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 Návod na použitie robota Roomba® série 600 iii

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU ÚRAZU ALEBO POŠKODENIU, JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ 
NASLEDOVNÉ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA.

TENTO SPOTREBIČ NEMÔŽU POUŽÍVAŤ DETI 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. TENTO SPOTREBIČ NIE JE HRAČKA. ČISTENIE A ÚDRŽBU 
NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU. 

UPOZORNENIE: ELEKTRONICKÚ ČASŤ ROBOTA, JEHO BATÉRIU ANI NABÍJACIU STANICU HOME BASE 
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 NABÍJACEJ STANICI HOME BASE ZHODUJE S NAPÄTÍM V ELEKTRICKEJ 
ZÁSUVKE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI.

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia
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Batéria a nabíjanie
•  Na nabíjanie používajte len štandardnú zásuvku (230 V). Na nabíjanie batérie robota používajte iba 

nabíjaciu stanicu Home Base dodávanú výrobcom. Používanie iných napájacích adaptérov bude mať 
za následok okamžitú stratu záruky.

•  Používajte len batériu so správnymi technickými parametrami, dodávanú spoločnosťou iRobot.

•  Nepoužívajte nabíjaciu stanicu Home Base s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou. Ak je 
poškodený kábel alebo zástrčka, musí ju opraviť výrobca alebo iné osoby s podobnou kvalifikáciou.

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

• Robot nabíjajte iba v interiéri.

•  Stanica Home Base robota môže byť chránená prepäťovou ochranou pre prípad intenzívnych búrok 
s bleskami.

• S nabíjacou stanicou Home Base nemanipulujte mokrými rukami.

•  Pred čistením alebo údržbou odpojte váš robot od nabíjacej stanice Home Base.

•  Skontrolujte, či menovité napätie dodanej stanice Home Base zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.

•  Použité batérie sa musia vložiť do plastového vreca a bezpečne zlikvidovať v súlade s miestnymi 
predpismi o ochrane životného prostredia.

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

•  Ak batéria vyteká, vráťte ju do príslušného autorizovaného servisného strediska iRobot na likvidáciu.

• Pred likvidáciou batériu vyberte z robota.

•   Batériu nemliaždite ani nerozoberajte. Batériu neohrievajte ani neodkladajte do blízkosti zdrojov 
tepla.

•  Batériu nespaľujte. Batériu neskratujte.

• Batériu neponárajte do kvapaliny.

•  So žiadosťou o informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa recyklácie a zneškodnenia batérií sa 
obráťte na miestny orgán samosprávy zodpovedný za odpadové hospodárstvo.

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. So žiadosťou o informácie o programe zberu, opätovného použitia alebo 
recyklácie sa obráťte na miestny orgán samosprávy zodpovedný za odpad.

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

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

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

•  Venujte pozornosť všetkým výstrahám a upozorneniam na robote, batérii aj nabíjacej stanici Home 
Base™ a tiež v návode na použitie.

• Dodržiavajte všetky prevádzkové a užívateľské pokyny a inštrukcie.

• Všetky servisné zásahy zverte autorizovanému servisu iRobot.

Obmedzenia použitia
• Váš robot je určený len na domáce použitie v interiéri.

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

•  Robot skladujte a používajte len v prostredí s izbovou teplotou.

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

•  Robot nepoužívajte na zberanie rozliateho bielidla, farby ani iných chemikálií alebo vlhkých 
predmetov.

•  Pred použitím robota pozberajte predmety, ako sú odevy, voľne ležiace papiere, vytiahnite lanká 
žalúzií alebo závesov, napájacie káble a krehké predmety. Ak robot prejde cez napájací kábel 
a potiahne ho, hrozí riziko stiahnutia rôznych predmetov zo stola alebo z police.

•  Ak je v čistenej miestnosti balkón, treba použiť fyzickú bariéru na zabránenie prístupu na balkón 
a zaručenie bezpečnej prevádzky.

•  Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ 
nie sú pod dozorom alebo neboli poučené ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za 
ich bezpečnosť.

• Robot Roomba používajte len v suchom prostredí.

• Na robot Roomba nerozprašujte tekutiny ani ho nepolievajte.

•  Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali s robotom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru.

• Na robot nič neklaďte.

•  Berte do úvahy, že robot sa pohybuje samostatne. Pri prechádzaní cez priestor, kde robot pracuje, 
dajte pozor, aby ste naňho nestúpili alebo oň nezakopli. 

• Robot nepoužívajte na miestach s voľne prístupnými elektrickými zásuvkami v podlahe.

•  Robot iRobot Roomba je vybavený napájacím káblom schváleným pre váš región. Nepoužívajte 
žiadny iný napájací kábel. Ak potrebujete náhradné káble, obráťte sa na oddelenie starostlivosti 
o zákazníkov, aby ste získali napájací kábel vhodný pre vašu krajinu.

www.roboticky-vysavac.sk
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Tlačidlá a indikátory

Pohľad zhora Nabíjacia stanica Home Base

Informácie o robote Roomba

RCON (Infračervený 
senzor)

Senzor nárazníka 
Tlačidlo na 
uvoľnenie 
zásobníka

Kryt

Zásobník 
a filter

Schodové 
senzory

Schodové senzory

Schodové 
senzory

Schodové 
senzory

Rukoväť

Bočná kefka

Ľavé 
koliesko

Pravé 
koliesko

Modul 
čistiacej 
hlavy

Nabíjacie kontakty 
nabíjacej stanice 
Home Base

Nabíjacie 
kontakty

Nabíjacie 
kontakty

RCON 
Senzor

Vyberateľné
predné koliesko

Tlačidlá pre 
plánovanie*

Tlačidlá pre 
plánovanie*

Tlačidlo Dock 

Tlačidlo CLEAN 
(ČISTENIE)/napájanie

Riešenie 
problémov
Indikátor

Tlačidlo Spot

Dirt Detect*
Indikátor 
stavu 
batérie

*Vybrané modely

Pohľad zdola
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Používanie robota Roomba

Poznámka: Po každom použití vyprázdnite zásobník a vyčistite filter.

•  Robot Roomba vždy nechávajte v nabíjacej stanici Home Base, aby bol nabitý a pripravený vysávať, keď 
ho potrebujete. V prípade skladovania mimo stanice Home Base vyberte najprv plne nabitú batériu 
z robota Roomba a uložte ju na chladnom suchom mieste.

Batéria a nabíjanie
Nabite robot Roomba pomocou nabíjacej stanice Home Base. Po pripojení na nabíjaciu stanicu Home Base 
sa kontrolky robota po 60 sekundách vypnú, aby sa počas nabíjania robota Roomba šetrila energia. Stav 
nabíjania batérie skontrolujete stlačením tlačidla CLEAN, pričom sa rozsvieti indikátor stavu batérie. Keď sa 

batéria nabíja, kontrolka bliká nažlto a keď je úplne nabitá, svieti nazeleno.

Nastavenie hodín (vybrané modely)
Pred naplánovaním upratovania s robotom Roomba je najskôr potrebné nastaviť čas. Čas nastavte podľa 
nasledujúceho postupu:

Umiestnenie nabíjacej stanice Home Base™

Nabíjaciu stanicu Home Base umiestnite na ľahko dostupnom mieste a okolo nej ponechajte 
nasledovný voľný priestor:

•  Aspoň 0,5 metra na každej strane nabíjacej stanice Home Base

•  Aspoň 1 meter na každej strane nabíjacej stanice Home Base a aspoň 1 meter od schodov

•  Aspoň 2,5 metra od virtuálnej steny Virtual Wall

Stanicu Home Base nechávajte vždy zapojenú.

Pokyny na použitie
• Obráťte robot a potiahnutím odstráňte ochrannú pásku batérie. Robot Roomba vložte do 

nabíjacej stanice Home Base, čím aktivujete batériu.
• Ak chcete, aby sa batéria pred prvým upratovacím cyklom úplne nabila, nechajte robot 

Roomba v nabíjacej stanici Home Base po dobu 3 hodín.

Poznámka:  Robot Roomba sa dodáva s čiastočne nabitou batériou. Ak spustíte upratovací 
cyklus s čiastočne nabitou batériou, môže sa robot Roomba vrátiť dobiť na 
nabíjaciu stanicu Home Base skôr než pri ďalších upratovacích cykloch.

• Jedným stlačením tlačidla CLEAN zapnite robot Roomba. Opätovným stlačením tlačidla 
CLEAN spustite upratovací cyklus. 

Poznámka:  Pred vysávaním odstráňte z podlahy zbytočné predmety (napr. oblečenie, 
hračky atď.). Robot Roomba používajte pravidelne, aby bola vaša podlaha vždy 
čistá.

•  Robot Roomba počas upratovacieho cyklu pozastavíte stlačením tlačidla CLEAN.
•  Upratovací cyklus znovu spustíte opätovným stlačením tlačidla CLEAN.
•  Ak chcete ukončiť upratovací cyklus a prepnúť robot Roomba do pohotovostného režimu, 

zatlačte a pridržte tlačidlo CLEAN, kým nezhasnú indikátory robota Roomba.
• Ak chcete poslať robot Roomba späť do nabíjacej stanice Home Base, stlačte tlačidlo 

(Dock) na robote. Týmto upratovací cyklus ukončíte. 
• Ak chcete používať režim  Spot (Vysávanie jedného miesta), položte robot Roomba 

na znečistené miesto a stlačte tlačidlo (Vysávanie jedného miesta). Robot Roomba 
špirálovým pohybom dôkladne uprace miesto o priemere približne jeden meter a potom sa 
rovnakým pohybom vráti na miesto, kde začal.

1

2

3

Stlačte a podržte tlačidlo  (hodiny).

Podržte tlačidlo  (hodiny)a pomocou tlačidiel D (deň), H (hodina)  

a M (minúta) nastavte správny čas.

Uvoľnite tlačidlo  (hodiny). Robot Roomba potvrdí nastavenie času 
pípnutím.
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Plánovanie (vybrané modely)

Vďaka virtuálnej stene Dual Mode Virtual Wall 
zostane robot Roomba v priestoroch, ktoré 
chcete upratovať – a vyhne sa tým, ktoré upratať 
nechcete. Medzi upratovacími cyklami môžete 
nechať virtuálnu stenu v prevádzke na svojom 
mieste na zemi. Môžete ju nastaviť do jedného  
z dvoch režimov podľa toho, ako ju chcete 

používať:Poznámka: Pri bežnej prevádzke vydržia batérie 8 až 10 mesiacov. Ak nemáte v pláne 
používať virtuálnu stenu Dual Mode Virtual Wall po dlhšiu dobu a chceli by ste ju uskladniť, 
nezabudnite ju vypnúť (stredná poloha spínača).

Virtuálna stena Dual Mode Virtual Wall 
(voliteľné príslušenstvo kompatibilné so všetkými 
modelmi)

Režim virtuálnej steny: Keď je spínač v hornej 
polohe ( ), zariadenie funguje ako virtuálna 
stena. To znamená, že ju môžete nastaviť tak, 
aby blokovala otvory široké až 3 metre. Vytvorí 
neviditeľnú bariéru v tvare kužeľa, ktorú vidí len 
robot Roomba. 

Poznámka: Čím ďalej od zariadenia, tým je 
bariéra širšia (pozri ilustráciu). 

Režim Halo: Keď je spínač v dolnej polohe ( ), 
zariadenie vytvorí ochrannú zónu, do ktorej robot 
Roomba nevstúpi. To nedovolí robotu Roomba 
vrážať do vecí, ktoré chcete ochrániť (napr. miska  
s potravou alebo váza), alebo vojsť do nežiaducich 
priestorov (napr. kút alebo pod stolom). Ochranná 
zóna je neviditeľná a siaha približne  
60 centimetrov od stredu virtuálnej steny.

Príslušenstvo

3 metre

1,2 metra

Plán upratovania nastavíte alebo zmeníte podľa 
nasledujúceho postupu

Naplánované časy vysávania odstránite podľa 

nasledujúceho postupu
Stlačte a podržte tlačidlo  (plán).

Podržte tlačidlo  (plán) a pomocou tlačidla D (deň) 
prepínajte medzi časmi naplánovaných vysávaní.

Keď robot Roomba zobrazí naplánovaný deň a čas vysávania, 
ktorý chcete odstrániť, stlačte a podržte tlačidlo D (deň) po 
dobu piatich sekúnd. Robot Roomba potvrdí odstránenie 
naplánovaného času vysávania pípnutím.

Uvoľnite tlačidlo  (plán).

1

1

2

2

3

3

4

Stlačte a podržte tlačidlo  (plán). 

Podržte tlačidlo  (plán) a pomocou tlačidiel D (deň), H (hodina) 
a  M (minúta) nastavte plán. 

Uvoľnite tlačidlo  (plán). Robot Roomba potvrdí nastavenie 
plánu pípnutím.

Upratovanie robotom Roomba môžete naplánovať 
raz denne, sedemkrát do týždňa. Pred naplánovaním 
upratovania je potrebné nastaviť čas. 

www.roboticky-vysavac.sk
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Odporúčaná údržba robota

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robota 
Roomba, je nutné pravidelne vykonávať nasledujúcu údržbu. Ak 
si všimnete, že robot Roomba z podlahy zbiera menej nečistôt, 
vyprázdnite zásobník, vyčistite filter a hlavné kefy.

Časť robota Údržba Výmena

Zásobník Po každom použití -

Filter Raz týždenne 
(dvakrát týždenne 
v domácnostiach so 
zvieratami)

Každé 3 mesiace

Hlavné kefy Raz týždenne 
(dvakrát týždenne v 
domácnostiach so 
zvieratami)

Podľa potreby

Predné koliesko
Bočná kefka
Schodové senzory
Nabíjacie kontakty

Raz mesačne -

Pravidelná údržba robota

Poznámka: K vášmu robotu Roomba máme v ponuke bohatý sortiment 
príslušenstva. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, pre 
získanie podrobnejších informácií sa obráťte na autorizované servisné 
stredisko iRobot.
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Stlačte tlačidlo a potiahnutím vyberte 
zásobník.

Filter vymeňte každé tri mesiace

Hlavné kefy vymieňajte podľa potreby

Vyprázdňovanie zásobníka

Čistenie filtra

Potiahnutím vyberte filter. Odstráňte nečistoty 
poklepaním filtra o smetný kôš. Filter vložte späť. 

Vyberte a očistite hlavné kefy 
robota Roomba a ich ložiská od 
vlasov a nečistôt.

1 3

Vyberte kefky robota Roomba a 
očistite ich od vlasov alebo nečistôt.

2

Otvorte kryt hlavných kief 
zatlačením oboch zarážok.

Čistenie hlavných kief

Zarážky

Gumená kefa

Štetinová kefa

Ložiská 
kefy

www.roboticky-vysavac.sk
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Čistenie predného kolieska

Predné koliesko pevne chyťte a vytiahnite z jeho priestoru.

 Odstráňte nečistoty z priestoru na koliesko na tele robota.

Skúste potočiť kolieskom. Ak niečo bráni jeho otáčaniu, vyberte 
koliesko z jeho puzdra, pevným zatlačením vyberte osku 
a vyčistite ju od akýchkoľvek nečistôt a namotaných vlasov.

Po dokončení vložte všetky súčasti späť. Uistite sa, že ste koliesko 
zacvakli naspäť na miesto. 

1

2

3

Dôležité: Zablokovanie predného kolieska nečistotami by 
mohlo mať za následok poškodenie podlahy.

Koliesko

Os

Kryt

Na uvoľnenie skrutky použite malý skrutkovač. Potiahnutím vyberte bočnú 
kefku z robota. Odstráňte z bočnej kefky vlasy a/alebo nečistoty a vložte 
ju späť.

Čistenie bočnej kefky

Poutierajte všetky senzory a nabíjacie kontakty čistou, suchou handričkou.

Čistenie schodových senzorov a nabíjacích kontaktov

4
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Riešenie problémov

Problémy pri upratovaní
Keď sa batéria vybíja, indikátor stavu batérie svieti načerveno. Robot 
ihneď nabite. Vložte robot Roomba do nabíjacej stanice Home Base, 
aby sa nabil.

Ak robot Roomba zaznamená chybu počas upratovania, začne blikať 
indikátor poruchy alebo tlačidlo CLEAN. Postupujte podľa zvukových 
pokynov. Správu môžete zopakovať opätovným stlačením tlačidla 
CLEAN.

Problémy pri nabíjaní
Ak robot Roomba zaznamená chybu počas nabíjania, zabliká jeho 
indikátor poruchy a budete počuť zvukovú správu oznamujúcu 
chybu. Skontrolujte, či sú nabíjacie kontakty na robote a nabíjacej 
stanici Home Base čisté.

Lítium-iónová batéria (len vybrané modely)
Dôležité: Lítium-iónové batérie a výrobky obsahujúce lítium-iónové batérie 
podliehajú prísnym právnym predpisom týkajúcim sa prepravy. Ak potrebujete 
takýto výrobok poslať (vrátane batérie) do servisu, kvôli cestovaniu alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu, MUSÍTE dodržiavať nasledujúce pokyny pre 
odoslanie:

 » Vyberte z výrobku lítium-iónovú batériu

 »  Umiestnite na kovové nabíjacie kontakty batérie kúsok lepiacej 
pásky

 »  Vložte batériu (s prilepenou páskou) späť do výrobku a zaistite kryt 
batérie 

 »  Zabaľte výrobok do jeho pôvodného obalu alebo do vášho 
vlastného obalu, ktorý zabráni poškodeniu počas prepravy

 » Odosielajte výlučne cez pozemnú dopravu (nie letecky)

www.roboticky-vysavac.sk
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