistiaca poduška Po každom použití Každých 40 umytí

Ventilátor

Po každom použití /

Bočné kolieska

Senzory na detekciu okraja

Stierače

Hnacie behúne

www.robotworld.sk
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5. Kontrolka stavu a zvuky

Indikátor Stav Opis

Robot 
WINBOT

Kontrolka stavu 
robota WINBOT

Bliká MODRO
1. Robot WINBOT sa nabíja.
2. Robot WINBOT sa už spároval s bezpečnostným zariadením a je 
pripravený na umiestnenie na sklo.

Nepretržite svieti MODRO 1. Robot WINBOT sa úspešne prisal ku sklu a je pripravený na čistenie.
2. Pripravuje sa bezpečnostné zariadenie.

Bliká ČERVENE Batéria robota je slabá. Nabite robota WINBOT podľa opisu v časti 3.2.

Nepretržite svieti 
ČERVENE Pozrite si časť 6. Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti.

Kontrolka stavu 
bezpečnostného 
zariadenia

Bliká ZELENE

Bezpečnostné zariadenie nie je pripravené na zatlačenie na sklo: 
1. Konektor bezpečnostného zariadenia nie je vložený do robota 
WINBOT.
2. Bezpečnostné zariadenie nie je spárované s robotom WINBOT.
3. Bezpečnostné zariadenie nie je bezpečne a pevne priľnuté ku sklu. 
4. Bezpečnostné zariadenie sa páruje s robotom WINBOT.

Nepretržite svieti ZELENE Bezpečnostné zariadenie pracuje normálne. Robot WINBOT môže 
začať pracovať.

Bliká ČERVENE Batéria bezpečnostného zariadenia je slabá. Vymeňte batériu podľa 
opisu v časti 4.4.

Nepretržite svieti 
ČERVENE Pozrite si časť 6. Riešenie problémov, kde nájdete podrobnosti.

Bezpeč-
nostné 

zariadenie
Kontrolka batérie

Bliká ČERVENE Batéria bezpečnostného zariadenia je slabá. Vymeňte batériu podľa 
opisu v časti 4.4.

Nepretržite svieti ZELENE Batéria bezpečnostného zariadenia je dostatočná.

Robot WINBOT pri výskyte problémov pípa. Keď začujete pípania, skontrolujte zoznam s kontrolkami stavu a zistite riešenia. 

www.robotworld.sk
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6. Riešenie problémov

Č. Porucha Možné príčiny Riešenia

1
Kontrolka stavu 
bezpečnostného zariadenia 
nepretržite svieti ČERVENE

Bezpečnostné zariadenie nie je spárované 
s robotom WINBOT (robot WINBOT sa 
dodáva zo závodu spárovaný so svojím  
bezpečnostným zariadením. Ak zrušíte 
spárovanie bezpečnostného zariadenia alebo 
ak ho vymeníte, môžete ho znovu spárovať).

Do prvých 5 sekúnd po zapnutí robota WINBOT stlačte 
a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA na robotovi WINBOT 
a súčasne stlačte tlačidlo párovania na bezpečnostnom 
zariadení. Párovanie sa dokončí, keď kontrolka stavu 
bezpečnostného zariadenia bliká ČERVENE a ZELENE 
a pípa.

Bezpečnostné zariadenie stráca svoju 
priľnavosť.

A. Zatlačte pevne bezpečnostné zariadenie, aby ste 
videli, či do 5 sekúnd kontrolka stavu bezpečnostného 
zariadenia svieti nepretržite ZELENOU farbou.
B. Odoberte bezpečnostné zariadenie z okna a pomocou 
handričky na povrchovú úpravu ho dočista otrite, potom 
opakujte riešenie A. 

Bezpečnostné zariadenie je v režime spánku.  Vypnite bezpečnostné zariadenie a potom ho znova 
zapnite.

Konektor bezpečnostného zariadenia nie 
je prepojený s portom bezpečnostného 
zariadenia na robotovi WINBOT.

Zasuňte konektor bezpečnostného zariadenia do portu 
podľa opisu v časti 3.2.

2
Kontrolka stavu robota 
WINBOT nepretržite svieti 
ČERVENE

Robot WINBOT sa presunul do problémovej 
oblasti a stráca podtlak. 

Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo RESET a pomocou 
tlačidiel ovládania smeru nasmerujte robota WINBOT 
mimo problémovú oblasť (aspoň 10 cm/4“). Potom môžete 
buď stlačiť tlačidlo ŠTART/PAUZA na obnovu čistenia 
v režime automatického čistenia, alebo použiť tlačidlá 
ovládania smeru na ručné čistenie oblasti.

Senzory na detekciu okraja sú špinavé. Otrite senzory na detekciu okraja podľa opisu v časti 4.2. 
Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.

www.robotworld.sk
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Č. Porucha Možné príčiny Riešenia

3

Ventilátor robota nefunguje 
po tom, ako sa bezpečnostné 
zariadenie pripojilo k robotovi 
WINBOT a priľnulo k oknu.

Porucha bezpečnostného zariadenia
Skontrolujte kontrolku stavu bezpečnostného zariadenia 
na robotovi WINBOT a pozrite si časť 5 ohľadom 
podrobností.

Robot WINBOT je v režime spánku Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA na robotovi WINBOT na 
jeho prebudenie.

4
Robot WINBOT sa nedá 
ovládať pomocou diaľkového 
ovládača.

Keď robot WINBOT čistí, na diaľkovom 
ovládači funguje iba tlačidlo ŠTART/PAUZA. 

Pozastavte robota WINBOT stlačením tlačidla ŠTART/
PAUZA na robotovi alebo diaľkovom ovládači. Ostatné 
tlačidlá na diaľkovom ovládači budú fungovať, keď je robot 
WINBOT pozastavený.

Diaľkový ovládač nie je spárovaný s robotom 
WINBOT (robot WINBOT sa dodáva zo 
závodu spárovaný so svojím  diaľkovým 
ovládačom. Ak zrušíte spárovanie diaľkového 
ovládača alebo ak ho vymeníte, môžete ho 
znovu spárovať).

Do prvých 5 sekúnd po zapnutí robota WINBOT stlačte 
a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA na robotovi WINBOT 
a súčasne stlačte tlačidlo párovania na diaľkovom 
ovládači. Keď tlačidlo ŠTART/PAUZA zabliká ČERVENOU 
a MODROU farbou, párovanie je dokončené.

Kontrolka stavu robota WINBOT nepretržite 
svieti ČERVENE.

Stlačte a podržte tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači 
na inicializáciu robota WINBOT, potom diaľkový ovládač 
bude fungovať.

V diaľkovom ovládači nie sú vložené batérie 
alebo ich treba vymeniť. Vložte alebo vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.

6. Riešenie problémov

www.robotworld.sk
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6. Riešenie problémov

Č. Porucha Možné príčiny Riešenia

5
Po umiestnení robota na sklo 
bliká kontrolka stavu robota 
WINBOT MODROU farbou.

Čistiaca poduška je nesprávne pripojená a 
prekrýva ventilátor alebo senzory na detekciu 
okraja.

Odstráňte čistiacu podušku a znovu ju pripojte, aby ste sa 
uistili, že je umiestnená presne v oblasti uchytenia sponou 
a neprekrýva ventilátor ani senzory na detekciu okraja.

Porucha senzora na detekciu okraja.

A. Odstráňte čistiacu podušku a znovu ju pripojte, aby 
ste sa uistili, že neprekrýva ani neovplyvňuje senzory na 
detekciu okraja.
B. Očistite senzory na detekciu okraja podľa opisu v časti 
4.2.
C. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis. 

Porucha ventilátora. A. Očistite ventilátor podľa opisu v časti 4.2. 
B. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.

Sklo je príliš špinavé na to, aby sa robot 
WINBOT správne prisal.

Pred použitím a umiestnením robota WINBOT na okno 
vyčistite malú oblasť na skle alebo okno pri prvom čistení 
vyčistite ručne a robota WINBOT použite potom na 
pravidelné čistenie.
* Robot WINBOT je určený na čistenie bežných okien. 
Produkt nie je určený na veľkú záťaž ani prvé čistenie pri 
veľkom znečistení okna.  

www.robotworld.sk
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6. Riešenie problémov

Č. Porucha Možné príčiny Riešenia

6
Robot WINBOT sa 
počas čistenia pohybuje 
v nepravidelnom vzorci.

Na okne je príliš veľa špiny a nečistôt.

A. Vymeňte čistiacu podušku a reštartujte cyklus čistenia.
B. Očistite hnacie behúne podľa opisu v časti 4.3.
C. Nastriekajte na čistiacu podušku viac čistiaceho 
roztoku.
D. Stláčaním tlačidiel ovládania smeru na diaľkovom 
ovládači ručne ovládajte čistenie.
*Robot WINBOT je určený na čistenie bežných okien. 
Produkt NIE JE určený na veľkú záťaž ani prvé čistenie. 

7

Robot WINBOT uviazol 
a nemôže sa pohnúť, nedá sa 
ovládať diaľkovým ovládačom, 
ani resetovať stlačením tlačidla 
RESET. 

Nedostatočný podtlak alebo anomália 
v signáli senzora na detekciu okraja.

Stlačte raz tlačidlo RESET na diaľkovom ovládači 
a potom ho stlačte a podržte, kým kontrolka stavu robota 
WINBOT nesvieti nepretržite MODROU farbou a kontrolka 
stavu bezpečnostného zariadenia nesvieti nepretržite 
ZELENE na prepnutie robota WINBOT do režimu ručného 
ovládania. 
V režime ručného ovládania sa aktivujú tlačidlá ovládania 
smeru na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel 
ovládania smeru presuňte robota WINBOT do polohy preč 
od okrajov tak, aby ste naňho mohli bezpečne dočiahnuť. 
Odstráňte robota WINBOT z okna a vypnite ho. Opäť ho 
zapnite na reštartovanie.
*Keď používate režim ručného ovládania, nenechávajte 
robota WINBOT bez dozoru priľnutého ku sklu. 
Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.

8
Robot WINBOT sa nenabíja po 
správnom pripojení sieťového 
adaptéra. 

Vypínač robota WINBOT nie je v polohe ON 
(ZAP.).

Dajte spodný vypínač robota do polohy ON (ZAP.) a uistite 
sa, že kontrolka stavu robota WINBOT bliká MODROU 
farbou.

www.robotworld.sk
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EU-Declaration of conformity
Document number:0029
Manufacturer: Ecovacs Robotics  Co., Ltd.
Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.
We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:                        
Brand:                                             

Model: 

Specification:                             

Window cleaner

WA30

Electrical appliances for household and similar purposes   

EC Regulations or Directives:

RED
RoHS
WEE
REACH 
Eco-design

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU
Directive 2002/96/EC
Directive1907/2006/EC
Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:
EN 60335-2-54:2008 + A11:2012 + A1:2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62233:2008
IEC 61558-1:2005+A1:2009
IEC 61558-2-16:2009+A1:2013

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 440 V2.1.1
Draft EN300440 V2.2.0

Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Final draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 62479:2010
IEC62321:2008
EN 50564: 2011

Signature:
General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2018-03-20
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