
Návod na použitiePre robotické vysávače Roomba® série i

Automatická vyprázdňovacia stanica Clean Base™

SK

www.robotworld.sk



SK

Symbol výstrahy. Používa sa na výstrahu pred možným nebezpečenstvom zranenia.  
Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste sa vyhli zraneniu alebo smrti.

VAROVANIE: Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné 
pokyny vrátane nasledujúcich:

VAROVANIE: Prečítajte si bezpečnostné pokyny týkajúce sa nastavenia, používania a údržby 
robota a dodržiavajte ich, aby ste predišli riziku poškodenia robota alebo neprišli k úrazu.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 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 možné riziká. 
Tento spotrebič nie je hračka. Čistenie a údržbu smú vykonávať deti len pod dozorom. 

Bezpečnostné pokyny a upozornenia
Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. LEN NA POUŽITIE V 
DOMÁCNOSTI.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom

Zariadenie triedy II Pred použitím si prečítajte 
si návod na obsluhu

Nebezpečenstvo 
vzniku požiaru

Robot je určený len na 
použitie v interiéri

Uchovávajte mimo 
dosahu detí

Všeobecný symbol 
recyklácie

Menovitý príkon, 
jednosmerný prúd

Menovitý výkon, 
jednosmerný prúd

Samostatná napájacia 
jednotka

Menovitý príkon, 
striedavý prúd

Tento návod na použitie zahŕňa informácie pre regulačný(é) model(y): ADE-N2.
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• Do zariadenia nelejte žiadne tekutiny ani ho neponárajte do vody.
• Nepoužívajte vonku ani na mokrých povrchoch. 
• Zariadenie nepoužívajte ako hračku. Keď ho používajú deti alebo 

sa nachádzajú v jeho blízkosti, je nutné venovať zvýšenú pozornosť.
• Používajte iba v súlade s týmto návodom.
• Zariadenie nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku. 

Ak spotrebič nepracuje správne, ak vám spadol, poškodil sa, nechali ste 
ho vonku alebo spadol do vody, vráťte ho do servisného strediska. 

• So spotrebičom ani so zástrčkou nemanipulujte mokrými rukami.
• Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte, ak 

je nejaký otvor upchatý. Chráňte ho pred prachom, vláknami, vlasmi 
a ďalšími predmetmi, ktoré môžu znížiť prúdenie vzduchu. 

• Aby sa predišlo poškodeniu zariadenia z dôvodu neúmyselného 
vyradenia tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný 
vonkajším spínacím zariadením, napríklad časovačom, ani pripojený 
do elektrickej siete, ktorá je pravidelne vypínaná a zapínaná.

• Nenechávajte Automatický odstraňovač špiny a elektrickú šnúru na 
vyhrievaných povrchoch.

POZNÁMKA
• Tento výrobok sa nesmie používať s napájacím meničom akéhokoľvek 

typu. Používanie napájacieho meniča bude mať za následok okamžitú 
stratu záruky.

• Ak bývate v oblasti s výskytom búrok s bleskami, odporúčame vám 
používať dodatočnú prepäťovú ochranu. Vyprázdňovacia stanica môže 
byť v prípade intenzívnych búrok s bleskami chránená prepäťovou 
ochranou.

• Nepoužívajte bez vrecka na nečistoty ani bez nainštalovaného filtra.
• Aby vyprázdňovacia stanica fungovala správne, nevkladajte do nej 

cudzie predmety a uistite sa, že v nej nie sú nečistoty.
• Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte robot od vyprázdňovacej 

stanice.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VAROVANIE
• Tento výrobok nie je hračka. Keď je tento výrobok v prevádzke, malé 

deti a domáce zvieratá by mali byť pod dohľadom. 
• Na tento výrobok si nesadajte ani naň nestúpajte.
• Tento výrobok je vybavený napájacím káblom schváleným pre 

vašu krajinu a je určený na zapojenie len do štandardnej zásuvky 
so striedavým prúdom. Nepoužívajte žiadny iný napájací kábel. 
Ak potrebujete iný kábel, obráťte sa na oddelenie starostlivosti 
o zákazníkov, aby ste získali napájací kábel vhodný pre vašu krajinu.

• Ak na to nedostanete pokyn, túto vyprázdňovaciu stanicu nerozoberajte 
ani neotvárajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by 
ste mohli opraviť svojpomocne. Opravy robota zverte autorizovanému 
servisnému stredisku.

• Z dôvodu rizika zásahu elektrickým prúdom používajte iba v interiéri 
a v suchom prostredí.

• S týmto výrobkom nemanipulujte mokrými rukami. 
• Výrobok skladujte a používajte len v prostredí s izbovou teplotou.

AUTOMATICKÁ VYPRÁZDŇOVACIA STANICA

VAROVANIE
• Na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom vyprázdňovaciu stanicu 

pred čistením odpojte.

VAROVANIE: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne 
zranenie. 

UPOZORNENIE: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť malé alebo stredné 
zranenie. 

POZNÁMKA: Znamená nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku.

Pohľad zhora

Pohľad spredu

Nabíjacie 
kontakty

Vrchnák nádoby

Okienko 
infračerveného 
senzora

Výstupný 
vzduchový otvor

Miesto na namotanie 
napájacieho kábla

Otvor na 
odsávanie 
nečistôt

Vodiace lišty na vrecko

Trubica na 
odsávanie nečistôt

Trubica na odsávanie nečistôt
Kryt odsávača

Senzor prítomnosti vrecka 

Pohľad zozadu

Pohľad zdola

Informácie o vyprázdňovacej stanici Clean Base™

Priehlbinky na 
kolieska

Indikátor LED
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Informácie o automatickej vyprázdňovacej stanici
V prípade potreby sa robot počas upratovania automaticky vráti do 
vyprázdňovacej stanice, aby vyprázdnil zásobník a dobil sa. 

Ak je potrebné vymeniť vrecko, indikátor LED na vyprázdňovacej stanici sa 
rozsvieti na červeno. Ak vyprázdňovacia stanica zistí upchatie, spustí ďalšie 
pokusy o automatické odstránenie upchatia.

0,3 m  
nad

 Poznámka: Ak robot umiestnite do vyprázdňovacej stanice ručne, nevyprázdni 
zásobník automaticky. V takom prípade použite aplikáciu iRobot HOME alebo 
tlačidlo  na robote a vyprázdnite zásobník manuálne.

Návod na údržbu
Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vašej vyprázdňovacej 
stanice, je nutné vykonávať nasledujúcu údržbu:

Časť stanice Údržba Výmena 

Vrecká
-

Vrecká je nutné vymeniť, keď 
vás na to upozorní indikátor 
LED alebo aplikácia

Nabíjacie kontakty 
Okienko 
infračerveného 
senzora

Raz za mesiac

-

Kryt odsávača vo 
vnútri nádoby

Raz za mesiac (odstráňte 
nečistoty z krytu odsávača) -

Údržba

 Poznámka: Spoločnosť iRobot vyrába rôzne náhradné diely a príslušenstvo. 
Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, pre získanie podrobnejších 
informácií sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot.

 Poznámka: 
Nestriekajte čistiaci 
roztok priamo na 
senzory ani na ich 
otvory.

Čistenie okienka infračerveného 
senzora a nabíjacích kontaktov

Skontrolujte, či sú senzory 
a nabíjacie kontakty čisté. 
Utrite ich čistou a suchou 
handričkou.

Používanie automatickej 
vyprázdňovacej stanice
Umiestnenie automatickej vyprázdňovacej stanice 
Clean Base™ 

Odstránenie nečistôt 
z krytu odsávača

Skontrolujte, či sa 
na kryte odsávača 
nenahromadili vlákna 
alebo nečistoty. Ak áno, 
odstráňte ich čistou 
a suchou handričkou.

 Poznámka: Ak chcete zabezpečiť optimálny 
výkon svojho robota a automatickej 
vyprázdňovacej stanice, podľa potreby 
čistite a/alebo vymieňajte filter v robote.

Vložte nové vrecko tak, že plastovú 
úchytku na vrecku zasuniete od 
vodiacich líšt.

 Odstráňte použité vrecko.

Vrchnák zatlačte dole a uistite 
sa, že je úplne zatvorený.

4

3

5

 Poznámka: 
Tým sa vrecko 
uzatvorí, 
aby z neho 
neunikal prach 
a nečistoty.

Výmena vrecka

Vrecko z nádoby vyberiete tak, 
že vytiahnete plastovú úchytku.

Otvorte vrchnák nádoby.1

2

VAROVANIE: Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, uistite 
sa, že nabíjacia stanica je umiestnená najmenej 1,2 metra od schodov.

Kvalitný signál Wi-Fi®

*Objekty nie sú zobrazené v mierke.

1,2 m  
od schodov

1,2 m  
vpredu

0,5 m  
na oboch 
stranách
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Slovenská republika
V prípade akýchkoľvek otázok alebo postrehov týkajúcich sa vašej 
vyprázdňovacej stanice sa pred kontaktovaním predajcu obráťte 
na spoločnosť iRobot.

Najprv môžete navštíviť stránku global.irobot.com, kde nájdete 
podporné tipy, často kladené otázky a informácie o príslušenstve. Tieto 
informácie môžete nájsť aj v aplikácii iRobot HOME. Ak by ste aj napriek 
tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu na oddelení starostlivosti 
o zákazníkov na čísle 0900 111 151.

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot
• pondelok až piatok, 9:00 – 17:00
• sobota a nedeľa – mimo prevádzky

Mimo Slovenskej republiky 
Navštívte stránku global.irobot.com, ak potrebujete: 
• Získať viac informácií o spoločnosti iRobot vo vašej krajine
•  Získať rady a tipy na zlepšenie výkonu tohto výrobku
• Nájsť odpovede na otázky
• Kontaktovať miestne servisné stredisko

Starostlivosť o zákazníkov 
spoločnosti iRobot

Riešenie problémov

Ak niečo nie je v poriadku, vyprázdňovacia stanica vám to oznámi prostredníctvom 
indikátora LED v prednej časti nádoby a prostredníctvom aplikácie iRobot HOME.

Tento produkt bol vybavený tepelnou ochranou, ktorá bola navrhnutá na ochranu 
pred poškodením z prehriatia. Ak ochrana pracuje, motor sa zastaví. Ak sa to stane, 
jednotku odpojte, nechajte ju vychladnúť 30 minút, odstráňte akékoľvek prekážky 
z evakuačného vstupu a evakuačnej trubice a znovu jednotku zapojte.

Regulačné informácie

Indikátor LED Bežná chyba Ako ju opraviť 

Svieti na červeno Vrecko je plné alebo 
chýba

1. Ak je vrecko plné, vymeňte ho. Ak chýba, 
doplňte ho.

2. Uistite sa, že vrecko je správne vložené.

3. Ak problém pretrváva, odstráňte 
nečistoty z otvoru v spodnej časti robota 
a z otvoru na vyprázdňovacej stanici.

Bliká na červeno: V odsávacom kanáli 
stanice je netesnosť 
alebo je upchatý

1. Uistite sa, že vrchnák nádoby je zatlačený 
a pevne uzavretý. Na robote ťuknite 
na tlačidlo  a vyprázdnite zásobník 
manuálne.

2. Odstráňte nečistoty z otvoru v spodnej 
časti robota a z otvoru na vyprázdňovacej 
stanici.

3. Odpojte vyprázdňovaciu stanicu zo steny. 
Položte ju na bok a skontrolujte, či nie sú 
nečistoty v trubici na odsávanie nečistôt. 
Ak je to potrebné, vyberte trubicu a 
vyčistite ju.

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

Tento symbol na výrobku znamená, že tento spotrebič nesmie 
byť likvidovaný ako bežný netriedený komunálny odpad. Ako 
konečný spotrebiteľ máte zodpovednosť za zlikvidovanie spotrebiča 
s ukončenou životnosťou spôsobom šetrným k životnému prostrediu 
napríklad takto:

  (1) batériu vráťte distribútorovi alebo predajcovi, od ktorého ste 
výrobok zakúpili, alebo

 (2) batériu odovzdajte na vyhradenom zbernom mieste.
Likvidácia tohto výrobku správnym spôsobom šetrí vzácne zdroje 
a zabraňuje vzniku možných negatívnych vplyvov na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nevhodnej 
manipulácii s odpadom. Ďalšie informácie môžete získať od miestnych 
úradov alebo najbližšieho zberného miesta. Za nesprávnu likvidáciu 
tohto odpadu môžu byť v súlade s vašou národnou legislatívou 
uložené pokuty. Ďalšie informácie môžete získať na stránke:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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