
Návod na použitie



Dôležité bezpečnostné pokyny 
a upozornenia 

TOTO ZARIADENIE MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI VO VEKU NAD 8 
ROKOV A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI TELESNÝMI, ZMYSLOVÝMI 
ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO NEDOSTATKOM 
SKÚSENOSTÍ A VEDOMOSTÍ, IBA AK SÚ POD DOZOROM ALEBO 
BOLI POUČENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ TOHTO SPOTREBIČA 
A AK CHÁPU, AKÉ MÔŽU BYŤ MOŽNÉ RIZIKÁ. DETI SA NESMÚ 
HRAŤ S TÝMTO SPOTREBIČOM. ČISTENIE A ÚDRŽBU NESMÚ 
VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.

UPOZORNENIE: ELEKTRONICKÚ ČASŤ ROBOTA, JEHO 
BATÉRIU ANI NABÍJAČKU NEROZOBERAJTE. VO VNÚTRI SA 
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČIASTKY, KTORÉ BY STE SI MOHLI 
OPRAVIŤ SVOJPOMOCNE. OBRÁŤTE SA NA AUTORIZOVANÉ 
SERVISNÉ STREDISKO. SKONTROLUJTE, ČI SA NAPÄTIE UVEDENÉ 
NA NABÍJAČKE BATÉRIE ZHODUJE S NAPÄTÍM V ELEKTRICKEJ 
ZÁSUVKE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny 

• Bezpečnostné a prevádzkové pokyny si 
uschovajte pre prípadné budúce použitie.

• Skôr než začnete váš robot používať, 
prečítajte si všetky bezpečnostné a 
prevádzkové pokyny.

• Venujte pozornosť všetkým výstrahám a 
upozorneniam na vašom robote, batérii, 
nabíjačke batérie a v návode na použite.

• Dodržiavajte všetky prevádzkové a 
užívateľské pokyny a inštrukcie.

• Uvedomte si, že po mokrom mopovaní 
pomocou robotického mopu Braava jet 
môžu byť podlahy klzké.

• Robotický mop Braava jet má tichú 
prevádzku. Pri prechádzaní cez priestor, 
kde robot pracuje, dajte pozor, aby ste 
naňho nestúpili a nepotkli sa.

• Všetky servisné zásahy zverte 
autorizovanému servisu iRobot.
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Obmedzenia použitia

• Váš robot je určený len na použitie na 
pevných podlahách v interiéri.

• Váš robot nie je hračka. Na robota si 
nesadajte ani sa naň nestavajte. Keď 
je váš robot je v prevádzke, malé deti 
a domáce zvieratá by mali byť pod 
dohľadom.

• Robotický mop Braava obsahuje elektrické
súčiastky. Neponárajte ho do vody. Čistite 
ho len handričkou navlhčenou vo vode.

• Robot nepoužívajte na zberanie 
predmetov, ktoré horia alebo dymia.

• Robot nepoužívajte na zberanie veľkých 
nečistôt, bielidla, farby ani iných chemikálií.

• Pred použitím robotického mopu Braava 
jet odstráňte z upratovaného priestoru 
všetky krehké predmety vrátane tých na 
nábytku, ktoré môžu spadnúť, keď sa 
nábytok posunie alebo sa doň narazí. 

• Z upratovaného priestoru odstráňte všetky 
napájacie káble, ako aj lanká žalúzií 
a závesov, s cieľom znížiť riziko strhnutia 
objektov. 

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU ÚRAZU ALEBO 
POŠKODENIU, POČAS NASTAVOVANIA, POUŽÍVANIA A 
ÚDRŽBY VÁŠHO ROBOTA JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ 
NASLEDOVNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
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Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená:

Elektrické spotrebiče nelikvidujte ako netriedený odpad, využívajte zberne 
separovaného odpadu. So žiadosťou o informácie o systéme zberu sa 
obráťte na orgány miestnej samosprávy. Ak sa elektrické spotrebiče 
zneškodňujú na skládkach odpadu alebo na smetiskách, nebezpečné 
látky môžu prenikať do spodných vôd a dostať sa do potravinového 
reťazca a poškodzovať zdravie. Pri výmene starých batérií sa so žiadosťou 
o informácie o programoch zberu, opätovného použitia alebo recyklácie
obráťte na váš miestny orgán samosprávy zodpovedný za odpad.

Batéria a nabíjanie

• Pred každým použitím skontrolujte, či
na batérii nie sú viditeľné akékoľvek
známky poškodenia alebo netesnosti.
Nenabíjajte poškodené ani vytekajúce
batérie.

• Batériu nabíjajte iba v interiéri.
• Na nabíjanie batérie robotického

mopu iRobot Braava používajte jedine
pribalenú nabíjačku batérie.

• Na nabíjanie používajte len štandardnú
zásuvku. Tento výrobok sa nesmie
používať s napájacím meničom
akéhokoľvek typu. Používanie iných
nabíjačiek bude mať za následok
okamžitú stratu záruky.

• Skontrolujte, či sa napätie uvedené
na nabíjačke zhoduje s napätím
v elektrickej zásuvke vo vašej
domácnosti.

• S nabíjačkou batérie nemanipulujte
mokrými rukami.

• Používajte len nabíjateľnú batériu so
správnymi technickými parametrami,
ktorá je dodávaná s vašim robotom
(číslo modelu batérie 4446040).

• Pred dlhodobým skladovaním alebo
prepravou vždy vyberte plne nabitú
batériu z robota.

• Pred čistením vášho robota z neho vždy
najprv vyberte batériu.
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• Udržiavajte batériu čistú a suchú. Ak sa
článok alebo konce batérie znečistia,
utrite ich čistou a suchou utierkou.

• Batériu nemliaždite, nerozoberajte ani
nedrvte.

• Nevystavujte články ani batérie
mechanickým nárazom.

• Batériu neohrievajte ani neodkladajte
do blízkosti zdrojov tepla.

• Neskladujte na priamom slnečnom
svetle.

• Batériu nespaľujte.
• Batériu neskratujte.
• Batériu neponárajte do žiadnej

kvapaliny.
• Pred likvidáciou batériu vyberte z robota.
• Pokiaľ ide o likvidáciu batérie,

obráťte sa so žiadosťou o informácie
o programoch zberu, opätovného
použitia alebo recyklácie na váš
miestny orgán samosprávy zodpovedný 
za odpad.

• Ak článok vyteká, zabráňte kontaktu
vytekajúcej kvapaliny s pokožkou
alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu,
umyte zasiahnutú oblasť dostatočným
množstvom vody a vyhľadajte lekársku
pomoc.

• Ak z akéhokoľvek dôvodu musíte
odoslať vašu lítium-iónovú batériu
robotického mopu Braava jet™,
obráťte sa na oddelenie starostlivosti
o zákazníkov, ktoré vám poskytne
pokyny pre odoslanie a informácie
o vhodných označeniach. Nikdy
neodosielajte vytekajúcu alebo fyzicky
poškodenú lítium-iónovú batériu.

• Nabíjačka batérie, model 4467630:
 - Vstupný striedavý prúd 100 – 240 V,
50 – 60 Hz, 0,15 A
 - Výstupný jednosmerný prúd 4,15 V,
1,0 A
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Informácie o súlade s pravidlami FCC 
a kanadského ministerstva priemyslu 
(ISED): 

• Toto zariadenie je v súlade s časťou
15 pravidiel FCC. Tento spotrebič sa
môže používať len pri splnení týchto
požiadaviek: (1) Toto zariadenie
nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
a (2) toto zariadenie musí vydržať
akékoľvek prijímané rušenie, ktoré
by mohlo vyvolávať jeho nežiaducu
činnosť.

• Toto zariadenie je v súlade s normami
kanadského priemyslu pre výnimky na
RSS. Tento spotrebič sa môže používať
len pri splnení týchto požiadaviek: 1)
Toto zariadenie nesmie spôsobovať
rušenie a 2) toto zariadenie musí
vydržať akékoľvek rušenie, ktoré by
mohlo vyvolávať jeho nežiaducu
činnosť.

• Zmeny alebo úpravy, ktoré spoločnosť
iRobot Corporation výslovne
neschválila, by mohli mať za následok
stratu právomoci používateľa na
prevádzku zariadenia.

Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na stránke 
www . irobot . com / compliance.

• Toto zariadenie bolo testované a
zistilo sa, že spĺňa limity triedy A
digitálnych zariadení v zmysle časti
15 pravidiel FCC, ako aj pravidiel
ICES-003. Tieto limity majú poskytovať
primeranú ochranu voči škodlivému
rušeniu, keď je zariadenie v obytných
priestoroch. Toto zariadenie produkuje,
využíva a môže vyžarovať energiu
vo frekvenčnom rozsahu rádiových
vĺn a v prípade, že sa jeho inštalácia
nevykoná v súlade s návodom na
použitie, môže spôsobovať rušenie
rádiovej komunikácie. Neexistuje však
žiadna záruka, že takéto rušenie
rádiovej komunikácie sa nevyskytne
pri konkrétnej inštalácii. Ak toto
zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie
príjmu rádiového alebo televízneho
vysielania, čo sa dá overiť vypnutím
a opätovným zapnutím zariadenia,
používateľ by sa mal pokúsiť napraviť
rušenie prostredníctvom jedného alebo
viacerých z nasledovných opatrení:
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– Natočiť alebo premiestniť prijímaciu
anténu.

– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.

– Pripojiť zariadenie do zásuvky s iným
obvodom než ten, do ktorého je
zapojený prijímač.

– Požiadať o pomoc predajcu alebo
skúseného technika pre rádio/
televíziu.

• Podľa nariadení kanadského
ministerstva priemyslu môže tento
rádiový vysielač fungovať jedine s
anténou, ktorej typ a maximálny
(alebo nižší) zisk je schválený týmto
ministerstvom. Na zníženie možného
rádiového rušenia pre ostatných
používateľov by sa mal vybrať taký
typ antény a s takým ziskom, aby 
rovnocenný izotropný vyžarovaný
výkon nebol väčší, než je potrebné na
úspešnú komunikáciu.

• FCC Vyhlásenie o vystavení 
žiareniu: Tento výrobok je v súlade
s normou FCC §2.1093(b) pre
obmedzenia ožiarenia RF prenosných
zariadení, ktoré boli stanovené pre
nekontrolované prostredie, a je
bezpečné pre zamýšľanú prevádzku,
ako sa uvádza v tomto návode.

• ISED Vyhlásenie o vystavení 
žiareniu: Tento výrobok je v súlade
s kanadskou normou RSS-102 pre
obmedzenia ožiarenia RF prenosných
zariadení, ktoré boli stanovené
pre nekontrolované prostredie a je
bezpečné pre zamýšľanú prevádzku,
ako sa uvádza v tomto návode.
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Informácie o vašom robotickom mope 
Braava jet™

Pohľad zhora – Zozadu

Pohľad zhora – Spredu

RukoväťTlačidlo 
CLEAN

Tryska 
presného 
rozprašovania

Čistiaca 
podložka 

Braava jet

Tlačidlo 
uvoľnenia 
podložky

Uzáver 
nádržky

Batéria
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Informácie o vašom robotickom mope 
Braava jet™

Pohľad zdola

Predné schodové 
senzory

Snímač typu 
podložky

Drážky uchytenia 
podložky

Kolieska

Zadné schodové 
senzory

Návod na použitie robotického mopu Braava jet™ 3
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Používanie vášho robotického mopu 
Braava jet™

Nabitie a vloženie batérie

• Umiestnite batériu do nabíjačky batérie a zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
• Kým sa batéria nabíja, kontrolka bude blikať nažlto. Keď je batérie úplne nabitá,

kontrolka ostane svietiť nazeleno.
• Keď je batéria plne nabitá, nabíjačka sa automaticky prepne do režimu s nízkou

spotrebou, aby sa zachovala životnosť batérie a obmedzila sa spotreba energie.
• Batéria sa úplne nabije za 2 hodiny. Aby sa zaistil optimálny výkon, batéria by sa

mala vždy nabíjať celé dve hodiny medzi každým upratovacím cyklom.
• Vložte plne nabitú batériu do robota.
• Spoločnosť iRobot ponúka aj náhradné batérie a nabíjačky na dokúpenie, aby

ste mali vždy k dispozícii nabitú batériu.

1

Nabíjanie Zasunutie
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2b Zasunutie čistiacej 
podložky

• Zasuňte podložku Braava jet do 
drážky na spodnej časti robota, 
až kým sa nezacvakne na miesto. 

• Podložku Braava jet môžete 
zasunúť z oboch strán robota.

Výber čistiacej podložky 
Braava jet

• Zvoľte čistiacu podložku, podľa 
toho, akým spôsobom chcete 
podlahu upratovať. Viac 
informácií nájdete na ďalšej 
strane.

• K vášmu robotu sú pribalené 
vzorky jednorazových čistiacich 

2

Tip na upratovanie: Pred použitím 
podložky na mokré mopovanie alebo 
vlhké zametanie použite najprv 
podložku na suché zametania na 
odstránenie voľných nečistôt.

podložiek Braava jet na režimy Mokré 
mopovanie, Vlhké zametanie a Suché 
zametanie.

• Robotický mop automaticky rozozná 
podložku a na základe založenej 
podložky prispôsobí svoj režim čistenia.

 Návod na použitie robotického mopu Braava jet™ 5
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PREHĽAD

Typ podložky Režim mopovania Čistiaci pohyb 
a úroveň vlhkosti

Čistiaci 
prostriedok

Svieža 
vôňa Prach Vlasy Nečistota Škvrny*

Mokrá Mokré mopovanie  
(modrá)

Upratovanie s troma prechodmi je podobné 
spôsobu vášho mopovania. Robot sa pohne 
vpred, potom prejde krátku vzdialenosť na 
jednu stranu, trochu cúvne, pohne sa na 
druhú stranu, pričom striedavým pohybom 
upratuje oblasť.

Opakovane použiteľná  
na mokré mopovanie  
(modrá)

Vlhká Vlhké zametanie 
(oranžová) Šetrné ale dôkladné upratovanie. Robot 

prejde krátku vzdialenosť dopredu, potom 
cúvne rovno dozadu, a týmto spôsobom 
pokračuje v čistení oblasti.

Opakovane použiteľná  
na vlhké zametanie 
(oranžová)

Suchá Suché zametanie  
(biela)

Robot sa rýchlo pohybuje vpred po rovnej 
čiare a vykoná jeden prechod cez oblasť.Opakovane použiteľná  

na suché zametanie  
(biela)

Informácie o čistiacej 
podložke Braava jet™
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PREHĽAD ODPORÚČA SA PRE

Typ podložky Režim mopovania Čistiaci pohyb  
a úroveň vlhkosti

Čistiaci 
prostriedok

Svieža 
vôňa Prach Vlasy Nečistota Škvrny*

Mokrá Mokré mopovanie  
(modrá)

Upratovanie s troma prechodmi je podobné 
spôsobu vášho mopovania. Robot sa pohne 
vpred, potom prejde krátku vzdialenosť na 
jednu stranu, trochu cúvne, pohne sa na 
druhú stranu, pričom striedavým pohybom 
upratuje oblasť.

Opakovane použiteľná  
na mokré mopovanie  
(modrá)

Vlhká Vlhké zametanie 
(oranžová) Šetrné ale dôkladné upratovanie. Robot 

prejde krátku vzdialenosť dopredu, potom 
cúvne rovno dozadu, a týmto spôsobom 
pokračuje v čistení oblasti.

Opakovane použiteľná  
na vlhké zametanie 
(oranžová)

Suchá Suché zametanie  
(biela)

Robot sa rýchlo pohybuje vpred po rovnej 
čiare a vykoná jeden prechod cez oblasť.Opakovane použiteľná  

na suché zametanie  
(biela)

 Návod na použitie robotického mopu Braava jet™ 7
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Naplňte robot vodou

• Robot naplňte vodou, ak ste si vybrali režim mokré mopovanie alebo vlhké
zametanie.

• Po nadvihnutí rukoväte robota nájdete uzáver nádržky, ktorý otvorte otočením.
• Aby ste umožnili úplné doplnenie nádržky vodou, nakloňte robot tak, aby pred-

ný ľavý roh smeroval nadol a aby bol otvor nádržky najvyšším bodom. Nádržku
pomaly naplňte teplou vodou.

• Nasaďte uzáver späť a nádržku zatvorte. Pred spustením robota zatlačte
rukoväť naspäť nadol.

• Nenapĺňajte robot žiadnym čistiacim prostriedkom, iba čistou vodou.

3

Poznámka: Ak použijete 
podložku na suché zametanie, 
prejdite na krok 4.
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4 Už iba stlačte tlačidlo CLEAN

• Umiestnite váš robot do ľavého spodného rohu oblasti, ktorú si prajete vyčistiť,  
a približne 30 cm od stien. 

• Robot zapnite jedným stlačením tlačidla CLEAN. Opätovným stlačením tlačidla 
CLEAN spustite upratovací cyklus.

• Robot vyčistí plochu až 20 m2 v režime mopovania a až do 25 m2 v režime 
vlhkého alebo suchého zametania.* 

• Robotický mop Braava jet dokončí upratovanie vyčistením rohov a obvodu 
miestnosti, okolo nábytku a iného zariadenia.

Poznámka: Keď robotický 
mop Braava jet dokončí 
čistenie, vráti sa na miesto, 
kde začal, vypne sa a vydá 
zvukový signál. 

* Testované na pevných podlahách v 
laboratóriu Home Test Lab spoločnosti 
iRobot. 
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iRobot HOME 

Uvoľnite čistiacu podložku 
a pripravte robotický mop 
Braava jet™ na ďalšie použitie

• Čistiacu podložku viete uvoľniť
bez toho, aby ste sa museli
dotknúť nečistôt. Stačí nadvihnúť
rukoväť a zatiahnuť tlačidlo
uvoľnenia podložky.

• Vyberte batériu a vložte ju do
nabíjačky batérie, aby bola
nabitá pred ďalším upratovaním.  

• Predtým, ako robot odložíte,
vyprázdnite nádržku na vodu.

• Robotický mop Braava jet sa
môže skladovať na stojato alebo
na boku, pričom strana
s batériou má byť dole.

Stiahnutie aplikácie 
iRobot® HOME

Získajte prístup k ďalším funkciám, 
aktualizáciám softvéru a 
podporným informáciám.

5

6
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Ako sa robotický mop Braava jet™ 
pohybuje

* Testované na pevných podlahách v laboratóriu Home Test 
Lab spoločnosti iRobot.

Robotický mop Braava jet je navrhnutý 
tak, aby inteligentne prechádzal a 
upratal oblasti s plochou do 20 m2 v 
režime mokrého mopovania a až do 
25 m2 v režime vlhkého alebo suchého 
zametania.*
• Robot začne upratovať smerom 

doprava, až kým nenarazí na stenu 
alebo inú prekážku.

• V režime mokrého mopovania alebo 
vlhkého zametania robotický mop 
Braava jet dvakrát prejde cez prvú 
trasu, aby dosiahol optimálnu vlhkosť 
podložky predtým, než začne upratovať 
zvyšok miestnosti.

• Keď robot upratal oblasť dostupnú 
vpravo, bude pokračovať smerom 
vpred a doprava odtiaľ, kde začal.

• Keď sa skončí upratovanie, robot 
preruší činnosť a vráti sa na miesto, kde 
začal.
 - Robotický mop Braava jet 
nerozprašuje vodu na nábytok ani 
steny. Robot pred rozprašovaním 
cúvne, aby sa zaistilo, že zasiahne 
iba časť podlahy, ktorá je voľná. Pred 
spustením robotického mopu Braava 
jet nadvihnite závesy siahajúce po 
zem.

• Keď robotický mop Braava jet narazí 
na rohy, nohy stoličiek a iné prekážky, 
bude upratovať okolo nich a následne 
sa vráti na pôvodné miesto, kde bude 
pokračovať v upratovaní.

• Robotický mop Braava jet si pri každom 
upratovaní nanovo vytvára mapu 
priestoru.

 Návod na použitie robotického mopu Braava jet™ 11

SK

www.roboticky-vysavac.sk



SK

12 

www.roboticky-vysavac.sk



Režim virtuálnej steny Virtual 
Wall®

V režime virtuálnej steny Virtual Wall® 
môžete vytvoriť neviditeľnú bariéru, aby 
robot neupratoval určitú časť miestnosti 
alebo určitý druh podlahy.
• Začnite s vypnutým robotom. 

Neviditeľná línia sa vytvorí zarovno so 
zadnou časťou robota. Podľa toho 
robot umiestnite na podlahe.

• Režim virtuálnej steny Virtual Wall 
aktivujete tak, že na vypnutom robote 
stlačíte a podržíte tlačidlo CLEAN, kým 
sa neobjavia dve modré čiary na hornej 
časti robota. Modré čiary naznačujú, 
že sa aktivoval režim virtuálnej steny 
Virtual Wall. 

Tip na upratovanie: Režim virtuálnej steny 
Virtual Wall môžete použiť aj na rozdelenie 
väčšej miestnosti na menšie oblasti, aby 
ste umožnili robotickému mopu Braava jet 
účinnejšie upratovanie.

 Návod na použitie robotického mopu Braava jet™ 13
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• Robot si v režime virtuálnej steny
Virtual Wall vyznačí neviditeľné hranice
vo svojej vnútornej mape priestoru,
ktoré sa rozširujú do každej strany (viď
obrázok). Robot počas upratovania
podlahy neprekročí túto neviditeľnú
hranicu.

• Po nastavení virtuálnej steny Virtual
Wall spustite upratovanie stlačením
tlačidla CLEAN.

• Režim virtuálnej steny Virtual Wall sa
automaticky vypne, keď robot dokončí
upratovanie. Ak chcete manuálne
zrušiť upratovací cyklus v režime
virtuálnej steny Virtual Wall a vypnúť
robot, stlačte a podržte tlačidlo CLEAN,
kým sa nevypnú všetky indikátory. 
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Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov

• Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite podložku na suché zametanie alebo 
povysávajte nečistotu a prach predtým, než spustíte váš robotický mop v režime 
mokré mopovanie alebo vlhké zametanie.

• Čistiace podložky pred zasunutím do robota nenamáčajte. Na začiatku 
upratovacieho cyklu by mali byť podložky suché.

• Počas upratovacieho cyklu môžete pozastaviť váš robot stlačením tlačidla CLEAN. 
Upratovací cyklus znovu spustíte opätovným stlačením tlačidla CLEAN. Počas 
upratovania robot nezdvíhajte ani ho neposúvajte – ak to spravíte, robot ukončí 
upratovanie. 

• Ak chcete vypnúť váš robotický mop Braava jet, stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na  
5 sekúnd.

• Robot pri plnení vodou jemne nakloňte, aby ste zaistili úplne doplnenie nádržky.
• Používajte len čistú vodu bez akýchkoľvek čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky, 

dokonca aj tie prírodné, môžu upchať rozprašovaciu trysku a poškodiť materiály 
vnútri robota. 

• Váš robot bude fungovať jedine s originálnymi podložkami Braava jet, ktoré boli 
špeciálne navrhnuté pre tento model.  

• Robotický mop Braava jet dosahuje najlepšie výsledky na hladkých pevných 
povrchoch a nemusí dosiahnuť rovnaký výkon na nerovnomerných dlaždiciach, 
nadmerne leštených podlahách alebo drsných povrchoch ako bridlica alebo tehla, 
ktoré môžu natrhnúť čistiace podložky.

• Pred spustením robotického mopu Braava jet nadvihnite závesy siahajúce po zem.
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Riešenie problémov

Zopakovanie chybového 
hlásenia 
Ak váš robot ostane zapnutý po hlásení 
chyby, stlačte nárazník jedenkrát smerom 
k telu robota na zopakovanie správy. 
Ak sa váš robot po výskyte chyby vypol, 
zapnite ho stlačením tlačidla CLEAN. 
Ak chyba pretrváva, robot bude správu 
naďalej zobrazovať. Technickú podporu 
môžete získať na adrese www.irobot.sk.

Návod na reset robota
Pri niektorých chybách môže problém 
vyriešiť reset robotického mopu Braava 
jet. Robotický mop Braava jet resetujte 
tak, že podržíte tlačidlo CLEAN po dobu 
5 sekúnd, kým nezaznie jasný zvukový 
signál. Vyberte batériu a znova ju vložte. 
Stlačením tlačidla CLEAN robota opäť 
zapnite.

Ak niečo nie je v poriadku, robotický mop Braava jet vám to oznámi 
pomocou zvukových a svetelných signálov.

Riešenie problémov s tryskou 
presného rozprašovania
Ak robot nerozprašuje alebo rozprašuje 
nerovnomerne a pri kontrole nádržky ste 
zistili, že je v nej dostatok vody a počujete 
čerpanie vody, obráťte sa na oddelenie 
starostlivosti o zákazníkov.

Riešenie problémov s hladinou 
vody
Ak narazíte na problémy s množstvom 
vody, ktoré robotický mop Braava 
jet rozprašuje na vaše podlahy v 
režime mokré mopovanie alebo vlhké 
zametanie, stiahnite si aplikáciu iRobot® 
HOME, kde si môžete upraviť nastavenia 
vášho robota.
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Riešenie problémov Pravidelná údržba robota

Čistenie schodových senzorov  
a snímača typu podložky 
Očistite senzory na spodnej časti vášho 
robota pomocou vlhkej utierky.

Čistenie koliesok 
Odstráňte všetky viditeľné nečistoty 
alebo vlasy namotané na kolieskach.

Čistenie tela robota 
Pomocou vlhkej utierky jemne očistite 
všetky nečistoty na tele robota alebo 
nárazníku.

Čistenie trysky presného 
rozprašovania 
Utrite ju dočista vlhkou handričkou. 

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robotického 
mopu iRobot Braava jet, riaďte sa týmito tipmi. Pozrite si časť 
Informácie o vašom robotickom mope Braava jet™, podľa potreby.

*Testované v pračke. Neperte spolu s jemnou bielizňou.

Čistenie nádržky 
Ak ucítite zápach z nádržky, naplňte ju 
teplou vodou z kohútika. Nepoužívajte 
vriacu vodu. Zatvorte nádržku a jemne 
robotom zatraste. Vypláchnite nádržku  
a zopakujte. Pred ďalším použitím robota 
nechajte nádržku vyschnúť s otvoreným 
uzáverom.

Starostlivosť o opakovane 
použiteľné čistiace podložky 
Opakovane použiteľné podložky Braava 
jet sa môžu vyprať až 50-krát*, než ich 
treba vymeniť. Odporúča sa ručné pranie 
a voľné sušenie.  Ak použijete pračku, 
zvoľte teplý cyklus a nechajte voľne 
vysušiť. Neperte spolu s jemnou bielizňou.
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