
NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽA

ČISTIACI ROBOT
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte stránky 
s bezpečnostnými pokynmi, aby sa zaistilo bezpečné 
používanie tohto výrobku. Po prečítaní tohto návodu na 
obsluhu ho odložte na ľahko prístupné miesto.
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FUNKCIE

Zvládanie rohov
Po zavedení úplne nového koncepčného konštrukčného riešenia, ktoré 
je vhodné pre steny, je proces čistenia vykonávaný čistiacim robotom 
neuveriteľne účinný.

Režim Učenie
Tento čistiaci robot je schopný zapamätať si prostredie čistenia 
prostredníctvom funkcie Inteligentná činnosť, ktorou sa dosiahne 
účinnejšie čistenie.

Režim Turbo
V režime „Turbo“ beží čistiaci robot na vyšší výkon s lepším výsledkom 
čistenia.
Po voľbe tejto možnosti sa režim „Turbo“ automaticky aktivuje na 
kobercoch, čo umožňuje efektívnejšiu činnosť čistiaceho robota.

Zásuvka na mop
„Zásuvka na mop“ uľahčí používateľom výmenu mopu bez nutnosti 
prevracať zariadenie.

Režim Môj priestor
Po nariadení vyčistiť určitý priestor, čistiaci robot rýchlo vyčistí požadovaný 
priestor.

Opakované čistenie
Čistiaci robot bude nepretržite vykonávať čistenie dovtedy, kým sa 
nevybije batéria.

Funkcia vyhľadania miesta
Keď sa čistiaci robot počas činnosti premiestni z určitého miesta, 
automaticky vyhľadá toto miesto a vráti sa do bodu, v ktorom bola 
prerušená jeho činnosť

www.roboticky-vysavac.sk
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Účelom nižšie uvedených bezpečnostných pokynov je poskytnúť používateľovi informácie o bezpečnom a 
správnom používaní tohto výrobku tak, aby nedošlo k žiadnemu nečakanému riziku zranenia alebo poškodenia.

UPOZORNENIE

1.  Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s
nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, a to ak
nepracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o
používaní zariadenia vydaných od osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť.

2.  V prípade detí je treba dohliadať na to, aby sa so
zariadením nehrali.

3.  Ak je napájací kábel poškodený, aby ste zabránili riziku, musí
ho vymeniť servisný zástupca spoločnosti LG Electronics.

4.  Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s
nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak pracujú
pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní
zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace
riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a
používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Základné bezpečnostné opatrenia
Po prečítaní tejto príručky ju uchovajte na ľahko prístupnom mieste.

Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Tento symbol vás upozorňuje na hroziace nebezpečenstvá, 
ktoré môžu viesť k poškodeniu majetku a/alebo vážnemu zraneniu či usmrteniu.

Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, by mohla viesť 
k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, by mohla viesť 
k menšiemu alebo menej závažnému zraneniu.

UPOZORNENIE

VÝSTRAHA

www.roboticky-vysavac.sk
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE
Z bezpečnostných dôvodov, 
nevyberajte batériu z čistiaceho 
robota. Ak je potrebná výmena 
batérie alebo iný servisný zásah 
týkajúci sa čistiaceho robota, vezmite 
ho do najbližšieho autorizovaného 
servisného strediska alebo k 
predajcovi výrobkov spoločnosti LG 
Electronics a požiadajte o pomoc.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť 
vznik požiaru alebo poruchu výrobku.

Nikdy nepoužívajte tento 
čistiaci robot s batériou a/
alebo domovskou stanicou od 
akéhokoľvek iného výrobku ako 
je tento čistiaci robot.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k vzniku požiaru alebo poruche 
výrobku.

Zabezpečte, aby nedošlo k 
rozdrveniu napájacieho kábla 
domovskej stanice pod ťažkým 
predmetom ani poškodeniu pri 
kontakte s ostrými predmetmi.

Nedodržanie tohto pokynu môže 
spôsobiť zasiahnutie elektrickým 
prúdom, vznik požiaru alebo poruchu 
výrobku. Ak došlo k poškodeniu 
napájacieho kábla, nepripájajte ho k 
elektrickej zásuvke. Vezmite výrobok 
do autorizovaného servisného 
strediska spoločnosti LG Electronics.

Neumiestňujte domovskú 
stanicu a čistiaci robot blízko 
vykurovacieho zariadenia.

V opačnom prípade môže dôjsť k 
deformácii výrobku, vzniku požiaru 
alebo poruche výrobku.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky 
mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k 
zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Neohýbajte napájaciu zástrčku 
násilím. Nepoužívajte napájaciu 
zástrčku, keď došlo k jej 
poškodeniu alebo uvoľneniu.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k vzniku požiaru alebo poruche 
výrobku.

Čistiaci robot nepoužívajte, keď sú 
na podlahe položené sviečky alebo 
krehké predmety.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k vzniku požiaru alebo poruche 
výrobku.

Vždy používajte vyhradenú 
elektrickú zásuvku dimenzovanú 
na 10 ampérov.

Ak je súčasne k rovnakej elektrickej 
zásuvke pripojených viacero 
spotrebičov, môžu vygenerovať 
dostatok tepla na vznik požiaru.

Nikdy nedovoľte deťom ani 
domácim zvieratám, aby sa hrali s 
čistiacim robotom alebo na ňom 
zostávali. Nepoužívajte čistiaci 
robot, pokiaľ z neho visí nejaký 
predmet.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k zraneniu alebo poškodeniu 
výrobku.

Pri vyťahovaní zástrčky domovskej 
stanice vždy uchopte samotnú 
zástrčku, nie kábel. Pri vyťahovaní 
napájacej zástrčky sa nedotýkajte 
vidlice prstami.

V opačnom prípade by mohlo 
dôjsť k zasiahnutiu elektrickým 
prúdom.

www.roboticky-vysavac.sk
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

  Tento výrobok je určený na použitie vo 
vnútornom prostredí domácnosti a nemal by 
sa používať v mobilných aplikáciách. Nemal 
by sa používať ani v komerčných aplikáciách, 
ako sú dielne či opravovne automobilov, atď.

UPOZORNENIE

Gasoline

Detergent

Nerozstrekujte ani nepoužívajte 
horľavé materiály, čistiace 
prostriedky ani pitnú vodu v 
blízkosti čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k vzniku požiaru alebo poruche 
výrobku
*  Horľavé materiály: benzín, 

riedidlo, atď.
*  Čistiace prostriedky: saponát, 

výrobky do kúpele, atď.

Nevkladajte žiadnu časť tela, 
ako je ruka alebo noha, pod kefu 
alebo kolieska čistiaceho robota v 
činnosti.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k zraneniu alebo poškodeniu 
výrobku.

Nepoužívajte čistiaci robot na 
úzkom a vysokom nábytku, ako je 
skriňa na šaty, chladnička, písací 
stôl, stôl, atď.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k zraneniu, poruche výrobku 
alebo poškodeniu, na ktoré sa 
nevzťahuje záruka.

Zariadenie neaktivujte na podlahe, 
ktorá má sklon viac ako 10 
stupňov.

Zariadenie by nemuselo fungovať 
správne.

Okamžite vypnite napájanie 
zariadenia, ak čistiaci robot vydáva 
akékoľvek nezvyčajné zvuky, 
vychádza z neho zápach alebo 
dym, a to vybratím čistiaceho 
robota z domovskej stanice a 
vypnutím hlavného vypínača na 
zadnej strane zariadenia.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k vzniku požiaru alebo poruche 
výrobku.

Nepoužívajte čistiaci robot v 
miestnosti, v ktorej spí dieťa.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k zraneniu alebo poškodeniu 
výrobku.

Nenechávajte deti ani domáce 
zvieratá v blízkosti čistiaceho 
robota bez dozoru.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k zraneniu alebo poškodeniu 
výrobku.

www.roboticky-vysavac.sk
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VÝSTRAHA
Často a pravidelne vyprázdňujte 
nádobu na prach a udržiavajte ju v 
čistote.

Prach nahromadený v nádobe na 
prach môže spustiť alergie a môže 
obsahovať škodlivý hmyz.

Čistiaci robot používajte len vo 
vnútornom prostredí.

Jeho použitie vo vonkajšom 
prostredí môže spôsobiť 
poruchu výrobku a neopraviteľné 
poškodenie zariadenia.

Pred spustením čistenia zatvorte 
kryt nádoby na prach na hlavnej 
jednotke.

Ak kryt nie zatvorený, môže 
spôsobiť zranenie alebo poruchu 
výrobku.

Čistiaci robot NEPOUŽÍVAJTE 
v okolí zábradlia, schodiska ani 
žiadneho iného nebezpečného 
miesta.

Inak môže byť používateľ alebo 
výrobok vystavený poškodeniu.

V ojedinelých prípadoch môže 
kefa čistiaceho robota poškodiť 
koberec. Ak k tomu dôjde, ihneď 
prerušte proces čistenia.

Keď má koberec dlhé strapce, 
môže dôjsť k ich poškodeniu.

Dbajte na to, aby sa hlavná 
jednotka a nabíjací konektor 
domovskej stanice nedostali do 
kontaktu s kovovými predmetmi.

V opačnom prípade môže dôjsť k 
poruche výrobku.

Nedávajte vodu, čistiaci prostriedok, 
atď. do čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť k 
poruche výrobku. Nedávajte žiadnu 
vodu ani žiadny čistiaci prostriedok na 
čistiaci robot. Ak sa kvapaliny dostanú 
dovnútra čistiaceho robota, vypnite 
napájanie a kontaktujte obchodného 
zástupcu alebo stredisko starostlivosti 
o zákazníka spoločnosti LG Electronics.

Dbajte na to, aby nedošlo k pádu 
čistiaceho robota ani jeho vystaveniu 
pôsobeniu silných nárazov.

V opačnom prípade môže dôjsť k 
zraneniu alebo poruche výrobku, 
na ktorú sa nevzťahuje záruka.

Nevystavuje čistiaci robot 
dlhodobému pôsobeniu nízkej 
teploty (menej ako -5ºC).

V opačnom prípade môže dôjsť k 
poruche výrobku.

Pred spustením činnosti zariadenia 
odstráňte akékoľvek káble alebo 
šnúry z podlahy.

Kábel alebo šnúra sa môže 
zamotať do koliesok čistiaceho 
robota a spôsobiť poruchu výrobku 
alebo odpojenie kábla zariadenia.

Dbajte na to, aby sa čistiaci robot 
nenechal položený na stole alebo 
písacom stole so zapnutým 
napájaním.

Mohlo by to viesť k zraneniu 
používateľa alebo poškodeniu 
výrobku.
Nenechávajte čistiaci robot 
zametať kvapaliny, žiletky, 
špendlíky, triesky, atď.

Tieto predmety môžu spôsobiť 
poruchu výrobku.

Nevkladajte ostré predmety do 
otvoru ultrazvukového snímača 
čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť k 
poruche výrobku.

Nepoužívajte čistiaci robot, keď je 
nádoba na prach úplne naplnená.

V opačnom prípade môže dôjsť k 
poruche výrobku.

www.roboticky-vysavac.sk
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia skontrolujte nasledovné:

• Vyprázdnite nádobu na prach po každej činnosti zariadenia alebo pred jej úplným naplnením.
• Odstráňte akékoľvek káble alebo dlhé šnúry z podlahy.
• Pred čistením odstráňte akúkoľvek vlhkosť z podlahy.
• Pred čistením zatvorte kryt nádoby na prach.
•  Z miestnosti, ktorá sa má čistiť, odstráňte krehké alebo zbytočné predmety. Napríklad,

odstráňte drahú keramiku a cennosti z podlahy.
• Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá a ak je takmer vybitá, nabite ju.
•  Zatvorte dvere akejkoľvek miestnosti, do ktorej nemá čistiaci robot počas čistenia vojsť,

môže totiž najprv vstúpiť do inej miestnosti a potom pokračovať vstupom do nežiaducej
miestnosti.

•  Nepoužívajte tento výrobok v miestnosti, v ktorej spí samé dieťa. Mohlo by dôjsť k
zraneniu alebo zobudeniu dieťaťa.

•  Odstráňte uteráky, podložky na nohy alebo akékoľvek iné tenké látky z podlahy, keďže ich
môže zachytiť kefa.

•  Pred spustením zariadenia je lepšie odstrániť koberce, ktoré sú tenšie ako 20 mm, keďže
môžu spôsobiť poruchu zariadenia.

• Zatvorte, prosím, akékoľvek balkónové dvere. Kolieska sa môžu počas čistenia zaseknúť.

Tip

VÝSTRAHA
Ak je podlaha mokrá, alebo 
má mokré časti, pred použitím 
čistiaceho robota ich poutierajte. 
Nepoužívajte čistiaci robot na 
mokrom povrchu.

V opačnom prípade môže dôjsť 
k poškodeniu výrobku.

Pri pripevňovaní mopu dbajte 
na to, aby sa nezakryl spodný 
snímač obrazu.

Zakrytie spodného snímača 
obrazu môže zabrániť 
bezproblémovému fungovaniu 
výrobku.

Ak ho nepoužívate, vypnite 
hlavný vypínač a zapnite ho 
vtedy, keď vykonávate čistenie 
alebo nabíjanie výrobku, aby sa 
šetrila elektrická energia.

Keď je čistiaci robot v činnosti, 
môže naraziť do nôžky stoličky, 
písacieho stola, stola alebo 
iných úzkych kusov nábytku.

Aby sa urýchlilo a zlepšilo 
čistenie, jedálenské stoličky 
vyložte na jedálenský stôl.

Pred spustením čistenia sa 
uistite, že je podložka na dlážke 
vyššia ako 2 cm od zeme.

Ak je prah nižší, čistiaci robot 
ho môže prekonať a zájsť 
do nežiaducich priestorov. 
Nezabudnite zatvoriť všetky 
dvere tých miestností, ktoré sa 
nemajú čistiť.

www.roboticky-vysavac.sk
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PRÍSLUŠENSTVO DODANÉ S VÝROBKOM

s Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

Filter nádoby na prach  
(rezervný) (voliteľná možnosť)

Čistiaci nástroj

Čistiaca kefka (nachádza sa 
na kryte nádoby na prach)

Zásuvka na mop 
(voliteľná možnosť)

na čistenie 
snímačov

na čistenie 
filtra

Mop s ultra mikrovláknami  
(2 kusy) (voliteľná možnosť)

Dve batérie do diaľkového 
ovládača (2 kusy typu AAA)

Rýchly návod Návod na obsluhu

Domovská stanica

Čistiaci robot

Diaľkový ovládač

Bočná kefa (2 kusy) 
(voliteľná možnosť)

Kefa typu Carpet Master 
(voliteľná možnosť)

www.lg.com

Quick Guide

Cleaning Robot
This guide briefly describes how to use the Cleaning Robot.
For more detail, please refer to the user manual

Please read this manual carefully before installing and operating the product.

www.lg.com

Rychlý průvodce

Čistící robot
Tento průvodce obsahuje stručný popis používání čistícího robota
Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze

Tento manuál je zapotřebí si pečlivě přečíst před jakoukoliv instalací a používáním výrobku.

www.lg.com

Stručný návod

Čistiaci robot
V tomto návode je uvedený stručný popis spôsobu používania čistiaceho robota
Podrobnejšie informácie nájdete uvedené v Návode pre používateľa

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod.

OWNER’S MANUAL

CLEANING ROBOT
Before using, please carefully read the Safety Precautions pages to
allow for safe operation of the product. After reading the operation
manual, please keep it in an easily accessible location.

www.lg.com

OWNER’S MANUAL

ČISTÍCÍ ROBOT
Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte část Základní
bezpečnostní opatření, aby tak byl zajištěn bezpečný provoz
výrobku. Po přečtení návodu k obsluze jej uschovejte na dobře
přístupném místě.

www.lg.com

NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽA

ČISTIACI ROBOT
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte stránky s
bezpečnostnými pokynmi, aby sa zaistilo bezpečné používanie
tohto výrobku. Po prečítaní tohto návodu na obsluhu ho odložte
na ľahko prístupné miesto.

www.lg.com

www.roboticky-vysavac.sk
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POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ - ČISTIACI ROBOT

s Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

Pohľad zhora

Pohľad spredu

Pohľad zozadu

Pohľad zospodu

Horný snímač obrazu

Kryt nádoby na prach

Displej a ovládacie tlačidlo

Tlačidlo krytu nádoby na prach

Ultrazvukové snímače

Okienko so snímačmi na detekciu prekážok 
Detekčné snímače domovskej stanice a 
Prijímacie snímače diaľkového ovládača

Hlavný vypínač

Vetrací otvor

Snímač na detekciu schodu

Bočná kefa
Nabíjací konektor
Kefa

Koliesko

Batéria

Spodný snímač obrazu

www.roboticky-vysavac.sk
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POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ – DOMOVSKÁ STANICA / NÁDOBA NA PRACH

s Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

Domovská stanica

Nádoba na prach

Držiak diaľkového ovládača

Nabíjací konektor

Špongiový filter

Rukoväť nádoby 
na prach

Čistiaca kefka

Kryt nádoby na prach

Záklopka sacieho 
otvoru

Filter HEPA

Kryt filtra

Tlačidlo na 
otváranie krytu 

nádoby na prach

Upevňovací háčik napájacieho kábla

Hlavný vypínač

www.roboticky-vysavac.sk
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FUNKCIE TLAČIDIEL – ČISTIACI ROBOT

• Po stlačení tohto tlačidla sa nastaví „režim Turbo“ s hlasovým potvrdením.
• Opätovným stlačením tohto tlačidla v „režime Turbo“ sa tento režim zruší.

• Používa sa na zmenu nastavenia režimu čistenia.
•  Ak sa zariadenie nachádza v domovskej stanici, voliteľná možnosť „Bodové 

čistenie“ nie je dostupná.
•  Režim „Môj priestor“ je možné zvoliť len pomocou diaľkového ovládača (keď 

sa čistiaci robot nenachádza v domovskej stanici).

• Používa sa na vrátenie čistiaceho robota späť do domovskej stanice na nabíjanie.
•  Ak je čistenie dokončené, alebo je batéria takmer vybitá, čistiaci robot sa sám 

vráti do domovskej stanice na nabitie svojej batérie.

•  Podržaním stlačených tlačidiel „Turbo“ a „Mode“ na 3 sekundy sa aktivuje 
alebo deaktivuje funkcia uzamknutia Lock.

•  Ak je funkcia „Lock“ zapnutá, po každom stlačení tlačidla sa ozve hlasové 
oznámenie „Západka byla uzamčena.“.

• Používa sa na zapnutie napájania, spustenie alebo zastavenie čistenia.
• Ak sa toto tlačidlo stlačí počas toho, ako je zapnuté zariadenie, spustí sa čistenie.
• Ak sa toto tlačidlo stlačí počas čistenia, čistenie sa zastaví.
•  Ak sa toto tlačidlo podrží stlačené približne na 2 sekundy počas toho, ako je 

zapnuté zariadenie, vypne sa napájanie zariadenia.
• Ak sa toto tlačidlo stlačí v režime „Inteligentná diagnostika“, diagnostika sa ukončí.

TURBO

MODE

HOME

BUTTON LOCK 
On/Off

START/STOP

www.roboticky-vysavac.sk
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FUNKCIE TLAČIDIEL – DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

• Diaľkový ovládač NEPOSKYTUJE funkciu zapnutia napájania.
• Pri vypnutom zariadení nebude diaľkový ovládač fungovať.
•  Ak chcete zapnúť/vypnúť napájanie, použite tlačidlo „Start/Stop“ na hornej časti 

čistiaceho robota.
• Tlačidlá „Mode“, „My Space“ alebo „Clock“ používajte len po zastavení čistiaceho robota.

Tip

Start 
Stlačením tohto tlačidla sa 
spustí čistenie. (p17)

Home
Používa sa na nabitie čistiaceho 
robota jeho navrátením do 
domovskej stanice. (p18)
Turbo 
Používa sa na aktiváciu alebo 
deaktiváciu režimu „Turbo“. (p23)

Stop/OK
Stlačením tohto tlačidla sa čistiaci 
robot zastaví, alebo potvrdíte plán 
čistenia či.

My Space
Používa sa na uvedenie čistiaceho robota 
do režimu čistenia „Môj priestor“. (p21)

Mute
Používa sa na aktiváciu alebo 
deaktiváciu režimu „Stíšenie“. (p12)
Diagnosis
Používa sa na spustenie inteligentnej 
diagnostiky. Dostupné len pri nabíjaní 
čistiaceho robota. (p28)

Mode
Zmena režimu čistenia. (p20)

Smerové tlačidlo
Toto tlačidlo umožňuje 
manuálne ovládanie a voľbu 
oblasti v režime čistenia „Môj 
priestor“.

Repeat
Toto tlačidlo umožňuje aktiváciu 
alebo deaktiváciu režimu 
„Opakované čistenie“. (p23)

Clock
Používa sa na nastavenie 
aktuálneho času zobrazeného 
na čistiacom robote. (p24)

Schedule
Používa sa na spustenie čistenia 
v naplánovanom čase. Stlačením 
tohto tlačidla na 3 sekundy sa 
naplánované čistenie zruší.
※  Možnosti nastavenia/zrušenia 

plánu sú dostupné len v 
režime „Nabíjanie“. (p25)

www.roboticky-vysavac.sk
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ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O STAVE

•  Po voľbe režimu čistenia (Cikcak alebo Po jednotlivých úsekoch) sa daný režim uloží do 
pamäte a zostane uložený v pamäti aj po vypnutí napájania.

•  Ak chcete zrušiť voľbu uloženú v pamäti, na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo 
„Schedule“ na diaľkovom ovládači počas nabíjania čistiaceho robota.

Tip

Ikona uzamknutia
Zobrazuje, či je alebo nie je 
aktivované uzamknutie „Lock“.

Ikona stíšenia
Táto ikona zobrazuje 
zapnutie alebo 
vypnutie stíšenia.
Ikona batérie
Táto ikona zobrazuje 
stav nabitia batérie, 
začne blikať, ak je 
potrebné nabitie 
batérie.
Ikona AM/PM
Táto ikona zobrazuje, 
či je dopoludnia alebo 
popoludní, a to podľa 
nastavenia hodín.
Ikona Turbo
Toto zobrazenie svieti, 
ak je aktivovaný režim 
Turbo.
Ikona návratu do 
domovskej stanice
Táto ikona sa zobrazí, 
ak je čistiaci robot 
v režime „Návrat do 
domovskej stanice“.
Čistenie v režime Môj 
priestor  
(My Space cleaning)
Zobrazí sa, keď 
čistiaci robot beží v 
režime Môj priestor.

Bodové čistenie 
(Spot cleaning)
Táto ikona sa zobrazí, 
keď čistiaci robot 
začne bodové 
čistenie.

Zobrazenie času
Zobrazujú sa aktuálny a 
naplánovaný čas.

Opakované čistenie 
(Repeat cleaning)
Zobrazuje, či sa  
zariadenie nachádza v  
režime „Opakované čistenie“.

Čistenie cikcak 
(Zigzag cleaning)
Táto ikona sa zobrazí vtedy, 
keď čistiaci robot vykonáva 
čistenie v režime cikcak.
Čistenie po jednotlivých úsekoch 
(Cell by Cell cleaning)
Táto ikona sa zobrazí vtedy, keď 
čistiaci robot vykonáva čistenie v 
režime Po jednotlivých úsekoch.

Ikona plánu
Zobrazuje stav 
nastavenia Plánu/
„Jednorazovo“ 
alebo „Každý 
deň“.

www.roboticky-vysavac.sk
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PRED TÝM, AKO ZAČNETE

•  Nepoužívajte toto zariadenie v miestnosti, v ktorej sa nachádza samé dieťa. Mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa.
•  Z miestnosti, ktorá sa má čistiť, odstráňte krehké alebo zbytočné predmety.  

Predovšetkým odstráňte drahú keramiku a cennosti z podlahy.
• Pred čistením zatvorte kryt nádoby na prach.
• Odstráňte akúkoľvek vlhkosť z podlahy.
• Odstráňte káble, šnúry, uteráky, podložky atď. z podlahy, aby ich nezachytila kefa.
• Skontrolujte, či je dostatočne nabitá batéria a ak je takmer vybitá, nabite ju.
• Pred každým čistením alebo po každom čistení vyprázdnite nádobu na prach, alebo vtedy, keď sa naplní.
•  Zatvorte dvere akejkoľvek miestnosti, do ktorej nemá čistiaci robot vstúpiť. Počas čistenia môže 

čistiaci robot vstúpiť do inej miestnosti a pokračovať v čistení.
•  Keď je pripevnený mop, čistiaci robot nedokáže prekonať prahy s výškou 5 mm alebo viac. Ak 

neplánujete použiť mop na čistenie, pred použitím čistiaceho robota vyberte mop.
•  Pred spustením zariadenia je lepšie odstrániť koberce, ktoré sú tenšie ako 20 mm, keďže môžu 

spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zatvorte, prosím, akékoľvek balkónové dvere. Kolieska sa môžu počas čistenia zaseknúť.

1. Otvorte kryt batérií nadvihnutím zadného háčika diaľkového ovládača.
2. Vložte dve batérie typu AAA, pričom počas vkladania dbajte na správnu polaritu +, -.
3. Kryt batérií zatvorte úplne tak, aby batérie nevypadli.

• Naraz stláčajte len jedno tlačidlo.
• Dbajte na to, aby diaľkový ovládač nespadol a nebol vystavený pôsobeniu silných nárazov.
• Neskladujte ho blízko zariadení, ktoré vydávajú teplo, plameň či horúci vzduch.
•  Určité žiarivky, ako napríklad svietidlo s trojpásmovým vyžarovaním, môžu zasahovať do činnosti 

diaľkového ovládača. Preto ho používajte čo najďalej od takýchto svietidiel.
•  Ak sa diaľkový ovládač nachádza príliš ďaleko od aktivovaného čistiaceho robota, nemusí fungovať 

správne. Ak je to možné, diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti maximálne 3 m od čistiaceho robota.

Pred čistením skontrolujte nasledovné

Vloženie batérie do diaľkového ovládača

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania diaľkového ovládača

– +

+ –

– +

+ –

– +

+ –

www.roboticky-vysavac.sk
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Umiestnite domovskú stanicu. (p15)

Zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej 
zásuvky a umiestnite stanicu k stene. Ak sa nebude 
do stanice privádzať napájanie, čistiaci robot sa 
nenabije.

2
Zapnite napájanie čistiaceho robota. (p16)

Zapnite hlavný vypínač na ľavej zadnej strane 
čistiaceho robota a stlačte tlačidlo „Start/Stop“ 
na hornej časti.
※  Ak sa napájanie nezapne, pozrite si stranu 16.

3
Skontrolujte nádobu na prach.

Pred spustením čistenia skontrolujte, či je nádoba 
na prach čistá a zatvorte kryt nádoby na prach na 
hlavnej jednotke.

4
Spustite čistenie. (p17)

Znova stlačte tlačidlo START/STOP počas zapnutia 
čistiaceho robota. Ozve sa zvuk čistenia a potom sa 
začne čistenie.

5

6

Automatické nabitie. (p18~19)

Použitie režimu čistenia a pomocných funkcií. 
(p20~26)

Čist iac i  robot v ykoná v lastnú diagnost iku a 
automaticky sa vráti do domovskej stanice na nabitie 
pred úplným vybitím batérie. Nabitie batérie trvá 
približne tri hodiny.

Pomocou tlačidiel na čistiacom robote a diaľkovom 
ovládači môžete použiť jednotlivé režimy čistenia a ďalšie 
podporné funkcie.
Medzi režimy čistenia patria Cikcak, Po jednotlivých 
úsekoch, Bodové čistenie, Môj priestor a Opakované 
čistenie. Medzi podporné funkcie patria Manuálny režim, 
Plánované čistenie a Čistenie s mikrovláknovým mopom.

< Výstraha >      Keď sa čistiaci robot použije s otvoreným krytom nádoby na prach,  
môže dôjsť k zraneniu alebo vážnemu poškodeniu tohto výrobku.

www.roboticky-vysavac.sk
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SPÔSOB INŠTALÁCIE DOMOVSKEJ STANICE

1.  Domovskú stanicu umiestnite k stene na pevnú vodorovnú podlahu 
tak, aby počas pripájania robota nedochádzalo k posúvaniu.

    Odstráňte akékoľvek predmety do vzdialenosti 1,5 m na pravej a 
ľavej strane a 2 m vpredu

2. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
     Oviňte napájací kábel okolo upevňovacieho háčika na zadnej 

strane domovskej stanice alebo ho umiestnite pozdĺž povrchu 
steny tak, aby nezavadzal pri pohybe čistiaceho robota.

3.  Domovskú stanicu pripevnite k stene tak, aby sa nehýbala. 
Zapnite hlavný vypínač.

4.  Keď sa diaľkový ovládač nepoužíva, vložte ho do držiaka 
diaľkového ovládača na domovskej stanici.

1.5 

1.5 

2 

1,5 

1,5 

2 

Upevňovací háčik 
napájacieho kábla

•  Domovskú stanicu nechajte vždy pripojenú k elektrickej zásuvke. Ak sa domovská 
stanica neponechá pripojená k elektrickej zásuvke, čistiaci robot sa nevráti automaticky 
do stanice na nabitie.

Spôsob inštalácie domovskej stanice

< Výstraha >      Čistiaci robot nepoužívajte, ak má domovská stanica poškodený kábel alebo 
zástrčku, ak nefunguje správne alebo došlo k jej poškodeniu či pádu. Aby 
nedošlo k ohrozeniu, kábel musí vymeniť spoločnosť LG Electronics, Inc. alebo 
kvalifikovaný servisný technik.

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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SPÔSOB ZAPNUTIA A VYPNUTIA NAPÁJANIA ČISTIACEHO ROBOTA

Skontrolujte hlavný vypínač na zadnej ľavej strane čistiaceho 
robota. Ak je napájanie vypnuté, zapnite vypínač.
※  Pri zapínaní hlavného vypínača nestláčajte tlačidlo, ktoré sa 

nachádza na hornej časti čistiaceho robota. Činnosť tlačidla sa 
môže oneskoriť.

※  Vypnite hlavný vypínač, ak sa čistiaci robot nebude dlhší čas 
používať, aby sa chránila batéria. Čistiaci robot sa nemôže 
nabiť, ak je hlavný vypínač v polohe vypnutia „OFF“.

Pri vypnutom napájaní čistiaceho robota podržte stlačené 
tlačidlo „Start/Stop“ na 1 sekundu, kým sa neozve zvuk „Cink“. 
Po uplynutí približne 10 sekúnd sa zapne napájanie a ozve sa 
melódia.
※  Ak uplynie 10 minút bez vydania aktívneho príkazu čistiacemu 

robotu po zapnutí, napájanie sa automaticky vypne.

Na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo START/STOP počas 
zapnutia čistiaceho robota. Po vypnutí napájania sa ozve melódia.

• Ak sa napájanie nedá zapnúť, postupujte nasledovne.
- Zapnite hlavný vypínač a počkajte viac ako 3 sekundy.
- Po zapnutí hlavného vypínača stlačte tlačidlo „START/STOP“.
-  Ak sa napájanie nezapne alebo sa neobjaví žiadne zobrazenie, ale len cinknutie, 

manuálne vložte čistiaci robot do domovskej stanice.

Zapnutie sieťového napájania

Zapnutie zariadenia z pohotovostného režimu.

Vypnutie napájania

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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SPÔSOB SPUSTENIA A ZASTAVENIA ČISTENIA

Po zapnutí čistiaceho robota začnite čistenie stlačením tlačidla 
START/STOP. Ozve sa melódia a začne čistenie. 
Čistenie zastavíte stlačením tlačidla START/STOP počas 
čistiaceho cyklu.
※  Po stlačení tlačidla „START/STOP“ počas vypnutého napájania 

čistiaceho robota sa zapne napájanie. Čistenie sa spustí po 
ďalšom stlačení tlačidla „START/STOP“.

Po zapnutí čistiaceho robota pomocou tlačidla na čistiacom 
robote stlačte tlačidlo START na diaľkovom ovládači. Ozve sa 
melódia a začne čistenie.
Čistenie sa zastaví po stlačení tlačidla Stop/OK počas čistiaceho cyklu.
※  Čistiaci robot sa nedá zapnúť z pohotovostného režimu 

pomocou diaľkového ovládača, keď je napájanie čistiaceho 
robota vypnuté. Keď je napájanie vypnuté, stlačením tlačidla 
„START/STOP“ na hornej strane čistiaceho robota zapnite 
napájanie a umožnite tým použitie diaľkového ovládača.

※  Počas čistenia môže dochádzať k nárazom, keď snímač nedokáže rozpoznať niektoré objekty kvôli 
ich tvaru (tenké nôžky stoličiek a stolov, rohy nábytkov). Keď k tomu dôjde, vnútorný snímač na 
detekciu nárazov zareaguje vyslaním signálu na vykonanie pohybu dozadu.

※  Ak je čistiaci robot nastavený na spustenie čistenia na mieste mimo domovskej stanice, položte 
čistiaci robot na plochú podlahu, aby nedošlo k poruche snímača na detekciu prekážok. Navyše, 
spustite čistenie od miesta, na ktorom sa nenachádzajú žiadne prekážky, ako sú záclony alebo steny 
v rámci vzdialenosti 30 cm od čistiaceho robota.

Spôsob dosiahnutia najlepších výsledkov:
•  Krátko pred spustením činnosti robota skontrolujte priestor, ktorý sa má čistiť, či sa v ňom 

nenachádzajú nejaké veľké a malé predmety, ktoré by mohli spôsobiť ťažkosti čistiacemu 
robotu.

•  Ak sa čistenie spustí, keď sa čistiaci robot nachádza v domovskej stanici, zariadenie sa 
môže rýchlo vrátiť do domovskej stanice, keďže sa presne načítala aktuálna domovská 
poloha.

•  Keď je nainštalovaná zásuvka na mop, aby nedošlo k sekundárnemu znečisteniu od 
znečisteného mopu, robot nebude prechádzať cez prahy dverí s výškou 5 mm alebo viac.

Používanie tlačidiel na čistiacom robote

Používanie diaľkového ovládača

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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SPÔSOB NABITIA BATÉRIE

Čistiaci robot sa vráti do domovskej stanice na konci čistiaceho 
cyklu alebo vtedy, keď je takmer vybitá batéria.
※  Ak uplynie 10 minút bez pohybu čistiaceho robota, alebo je 

batéria príliš vybitá, napájanie sa automaticky vypne.
※  NEVYPÍNAJTE hlavný vypínač, pretože sa nenabije batéria. Ak 

sa zariadenie manuálne vráti s vypnutým hlavným vypínačom, 
zobrazí sa chybové hlásenie „Hlavní vypínač na zadní straně 
HomBot je vypnutý. Prosím, zapněte vypínač.“ 

※  V prípade, že sa zariadenie počas čistenia vráti do domovskej stanice kvôli 
takmer vybitej batérii, čistenie sa spustí po nabití, a to od najbližšieho miesta oblasti, ktorá sa predtým ešte nečistila. (Strana 19)

※  Ak sa čistiaci robot nedokáže pripojiť k domovskej stanici na prvý pokus, bude to skúšať dovtedy, kým sa mu to nepodarí.
※  Keď čistiaci robot dokončí všetky priestory, ktoré dokáže vyčistiť, vráti sa do domovskej stanice, aj 

keď batéria nie je takmer úplne vybitá.

Spôsob 1.  Čistiaci robot pripojte k domovskej stanici 
zarovnaním prednej strany domovskej 
stanice. Spustenie nabíjania bude 
sprevádzať melódia spolu so zvukovým 
hlásením.

                 ※  Ak sa opakovane ozve hlasový oznam 
„Hlavní vypínač na zadní straně 
HomBot je vypnutý. Prosím, zapněte 
vypínač.“  vtedy zapnite hlavný vypínač.

Spôsob 2.  Po stlačení tlačidla „HOME“ na 
diaľkovom ovládači alebo na čistiacom 
robote sa príjme výzva na automatické 
vygenerovanie vyhľadávacieho signálu a 
návrat čistiaceho robota do domovskej 
stanice.

※  Ak čistiaci robot nezačal čistenie z domovskej stanice alebo sa čistiaci robot nabíja manuálne po 
stlačení tlačidla Home, nájdenie domovskej stanice môže trvať o niečo dlhšie.

※  Ak sa čistiaci robot nachádza v rámci 10 cm od prednej časti nabíjacieho konektora pri zapnutom 
napájaní, automaticky sa vráti do domovskej stanice a začne sa nabíjanie.

Automatické nabitie

Manuálne nabíjanie

Pri používaní domovskej stanice dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
•  Ak sa v nabíjacom konektore zachytí nejaký cudzí materiál, nabíjanie nemusí prebiehať plynulo. Z 

času načas poutierajte tento konektor suchou handričkou po odpojení napájacej zástrčky.(str. 33)
•  Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom ani poškodeniu domovskej stanice, nedotýkajte sa 

nabíjacieho konektora žiadnymi kovovými predmetmi.
•  Aby nedošlo k vzniku požiaru ani zasiahnutiu elektrickým prúdom, niekdy nerozoberajte ani 

neupravujte domovskú stanicu.
• Neumiestňujte domovskú stanicu ani napájaciu zástrčku blízko vykurovacieho zdroja.

Tip

Pri prvom použití čistiaceho robota alebo pri nabíjaní batérie počas čistenia môžete batériu nabiť manuálne.

www.roboticky-vysavac.sk
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SPÔSOB NABITIA BATÉRIE

Kontrola 1:
Ak sa batéria nenabíja ani po pripojení čistiaceho robota k 
domovskej stanici, skontrolujte nasledovné.
-  Vypnite a potom znova zapnite hlavný vypínač v ľavej 

zadnej časti čistiaceho robota.
- Skontrolujte indikátor napájania domovskej stanice.
-  Utrite konektor na domovskej stanici suchou handričkou.  

(str. 32)

Stav nabitia batérie zobrazuje stavový indikátor nasledovne.
• Ak prebieha nabíjanie, indikátor stavu batérie bliká.
•  Ak je nabíjanie dokončené, zobrazujú sa len ikony „Battery“ (Batéria) a „Clean Mode“  

(Režim čistenia), aby sa šetrila energia.
• Pokiaľ je potrebné nabitie, bude blikať len prvý dielik indikátora stavu batérie.

Stavový indikátor počas 
nabíjania robota  (v 

priestorovom režime Cikcak)

※  Ak sa čistiaci robot vráti do domovskej stanice s takmer vybitou 
batériou, indikátor „Režim čistenia“ začne blikať.

-  Keď začne indikátor „Režim čistenia“ blikať po dokončení nabíjania, 
čistiaci robot sa vráti k čisteniu oblastí, ktoré neboli dokončené.

-  Aj po stlačení tlačidla „Start“ na diaľkovom ovládači alebo tlačidla 
„Stop“ na hlavnej jednotke počas nabíjania pri blikajúcom indikátore 
„Režim čistenia“ čistiaci robot nájde a vyčistí nedokončené miesta.

-  Po stlačení tlačidla „Start“ na diaľkovom ovládači alebo tlačidla 
„Start/Stop“ na zariadení po zmene režimu začne čistiaci robot 
čistenie znova od začiatku.

Indikátor stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nenabíja

Blikanie

V prípade, že neexistuje 
žiadna oblasť na čistenie

V prípade, že existuje oblasť 
na čistenie (bliká)

Indikátor napájania
Nabíjací konektor

Vyžaduje sa nabitie

Batéria je nabitá na polovičnú úroveň

Batéria je takmer vybitá

Batéria je úplne nabitá

www.roboticky-vysavac.sk



20

REŽIMY ČISTENIA

Čistiaci robot v režime „Cikcak“ opakovane 
vykonáva cikcakovitý pohyb tak, aby vyčistil úplne 
všetky miesta v oblasti čistenia.
Ak chcete rýchlo vyčistiť nejakú oblasť, zvoľte 
režim čistenia „Cikcak“.
Stlačením tlačidla „Mode“ (Režim) na diaľkovom 
ovládači alebo hlavnej jednotke zvoľte režim 
čistenia „Cikcak“ a stlačte tlačidlo „Start“.

※  Predvolené nastavenie z výroby je režim čistenia 
„Cikcak“.

Čistiaci robot v režime „Po jednotlivých úsekoch“ 
vyčistí danú oblasť po jej rozdelení na pravouhlé 
časti. Tento režim zvoľte, ak chcete vykonať 
dôkladné čistenie.

Stlačením tlačidla „Mode“ (Režim) na diaľkovom 
ovládači zvoľte režim „Cell by Cell“ (Po jednotlivých 
úsekoch) a stlačte tlačidlo „Start“.

1. fáza:
Vyčistí sa plocha s maximálnym obsahom 3 m 
x 3 m. (Veľkosť obsahu sa môže meniť podľa 
tvaru plochy, ktorá sa má vyčistiť.)

2. fáza:
2. fáza čistenia Po jednotlivých úsekoch 
automaticky zahŕňa aj režim Cikcak.

Po dokončení 1. a 2. fázy sa čistená oblasť vyčistí 
zopakovaním vyššie uvedeného spôsobu čistenia, 
keď sa zariadenie presunie do ďalšej časti oblasti 
čistenia.

•  Po nastavení sa režim čistenia (Cikcak, Po jednotlivých úsekoch) uchová v pamäti aj po 
vypnutí napájania.

•  Ak sa počas činnosti vyžaduje zmena režimu, najprv stlačte tlačidlo Stop/OK a až potom 
zvoľte požadovaný režim. Čistenie sa potom spustí od začiatku.

Čistenie Cikcak

Čistenie po jednotlivých úsekoch

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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REŽIMY ČISTENIA

Stlačením tlačidla „My Space“ (Môj priestor) na 
diaľkovom ovládači sa nastaví režim čistenia Môj 
priestor s hlasovým oznamom. Tento režim zvoľte na 
vyčistenie konkrétne určených plôch.

1. fáza:
Pomocou diaľkového ovládača manuálne vykonajte 
čistenie po okraji jednotlivých plôch určených na 
vyčistenie.

※  Tento režim čistenia sa akceptuje vtedy, keď je vzdialenosť medzi počiatočnou a konečnou polohou 
menšia ako 1 m.

2. fáza:
Potom po stlačení tlačidla „Start“ čistiaci robot sám vyčistí manuálne vyznačenú oblasť.

※  Ak sa nepodarí správne vyznačiť určitú zónu, ozve sa hlasový oznam „Oblast nesplňuje stanovené 
podmínky. Prosím, pokračujte v nastavení oblasti pro postup čištění.“ Pomocou diaľkového ovládača 
znova určite požadovanú zónu.

※  Po dokončení čistenia zvolených oblastí sa čistiaci robot uvedie do režimu čistenia  
(Cikcak alebo Po jednotlivých úsekoch), v ktorom vykonával čistenie predtým.

• Počas nabíjania sa nedá aktivovať režim čistenia “Môj priestor“.
•  Ak chcete zmeniť režim čistenia počas činnosti čistiaceho robota, najprv stlačte tlačidlo 

„Stop/OK“, aby bolo možné zvoliť požadovaný režim. Čistenie sa spustí od začiatku.

Čistenie Môj priestor

Tip

Môj priestor

www.roboticky-vysavac.sk
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POMOCNÉ REŽIMY ČISTENIA

Stlačením smerového tlačidla na diaľkovom ovládači môžete vykonávať pohyb čistiaceho robota v 
manuálnom režime.
Čistiaci robot vyčistí danú oblasť, pričom sa bude pohybovať dopredu/dozadu/doľava/doprava, a to 
podľa stlačenia smerových tlačidiel.
V manuálnom režime bude čistiaci robot narážať do prekážok, ktoré sa nachádzajú za ním, ak sa na 
diaľkovom ovládači podrží stlačené tlačidlo dozadu.

Najlepšie sa hodí na čistenie určitých častí domu.
Po stlačení tlačidla „Mode“ (Režim) na diaľkovom ovládači zvoľte režim „Spot Clean“ (Bodové čistenie) 
vyznačený na stavovom indikátore a tlačidla „Start“ začne čistiaci robot bodové čistenie plochy s priemerom 1,5 m.

※ Počas nabíjania sa režim „Bodové čistenie“ nedá zvoliť.

Manuálne čistenie

Bodové čistenie

Po dokončení čistenia sa robot zastaví 
vo východiskovej polohe  

(potrvá to 4~5 min.).

www.roboticky-vysavac.sk
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POMOCNÉ REŽIMY ČISTENIA

Stlačením tlačidla „Turbo“ na diaľkovom ovládači 
alebo hlavnej jednotke sa aktivuje režim „Turbo“ s 
hlasovým oznamom. 
Po stlačení rovnakého tlačidla v režime „Turbo“ sa 
režim „Turbo“ zruší s hlasovým oznamom.
V režime „Turbo“ bude čistiaci robot pracovať 
intenzívnejšie, aby sa dosiahlo dôkladné vyčistenie.

※  <Režim Turbo (funkcia Floor Master)> 
Režim „Turbo“ sa spustí automaticky, keď čistiaci 
robot čistí koberce.

Stlačením tlačidla „Repeat“ (Opakovanie) na diaľkovom ovládači sa 
aktivuje režim „Opakovanie“ s hlasovým oznamom.
Po stlačení rovnakého tlačidla v režime „Opakovanie“ sa režim 
„Opakovanie“ zruší s hlasovým oznamom.
V režime „Opakovanie“ bude čistiaci robot opakovať čistenie 
dovtedy, kým sa nevybije batéria.

Čistiaci robot je schopný zapamätať si prostredie 
čistenia prostredníctvom režimu Učenie s cieľom 
vykonávať inteligentné čistenie.
※  Režim „Učenie“ je dostupný len vtedy, keď 

zariadenie začne čistenie z domovskej stanice.

Režim Turbo

Režim Opakovanie

Režim Učenie

• Bezpečnostné pokyny týkajúce sa inteligentnej činnosti
-  Tento režim učenia umožňuje zapamätanie miest s prekážkami, ktoré je potrebné obísť. 

Čistiaci robot si zapamätá každý aspekt prostredia, v ktorom sa nachádza, a to od spustenia 
čistenia z domovskej stanice až po moment ukončenia čistenia daného priestoru.

-  Čistiaci robot sa naučí nové podmienky prostredia aj po zmene polohy domovskej stanice.
-  Ak sa režim učenia akceptuje, ozve sa hlasový oznam „Learning cleaning proces je kompletní.“

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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NASTAVENIE ČASU

Na čistiacom robote je možné nastaviť aktuálny čas.
Stlačením tlačidla „Clock“ (Hodiny) na diaľkovom ovládači, keď čistiaci robot čaká, sa 
spustí nastavovanie aktuálneho času.

•  Akékoľvek naplánované čistenie sa aktivuje na základe času na čistiacom robote.  
Preto sa pred naplánovaným čistením musia nastaviť hodiny.

• Ak sa v priebehu 10 sekúnd nevykoná žiadny úkon, nastavovanie hodín sa zruší.

Tip

Voľbu vykonajte pomocou 
tlačidiel „

s
 s“ na diaľkovom 

ovládači.

Túto funkciu je možné 
počuť prostredníctvom 
hlasového sprievodcu.

Požadovaný čas nastavte pomocou 
tlačidiel „uv“ na diaľkovom ovládači.

Minúty nastavte pomocou tlačidiel 
„uv“ na diaľkovom ovládači.

AM/PM (Dopoludnia/Popoludní) 
nastavte pomocou tlačidiel „uv“ na 
diaľkovom ovládači.

Stlačením tlačidla „Clock“ alebo  
„Stop/OK“ na diaľkovom ovládači sa 
proces nastavenia času dokončí.

Blikanie

Blikanie

Blikanie

www.roboticky-vysavac.sk
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NAPLÁNOVANÉ ČISTENIE

Môžete naplánovať čistenie tak, aby čistiaci robot začal čistenie v naplánovanom čase.
Stlačením tlačidla „Schedule“ (Plán) na diaľkovom ovládači, keď sa nabíja batéria, sa spustí 
nastavovanie naplánovaného čistenia.

• Keď nastane naplánovaný čas, čistiaci robot sám začne čistenie.
• Naplánované čistenie sa dá nastaviť len vtedy, keď sa čistiaci robot nabíja.
•  Podržaním stlačeného tlačidla „Schedule“ (Plán) na diaľkovom ovládači na 3 sekundy 

počas nabíjania sa nastavený plán zruší.
•  Ak sa počas nastavovania naplánovaného času nevykoná žiadny úkon v priebehu 10 

sekúnd, nastavovanie sa zruší.

Tip

Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie nabíja.

Zvoľte požadovanú úroveň 
pomocou tlačidiel „

s
 s“ na 

diaľkovom ovládači.

„Provádět čištění 
jeden krát.“

„Každodenní 
čištění.“

Zvoľte možnosť „Once Reservation 
(Provádět čištění jeden krát.)“ alebo 
„Daily Reservaion (Každodenní čištění.)“ 
pomocou tlačidiel „uv“ na diaľkovom 
ovládači.
Hlasový oznam potvrdí nastavený plán.

Nastavte hodiny pomocou tlačidiel 
„uv“ na diaľkovom ovládači.

Nastavte minúty pomocou tlačidiel 
„uv“ na diaľkovom ovládači.

Nastavte AM/PM (Dopoludnia/
Popoludní) pomocou tlačidiel „uv“ 
na diaľkovom ovládači.

Stlačením tlačidla „Schedule“ alebo 
„Stop/OK“ na diaľkovom ovládači sa 
dokončí proces nastavovania plánu.

Blikanie

Blikanie

Blikanie

Blikanie

www.roboticky-vysavac.sk
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ČISTENIE S MOPOM (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Pri čistení s mopom založte mop a zásuvku na mop do čistiaceho robota podľa nasledujúcich pokynov:

Po pripevnení mopu s ultra mikrovláknom môžete 
efektívne využiť čistiaci robot na odstránenie prachu.

Keď je pripevnená zásuvka na mop čistiaci robot 
nevyjde na koberce ani neprejde cez prahy, aby 
nedošlo k prenosu nečistoty z mopu.

•  Aby nedochádzalo k uvoľňovaniu zápachov, po dokončení čistenia odstráňte akýkoľvek 
cudzí materiál alebo prach z mopu.

•  Aby nedošlo k znečisteniu podlahy, nepoužívajte mop s ultra mikrovláknom na čistenie, 
keď sa nečistota zmiešala s kvapalinami, ako sú káva alebo atrament.

•  Aby nedošlo k poškodeniu kobercov od suchého zipsu ani prenosu nečistoty z mopu, 
nečistite koberec s pripevnenou zásuvkou na mop ani s pripevneným mopom.

•  Mop s ultra mikrovláknom udržiavajte v suchu. Nepoužívajte ho na mokré povrchy. Ak sa 
vyskytuje vlhkosť, môže zasahovať do činnosti navigácie.

• Keď je pripevnená zásuvka na mop, funkcia inteligentnej diagnostiky nie je dostupná.

Upevňovacie háčiky Upevňovacie drážky

„Cvak!“

Tip

 Upozornenie
Nezakrývajte spodný snímač 
obrazu mopom.

1.  Pripevnite mop s ultra mikrovláknom k 
suchému zipsu zásuvky na mop tak, ako je 
to znázornené na obrázku.

2.  Pevne zatlačte zásuvku na mop do 
ryhovania tak, aby sa ozvalo cvaknutie.

    ※  Vezmite do úvahy, že ak sa zásuvka na  
mop nezaistí správne, počas čistenia sa 
môže oddeliť.

3.  Je dôležité, aby upevňovacie háčiky na 
zásuvke na mop správne zapadli do 
upevňovacích drážok v spodnej časti 
čistiaceho robota.

www.roboticky-vysavac.sk
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FUNKCIA VYHĽADANIA MIESTA

※  Funkcia navigácie sa aktivuje po tom, ako 
čistiaci robot zodpovedajúcim spôsobom 
rozpozná prostredie čistenia.

Manuálna zmena polohy
1.  Čistiaci robot umiestnite blízko polohy, z ktorej 

bol pôvodne premiestnený.
    ※  Vyhľadanie polohy je účinnejšie, keď je 

čistiaci robot bližšie k miestu, z ktorého bol 
premiestnený.

    ※  Ak sa premiestni zo svojej pôvodnej polohy 
čistenia o viac ako 1 m, pre čistiaci robot to 
bude ťažké vyhľadať svoju predchádzajúcu 
polohu.

2.  Stlačte tlačidlo START/STOP na čistiacom robote alebo tlačidlo START na diaľkovom ovládači. 
Čistiaci robot potom spustí funkciu vyhľadávania polohy spolu so zvukovým sprievodcom.

    ※  Keď sa vyhľadávanie polohy úspešne dokončí, robot bude pokračovať v čistení od miesta, z 
ktorého bol premiestnený. Ak vyhľadanie polohy zlyhá, robot začne znova od začiatku.

Čistiaci robot si pamätá svoju polohu počas čistenia.
Ak používateľ premiestni čistiaci robot počas jeho činnosti, robot vyhľadá miesto, z ktorého 
bol premiestnený pomocou navigačnej funkcie vyhľadania polohy pred tým, ako bude 
pokračovať v čistení.

Zmena polohy

Pôvodná poloha

Pôvodná poloha

1 m

1 m

Keď sa aktivuje funkcia 
vyhľadania polohy, začne 

blikať režim čistenia 
stavového indikátora

Chcete-li najít přesnou polohu. 
Prosím, odstupte od vysavače 

HomBot.

•  Keď sa vypne napájanie po nastavení funkcie vyhľadávania polohy, funkcia vyhľadávania 
polohy sa zruší.

•  Vyhľadanie polohy bude účinnejšie, keď sa čistiaci robot bude nachádzať bližšie k 
miestu, z ktorého bol premiestnený.

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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INTELIGENTNÁ DIAGNOSTIKA

1.  Po uistení, že je čistiaci robot pripojený k domovskej 
stanici, zapnite hlavný vypínač na zadnej časti.
※  Inteligentná diagnostika je možná len vtedy, keď je 

čistiaci robot pripojený k domovskej stanici.

2.  Po stlačení tlačidla „Diagnosis“ (Diagnostika) na diaľkovom 
ovládači sa spustí diagnostický proces s hlasovým 
oznamom „Spouštím HomBot chytrou diagnostiku. Prosím, 
odstupte a odstraňte všechny předměty v dosahu 1 metru.“ 
※  Ak je pripevnená zásuvka na mop, diagnostický proces sa 

neaktivuje.

3.  Keď sa inteligentná diagnostika úspešne dokončí, 
čistiaci robot sa vráti späť do domovskej stanice a 
poskytne informácie o výsledku prostredníctvom 
hlasového oznamu. Po hlasovom ozname umožní 
stlačenie tlačidla „HOME“ na diaľkovom ovládači 
alebo hlavnej jednotke zopakovanie hlasového 
oznamu. Ak chcete ukončiť diagnostický proces, 
stlačte tlačidlo „Stop/OK“ na diaľkovom ovládači 
alebo hlavnej jednotke.
※  Po uplynutí 1 minúty po hlasovom oznámení 

výsledku inteligentnej diagnostiky sa začne 
čistiaci robot nabíjať.

※  Ak sa pomocou ktoréhokoľvek zo snímačov zistí 
chyba počas inteligentnej diagnostiky, hlasový 
oznam to oznámi a zariadenie sa v takomto 
prípade do domovskej stanice nevráti.

Čistiaci robot využíva funkciu inteligentnej diagnostiky na vykonanie vlastnej diagnostiky.
Ak sa na základe diagnostiky zistí akýkoľvek nezvyčajný stav zariadenia, kontaktujte, prosím, 
miestne servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
※  Počas inteligentnej diagnostiky sa bude čistiaci robot pohybovať po kružnici s polomerom približne  

50 cm. Preto pred spustením inteligentnej diagnostiky zabezpečte, aby sa okolo domovskej stanice 
v okruhu s priemerom 1 m nenachádzali žiadne predmety.

•  Nedotýkajte sa čistiaceho robota ani žiadnym spôsob nerušte jeho činnosť pred 
dokončením inteligentnej diagnostiky. Ak náhodou dôjde k prerušeniu činnosti, vypnite a 
potom znova zapnite hlavný vypínač, aby sa diagnostický proces obnovil.

•  Inteligentná diagnostika sa neaktivuje v nasledujúcich prípadoch. V každom prípade 
skontrolujte problém a skúste znova.
- Čistiaci robot je odpojený od domovskej stanice
- Úroveň nabitia batérie nie je dostatočná
- Nie je založený filter nádoby na prach.
- Je pripevnená zásuvka na mop

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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INTELIGENTNÁ DIAGNOSTIKA

Ak sa po inteligentnej diagnostike ozve hlasový oznam, vykonajte náležité opatrenia podľa nasledujúcej tabuľky.

Hlasový oznam Opatrenia (kvôli referencii)
Spouštím HomBot chytrou diagnostiku. Prosím, odstupte a 
odstraňte všechny předměty v dosahu 1 metru. 

Odstráňte akékoľvek predmety v okruhu 1 m okolo 
domovskej stanice a odstúpte až do dokončenia 
diagnostiky. 

Před spuštěním chytré diagnostiky je třeba, aby se Hombot 
nabil. Prosím, nabijte Hombot v nabíjecí stanici. 

Pripojte čistiaci robot k domovskej stanici na nabitie. 

Během diagnostiky nebyly zjištěny žádné závady. 
Nelze zahájit chytrou diagnostiku vzhledem k nízké úrovni 
nabití baterie. Zkuste to prosím znovu, jakmile bude baterie 
nabitá. 

Skúste znova spustiť inteligentnú diagnostiku po nabití 
batérie. 

Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně 
nainstalovány. 

Otvorte kryt nádoby na prach a skontrolujte nádobu. 

HomBot se nebude správně pracovat kvůli chybě na 
ultrazvukovém senzoru. 

Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve 
rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti 
LG Electronics. 

HomBot se nebude správně pracovat kvůli chybě na 
infračerveném senzoru. 

Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve 
rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti 
LG Electronics. 

HomBot se nebude správně pracovat kvůli problému s cliff 
senzorem ve spodní části. Prosím očistěte všechny senzory. 

Vyčistite tri snímače schodov v spodnej časti vpredu 
zariadenia. 

Prosím vyčistěte senzor kamery na spodní pravé straně. Vyčistite objektív snímača obrazu na pravej spodnej strane 
Vyčistěte prosím senzorická okna detekce překážek na levé a 
pravé straně vysavače HomBot. 

Vyčistite objektív snímačov prekážok na ľavej aj pravej 
strane. 

Byl nalezen problém na gyroskopickém senzoru. Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve 
rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti 
LG Electronics. 

Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na levém kole. Skontrolujte výskyt cudzieho materiálu na ľavom koliesku. 
Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na pravém kole. Skontrolujte výskyt cudzieho materiálu na pravom koliesku. 
Byl nalezen problém na senzoru levého kola. Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve 

rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti 
LG Electronics. 

Byl nalezen problém na senzoru pravého kola. Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve 
rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti 
LG Electronics. 

Byl nalezen problém s rotačním kartáčem. Zkontrolujte 
prosím, zda na něm není nějaký cizí materiál. 

Skontrolujte, či sa v kefe nezasekol nejaký cudzí materiál. 

Byl nalezen problém v sacím motoru. Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký 
oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics. 

Byl nalezen problém v senzoru zrychlení. Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký 
oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics. 

Chcete-li si znovu poslechnout výsledek chytré diagnostiky, 
stiskněte prosím tlačítko pro nabíjení. Pro ukončení, stiskněte 
prosím tlačítko stop. 

Ak potrebujete zopakovať výsledok diagnostiky, stlačte 
tlačidlo „Home“, alebo stlačte tlačidlo „Stop/OK“, ak chcete 
ukončiť diagnostiku. 

Režim chytré diagnostiky se vypne. 
Režim chytré diagnostiky nebude fungovat s připojeným 
držákem mopu. Zkuste to prosím znovu po jeho odstranění. 

Po odstránení zásuvky na mop znova spustite inteligentnú 
diagnostiku. 

Prosím zkuste znovu chytrou diagnostiku poté, co vypnete a 
zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače. 
Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na zákaznickou 
linku LG Electronics. 
Chytré diagnostice se nepodařilo dokončit diagnostiku. Zkuste 
to prosím znovu poté, co vypnete a zase zapnete hlavní 
vypínač na zadní straně HomBot vysavače. 

Vypnutím a opätovným zapnutím hlavného vypínača 
obnovte diagnostiku. NEDOTÝKAJTE SA ani inak nerušte 
činnosť zariadenia, pokiaľ sa diagnostika nedokončí. 

www.roboticky-vysavac.sk
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ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH

1.  Otvorte kryt nádoby na prach stlačením tlačidla 
PUSH na čistiacom robote.

2.  Uchopte rukoväť na nádobe na prach a 
potiahnite ju nahor.

3.  Potiahnite háčik na ľavej strane krytu filtra na 
zadnej časti nádoby na prach a oddeľte tak 
filter a špongiu.

    ※  Vezmite do úvahy, že oddelením filtra sa 
môže vysypať prach.

    ※  Ďalšie informácie o čistení filtra nádoby na 
prach nájdete uvedené na strane .31. 

4.  Nadvihnite kryt pri stlačenom uvoľňovacom 
tlačidle na nádobe na prach.

5.  Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite ju 
pomocou čistiacej kefky pod tečúcou vodou.

6.  Po vyčistení vodou dôkladne vysušte nádobu 
na prach na dostatočne vetranom mieste 
mimo priameho slnečného svetla.

7.  Pri zmontovaní alebo zakladaní vyčistenej 
nádoby na prach zatvorte kryt a vložte špongiu 
a filter HEPA.

    ※  Podrobný návod na montáž nájdete na  
strane 31. 

8.  Vložte nádobu na prach do čistiaceho robota a 
zatvorte kryt nádoby na prach.

Ak je nádoba na prach plná, sací výkon sa môže znížiť. Nádobu na prach vyčistite pred každým 
čistením a po každom čistení priestorov. Nádobu na prach vyčistite podľa nasledujúceho postupu:

•  Používanie zariadenia bez filtrov vložených do nádoby na prach môže spôsobiť poruchu 
motora, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

•  Po vyčistení nádoby na prach nezabudnite zmontovať filter a vložiť ho do nádoby na 
prach. Ak spustíte čistenie priestorov bez filtrov vložených do nádoby na prach alebo s 
nenamontovaným krytom filtra, ozve sa hlasový oznam „Zkontrolujte prosím, zda jsou 
odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány.“ 

•  Vždy sa uistite, že je kryt nádoby na prach založený 
správne po vyčistení nádoby na prach tak, že sa dá ľahko a 
presne zatvoriť.

Tip

www.roboticky-vysavac.sk
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ČISTENIE FILTRA NÁDOBY NA PRACH

Filter nádoby na prach sa skladá z filtra HEPA a špongiového filtra.
Vyčistite filter HEPA aj špongiový filter podľa nasledujúceho postupu.

3.  Pomocou čistiacej kefky vyčistite špongiový 
filter. Ak na jeho čistenie použijete vodu, pred 
opätovným založením ho nechajte úplne 
vyschnúť v tieni.

4.  Založte filter HEPA a špongiový filter späť do 
krytu filtra podľa nasledujúceho postupu.

※  Vložte obdĺžnikový vodiaci výstupok na filtri 
HEPA do vodiacej štrbiny telesa filtra.

※  Dávajte pozor, aby nedošlo k nesprávnemu 
založeniu filtra HEPA a špongiového filtra do 
krytu filtra.

2.  Dôkladne odstráňte jemné prachové častice na 
filtri HEPA pomocou vysávača alebo čistiacej kefky.
※  NEUMÝVAJTE filter HEPA vodou. Došlo by k 

zníženiu jeho sacieho výkonu.

•  Aby sa zachoval požadovaný výkon čistiaceho robota, čistite filter HEPA aspoň raz do 
týždňa, a to pomocou kefky alebo vysávača.

•  Ak budete používať čistiaci robot s krytom filtra založeným na nádobe na prach, ale bez 
vložených filtrov, do vnútra by mohol preniknúť prach a spôsobiť poruchu.

Tip

1.  Potiahnite háčik na ľavej strane modulu filtra 
HEPA na zadnej strane nádoby na prach a 
oddeľte tak filter HEPA a špongiu.

www.roboticky-vysavac.sk
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ČISTENIE KEFY

Založte upevňovací háčik 
(obdĺžnikového tvaru) na 
strane kefy do slotov podľa 
zodpovedajúcich farieb.

Počas potláčania kefy v smere 
šípky, založte upevňovací 
háčik (obdĺžnikového tvaru) 
na opačnej strane do slotu.

Potlačte nadol a zatvorte kryt tak, 
aby sa ozvalo prasknutie z oboch 
strán upevňovacieho háčika.
※  Dávajte pozor, aby sa 

nezachytili štetiny bočnej 
kefy pod krytom pri jeho 
zatváraní.

Potlačte kefu na doraz do 
žltého výčnelka.

Počas potlačenia kefy nadvihnite 
časť s bielym výčnelkom a 
oddeľte ho od hlavnej jednotky.

Opatrne vyčistite kefu 
pomocou vysávača alebo 
nožníc.

Pred tým, ako začnete čistenie, 
vypnite hlavný vypínač. Čistiaci 
robot položte na mäkkú 
handru hore nohami.

Po kontrole prítomnosti 
cudzích materiálov potlačte 
nadol upevňovací háčik a jeho 
potiahnutím nahor oddeľte 
kryt kefy.

Pomocou čistiaceho nástroja 
odstráňte vlasy a iné úlomky 
a cudzie materiály zachytené 
na kefe a na 2 menších 
oporných kolieskach.

Otáčavá kefa, ktorá sa nachádza v spodnej časti čistiaceho robota, pomáha zbierať prach. Kefu 
vyčistite podľa nasledujúceho postupu.
※  Pred prevrátením hlavnej jednotky položte mäkkú handru na podlahu a vyberte nádobu na prach. V 

opačnom prípade sa môže hlavná jednotka poškrabať a z nádoby na prach sa vysype prach.

www.roboticky-vysavac.sk
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Nabíjací konektor

Snímač na 
detekciu 
schodu

Nabíjací konektor

Spodný snímač 
obrazu

Lens

ČISTENIE SNÍMAČA/NABÍJACIEHO KONEKTORA

Horný snímač 
obrazu

•  Čistiaci robot nečistite priamym postrekovaním vodou, riedidlom, benzénom ani 
žiadnymi iným kvapalinami.

•  Zavolajte servisné stredisko, ak je poškodený snímač alebo nabíjací konektor. Poškodenie 
snímača alebo nabíjacieho konektora môže spôsobiť poruchu výrobku.

• Na vyčistenie snímača/nabíjacieho konektora použite čistiacu kefku.

Na čistiacom robote sa nachádzajú snímače, ktoré vyhľadávajú a zisťujú 
prítomnosť prekážok, schodíšť a domovskej stanice na nabitie batérie. 
Aby sa zachoval požadovaný výkon čistiaceho robota, pravidelne čistite 
tieto snímače a nabíjací konektor nasledujúcim spôsobom:

1.  Vypnite hlavný vypínač v spodnej časti čistiaceho robota. Ak sa 
hlavný vypínač nevypne, môže dôjsť k zraneniu spôsobenému 
aktiváciou čistiaceho robota.

2.  Položte hladkú handru na podlahu, prevráťte čistiaci robot a 
položte ho na handru.

※  Pred otáčaním hlavného telesa nezabudnite, prosím, vybrať 
nádobu na prach. V opačnom prípade sa môže z nádoby na 
prach vysypať prach.

3.  Pomocou hladkej handričky alebo čistiacej kefky odstráňte prach z každého snímača schodov, zo snímačov 
obrazu a z ultrazvukových snímačov, ako aj z nabíjacieho konektora tak, ako je to popísané nižšie.

Ultrazvukové snímače

Okienko so 
snímačmi na 
detekciu prekážok 
Detekčné snímače 
domovskej stanice a 
Prijímacie snímače 
diaľkového ovládača

Tip
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ČISTENIE BOČNEJ KEFY

Cudzie predmety/materiály, ako sú vlasy, sa môžu ľahko prichytiť 
k bočnej kefe. Takéto materiály odstráňte aspoň raz do týždňa.

Ak sa na kefe zachytí nadmerné množstvo cudzích materiálov, 
hrozí riziko poškodenia kief.

Ak je podlaha drsná alebo nerovná, alebo sa steny často čistia, môže dôjsť k ohnutiu alebo 
poškodeniu bočnej kefy. V takomto prípade použite nasledujúci spôsob na narovnanie bočnej kefy.

1.  Nasledujúci postup je užitočný pri obnove 
zdeformovaných kief.

2.  Vypnite napájanie vypnutím hlavného vypínača 
na zadnej časti zariadenia.

3.  Položte čistiaci robot na koniec stola, aby bolo 
čistenie bočnej kefy jednoduchšie. Zabezpečte, 
aby nehrozil pád čistiaceho robota.

4. Namočte bočnú kefu do teplej vody.

5.  Podržte potlačenú bočnú kefu približne na desať 
sekúnd tak, aby bola úplne ponorená vo vode.

6. Pomaly utierajte bočnú kefu rukou.

7.  Otočte bočnú kefu a zopakujte kroky 4-6 pre 
každú časť kefy.

8. Bočnú kefu použite až po jej úplnom vyschnutí.

1.  Odstráňte skrutky pomocou skrutkovača a 
oddeľte bočnú kefu od hlavnej jednotky.

2. Po oddelení odstráňte akékoľvek vlasy.
3.  Namontujte bočnú kefu založením do spodnej 

časti čistiaceho robota, a to s označením „R“ 
a „L“ na kefe zodpovedajúcim náprotivku na 
čistiacom robote.

Údržba bočnej kefy

www.roboticky-vysavac.sk
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ČISTENIE MOPU S ULTRA MIKROVLÁKNOM (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

1. Oddeľte mop s ultra mikrovláknom od zásuvky na mop.

2. Opatrne ho vyčistite teplou vodou.

3.  Mop použite až po úplnom vysušení na priamom 
slnečnom svetle.

※  Ak sa mop použije vo vlhkom alebo mokrom stave, 
spôsobí poruchu čistiaceho robota.

Aby nedochádzalo k uvoľňovaniu zápachov, z mopu by sa mali odstrániť nečistoty a prach po každom 
použití mopu na čistenie. Mop s ultra mikrovláknom vyčistite podľa nasledujúceho postupu:

•  Aby nedošlo k poruche výrobku, používajte len mop s ultra mikrovláknom dodaný spolu 
s týmto čistiacim robotom.

•  Ďalšie mopy s mikrovláknom je možné zakúpiť v najbližšom servisnom stredisku 
spoločnosti LG Electronics.

Tip

210 mm

www.roboticky-vysavac.sk
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa koliesko z akéhokoľvek dôvodu nedotýka povrchu podlahy, ozve sa výstražný oznam.

• Nedošlo k zachyteniu kolieska do predných dverí, balkóna, schodišťa, atď.?
   s Premiestnite čistiaci robot na rovnú podlahu.

• Neomotal sa nejaký cudzí materiál okolo kolieska?
   s  Položte hladkú handru na podlahu, prevráťte čistiaci robot a položte ho na handru.  

Po kontrole koliesok odstráňte cudzí materiál.
   ※  Pred obrátením hlavného telesa nezabudnite, prosím, vybrať nádobu na prach.  

V opačnom prípade sa môže z nádoby na prach vysypať prach.

Ak čistiaci robot nemôže pokračovať v čistení kvôli akejkoľvek nepriaznivej podmienke, ozve sa 
výstražný oznam.

• Nie je čistiaci robot zaseknutý?
   s  Po uvoľnení zaseknutej časti umiestnite čistiaci robot na rovnú podlahu.

Keď sa ozve hlasový oznam "Kola se nedotýkají podlahy. Prosím, 
přesuňte HOM-BOT na rovnou podlahu."

Keď sa ozve hlasový oznam "Prosím, odstraňte veškerý cizí materiál na 
levém/pravém kole."

Keď sa ozve hlasový oznam "HOM-BOT nemůže pokračovat v čištění. 
Zkontrolujte prosím oblast kolem něj."

www.roboticky-vysavac.sk
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak nie je založená nádoba na prach alebo nie je založený kryt filtra, ozve sa výstražný oznam.

• Je nádoba na prach založená v čistiacom robote?
   s  Otvorte kryt nádoby na prach a skontrolujte, či je nádoba na prach správne založená na mieste.
   s  NENECHÁVAJTE otvorený kryt nádoby na prach.

• Uistite sa, že je kryt filtra založený na nádobe na prach.

Keď je batéria takmer vybitá, ozve sa oznam „Baterie je téměř vybitá.“.

• Spustite nabíjanie čistiaceho robota po jeho premiestnení do domovskej stanice.
   s  Keď sa čistiaci robot úspešne pripojí k dokovacej stanici, spustí sa nabíjanie s melódiou spustenia 

nabíjania.

Keď sa ozve hlasový oznam "Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní ná-
doba a filtr správně nainstalovány."

Keď sa ozve hlasový oznam "Baterie je téměř vybitá. Prosím, přesuňte  
HOM-BOT k nabití do domovské stanice."

www.roboticky-vysavac.sk
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

※ Podrobnejší popis tohto procesu nájdete uvedený v postupoch na stranách 32, 34.

Ak cudzie materiály bránia otáčaniu kefy, ozve sa výstražný oznam.

Položte mäkkú handru na podlahu a potom na ňu položte čistiaci robot hore nohami.
※  Pred obrátením hlavnej jednotky vyberte nádobu na prach.  

V opačnom prípade sa z nádoby na prach vysype prach.

• Kefa vydáva hlučný, nezvyčajný zvuk.
   s  Overte správnu montáž kefy kontrolou oddeľovacej drážky kefy.
   s Vyberte kefu z čistiaceho robota a odstráňte akýkoľvek cudzí materiál z kefy.

• Kefa alebo bočná kefa je zaseknutá.
   s  Odstráňte akékoľvek cudzie materiály, ako sú káble, chumáče vlasov, zachytené v bočnej kefe 

alebo v kefe.

Keď sa ozve hlasový oznam "Prosím odstraňte nečistoty z kartáče na spodní 
straně vysavače HOM-BOT."

1 2 3

45
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PRED TÝM, AKO ZAVOLÁTE SERVISNÉ STREDISKO

Pred nahlásením poruchy čistiaceho robota overte nasledovné.

Problém Riešenia (referenčná strana)

Nedá sa zapnúť napájanie. Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 16)

Napájanie sa automaticky 
vypína.

Nie je to porucha. Čistiaci robot má svoju vlastnú funkciu šetrenia 
energie. Ak sa zariadenie nepoužije v priebehu desiatich minút po 
zapnutí napájania, napájanie sa automaticky vypne. (Strana 18)

Čistiaci robot sa nenabije. Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. s
Odstráňte predmety okolo domovskej stanice. (Strana 16) s
Overte, či sa do domovskej stanice privádza napájanie. (Strana 15) s
Utrite nabíjací konektor suchou handričkou. s

Sací výkon sa znížil. Skontrolujte, či cudzí materiál neblokuje sací otvor. (Strana 32) s
Vyprázdnite nádobu na prach. (Strana 30) s
Vyčistite filter nádoby na prach. (Strana 31) s

Zvýšil sa hluk zariadenia. Overte, či je nádoba na prach založená správne. s
Overte, či je filter nádoby na prach založený správne. (Strana 31) s
Skontrolujte, či nedošlo k zachyteniu cudzieho materiálu do kefy.  s
(Strana 32)

Čistiaci robot sa neaktivuje. Overte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 16) s
Overte, či je nabitá batéria. (Strana 19) s

Kefa sa neotáča. Vyčistite kefu. (Strana 32) s
Overte, či je kefa namontovaná správne. (Strana 32) s

Pohyby alebo trasa pohybu 
sú nezvyčajné.

Opatrne utrite snímač hladkou handričkou. (Strana 33) s
Ak je pripevnený mop s ultra mikrovláknom, overte, či je  s
namontovaný správne. (Strana 26)
Vypnite a zapnite hlavný vypínač. s

Čistiaci robot sa nedá 
aktivovať pomocou 
diaľkového ovládača.

Vymeňte batérie diaľkového ovládača. (Strana 13) s
Overte, či je ovládač v rámci oblasti pokrytia hlavnej jednotky, čo  s
je menej ako 3 m. (Strana 13)
Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 16) s

www.roboticky-vysavac.sk



40

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Položka/Model Čistiaci robot LG  
VR626** Ser. / VR627** Ser. / VR647** Ser.

Vonkajšie rozmery 340 mm × 340 mm × 89 mm 

Hmotnosť 3 kg

Spotreba elektrickej energie 18 W

Batéria (plne nabitá) DC 16,8 V

Rýchlosť pohybu 350 mm/s (maximálne)

Čas používania Približne 100 minút 
(platí pre bežnú drevenú podlahu)

Čas nabíjania 3 hodiny

Hlavné funkcie Režim Turbo
Režim Učenie

Snímanie prekážok
Funkcia ochrany proti zrúteniu Anti-Plunge

Naplánované čistenie
Zobrazenie chýb

Navigácia
Automatické/Manuálne nabíjanie
Použitie suchého mopu (čistenie)

Čistenie rohov
Hlasové oznamy
Kreslenie mapy
Bodové čistenie

Opakované čistenie
Čistenie Môj priestor

Čistenie po jednotlivých úsekoch
Čistenie Cikcak

Položka/Model Domovská stanica (VR621)

Vonkajšie rozmery 236 mm × 181 mm × 128 mm

Menovité parametre 230 V~ 50 Hz

Výstupné napätie/
výstupný prúd

DC 17,1 V / 1,1 A

Spotreba elektrickej 
energie

23 W

Položka/Model Batéria

Typ Lítium Batéria

Menovité parametre DC 14.4 V / 2200 mAh / 4 články
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Upozornenie týkajúce sa softvéru s otvoreným zdrojom
Ak chcete získať zdrojový kód na základe licencie GPL, LGPL, MPL a iných licencií otvoreného zdroja, 
ktorý obsahuje tento výrobok, navštívte, prosím, stránku http://opensource.lge.com.
Okrem zdrojového kódu sú k dispozícii na stiahnutie aj všetky uvedené licenčné podmienky, záručné 
podmienky a upozornenia týkajúce sa autorských práv.

Vyberanie batérie
1 3

456

Vypnite hlavný vypínač na 
ľavej zadnej strane čistiaceho 
robota.

Batériu založte v opačnom 
poradí.

Umiestnite mäkkú handru 
na podlahu, vyberte nádobu 
na prach a prevráťte čistiaci 
robot.

Oddeľte vodič od batérie pri 
súčasnom potlačení háčika 
konektora.

Odstráňte skrutku pomocou 
skrutkovača.

Vyberte batériu zo zariadenia.

2

UPOZORNENIE
Dávajte, prosím, pozor na vznik požiaru, výbuch, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo 
poruchu.

•  Nenabíjajte túto akumulátorovú batériu (ďalej ako batéria) pomocou žiadneho iného typu 
nabíjačky ako tej, ktorá bola pôvodne dodaná.

•  Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu batérie pádom, rozdrvením, prepichnutím, rozrezaním 
alebo skratovaním vonkajších kontaktov.

•  V žiadnom prípade sa nepokúšajte rozoberať túto batériu. Keď dôjde k poškodeniu alebo 
poruche batérie, prineste ju do servisného strediska.

• Neumiestňujte túto batériu blízko zdroja tepla ani ju nelikvidujte vhodením do ohňa či vody.
• Batériu nabíjajte mimo vlhkého či mokrého prostredia.
• Batériu uchovávajte mimo dosahu detí, batoľat a domácich zvierat.

www.roboticky-vysavac.sk



Likvidácia opotrebovaných batérií/akumulátorov
1.   Keď je na batérii/akumulátore vášho výrobku uvedený tento symbol preškrtnutej nádoby s kolieskom, znamená 

to, že sa na nich vzťahuje európska smernica 2006/66/CE.
2.  Tento symbol môže byť uvedený v kombinácii s chemickými značkami ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), 

ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3.  Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zariadení 

určených na zber takéhoto odpadu poverených štátom alebo miestnymi orgánmi.
4.  Správna likvidácia opotrebovaných batérií/akumulátorov prispeje k zabráneniu možných negatívnych dopadov 

na životné prostredie, zvieratá a zdravie ľudí.
5.  Podrobnejšie informácie o likvidácii opotrebovaných batérií/akumulátorov si vyžiadajte, prosím, od vášho 

mestského úradu, inštitúcie určenej na likvidáciu odpadov alebo obchodu, v ktorom ste zakúpili daný výrobok.

Likvidácia opotrebovaného zariadenia
1.  Všetky elektrické a elektronické zariadenia by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu 

prostredníctvom zariadení určených na zber takéhoto odpadu poverených štátom alebo miestnymi orgánmi.
2.  Správna likvidácia opotrebovaných zariadení prispeje k zabráneniu možných negatívnych dopadov na životné 

prostredie a zdravie ľudí.
3.  Podrobnejšie informácie o likvidácii opotrebovaných zariadení si vyžiadajte, prosím, od vášho mestského úradu, 

inštitúcie určenej na likvidáciu odpadov alebo obchodu, v ktorom ste zakúpili daný výrobok.
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