
Vysavač POWERbot
Návod k obsluze
Řada SR1✴M70✴✴✴✴, SR2✴M70✴✴✴✴

• Před prací s tímto přístrojem si pečlivě prostudujte pokyny.

• Určeno pouze pro použití v interiéru.
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Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

• Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej 
k nahlédnutí.

VÝSTRAHA

• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou 
vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto 
návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA
Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.

UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

POZNÁMKA
Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

Tento chytrý robotický vysavač podporuje aplikace Samsung Smart 
Home.
Podrobnější informace najdete na stránce Samsung.com/Smarthome.

• Informace o závazcích společnosti Samsung k ochraně životního prostředí 
a zákonných povinnostech u konkrétního výrobku, např. REACH, najdete na stránce: 
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.htm
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Bezpečnostní informace
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, 
zejména:

PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE POWERbot SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, vždy jej odpojte 
z elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA: pro snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění:

OBECNÉ
• Spotřebič používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
• Nepoužívejte vysavač POWERbot ani dobíjecí stanici / dokovací stanici, pokud jsou 

jakýmkoli způsobem poškozeny.
• Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, pokud spadl, poškodil se, zůstal venku či spadl 

do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky.
• S vysavačem POWERbot ani s dobíjecí stanicí / dokovací stanicí nemanipulujte 

mokrýma rukama.
• Spotřebič používejte pouze na suché vnitřní povrchy.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném 
použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. 
Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Dobíjecí stanice / dokovací stanice
• Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované 

zásuvky či prodlužovacího kabelu.
• Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
• Pokud dobíjecí / dokovací stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět jejich 

údržbu, odpojte je ze sítě.
• K nabíjení používejte pouze dobíjecí / dokovací stanici dodanou výrobcem.
• Nepoužívejte s poškozeným kabelem, zástrčkou ani uvolněnou elektrickou zásuvkou.
• Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej 

ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký 
povrch.

• Nepoužívejte prodlužovací kabely ani zásuvky s nedostatečnou proudovou 
zatížitelností.

• Neodpojujte spotřebič ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete spotřebič odpojit ze sítě, 
uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
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ČEŠTINA-05

• Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
• Nepokoušejte se dobíjecí / dokovací stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze 

kvalifikované středisko péče o zákazníky.
• Nevystavujte dobíjecí / dokovací stanici vysokým teplotám a zabraňte jejich kontaktu 

s mokrými či vlhkými předměty.

Vysavač POWERbot
• Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince 

apod. 
• Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte 

do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně 
spustit.

• Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je některý z otvorů ucpaný, 
spotřebič nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje 
proudění vzduchu.

• Nevysávejte toxické materiály (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů 
atd.).

• Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo z kterých se kouří, například cigarety, 
zápalky či horký popel.

• Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač 
nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.

• V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze. 
• V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky). 
• V místech, kde se nacházejí destiláty, ředidla, popelníky s hořícími cigaretami apod.
• Nepoužívejte vysavač POWERbot v uzavřeném prostoru plném výparů z nátěrů na 

bázi ropy, ředidel barev, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných 
nebo toxických výparů.

• Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny 
z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, rychle ji omyjte 
vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vymyjte čistou vodou 
a pokračujte ve vymývání alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

10_VR7000_CS_DJ68-00763J-00_GE.indd   5 2017-02-03   오후 3:27:07

www.roboticky-vysavac.sk



ČEŠTINA-06

VÝSTRAHA
Informace týkající 
se kontaktu 
s elektřinou

 f Předcházejte nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru.
 – Neporušujte přívodní kabel.
 – Zástrčku neodpojujte tahem za přívodní kabel 

a nedotýkejte se jí mokrýma rukama.
 – Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než 100–

240 V~, ani nepoužívejte vícezásuvkový 
prodlužovací kabel pro napájení více zařízení 
současně. (Nenechávejte nechráněný kabel na 
podlaze.)

 – Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo 
přívodní kabel a zkontrolujte upevnění 
zásuvky.

 f Vždy ze zástrčky a kolíků odstraňujte cizí 
předměty.
 – Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

nebo chybná funkce.

VÝSTRAHA Před použitím

 f Nepoužívejte vysavač POWERbot v blízkosti 
hořlavých materiálů.
 – Nepoužívejte v blízkosti svíček, stolních lamp, 

krbů ani v blízkosti hořlavých materiálů, jako 
je benzín, alkohol, ředidla atd.

 f Vysavač POWERbot slouží k domácímu 
použití, a proto jej nepoužívejte na půdě, 
ve sklepě, ve skladech, průmyslových 
budovách, ve venkovních prostorách, na 
místech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, 
prádelny) ani na stolech nebo jiném nábytku.
 – Takové použití by mohlo vést ke zničení nebo 

chybné funkci vysavače POWERbot.

 f Ujistěte se, že vysavač POWERbot nebude 
projíždět žádnými kapalinami ani s nimi 
nepřijde do kontaktu.
 – Pokud kolečka přijdou do kontaktu 

s kapalinou, může to vést k vážnému 
poškození vysavače POWERbot a případnému 
znečištění dalších míst.

 f Na dokovací stanici nelijte žádnou kapalinu.
 – Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

nebo požáru.
 f Dokovací stanici nepoužívejte k jinému než 
určenému účelu.
 – V opačném případě hrozí riziko požáru či 

vážného poškození.
 f Snímač převisu udržujte kvůli vlastní 
bezpečnosti vždy čistý.

VÝSTRAHA Při použití

 f Pokud vysavač POWERbot vydává podezřelý 
zvuk, zapáchá či z něj vychází kouř, ihned 
vypněte nouzový vypínač na spodní straně 
vysavače POWERbot a obraťte se na servisní 
středisko.

VÝSTRAHA Čištění a údržba

 f Je-li poškozen přívodní kabel, kontaktujte 
servisní středisko, aby přívodní kabel 
vyměnil certifikovaný opravář.
 – Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

nebo požáru.
 f Před výměnou baterií kontaktujte servisní 
středisko Samsung Electronics.
 – Použití baterií z jiných výrobků může vést 

k chybné funkci vysavače.

Bezpečnostní informace
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UPOZORNĚNÍ Před použitím

 f Před použitím vysavače POWERbot do něj 
vložte odpadní nádobu.

 f Aby automatické dobíjení proběhlo správně, 
dodržujte následující.
 – Vždy zapněte napájení dokovací stanice.
 – Dokovací stanici umístěte tam, kde ji vysavač 

POWERbot snadno najde.
 – Před dokovací stanicí nenechávejte ležet 

žádné předměty.
 f Při umisťování dokovací stanice 
nenechávejte kabel ležet ledabyle na 
podlaze, protože se do něj může vysavač 
POWERbot zamotat.

 f Vysavač POWERbot nepoužívejte k úklidu 
tmavých podlah.
 – Vysavač POWERbot by nemusel fungovat 

správně.
 f Neumisťujte žádné předměty do vzdálenosti 
0,5 m po stranách a 1 m před dokovací 
stanicí.

 f Zkontrolujte, že není nabíjecí kontakt 
dokovací stanice poškozen ani na sobě nemá 
cizí předměty.

 f Neinstalujte dokovací stanici na tmavou 
podlahu.
 – Je-li podlaha kolem dokovací stanice tmavá, 

nemusí dojít k nabíjení.
 f Před úklidem odstraňte veškeré překážky, 
které mohou bránit pohybu vysavače 
POWERbot (jako dětská houpačka či 
skluzavka).

 f Nepoužívejte vysavač POWERbot na 
místech, která jsou užší než jeho poloměr 
zatáčení (0,5 m a méně). 

UPOZORNĚNÍ Při použití

 f Použití vysavače POWERbot na tlustém 
koberci může vést k poškození vysavače 
POWERbot i koberce.
 – Vysavač POWERbot nedokáže překonat 

koberec s tloušťkou větší než 1 cm.

 f Nepoužívejte vysavač POWERbot na stole či 
jiném vysoko položeném povrchu.
 – Hrozí pád a poškození vysavače.

 f Pro rychlejší a efektivnější úklid odstraňte 
židle a stoly, do jejichž nohou by mohl 
vysavač POWERbot narážet.

 f Když je vysavač POWERbot v provozu, 
nezvedejte jej ani jej nepřenášejte na jiné 
místo.

 f Přenášíte-li vysavač POWERbot na jiné 
místo, nedržte jej za hnací kolečka.

 f Na vysavač POWERbot a jeho kameru 
nepokládejte žádné předměty, protože by 
mohlo dojít k chybné funkci.

 f Před použitím vysavače POWERbot 
odstraňte z podlahy veškeré větší kusy 
papíru či plastové sáčky, protože by mohly 
ucpat jeho vstup.

 f Červeným ukazatelem nemiřte přímo na 
osoby ani zvířata.

 f Do okolí pohybujícího se vysavače 
POWERbot si nelehejte.
 – Vlasy by se vám mohly zachytit do kartáče 

a mohlo by dojít ke zranění.

UPOZORNĚNÍ Čištění a údržba

 f Předcházejte poškození vysavače POWERbot 
pomocí následujících opatření
 – Vysavač POWERbot nečistěte přímým 

oplachováním vodou, ani nepoužívejte benzen, 
ředidlo, aceton či alkohol.

 f Vysavač POWERbot sami nerozebírejte ani 
se jej nepokoušejte opravit. To smí provádět 
pouze certifikovaný opravář.

 f Vždy udržujte snímač překážek, snímač 
převisu a kameru čisté.
 – Snímače mohou fungovat chybně, pokud se na 

nich nahromadí cizí předměty.
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1 Připojte konektor 
dobíjecí stanice 
k dokovací stanici

2 Připojte k dobíjecí 
stanici přívodní 
kabel
Používáte-li dobíjecí stanici, 
musí strana s nálepkou 
směřovat dolů.

3 Připojte zástrčku 
do zásuvky

Instalace
Dokovací stanice musí být stále zapojená do zásuvky a zapnutá.

DC-IN

Asi 1
 m

Asi 0,5 m

Asi 0,5 m

Nainstalujte dokovací stanici na 
místo bez překážek, odkud nemůže 
spadnout.
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Příslušenství

 nebo 

Dálkový ovladač 
(Není součástí dodávky 
řady SR1✴M701✴✴✴)

Baterie (typ AAA) Návod k obsluze Náhradní filtr 
(volitelné)

Dokovací stanice Přívodní kabel Dobíjecí stanice Virtuální zeď
(volitelné)

Poznámka k instalaci

Poznámka
 f Umisťujte dokovací stanici do míst s rovnou podlahou i zdí.
 f Umístěte dokovací stanici rovnoběžně s kresbou dřevěné podlahy.
 f Pokud je nouzový vypínač vypnutý, nebude se vysavač POWERbot nabíjet, ani když bude 
připojen v dokovací stanici. 

 f Vždy zapněte napájení dokovací stanice.
 – Pokud dokovací stanice není napájena, nedokáže ji vysavač POWERbot najít a nemůže se automaticky 

znovu nabít. 
 – Pokud necháte vysavač POWERbot odpojený od dokovací stanice, baterie se přirozeně vybije.

 f Je-li vysavač POWERbot v režimu spánku, napájení se nezapne, ani když se vypínač vypne 
a znovu zapne. Chcete-li režim spánku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko [Start/Stop] na 
vysavači POWERbot.
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ČEŠTINA-10

Po prvním nabití vysavače POWERbot (po zakoupení) na plnou kapacitu jej lze používat po dobu 60 min 
v normálním režimu ( ). (Dobu nabíjení najdete na straně 39.)

Chytré nabíjení
Pokud se baterie vysavače POWERbot vybije v režimu Automatického úklidu, vysavač se automaticky 
vrátí na dokovací stanici, aby se nabil, a po nabití baterie na dvě třetiny její kapacity bude pokračovat 
v úklidu oblasti. (Nanejvýš dvakrát).

Nabíjení

1 Zapněte nouzový 
vypínač na spodní 
straně vysavače
Chcete-li vysavač POWERbot 
zapnout, musíte zapnout 
nouzový vypínač.
Stiskněte a uvolněte tlačítko 

.

2 Nabijte vysavač 
POWERbot ručně 
jeho umístěním na 
dokovací stanici
Zajistěte, aby byly 
nabíjecí kolíky vysavače 
POWERbot a dokovací 
stanice vzájemně 
vyrovnány.

3 Zkontrolujte stav 
nabíjení

U řady SR1✴M701✴✴✴ bude indikátor 
baterie během nabíjení blikat 
v intervalu 1 sekundy a po nabití na 
plnou kapacitu zůstane svítit.
U řady SR1✴M702✴✴✴ / SR1✴M703✴✴✴ 
/ SR2✴M70✴✴✴✴ se v závislosti na 
stavu nabíjení se na displeji zobrazí  
„ “. Po dokončení nabíjení se na 
displeji zobrazí text „FULL“.

VÝSTRAHA
• Jmenovité vstupní napětí 

vysavače je 100–240 V~.

<Řada SR1✴M702✴✴✴ / 
SR1✴M703✴✴✴ / SR2✴M70✴✴✴✴>

<Řada SR1✴M701✴✴✴>
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1. Řada SR1✴M701✴✴✴

Pokud indikátor baterie bliká v intervalu 0,4 sekundy, 
vysavač POWERbot se automaticky vrátí do dokovací 
stanice, aby se jeho baterie nabila.

2. Řada SR1✴M70✴✴✴✴ / SR2✴M70✴✴✴✴

Pokud během vysávání bliká indikátor stavu baterie, 
vrátí se vysavač POWERbot do dokovací stanice, aby se 
automaticky dobil.

Automatické dobíjení

Vysavači POWERbot můžete i během 
úklidového procesu přikázat, aby se jel dobít 
do dokovací stanice.

Dobíjení

Vysavač POWERbot můžete nabít i ručně jeho 
umístěním na dokovací stanici.

Nízký stav baterie (Lo)

Nedochází-li k nabíjení:

V následujících případech zkontrolujte 
umístění dokovací stanice:

 fdokovací stanice je umístěna na místě, kam nemá 
vysavač POWERbot snadný přístup.
 fvzdálenost mezi dokovací stanicí a vysavačem 
POWERbot je větší než 5 m.
 – Návrat vysavače POWERbot do dokovací stanice 
může trvat dlouhou dobu

Vysavač POWERbot nabijte ručně, pokud:
 fdokovací stanice je umístěna v rohu 
 fbaterie je zcela vybitá 
 fvysavač POWERbot uvízl u překážky (u nábytku 
atd.) 
 fvysavač POWERbot nemůže zdolat práh v blízkosti 
dokovací stanice (max. výška prahu, kterou 
vysavač dokáže zdolat, je přibližně 1,5 cm.)
 fbliká indikátor baterie a zobrazuje se hlášení „Lo“
 fbliká indikátor baterie (platí pro řadu 
SR1✴M701✴✴✴)
 f je vysavač POWERbot nastaven na režim 
Intenzivní úklid nebo na režim Manuální úklid
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Použití vysavače POWERbot
Před použitím je nutné zapnout nouzový vypínač na spodní straně vysavače POWERbot.

Zapnutí/vypnutí vysavače
Stiskněte a podržte tlačítko  déle než 3 sekundy

Spuštění režimu 
Automatického úklidu
Stiskněte a uvolněte toto tlačítko. Vysavač POWERbot 
v rámci jednoho cyklu automaticky uklidí nastavené 
oblasti.

✻✻ Přerušení úklidu: Stiskněte a uvolněte tlačítko 

Dobíjení
Vysavači POWERbot můžete stisknutím tohoto tlačítka 
i během úklidového procesu přikázat, aby se jel dobít 
do dokovací stanice.

Použití režimu Intenzivního 
úklidu
Vysavač POWERbot intenzivně uklidí vymezenou 
plochu.

VÝSTRAHA

• Bude-li vysavač POWERbot 30 minut bez použití:
Řada SR1✴M70✴✴U✴ / SR2✴M70✴✴U✴:  Přepne se do úsporného režimu.
Řada SR1✴M70✴✴W✴ / SR2✴M70✴✴W✴:  Automaticky se vrátí do dokovací stanice, aby 

se jeho baterie nabila.
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Volba režimu úklidu

Režim úklidu Výběr

Zobrazená ikona

SR1✴M702✴✴✴

SR1✴M703✴✴✴

SR2✴M70✴✴✴✴

SR1✴M701✴✴✴

Automatický 
úklid

Intenzivní úklid

Opakovaný úklid

✻✻ Nejprve stiskněte na dálkovém 

ovladači [typu A, B tlačítko  ],  

[typu C, D tlačítko  ], a poté 

stiskněte tlačítko [Start/Stop ].

-

Manuální úklid
✻✻ Režim Manuální úklid lze zvolit 
pomocí tlačítek směrového 
ovládání na dálkovém ovladači.

-

✻✻ Pokud se vysavači POWERbot nevrátí do dokovací stanice, přepne se do úsporného režimu a panel 
s displejem se vypne.

✻✻ Úsporný režim lze vypnout stisknutím tlačítka [Start/Stop ] nebo [vypínače ] na těle nebo na 
dálkovém ovladači.

✻✻ Pokud je úklid v režimu Automatického úklidu dokončen během 15 minut, zopakuje vysavač POWERbot 
úklid ještě jednou.
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Proces úklidu při jednotlivých režimech úklidu
Asi 1,5 m

As
i 1

,5
 m

Automatický úklid
V rámci jednoho cyklu 
automaticky uklidí 
nastavené oblasti.

Intenzivní úklid
Intenzivně uklidí 
vymezenou plochu. Lze jej 
používat k úklidu drobků 
z pečiva či sušenek.

Manuální úklid
Vysavač POWERbot je 
naváděn zaměřováním 
pomocí dálkového 
ovladače.

✻✻ Tato funkce se 
nevztahuje na řadu 
SR1✴M701✴✴✴.

Opakovaný úklid
Opakovaně uklízí, dokud 
se baterie téměř nevybije.

✻✻ Tato funkce se 
nevztahuje na řadu 
SR1✴M701✴✴✴.

Poznámka
 f Na začátku úklidu v režimu Automatický úklid nebo Opakovaný úklid vysavač POWERbot nejprve uklidí 
oblast kolem dokovací stanice.

Použití speciálních funkcí úklidu

Funkce úklidu Provoz

Zobrazená ikona

SR1✴M702✴✴✴

SR1✴M703✴✴✴

SR2✴M70✴✴✴✴

SR1✴M701✴✴✴

Chytrý úklid

✻✻ Když vysavač POWERbot detekuje 
v Normálním režimu koberec, 
automaticky použije větší sací 
výkon.

Zlepšený úklid 
po krajích

✻✻ Pokud vysavač POWERbot detekuje 
v režimu Automatického úklidu 
nebo Intenzivního úklidu hranu či 
roh, spustí se automatická clona a 
přisune se ke hraně nebo ke kraji 
pro provedení úklidu.
 fRovná hrana (jeden cyklus úklidu)
 fRoh (dva cykly úklidu)

Použití vysavače POWERbot
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Instalace virtuální zdi
Infračervené paprsky virtuální zdi zabrání vysavači POWERbot vjet do vymezených 
oblastí.

✻✻ (Je součástí dodávky pouze u řady SR2✴M707✴✴✴. V případě řady SR2✴M704✴✴✴ / SR2✴M705✴✴✴ / 
SR2✴M706✴✴✴ je nutno ji zakoupit dodatečně.)

Virtuální zeď

1Zapnutí provedete 
stisknutím vypínače
Indikátor napájení (červený) se rozbliká.

2Umístěte virtuální zeď na 
místo, které si přejete před 
vysavačem POWERbot 
chránit
Ujistěte se, že je snímač detekce vzdálenosti 
namířen směrem, kterým si přejete vytvořit 
neviditelnou bariéru (která zabrání vjezdu 
vysavače POWERbot).

Délka virtuální zdi je minimálně 2,5 m a může záviset na okolí a 
na aktuálním pohybu vysavače POWERbot. 

Nejméně 2,5 m
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Instalace virtuální zdi

Popis součástí virtuální zdi

Vypínač

Snímač detekce vzdálenosti 
(infračervený snímač)

Indikátor napájení
Zapnuto: Červený indikátor bliká

Vypnuto: Indikátor je zhasnutý

Snímač detekce vysavače POWERbot

Kryt baterií

Vložení baterií
Baterie pro virtuální zeď je třeba zakoupit zvlášť.

1 Otevřete kryt baterií 
virtuální zdi zatlačením 
na upevňovací zoubek 
a kryt zvedněte.

2 Dle obrázku vložte 
alkalické baterie typu D 
(zkontrolujte správnou 
polaritu +, −).

3 Vložte hranu krytu do 
drážky a zatlačte hranu 
na druhé straně, čímž 
kryt baterií uzavřete.

✻✻ Specifikace: baterie typu D (LR20) 

10_VR7000_CS_DJ68-00763J-00_GE.indd   16 2017-02-03   오후 3:27:10

www.roboticky-vysavac.sk



ČEŠTINA-17

Použití dálkového ovladače

[Typ C] [Typ D]

1 1

3 3

5 5

2 2

Viz strana 
23

Viz strana 
23

4 4

4 4

6 6

[Typ A] [Typ B]

1 1

1, 2 1, 2

1, 2 1, 2

3 3

5 5

Viz 
strana 22

Viz 
strana 22

2 2
4 4
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 [Typ A] /  [Typ B] /  [Typ C] /  [Typ D]

1 Zapnutí/dobíjení/Start/Stop

Vypínač Slouží k zapnutí/vypnutí vysavače POWERbot 

Dobíjení Nařídí vysavači POWERbot automatické 
dobíjení v dokovací stanici

Start/Stop Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid

2 Režimy úklidu
Automatický 

úklid

Vyberte pro úklid všech oblastí pouze v jednom 
cyklu, po kterém se vysavač automaticky vrátí 
do dokovací stanice.

Intenzivní úklid Vyberte pro intenzivní úklid vymezené plochy

Opakovaný 
úklid

Vyberte pro opakovaný úklid, dokud se baterie 
téměř nevybije a indikátor nezačne blikat

3 Sací výkon

Režim Turbo Vyberte pro úklid s největším sacím výkonem

Normální režim Vyberte pro úklid se středním sacím výkonem

Tichý režim Vyberte pro úklid s nízkým provozním hlukem

4 Přídavné funkce

Zvuk
Každým stisknutím tohoto tlačítka se budou 
přepínat režimy Zvukové efekty → Ztišení 
v tomto pořadí

Dálkový ovladač Vyberte pro zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

✻✻ Nastavení zvolené dříve se nemění, ani když dojde k vypnutí a zapnutí nouzového vypínače.

Použití dálkového ovladače
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5  Režim Manuální úklid a směrové ovládání

Pohyb vpřed Pohyb vpřed

Otočení doleva Otočení doleva

Otočení 
doprava

Otočení doprava

✻✻ Pohyb zpět není k dispozici.

6 Bodové zaměřování
K dispozici pouze u dálkového ovladače typu C, D.

Pomocí dálkového ovladače je možné určit požadovanou oblast úklidu i pokud je 
vysavač POWERbot v úklidovém procesu.
Namiřte červeným ukazatelem na podlahu v okolí 0,5 m od vysavače POWERbot.
Stiskněte a podržte tlačítko Bodového zaměřování a přesuňte červený ukazatel na požadované místo. 
Vysavač POWERbot bude při úklidu následovat ukazatel.

0.5 m
  

Provozní vzdálenost dálkového ovladače

Výška dálkového 
ovladače

Provozní vzdálenost

Výška dálkového 
ovladače

0,5 m 1 m 1,5 m

Provozní 
vzdálenost

Asi 1,5 m Asi 2 m Asi 3 m

Vložení baterií
Otevřete kryt baterií zatlačením na 
upevňovací zoubek a zvednutím. Baterie 
pak vložte dle instrukcí na obrázku. Poté 
kryt vložte zpět a zatlačte, až s cvaknutím 
zapadne.
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Schéma součástí vysavače

1

4

2

2

6

5

3

7

8

Horní strana
1. Panel s displejem
2. Přijímač signálu dálkového ovladače
3. Snímač překážek
4. Odpadní nádoba
5. Kamera
6. Tlačítko nádoby na prach
7. Čidlo proti nárazům
8. Automatická clona

5

5

4

2

3

4

10

7

4

8

9

6

1

Spodní strana
1. Dobíjecí kolíky
2. Kartáč
3. Kryt kartáče
4. Snímač převisu
5. Váleček
6. Kryt baterií
7. Tlačítko krytu kartáče
8. Hnací kolečko
9. Nouzový vypínač
10. Automatická clona

6

3

5

2

1

4

Panel s displejem

<Řada SR1✴M701✴✴✴>
1. Plán každodenního úklidu
2. Normální režim / režim Turbo
3. Indikátor baterie
4. Tlačítko Intenzivní úklid, denní plán 

úklidu (3 sek.)
5. Tlačítko Start/Stop, režim Turbo 

(3 sek.)
6. Tlačítko dobíjení
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5

15

14

3

4

7

1

6

2

13

11 128 109

<Řada SR1✴M702✴✴✴ / 
SR1✴M703✴✴✴>
1. Ztišení
2. Informační ukazatel
3. *Ukazatel zapnutí/vypnutí chytrého 

ovládání
4. *Wi-Fi
5. Indikátor baterie
6. Jednorázový/denní plán úklidu
7. Číselný displej
8. Režim Intenzivní úklid
9. Režim Manuální úklid
10. Režim Opakovaný úklid
11. Normální režim
12. Režim Turbo
13. Tlačítko Intenzivní úklid
14. Tlačítko Start/Stop
15. Tlačítko dobíjení

5

16

15

3

4

7

1

6

2

14

12 138 11109

<Řada SR2✴M70✴✴✴✴>
1. Ztišení
2. Informační ukazatel
3. *Ukazatel zapnutí/vypnutí chytrého 

ovládání
4. *Wi-Fi
5. Indikátor baterie
6. Jednorázový/denní plán úklidu
7. Číselný displej
8. Režim Intenzivní úklid
9. Režim Manuální úklid
10. Režim Opakovaný úklid
11. Tichý režim
12. Normální režim
13. Režim Turbo
14. Tlačítko Intenzivní úklid
15. Tlačítko Start/Stop
16. Tlačítko dobíjení

✻✻ SR1✴M70✴✴W✴ / SR2✴M70✴✴W✴: Model s podporou Wi-Fi
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Nastavení času/plánování
[Typ A, B] naplánovat lze pouze režim Automatického úklidu.

Nastavení času
Před použitím jednorázového či denního plánu úklidu je zapotřebí nastavit aktuální čas.

Zahájení nastavení Zvolte položku 
„Hodina“

Zvolte položku 
„Minuta“

Zvolte položku „AM/PM“Dokončete nastavení

 
Přechod na předchozí, resp. 

další nastavení

Nastavení plánování
Nastavení či rušení plánu úklidu lze provádět pouze tehdy, když je vysavač POWERbot připojený k dokovací 
stanici.

Zahájení 
nastavení

Zvolte plán úklidu 
„Jednorázový“ nebo 

„Denní“

Zvolte položku 
„Hodina“

Zvolte položku 
„Minuta“

Zvolte položku „AM/PM“Dokončete 
nastavení

 
Přechod na předchozí, resp. 

další nastavení

Zrušení během nastavování  fNastavení bude automaticky zrušeno, pokud po dobu 
7 sekund nedojde ke vstupu od uživatele

Rušení jednorázového/denního plánu úklidu

Pokud je nastaven 
jednorázový i denní plán 
úklidu

 nebo  nebo 

Stiskněte a držte 
3 sekundy

Zvolte plán úklidu Potvrďte zrušení

Pokud je nastaven 
jednorázový nebo denní 
plán úklidu

Stiskněte a držte 3 sekundy
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[Typ C, D] naplánovat lze pouze režim Automatického úklidu.

Nastavení času
Před použitím jednorázového či denního plánu úklidu je zapotřebí nastavit aktuální čas.

Zahájení nastavení Zvolte položku 
„Hodina“

Zvolte položku 
„Minuta“

Zvolte položku „AM/PM“Dokončete nastavení

 
Přechod na předchozí, resp. 

další nastavení

Nastavení plánování
Nastavení či rušení plánu úklidu lze provádět pouze tehdy, když je vysavač POWERbot připojený k dokovací 
stanici.

Zahájení 
nastavení

Zvolte plán úklidu 
„Jednorázový“ nebo 

„Denní“

Zvolte položku 
„Hodina“

Zvolte položku 
„Minuta“

Zvolte položku „AM/PM“Dokončete 
nastavení

 
Přechod na předchozí, resp. 

další nastavení

Zrušení během nastavování  fNastavení bude automaticky zrušeno, pokud po dobu 
7 sekund nedojde ke vstupu od uživatele

Rušení jednorázového/denního plánu úklidu

Pokud je nastaven 
jednorázový i denní plán 
úklidu

 nebo  nebo 

Stiskněte a držte 
3 sekundy

Zvolte plán úklidu Potvrďte zrušení

Pokud je nastaven 
jednorázový nebo denní 
plán úklidu Stiskněte a držte 3 sekundy
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Nastavení času/plánování
[Řada SR1✴M701✴✴✴] U modelů, které se nedodávají s dálkovým ovladačem, lze provést 
nastavení plánu úklidu následujícím způsobem.

Nastavení plánování

 

Stiskněte a držte 3 sekundy
Když se ukazatel plánu úklidu LED 

rozsvítí, je nastaven denní plán 
úklidu.

✻✻ Čas, na němž stisknete tlačítko, bude nastaven jako plán úklidu. Úklid proběhne automaticky každý den 
podle času plánu úklidu.

Zrušení denního plán úklidu

Je-li nastaven denní plán 
úklidu

Stiskněte a držte 3 sekundy
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Čištění a údržba
Před čištěním vysavače POWERbot je nutné vypnout nouzový vypínač. 

Čištění odpadní nádoby

1 Pro vyjmutí odpadní 
nádoby stiskněte tlačítko

2 Sundejte kryt odpadní 
nádoby.

3 Odstraňte z odpadní 
nádoby a odsavače 
nečistoty

„Klap“

4 Oddělte od krytu odpadní 
nádoby odsavač a omyjte 
odpadní nádobu a filtr

5 Smontujte odpadní 
nádobu zpět

6 Vložte odpadní nádobu 
zpět do těla vysavače. 
Při úspěšném vložení 
uslyšíte zaklapnutí

Čištění snímačů a kamery

Šetrně otřete měkkým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky.
Kamera

Okénko čelního 
čidla Okénko zadního 

čidla
Snímače 
převisu
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Čištění kartáče a automatické clony

Konstrukce kartáče se může u jednotlivých modelů lišit.

1 Sundejte kryt kartáče 2 Vyjměte kartáč 3 Vyčistěte kartáč

 

4 Vyčistěte automatickou 
clonu

5 Vložte kartáč zpět 6 Nasaďte zpět kryt 
kartáče

Čištění hnacího kolečka

1 Na podlahu položte měkký hadřík a uložte na 
něj vysavač POWERbot vzhůru nohama. 2 K odstranění cizích látek použijte tupou 

tyčinku nebo pinzetu.

Čištění a údržba

10_VR7000_CS_DJ68-00763J-00_GE.indd   26 2017-02-03   오후 3:27:16

www.roboticky-vysavac.sk



ČEŠTINA-27

Aplikace Samsung Smart Home
Aplikace Samsung Smart Home je dostupná pouze pro modely, které podporují funkci Wi-Fi.

Příprava sítě

Nastavení bezdrátového směrovače
 fTento výrobek podporuje pouze protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Zkontrolujte, jestli je 
funkce serveru DHCP na bezdrátovém směrovači aktivovaná.
 fPodporované typy autorizace/šifrování bezdrátového směrovače jsou WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP a WPA2-
PSK/AES 801.11n.

 – Doporučuje se používat variantu WPA2-PSK/AES.
 fKvalitu připojení bezdrátové sítě může ovlivňovat okolní prostředí.
 fJestliže poskytovatel internetových služeb trvale zaregistroval adresu MAC (jedinečné identifikační číslo) 
vašeho počítače či modemu, nemusí se připojení vysavače POWERbot k internetu podařit. Požádejte svého 
poskytovatele internetových služeb, aby vám sdělil postup, jak připojit k internetu další prostředky kromě 
počítače.
 fJestliže váš poskytovatel internetových služeb vyžaduje při připojení k internetu ID nebo heslo, nemusí 
se připojení vysavače POWERbot k internetu podařit. V tom případě musíte zadat ID nebo heslo při 
připojování k internetu.
 fPřipojení k internetu nemusí být možné kvůli problémům s bránou firewall. Požádejte svého poskytovatele 
internetových služeb o vyřešení problému.
 fNěkteré bezdrátové směrovače mohou předávat abnormální adresu Domain Name Server (DNS), i když není 
připojený internet. V tomto případě informujte poskytovatele příslušného bezdrátového směrovače a svého 
poskytovatele internetových služeb.
 fPokud se k internetu nemůžete připojit, ani když jste se pokusili následovat postup, který vám sdělil váš 
poskytovatel internetových služeb, obraťte se na agenturu nebo servisní středisko Samsung Electronics.

Poznámka
 f Informace si najděte v návodu k obsluze příslušného bezdrátového směrovače, který nemá 
problémy s přístupem.

 f Vysavače Samsung POWERbot podporují pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz.

 f Vysavače Samsung POWERbot podporují komunikační protokol standardů IEEE 802.11b/g/n 
a Wi-Fi Direct. (společnost Samsung Electronics doporučuje používat standard IEEE 802.11n)

 f Připojení bezdrátového směrovače bez autorizace Wi-Fi k vysavači POWERbot se nemusí podařit.

 f Když je připojeno napájení a vysavač POWERbot je v dokovací stanici, připojí se k serveru 
a poté zkontroluje, jestli jsou dostupné aktualizace softwaru. Jestliže existuje novější software, 
automaticky se stáhne a aktualizuje.

 f Jestliže se při nabíjení vysavače POWERbot na panelu s displejem zobrazuje text „UP“, znamená 
to, že probíhá aktualizace. Počkejte, až se provede restart.
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 f Jestliže jste výrobek nezaregistrovali, postupujte podle následujících pokynů:
 – Přečtěte si kontextovou zprávu a postup registrace opakujte.
 – Zkontrolujte, jestli je na bezdrátovém směrovači dostupná možnost UPnP, a postup registrace opakujte.
 – Zkontrolujte, jestli je provozním režimem bezdrátového směrovače režim směrovače, a postup registrace 

opakujte.
 – Jestliže máte více než dva vysavače POWERbot, vypněte při registraci některého z nich ty zbývající. 

Připojení musí být jedna ku jedné.
 – Pokud se v okolí vašeho směrovače nachází bezdrátový směrovač se stejným identifikátorem SSID, 

nelze garantovat správný průběh registrace.
 – Nastavte unikátní identifikátor SSID a heslo pro bezdrátový směrovač a pak zaregistrujte výrobek.

 f Služba Samsung Smart Home nezaručuje normální provoz za bránou firewall.

 f Jestliže nejsou vysavač POWERbot a chytrý telefon připojené ke stejnému bezdrátovému 
směrovači, může v závislosti na síťovém prostředí docházet ke zpoždění odezvy.

 f Ukazatele chytrého ovládání a Wi-Fi

 –  Zapnuto:  Chytré ovládání je zakázáno. (Je dostupné pouze dálkové 
ovládání.)

 –  Vypnuto: Chytré ovládání je povoleno.

 –  Vypnuto:  Vysavač POWERbot se připojuje k bezdrátovému 
směrovači.

 –  Zapnuto: Vysavač POWERbot je připojen k bezdrátovému směrovači.

 f Když je chytré ovládání zakázáno, nelze aplikaci Samsung Smart Home používat.

Použití aplikace Samsung Smart Home

Vytvoření účtu Samsung
Pokud chcete používat aplikaci Samsung Smart Home, zaregistrujte si účet 
Samsung v aplikaci pro účty Samsung.

Poznámka
 f Pokud nenastavíte automatické přihlášení do aplikace Samsung 
Smart Home a aplikaci spustíte, zobrazí se nejprve jednou obrazovka 
účtu Samsung.

 f Jestliže jste uživatelem chytrého telefonu Samsung, zaregistrujte si 
účet Samsung v nastaveních chytrého telefonu. Následně se nastaví 
automatické přihlášení bez dalších přihlašovacích postupů a vy 
můžete okamžitě aplikaci Samsung Smart Home používat.

Aplikace Samsung Smart Home
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Stažení aplikace Samsung Smart Home
1. Aplikaci Samsung Smart Home si můžete stáhnout v obchodu Google Play Store (pro zařízení se systémem 

Android) nebo v obchodu Apple AppStore (zařízení se systémem iOS). Aplikaci můžete vyhledat zadáním 
klíčového slova „Samsung Smart Home.“ 

2. Aplikaci si nainstalujte na své chytré zařízení. 

Poznámka
 f Aplikace Samsung Smart Home vyžaduje systém Android 4.0 (ICS) nebo novější a je 
optimalizována pro systém Android 4.4 nebo novější na chytrých telefonech Samsung (řady 
Galaxy S a Note). Některé funkce aplikace nemusejí na chytrých telefonech jiných značek 
fungovat správně.

 f Modely se systémem iOS: aplikace vyžaduje systém iOS 7 nebo novější.

 f V rámci zlepšování uživatelského rozhraní a výkonu se aplikace Samsung Smart Home může bez 
předchozího oznámení změnit.

Registrace výrobku (snadné nastavení)
Před použitím aplikace Samsung Smart Home si výrobek zaregistrujte ve službě Samsung Smart Home.

Android
1. Na obrazovce se seznamem zařízení aplikace Samsung Smart Home stiskněte ikonu Add new. Tím registraci 

výrobku zahájíte.
2. Vyberte ikonu Robot vacuum.
3. Zadejte informace o bezdrátovém směrovači, ke kterému se připojit.
4. Nastavte vysavač POWERbot podle návodu na obrazovce.

 – Aby se režim AP okamžitě zapnul, stiskněte na více než 5 sekund tlačítko [Clock].
5. Potom bude registrace automaticky pokračovat.
6. Po dokončení registrace se zobrazí zpráva.
7. Po dokončení registrace výrobku se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Samsung Smart Home.

✻✻ Pokud se registrace výrobku nezdařila, vyhledejte informace na stránce 27. 

iOS
1. Spusťte aplikaci Samsung Smart Home.
2. Přejděte do levé obrazovky a potom na obrazovce seznamu zařízení stisknutím ikony Přidat nový spusťte 

registraci výrobku.
3. Zadejte účet Samsung a potom stiskněte tlačítko [Sign in].

 – U telefonu iPhone se vaše ID a heslo neuloží, takže se musíte přihlásit při každém použití aplikace 
Samsung Smart Home.

4. Vyberte ikonu [Robot vacuum].
5. Na dálkovém ovladači stiskněte na více než 5 sekund tlačítko hodin.

 – Na panelu s displejem se zobrazí zpráva AP.
6. Spusťte na telefonu iPhone aplikaci Settings a potom se připojte k možnosti [Robot Vacuum] Samsung na 

seznamu.
7. Zadejte ID a heslo bezdrátového směrovače, který budete připojovat, a potom stiskněte tlačítko [Next].
8. Naváže se spojení mezi chytrým telefonem a robotickým vysavačem.
9. Spusťte na telefonu iPhone aplikaci Settings a potom se na seznamu sítí Wi-Fi připojte k bezdrátovému 

směrovači, který se má připojit.
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10. Naváže se spojení mezi bezdrátovým směrovačem a robotickým vysavačem.
11. Po dokončení registrace výrobku se zobrazí zpráva.
12. Po dokončení registrace výrobku se na seznam zařízení přidá ikona Robot vacuum.

Hlavní obrazovka
 fNa hlavní obrazovce zvolte ikonu Robot vacuum, potom se můžete přesunout na obrazovku ovládání 
vysavače POWERbot.
 fPomocí ikon Odchod, Návrat domů, Dobrou noc a Dobré ráno můžete ovládat chytré domácí spotřebiče 
vyrobené společností Samsung Electronics.
 fFunkce Domovské zobrazení není u vysavače POWERbot podporována.

Obrazovka uživatelské nabídky
 fChytré domácí spotřebiče vyrobené společností Samsung Electronics můžete ovládat pomocí funkcí 
Ovládání typu chat a Hlavní klíč.

Chat control
 fNabízí možnost pohodlně ovládat chytré domácí spotřebiče nebo 
zkontrolovat jejich stav.

Master key
 fNabízí možnost ovládat několik domácích spotřebičů současně pomocí 
hlavních klíčů (Odchod, Návrat domů, Dobrou noc a Dobré ráno).

Customer service
 fMůžete si prohlédnout příručku k výrobku.
 fKdyž je výrobek nefunkční, můžete se obrátit na naše zákaznické 
středisko a požádat o poprodejní servis.

Ovládání vysavače POWERbot
Po otevření aplikace vysavače Samsung Smart Robot se zobrazí obrazovka ovládání.

1. Zapnutí/vypnutí
2. Režim Manuální úklid a směrové ovládání (pohyb vpřed, otočení 

doleva, otočení doprava)
3. Spuštění/zastavení režimu Automatického úklidu
4. Režim Intenzivní úklid
5. Ukazatel aktuálního stavu
6. Stav baterie
7. Sací výkon
8. Zapnutí/vypnutí opakovaného úklidu
9. Plán úklidu (Pro každé datum je možné nastavit požadovaný čas.)

 – Vysavač POWERbot funguje podle synchronizace nastaveného času 
v síti.

10. Kontrola historie úklidu

Poznámka
 f Naplánovaný úklid se spustí jen tehdy, když je vysavač 
POWERbot připojený k dokovací stanici.

Aplikace Samsung Smart Home
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Nabíjení

Poznámka
 f Pokud se baterie během dobíjení přehřívá, 
může nabíjení trvat delší dobu.

 f Nefunguje-li automatické nabíjení, proveďte 
následující kroky:
 – Vypněte a zapněte nouzový vypínač (na 

spodní straně vysavače POWERbot). 
 – Vytáhněte napájecí kabel dokovací stanice ze 

zásuvky a znovu jej zapojte. 
 – Vytáhněte napájecí kabel dokovací stanice ze 

zásuvky, zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kolíky 
čisté, a očistěte vysavač POWERbot a nabíjecí 
kolíky dokovací stanice suchým kouskem 
látky. 

 – Zkontrolujte, zda se v blízkosti dokovací 
stanice nevyskytují žádné překážky jako 
reflexní předměty, židle atd. 

 f Během odpojení vysavače POWERbot 
z dokovací stanice dochází k přirozenému 
vybíjení baterií. 
 – Udržujte vysavač POWERbot nabitý 

v dokovací stanici. (Pokud ale plánujete odjet 
na delší dobu, například na služební cestu 
nebo dovolenou, vypněte nouzový vypínač 
a nechejte dokovací stanici odpojenou od 
zásuvky.)

Použití

Poznámka
 f Vysavač POWERbot se může během úklidu 
zaseknout např. o prahy.
 – Znovu jej uvedete do provozu tak, že 

vypnete nouzový vypínač, přesunete vysavač 
POWERbot na místo, kde se může snadno 
pohybovat, a znovu jej zapnete.

 f Vysavač POWERbot není schopen uklízet 
oblasti, kam nemá přístup, jako např. rohy, 
prostory mezi zdí a sedačkou atd.
 – Pravidelně je uklízejte jiným čisticím 

nástrojem.

 f Vysavač POWERbot nedokáže vysát 
chuchvalce nečistot, takže některé mohou po 
úklidu zůstat na podlaze. 
 – Pravidelně je uklízejte jiným čisticím 

nástrojem.

 f Pokud je vysavač POWERbot vypnutý, 
nelze jej zapnout vypínačem na dálkovém 
ovladači. Stiskněte a podržte na těle 
vysavače POWERbot tlačítko [Start/Stop].

 f Režim Intenzivní úklid nemůžete zvolit 
a provést v průběhu nabíjení vysavače 
POWERbot.

 f Když stisknete v průběhu nabíjení tlačítko 
pro Manuální úklid / Bodové zaměřování, 
vysavač POWERbot se odpojí od dokovací 
stanice a poté se přepne do pohotovostního 
režimu.

Čištění a údržba

Poznámka
 f V případě, že jste odpadní nádobu a filtr 
umyli vodou 
 – Odpadní nádoba: Důkladně vytřete zbývající 

vodu.
 – Filtr: Nechejte před použitím zcela oschnout 

ve stínu.

 f Při čištění automatické clony za ni netahejte 
příliš silně.

 Upozornění
 f Při upevňování a odnímání filtru dávejte 
pozor na prsty, protože by mohly uvíznout 
v ústí nádoby na prach.

 f Aby nedocházelo k ucpávání vysavače 
POWERbot, zabraňte vysávání párátek, 
vatových tamponů atd.

 f Pokud je obtížné z kartáče odstranit cizí 
předměty, kontaktujte autorizované servisní 
středisko Samsung.

Poznámky a upozornění
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 f Jelikož kartáč odstraňuje v průběhu úklidu 
nečistoty z podlahy, můžou se do něj 
zachytit cizí předměty jako nitě, dlouhé 
vlasy aj. Pro dosažení nejlepších výsledků 
kartáč pravidelně čistěte.

O baterii

Poznámka
 f Baterie nakupujte v autorizovaných centrech 
Samsung a před nákupem zkontrolujte 
symbol ( ) umístěný na baterii a název 
modelu.

 f Tato baterie je určena výhradně pro 
vysavač Samsung Electronics POWERbot. 
Nepoužívejte ji pro žádný jiný produkt. 

 f Baterii nerozebírejte ani neupravujte.

 f Baterii nevhazujte do ohně ani ji 
nezahřívejte.

 f K nabíjecím kontaktům (+, −) nepřipojujte 
žádné kovové předměty. 

 f Baterii skladujte je ve vnitřních prostorách 
(při teplotě 0 až 40 °C). 

 f Pokud baterie nefunguje správně, sami 
ji nedemontujte. Obraťte se na nejbližší 
servisní středisko Samsung.

 f Čím častěji je baterie používána, tím rychleji 
se může doba nabíjení a výdrž zkracovat 
Pokud bylo dosaženo konce životnosti 
baterie a baterie se již správně nenabíjí, 
nechejte ji vyměnit v servisním středisku 
Samsung.

 f Záruční lhůta na baterie je 6 měsíců od data 
nákupu.

Informace o infračerveném čidle 

 Upozornění
 f Přenos infračerveného signálu nemusí být 
v lokalitách s halogenovým osvětlením nebo 
venku bezproblémový.

 f Vysavač POWERbot používá 3 typy 
infračervených zařízení. Každé z těchto 
zařízení má nastavenou jinou úroveň 
priority. Některé zařízení tak nemusí 
fungovat, bude-li jeho signál potlačen jiným 
zařízením s vyšší prioritou.
 – Priorita infračerveného signálu: Chytré 

ovládání > Dokovací stanice

 f Různé infračervené signály se mohou 
vzájemně rušit a působit chybnou funkci 
zařízení, pokud jsou použity současně na 
malém prostoru nebo blízko sebe.

 f Pokud používáte více vysavačů POWERbot 
současně, nemusí z důvodu vzájemného 
rušení infračervených signálů fungovat 
správně.

Poznámky a upozornění
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Informační kódy
<Řada SR1✴M701✴✴✴>

1 Níže uvedené tři 
ukazatele blikají a 
indikují chybový 
poplach.

2 Vypněte nouzový 
vypínač a postupujte 
podle pokynů 
uvedených níže

3 Po zapnutí 
nouzového 
vypínače informační 
kód zmizí

Informační kódy Kontrolní seznam
Vysavač POWERbot během pohybu uvízl, zasekl se nebo 
zachytil.

 fVypněte nouzový vypínač a přemístěte vysavač POWERbot na jiné 
místo.

Zkontrolujte informace na 
kontrolním seznamu.

V kartáči uvízly cizí předměty.
 fVypněte nouzový vypínač a odstraňte cizí předměty z kartáče.

Do levého hnacího kolečka se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a odstraňte cizí předmět z hnacího 
kolečka. 

Do pravého hnacího kolečka se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a odstraňte cizí předmět z hnacího 
kolečka. 

V automatické cloně uvízly cizí předměty.
 fVypněte výrobek stisknutím nouzového vypínače a odstraňte cizí 
předměty z automatické clony.

Je zapotřebí kontrola čidla proti nárazům.
 fVypněte a opět zapněte nouzový vypínač. 
 fV případě, že informační kód nezmizí, zkontrolujte, zda se mezi 
nárazníkem a tělem vysavače nenachází cizí předměty. Pokud ano, 
mírně nárazník odtáhněte a cizí předmět vyjměte.

Do snímače překážek se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a vyčistěte přední a zadní snímač pomocí 
měkkého hadříku.

Do snímače převisu se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a vyčistěte snímač převisu pomocí 
měkkého hadříku.
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Informační kódy
<Řada SR1✴M702✴✴✴, SR1✴M703✴✴✴, SR2✴M70✴✴✴✴>

1 Při chybovém 
poplachu se 
zobrazí následující 
informační kód.

2 Vypněte nouzový 
vypínač a postupujte 
podle pokynů 
uvedených níže

3 Po zapnutí 
nouzového 
vypínače informační 
kód zmizí

Informační kódy Kontrolní seznam

Vysavač POWERbot během pohybu uvízl, zasekl se nebo 
zachytil.

 fVypněte nouzový vypínač a přemístěte vysavač POWERbot na jiné 
místo.

V kartáči uvízly cizí předměty.
 fVypněte nouzový vypínač a odstraňte cizí předměty z kartáče.

Do levého hnacího kolečka se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a odstraňte cizí předmět z hnacího 
kolečka. 

Do pravého hnacího kolečka se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a odstraňte cizí předmět z hnacího 
kolečka. 

V automatické cloně uvízly cizí předměty.
 fVypněte výrobek stisknutím nouzového vypínače a odstraňte cizí 
předměty z automatické clony.

Je zapotřebí kontrola čidla proti nárazům.
 fVypněte a opět zapněte nouzový vypínač. 
 fV případě, že informační kód nezmizí, zkontrolujte, zda se mezi 
nárazníkem a tělem vysavače nenachází cizí předměty. Pokud ano, 
mírně nárazník odtáhněte a cizí předmět vyjměte.

Do snímače překážek se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a vyčistěte přední a zadní snímač pomocí 
měkkého hadříku.

Do snímače převisu se dostal cizí předmět.
 fVypněte nouzový vypínač a vyčistěte snímač převisu pomocí 
měkkého hadříku.
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Odstraňování závad
Příznak Kontrolní seznam

Vysavač POWERbot vůbec 
nefunguje.

 fZkontrolujte, zda je nouzový vypínač zapnutý.
 fZkontrolujte, zda se na panelu s displejem zobrazují všechny ikony.
 fZkontrolujte, zda není baterie vysavače POWERbot vybitá.

 – Pokud se zobrazí hlášení „Lo“, přeneste vysavač POWERbot k dokovací 
stanici manuálně.

 – Bliká-li indikátor baterie, přeneste vysavač POWERbot k dokovací 
stanici manuálně. (Pouze řada SR1✴M701✴✴✴)

 fPokud nefunguje dálkový ovladač, vyměňte baterie (typ AAA).

Vysavač POWERbot se během 
uklízení zastavil.

 fPokud na panelu s displejem svítí hlášení „Lo“, přeneste vysavač 
POWERbot k dokovací stanici manuálně.
 fBliká-li indikátor baterie, přeneste vysavač POWERbot k dokovací stanici 
manuálně. (Pouze řada SR1✴M701✴✴✴)
 fPokud vysavač POWERbot uvízne kvůli překážkám, jako je kabel, práh 
atd., zvedněte jej a umístěte mimo překážku.
 – Pokud se do hnacího kolečka zachytí jakákoli látka či vlákno, vypněte 
nouzový vypínač a látku či vlákno odstraňte předtím, než vysavač 
znovu použijete.

Sací výkon je příliš slabý.

 fPokud svítí indikátor kontroly filtru, vypněte nouzový vypínač a 
vyčistěte odpadní nádobu.
 fV případě nahromadění velkého množství prachu v odpadní nádobě 
může dojít ke snížení sacího výkonu. Vypněte nouzový vypínač 
a vyprázdněte odpadní nádobu.
 fJe-li vstupní otvor sání (na spodní části vysavače POWERbot) 
zablokován, vypněte nouzový vypínač a cizorodé látky odstraňte.
 fPokud náhle vzroste při vysávání hluk, vypněte nouzový vypínač a 
vyprázdněte odpadní nádobu. 

Vysavač POWERbot nemůže 
najít dokovací stanici.

 fZkontrolujte, zda nedošlo k výpadku napájení nebo odpojení napájecí 
zástrčky.
 fOdstraňte z okolí dokovací stanice veškeré překážky, které by mohly 
zabránit vysavači POWERbot návratu do dokovací stanice.
 fCizorodé látky na nabíjecích kolících mohou bránit řádnému nabíjení. 
Odstraňte cizorodou látku z nabíjecích kolíků.

Vysavač POWERbot začne náhle 
vysávat po diagonále.

 fZkontrolujte, zda je dokovací stanice umístěna rovnoběžně s kresbou 
dřevěné podlahy či dlaždic.
 fJe možné, že se vysavač POWERbot pohybuje šikmo, protože chce 
nejkratší cestou přejít do další oblasti. Nebo se dostal do kontaktu 
s překážkou právě v tomto úhlu, nabíjel se pod úhlem v dokovací stanici 
nebo kresba dřevěné podlahy / dlaždic směřuje právě tímto směrem.

Bodové zaměřování nefunguje.

 fPokud zaměříte červeným ukazatelem přímo na vysavač POWERbot, 
nemusí zaměřování fungovat.
 – Namiřte červeným ukazatelem na podlahu v okolí 0,5 m od vysavače 
POWERbot.

✻✻ Úklid pomocí bodového zaměřování nepoužívejte na přímém slunečním 
světle, pod jasným světlem ani na tmavých podlahách.
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ČEŠTINA-36

Příznak Kontrolní seznam
Nainstaloval(a) jsem aplikaci Samsung 
Smart Home, ale vysavač POWERbot se 

nepodařilo připojit.

 fVýrobek je možné používat po propojení bezdrátového 
směrovače a vysavače POWERbot prostřednictvím snadného 
nastavení podle postupu.

Nepodařilo se mi přihlásit k účtu 
Samsung.

 fZkontrolujte své ID a heslo na obrazovce účtu Samsung.

Zobrazuje se zpráva, že při snadném 
nastavení došlo k chybě.

 fK dočasné chybě mohlo dojít kvůli vzdálenosti od bezdrátového 
směrovače nebo jiným překážkám. Po chvíli pokus opakujte.

Výrobky nefungují ani tehdy, když 
je chytrý telefon normálně připojený 

k vysavači POWERbot.

 fVypněte a znovu zapněte aplikaci Samsung Smart Home, 
případně odpojte chytrý telefon od bezdrátového směrovače 
a znovu ho k němu připojte. Můžete také vypnout napájení 
vysavače POWERbot, znovu jej zapnout, počkat minutu či déle 
a potom opět spustit aplikaci Smart Home.

Funkce aplikace Samsung Smart Home 
nefungují.

 fZkontrolujte, zda je nastavena blokovací funkce chytrého 
ovládání vysavače POWERbot. (Když je chytré ovládání 
zakázané, ukazatel Wi-Fi nesvítí.)

Aplikaci Samsung Smart Robot Vacuum 
se nedaří spustit.

 fZkontrolujte, jestli je vysavač POWERbot připojen 
k bezdrátovému směrovači.

Vysavač POWERbot není připojený k síti 
Wi-Fi.

 fZkontrolujte stav nastavení bezdrátového směrovače.

Funkce chytrého úklidu funguje na 
normální podlaze.

 fZkontrolujte, zda není podlaha nerovná, pak vysavač POWERbot 
funguje s mírně zdvihnutým tělem.
 fZkontrolujte, zda na snímači převisu na spodní straně vysavače 
POWERbot nejsou cizí předměty.
 fZkontrolujte, zda není podlaha tmavá.

Funkce chytrý úklid nefunguje.
 fKdyž vysavač POWERbot uklízí koberec s krátkým vlasem 
a světlou barvou, nemusí rozpoznat, že jde o koberec, ale 
považuje ho za podlahu, a pak funkce chytrý úklid nefunguje. 

Funkce zlepšený úklid po krajích 
nefunguje.

 fKdyž vysavač POWERbot nedokáže rozpoznat zeď, nemusí 
funkce zlepšený úklid po krajích fungovat.
 – Když je před zdí překážka z odrazivého materiálu
 – Když je zeď sama z odrazivého materiálu
 – Když má zeď tmavou barvu

Funkce zlepšený úklid po krajích se 
spouští i na jiných místech než u zdi 

nebo v rohu.

 fZkontrolujte, zda nejsou v úzkém pruhu nahromaděné drobné 
překážky
 fKdyž vysavač POWERbot považuje překážku před sebou za zeď, 
může se spustit funkce zlepšený úklid po krajích.

Funkce zlepšený úklid po krajích se 
spouští, přestože vysavač POWERbot 

nenajel ke zdi ani k rohu.

 fKdyž má roh detekovaný vysavačem POWERbot velký úhel, 
může se funkce zlepšený úklid po krajích spustit, i když vysavač 
nenajel ke zdi ani k rohu.

✻✻ Tento vysavač splňuje následující předpisy:
 – Směrnice R&TTE: 1999/5/EC
 – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (ECD): 2014/30/EU
 – Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí (LVD): 2014/35/EU

Oficiální prohlášení o shodě se nachází na adrese http://www.samsung.com, v části Podpora
Vyberte možnost Podpora produktu a zadejte název modelu.

Odstraňování závad
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Výstrahy týkající se baterie

VÝSTRAHA

Baterii dodávanou do tohoto výrobku nesmíte sami vyjímat (ani se o to pokoušet). Pokud 
chcete baterii vyměnit, musíte se obrátit na svého poskytovatele služeb nebo nezávislého 
kvalifikovaného odborníka. Tyto pokyny byly připraveny pro výhradní použití poskytovatelem 
služeb nebo nezávislým kvalifikovaným odborníkem.

S OHLEDEM NA SVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST SE NEPOKOUŠEJTE VYJÍMAT BATERII SAMI ANI JI 
LIKVIDOVAT V OHNI. BATERII NEROZEBÍREJTE, NEDRŤTE ANI JI NEPROPICHUJTE.

Jak vyjmout baterii
Před rozebíráním vyjměte vysavač POWERbot z nabíječky / dokovací stanice. 
Před rozebíráním je nutné kvůli bezpečnosti vysavač POWERbot vypnout.

1 Položte vysavač 
POWERbot, otočte jej 
na druhou stranu a 
vyšroubujte 2 šrouby.

2 Sundejte kryt odpadní 
nádoby.

3 Vyjměte baterii z otvoru 
a odpojte konektor.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(platí v zemích se samostatnými systémy vracení baterií)
Označení na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku by se neměla likvidovat 
s jiným domovním odpadem. Pokud jsou uvedeny, pak chemické značky Hg, Cd nebo Pb označují, že 
baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větších množstvích, než jsou referenční úrovně ve směrnici 
ES 2006/66.

Baterii dodávanou s tímto výrobkem nesmí vyměňovat uživatelé. Informace o výměně získáte u svého 
poskytovatele služeb. Baterii se nepokoušejte vyjímat ani ji likvidovat v ohni. Baterii nerozebírejte, 
nedrťte ani ji nepropichujte. Jestliže se chystáte výrobek vyhodit, podnikne sběrna odpadu přiměřená 
opatření týkající se recyklace a zacházení s produktem včetně baterie
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Oznámení o licenci Open Source
Software, který je součástí tohoto výrobku, podléhá licenci open source. Máte možnost získat kompletní 
zdrojový kód v průběhu tří let po poslední dodávce tohoto výrobku zasláním e-mailové žádosti na adresu: 
oss.request@samsung.com.

Možné je rovněž zaslání kompletního zdrojového kódu na fyzickém médiu (např. CD-ROM) za nepatrný 
poplatek. 

Na adrese http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0 je k dispozici zdrojový kód a 
licenční informace vztahující se k tomuto výrobku ke stažení. Nabídka je platná pro všechny držitele tohoto 
návodu.
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Specifikace
<Řada SR1✴M70✴✴✴✴>

Klasifikace Položka
Podrobné informace

SR1✴M701✴✴✴
SR1✴M702✴✴✴

SR1✴M703✴✴✴

Mechanické 
specifikace 

(vysavačePOWERbot)

Rozměry (hloubka x výška x 
šířka)

340 mm x 97 mm x 348 mm

Hmotnost 4 kg

Snímač
Rozpoznávání tvaru stropu (Visionary Mapping Plus 

TM)
Typ tlačítek na vysavači 

POWERbot
Dotyková

Specifikace napájení
Elektrické napětí 100–240 V~, 50 Hz/60 Hz
Spotřeba energie 80 W 

Specifikace baterie 21,6 V / 38,8 Wh

Úklid

Typ nabíjení Automatické/manuální dobíjení

Režim úklidu
Automatický, 

Intenzivní, Denní 
plán úklidu

Automatický, Intenzivní, 
Opakovaný, Manuální, 

Jednorázový, Denní plán úklidu
Doba nabíjení Asi 240 minut

Doba úklidu 
(na tvrdém 
povrchu) 

Režim Turbo Asi 30 minut 

Normální režim Asi 60 minut 

<Řada SR2✴M70✴✴✴✴>
Klasifikace Položka Podrobné informace

Mechanické 
specifikace 

(vysavačePOWERbot)

Rozměry (hloubka x výška x 
šířka)

340 mm x 97 mm x 348 mm

Hmotnost 4,3 kg

Snímač
Rozpoznávání tvaru stropu (Visionary Mapping Plus 

TM)
Typ tlačítek na vysavači 

POWERbot
Dotyková

Specifikace napájení
Elektrické napětí 100–240 V~, 50 Hz/60 Hz
Spotřeba energie 130 W

Specifikace baterie 21,6 V / 77,8 Wh

Úklid

Typ nabíjení Automatické/manuální dobíjení

Režim úklidu
Automatický, Intenzivní, Opakovaný, Manuální, 

Jednorázový, Denní plán úklidu
Doba nabíjení Asi 160 minut

Doba úklidu 
(na tvrdém 
povrchu) 

Režim Turbo Asi 30 minut 
Normální režim Asi 60 minut 

Tichý režim Asi 90 minut 

✻✻ Pro účely zlepšování produktu, designu a specifikací podléhají produkty změnám bez předchozího 
oznámení. 

✻✻ Doba nabíjení a úklidu se liší podle provozních podmínek.
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POWERbot
Používateľská príručka
Série SR1✴M70✴✴✴✴, SR2✴M70✴✴✴✴

• Skôr než začnete používať toto zariadenie, pozorne si prečítajte pokyny.

• Len na použitie v interiéri.
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08 Inštalácia
Príslušenstvo/Poznámka k inštalácii

10 Nabíjanie
Automatické nabíjanie/Nabíjanie/Nízka 
kapacita batérie (Lo)

12 Používanie zariadenia 
POWERbot
Zapnutie/vypnutie napájania/Výber 
režimov vysávania/Používanie špeciálnych 
funkcií vysávania

15 Inštalácia zariadenia Virtuálny 
strážca
Názvy dielov zariadenia Virtuálny strážca/
Vkladanie batérií

17 Používanie diaľkového 
ovládača

20 Názvy jednotlivých dielov
Vrchná časť/Spodná časť/Panel displeja

22 Nastavovanie času a plánu
Nastavovanie času/Nastavovanie plánu

25 Čistenie a údržba
Čistenie nádoby na prach/Čistenie snímačov a kamery/
Čistenie kefy a automatickej záklopky /Čistenie 
hnacieho kolesa

27 Aplikácia Samsung Smart Home
Príprava siete/Používanie aplikácie Samsung Smart 
Home

31 Poznámky a upozornenia
Nabíjanie/Používanie/Čistenie a údržba/Informácie 
o batérii/Informácie o snímači IrDA

33 Informačné kódy

35 Riešenie problémov

37 Výstrahy týkajúce sa batérie

38 Vyhlásenie o softvéri s otvoreným 
zdrojovým kódom

39 Technické údaje

11_VR7000_SK_DJ68-00763J-00_GE.indd   2 2017-02-03   오후 3:27:28

www.roboticky-vysavac.sk



SLOVENČINA-03

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VÝSTRAHA

• Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si 
ju na budúce použitie.

VÝSTRAHA

• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, 
charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané 
v tejto príručke.

POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIA/VÝSTRAHY

VÝSTRAHA
Indikuje nebezpečenstvo usmrtenia alebo vážneho zranenia.

UPOZORNENIE
Indikuje riziko zranenia osôb alebo vzniku materiálnych škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

POZNÁMKA
Indikuje riziko zranenia osôb alebo vzniku materiálnych škôd.

Tento vákuový robotický vysávač Smart Robot podporuje systém 
Samsung Smart Home.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Samsung.com/Smarthome.

• Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach 
týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, 
nájdete na webovej stránke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.htm
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SLOVENČINA-04

Bezpečnostné informácie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia 
vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA POWERbot SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
Zariadenie odpojte zo zásuvky, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.

VÝSTRAHA: na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
• Zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
• Zariadenie POWERbot ani nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu nepoužívajte, ak sú 

akokoľvek poškodené.
• Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, poškodil sa, bol ponechaný 

v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
• Nedotýkajte sa nabíjačky batérie/dokovacej stanice ani zariadenia POWERbot 

mokrými rukami.
• Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
• Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností 
a vedomostí, ak na ne niekto dozerá alebo dostali pokyny na bezpečné používanie 
zariadenia a chápu súvisiace riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a 
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Nabíjačka batérie/dokovacia stanica
• Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky 

alebo predlžovacieho kábla.
• Zariadenie nepoužívajte v exteriéri ani na mokrých povrchoch.
• Keď sa nabíjačka batérie/dokovacia stanica nepoužíva alebo keď sa vykonáva jej 

údržba, musí byť odpojená zo zásuvky.
• Na nabíjanie používajte len nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu dodanú výrobcom.
• Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou ani 

s uvoľnenou sieťovou zásuvkou.
• Zariadenie neťahajte ani nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez 

kábel nezatvárajte dvere ani kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Zabráňte 
kontaktu kábla s horúcimi povrchmi.

• Nepoužívajte predlžovacie káble ani zásuvky s nedostatočnou prúdovou 
zaťažiteľnosťou.

• Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte uchopením za zástrčku, 
nie za kábel.
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SLOVENČINA-05

• Batérie neznehodnocujte ani nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
• Nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať 

len kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
• Nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, 

aby sa dostala do kontaktu s vlhkosťou alebo do vlhkého prostredia.

POWERbot
• Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety, napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod. 
• Nepoužívajte bez založeného filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy 

nedávajte do komory ventilátora prsty ani iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie 
náhodne zapne.

• Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek 
otvor zablokovaný; otvory chráňte pred prachom, žmolkami z oblečenia, vlasmi a 
čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.

• Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistidlo odpadov a pod.).
• Zariadením nevysávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako napríklad 

cigarety, zápalky alebo horúci popol.
• Zariadenie nepoužívajte na vysávanie horľavých ani zápalných kvapalín, napríklad 

benzínu, a nepoužívajte na miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
• Zariadenie nepoužívajte na miestach so sviečkami alebo stolovými lampami na 

podlahe. 
• Zariadenie nepoužívajte na miestach s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba). 
• Zariadenie nepoužívajte na miestach s destilovaným alkoholom, riedidlom, 

popolníkmi s horiacimi cigaretami a pod.
• Zariadenie POWERbot nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi 

vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom 
alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.

• Pri nadmernom používaní alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k únikom z článkov 
batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa 
kvapalina dostane do očí, minimálne desať minút ich vyplachujte čistou vodou. 
Vyhľadajte lekársku pomoc.
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VÝSTRAHA
Súvisiace 
s elektrickou 
energiou

 f Predchádzajte riziku úrazu elektrickým 
prúdom a požiaru.
 – Nepoškoďte napájací kábel.
 – Napájací kábel neťahajte príliš silno a 

nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými 
rukami.

 – Nepoužívajte iný zdroj napájania ako 100 
– 240 V ani viacvýstupové bloky zásuviek 
na napájanie viacerých zariadení súčasne. 
(Nenechávajte kábel voľne pohodený na zemi.)

 – Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, 
napájací kábel ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.

 f Odstráňte prach a cudzie telesá z kolíka a 
kontaktnej časti napájacej zástrčky.
 – Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo 

poruchy napájania.

VÝSTRAHA Pred používaním

 f Zariadenie POWERbot nepoužívajte 
v blízkosti horľavých materiálov.
 – V blízkosti sviečok, stolových lámp, krbov ani 

horľavých materiálov, ako sú benzín, alkohol, 
riedidlo atď.

 f Zariadenie POWERbot je určené na 
používanie v domácnosti, preto ho 
nepoužívajte v podkroví, pivnici, sklade, 
priemyselných budovách, mimo interiérov, 
na miestach so zvýšenou vlhkosťou 
(napr. kúpeľňa, práčovňa) ani na stoloch 
a poličkách.
 – Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k poruche 

zariadenia POWERbot.

 f Dbajte na to, aby zariadenie POWERbot 
neprechádzalo cez žiadne kvapaliny, ani sa 
s nimi nedostalo do kontaktu.
 – Zariadenie POWERbot by sa tým mohlo vážne 

poškodiť a pri kontakte koliesok s kvapalinou 
by ju mohol rozniesť na ďalšie miesta.

 f Na dokovaciu stanicu nevylievajte žiadne 
kvapaliny.
 – Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým 

prúdom.
 f Dokovaciu stanicu používajte výhradne na 
stanovené účely.
 – V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo 

vážneho poškodenia dokovacej stanice.
 f V záujme bezpečnosti vždy udržiavajte 
snímač okrajov povrchu čistý.

VÝSTRAHA Počas používania

 f V prípade nezvyčajných zvukov, zápachu 
alebo dymu vychádzajúcich zo zariadenia 
POWERbot zariadenie ihneď vypnite 
pomocou núdzového spínača na spodnej 
časti zariadenia POWERbot a obráťte sa na 
servisné stredisko.

VÝSTRAHA Čistenie a údržba

 f V prípade poškodenia napájacieho kábla 
sa obráťte na servisné stredisko a nechajte 
kábel vymeniť kvalifikovaným opravárom.
 – Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým 

prúdom.
 f V prípade výmeny batérií overte ich 
vhodnosť v servisnom stredisku spoločnosti 
Samsung Electronics.
 – Použitie batérií z iných výrobkov môže viesť 

k nesprávnemu fungovaniu zariadenia.

Bezpečnostné informácie
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UPOZORNENIE Pred používaním

 f Pred používaním zariadenia POWERbot doň 
vložte nádobu na prach.

 f Dodržiavajte nasledujúce pokyny na správne 
automatické nabíjanie.
 – Dokovaciu stanicu vždy zapnite.
 – Dokovaciu stanicu nainštalujte na miesto, kde 

ju môže zariadenie POWERbot jednoducho 
nájsť.

 – Pred dokovacou stanicou nenechávajte žiadne 
predmety.

 f Pri inštalácii dokovacej stanice nenechávajte 
kábel voľne pohodený na zemi, pretože sa 
doň zariadenie POWERbot môže zamotať.

 f Zariadenie POWERbot nepoužívajte na 
vysávanie čiernych podláh.
 – Zariadenie POWERbot by nemuselo fungovať 

normálne.
 f Odstráňte všetky predmety vo vzdialenosti 
0,5 m po bokoch dokovacej stanice a 1 m 
pred ňou.

 f Skontrolujte, či nabíjací kontakt dokovacej 
stanice nie je poškodený a či sa na ňom 
nenachádzajú žiadne cudzie telesá.

 f Dokovaciu stanicu neinštalujte na miesta 
s tmavou podlahou.
 – Ak je podlaha v okolí dokovacej stanice tmavá, 

zabráni sa tým nabíjaniu.
 f Skôr než začnete s vysávaním, odstráňte 
všetky prekážky, ktoré môžu prekážať 
zariadeniu POWERbot v pohybe (napr. 
detské izbové hojdačky alebo šmýkačky).

 f Zariadenie POWERbot nepoužívajte na 
miestach užších, než je polomer jeho 
otáčania (0,5 m alebo menej). 

UPOZORNENIE Počas používania

 f Pri používaní zariadenia POWERbot na 
hrubom koberci sa môže poškodiť zariadenie 
POWERbot aj koberec.
 – Zariadenie POWERbot nesmie prechádzať po 

koberci hrubšom ako 1 cm.

 f Zariadenie POWERbot nepoužívajte na 
stoloch ani iných vyvýšených plochách.
 – V prípade pádu sa môže zariadenie poškodiť.

 f Zariadenie POWERbot môže narážať do nôh 
stoličiek a stolov. Ak ich odložíte, vysávanie 
bude rýchlejšie a efektívnejšie.

 f Počas vysávania zariadenie POWERbot 
nezdvíhajte a neprenášajte na iné miesto.

 f Pri prenášaní na iné miesto zariadenie 
POWERbot nedržte za hnacie kolesá.

 f Na zariadenie POWERbot a na kameru 
neklaďte žiadne predmety – môže to 
spôsobiť poruchu.

 f Počas používania zariadenia POWERbot 
ihneď odstráňte všetky veľké papierové 
alebo plastové vrecká, pretože môžu 
zablokovať nasávací otvor.

 f Červeným ukazovadlom nemierte priamo na 
ľudí ani zvieratá.

 f Nelíhajte si do blízkosti spusteného 
zariadenia POWERBOT.
 – Vlasy by sa vám mohli zachytiť do kefy, čo by 

mohlo viesť k zraneniu.

UPOZORNENIE Čistenie a údržba

 f Zabráňte poškodeniu zariadenia POWERbot 
dodržiavaním tejto zásady:
 – Zariadenie POWERbot nečistite tak, že 

naň priamo nastriekate vodu. Na čistenie 
nepoužívajte ani benzén, riedidlo, acetón či 
alkohol.

 f Zariadenie POWERbot nerozoberajte ani 
neopravujte. Tieto úkony by mal vykonávať 
kvalifikovaný opravár.

 f Dbajte na to, aby boli snímač prekážok, 
snímač okrajov a kamera vždy čisté.
 – Ak sa na snímačoch nahromadia cudzie telesá, 

môže dôjsť k ich poruche.
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1 Pripojte konektor 
nabíjačky batérie 
do dokovacej 
stanice

2 Pripojte napájací 
kábel k nabíjačke 
batérie
Počas používania nabíjačky 
batérie musí strana so 
štítkom smerovať nadol.

3 Elektrickú 
zástrčku zapojte 
do zásuvky

Inštalácia
Dokovacia stanica musí byť vždy zapojená a zapnutá.

DC-IN

Približne 

1 m

Približne 0,5 m

Približne 0,5 m

Dokovaciu stanicu nainštalujte na 
miesta, kde nie sú prekážky a kde 
nehrozí riziko pádu.
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SLOVENČINA-09

Príslušenstvo

 alebo 

Diaľkový ovládač 
(pri sérii SR1✴M701✴✴✴ 

sa nedodáva)

Batérie (typ AAA) Používateľská príručka Náhradný filter 
(voliteľné vybavenie)

Dokovacia stanica Napájací kábel Nabíjačka batérie Zariadenie Virtuálny 
strážca

(voliteľné vybavenie)

Poznámka k inštalácii

Poznámka
 f Dokovaciu stanicu nainštalujte na miesto s rovnými podlahami aj stenami.
 f Dokovaciu stanicu je najlepšie nainštalovať zarovno so štruktúrou drevenej podlahy.
 f Ak je núdzový spínač vypnutý, zariadenie POWERbot sa nebude nabíjať ani v prípade, ak je 
umiestnené v dokovacej stanici. 

 f Dokovaciu stanicu vždy zapnite.
 – Ak nie je dokovacia stanica napájaná, zariadenie POWERbot ju nedokáže nájsť, a tým pádom sa 

automaticky nenabije. 
 – Ak je zariadenie POWERbot odpojené od dokovacej stanice, batéria sa vybije.

 f Ak je zariadenie POWERbot v režime spánku, nezapne sa ani vtedy, ak vypnete a opäť zapnete 
núdzový spínač. Ak chcete režim spánku vypnúť, podržte tlačidlo [Spustiť/zastaviť] na zariadení 
POWERbot.

11_VR7000_SK_DJ68-00763J-00_GE.indd   9 2017-02-03   오후 3:27:29

www.roboticky-vysavac.sk



SLOVENČINA-10

Po prvom úplnom nabití (po zakúpení) možno zariadenie POWERbot používať 60 minút v normálnom 
režime ( ). (Čas nabíjania si pozrite na strane 39.)

Inteligentné nabíjanie
Keď sa zariadenie POWERbot v automatickom režime vybije, automaticky sa vráti do dokovacej stanice 
dobiť sa a keď je batéria do dvoch tretín nabitá, znova začne vysávať, aby dovysávalo zostávajúcu plochu. 
(Maximálne dvakrát.)

Nabíjanie

1 Zapnite núdzový 
spínač v spodnej 
časti
Zariadenie POWERbot zapnete 
zapnutím núdzového spínača.

Stlačte a uvoľnite tlačidlo .

2 Nabite zariadenie 
POWERbot 
manuálne jeho 
vložením do 
dokovacej stanice
Dbajte na to, aby boli 
nabíjacie kolíky na zariadení 
POWERbot a dokovacej 
stanici zarovnané.

3 Skontrolujte stav 
nabíjania

Séria SR1✴M701✴✴✴: 
Indikátor batérie počas nabíjania bliká 
v sekundových intervaloch a keď je 
zariadenie úplne nabité, zostane rozsvietený.
Série SR1✴M702✴✴✴/SR1✴M703✴✴✴/
SR2✴M70✴✴✴✴: 
Podľa priebehu nabíjania budú rozsvietené 
znaky „ “ a po úplnom nabití sa 
rozsvieti nápis "FULL".

VÝSTRAHA

• Menovité vstupné 
napätie tohto spotrebiča 
je 100 – 240 V~.

<Série SR1✴M702✴✴✴/
SR1✴M703✴✴✴/SR2✴M70✴✴✴✴>

<Séria SR1✴M701✴✴✴>
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1. Séria SR1✴M701✴✴✴

Ak indikátor batérie bliká v 0,4-sekundových 
intervaloch, zariadenie POWERbot sa automaticky vráti 
do dokovacej stanice, aby sa nabilo.

2. Série SR1✴M70✴✴✴✴/SR2✴M70✴✴✴✴

Ak počas vysávania bliká indikátor batérie, zariadenie 
POWERbot sa vráti späť do dokovacej stanice, aby sa 
automaticky nabilo.

Automatické nabíjanie

Zariadenie POWERbot môžete nastaviť tak, 
aby sa v dokovacej stanici nabilo počas 
vysávania.

Nabíjanie

Zariadenie POWERbot nabite manuálne 
vložením do dokovacej stanice.

Nízka kapacita batérie (Lo)

Kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak sa zariadenie nenabíja:
Skontrolujte stav inštalácie dokovacej 
stanice v nasledujúcich prípadoch:

 fdokovacia stanica sa nachádza na mieste, kde k nej 
zariadenie POWERbot nemá jednoduchý prístup;
 fvzdialenosť medzi dokovacou stanicou a 
zariadením POWERbot je väčšia ako 5 m.
 – Môže trvať dlho, kým sa zariadenie POWERbot 
vráti do dokovacej stanice, aby sa nabilo.

Zariadenie POWERbot nabite manuálne 
v nasledujúcich prípadoch:

 fdokovacia stanica sa nachádza v rohu, 
 fbatéria je úplne vybitá, 
 fzariadeniu POWERbot bráni v pohybe prekážka 
(nábytok a pod.), 
 fzariadenie POWERbot nedokáže prejsť cez prah 
v blízkosti dokovacej stanice (maximálna výška 
prahu, akú dokáže zariadenie POWERbot prekonať, 
je približne 1,5 cm),
 fbliká indikátor batérie a zobrazí sa nápis "Lo",
 fbliká indikátor batérie (v prípade série 
SR1✴M701✴✴✴),
 fzariadenie POWERbot je nastavené na režim 
bodového alebo manuálneho vysávania.
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Používanie zariadenia POWERbot
Pred používaním zariadenia POWERbot musíte zapnúť núdzový spínač v spodnej časti jednotky.

Zapnutie/vypnutie napájania
Stlačte tlačidlo  na viac než 3 sekundy.

Spustenie režimu Automatické 
vysávanie
Stlačte a uvoľnite toto tlačidlo. Zariadenie POWERbot sa 
pohne a automaticky povysáva nastavené plochy iba 
jedenkrát.

✻✻ Zastavenie vysávania: Stlačte a uvoľnite tlačidlo .

Nabíjanie
Stlačením tohto tlačidla zariadenie POWERbot môžete 
nastaviť tak, aby sa automaticky nabíjalo v dokovacej 
stanici počas vysávania.

Používanie režimu bodového 
vysávania
Zariadenie POWERbot dôkladne povysáva určený 
priestor.

VÝSTRAHA

• Keď sa zariadenie POWERbot po dobu 30 minút nepoužíva:
série SR1✴M70✴✴U✴/SR2✴M70✴✴U✴:  prepne sa do režimu úspory energie.
série SR1✴M70✴✴W✴/SR2✴M70✴✴W✴:  automaticky sa vráti do dokovacej stanice nabiť 

sa.
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Výber režimov vysávania

Režim 
vysávania

Spôsob výberu

Zobrazená ikona

SR1✴M702✴✴✴

SR1✴M703✴✴✴

SR2✴M70✴✴✴✴

SR1✴M701✴✴✴

Automatické 
vysávanie

Bodové 
vysávanie

Opakované 
vysávanie

✻✻ Najskôr stlačte tlačidlo [typ A, B  ], 
[typ C, D  ] na diaľkovom ovládači 
a potom tlačidlo [Spustiť/zastaviť ].

–

Manuálne 
vysávanie

✻✻ Režim manuálneho vysávania môžete 
zvoliť pomocou tlačidiel ovládania 
smeru na diaľkovom ovládači.

–

✻✻ Ak sa zariadenie POWERbot nevráti do dokovacej stanice, prepne sa do úsporného režimu a panel displeja 
sa vypne.

✻✻ Úsporný režim ukončíte tlačidlom [Spustiť/zastaviť ], prípadne tlačidlom [Napájanie ] na tele vysávača 
alebo na diaľkovom ovládači.

✻✻ Ak sa režim automatického vysávania ukončí v priebehu 15 minút, zariadenie POWERbot povysáva plochu 
ešte raz.
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SLOVENČINA-14

Spôsob vysávania v jednotlivých režimoch
Približne 1,5 m

Pr
ib

liž
ne

 1
,5

 m

Automatické 
vysávanie
Zariadenie automaticky 
povysáva nastavené 
plochy len jedenkrát.

Bodové vysávanie
Dôkladne povysáva určitú 
lokalizovanú oblasť. 
Môžete ho použiť na 
povysávanie omrviniek 
z chleba alebo sušienok.

Manuálne vysávanie
Zariadenie POWERbot 
môžete pomocou 
diaľkového ovládača 
presunúť na miesto, ktoré 
chcete vysávať.

✻✻ Pri sérii SR1✴M701✴✴✴ 
táto funkcia nie je 
k dispozícii.

Opakované 
vysávanie
Vysávanie sa vykonáva 
opakovanie až do vybitia 
batérie.

✻✻ Pri sérii SR1✴M701✴✴✴ 
táto funkcia nie je 
k dispozícii.

Poznámka
 f Po spustení automatického alebo opakovaného vysávania zariadenie POWERbot najskôr povysáva oblasť 
v blízkosti dokovacej stanice.

Používanie špeciálnych funkcií vysávania

Funkcia 
vysávania

Činnosť

Zobrazená ikona

SR1✴M702✴✴✴

SR1✴M703✴✴✴

SR2✴M70✴✴✴✴

SR1✴M701✴✴✴

Inteligentné 
vysávanie

✻✻ Keď zariadenie POWERbot 
v normálnom režime zistí 
prítomnosť koberca, automaticky 
začne vysávať s vyšším sacím 
výkonom.

Pokročilé 
vysávanie rohov

✻✻ Keď zariadenie POWERbot v režime 
automatického alebo bodového 
vysávania rozpozná okraj alebo 
roh, aktivuje sa automatická 
záklopka a vysávač sa dostane 
bližšie k okraju alebo rohu 
a povysáva ich.
 fRovný okraj (povysáva jedenkrát)
 fRoh (povysáva dvakrát)

Používanie zariadenia POWERbot
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SLOVENČINA-15

Inštalácia zariadenia Virtuálny strážca
Infračervený lúč zo zariadenia Virtuálny strážca znemožňuje zariadeniu POWERbot prístup 
do určitého priestoru.

✻✻ (Dodáva sa len pri sérii SR2✴M707✴✴✴. Pri sériách SR2✴M704✴✴✴/SR2✴M705✴✴✴/SR2✴M706✴✴✴ je 
potrebné ho dokúpiť samostatne.)

Zariadenie Virtuálny 
strážca

1 Stlačením tlačidla 
napájania zapnite 
zariadenie.
Začne blikať svetelný indikátor napájania 
(červený).

2 Virtuálneho strážcu 
nainštalujte na miesto, kam 
zariadenie POWERbot nemá 
vstupovať.
Uistite sa, že snímač vzdialenosti je 
otočený do požadovaného smeru, v ktorom 
chcete vytvoriť neviditeľnú bariéru (ktorá 
zariadeniu POWERbot zamedzí v prístupe).

Vzdialenosť virtuálnej steny je minimálne 2,5 m a môže sa líšiť v závislosti 
od okolitého prostredia a stavu pohybu zariadenia POWERbot. 

Minimálne 2,5 m
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Inštalácia zariadenia Virtuálny strážca

Názvy dielov zariadenia Virtuálny strážca

Tlačidlo Napájanie

Snímač detekcie vzdialenosti 
(snímač s infračerveným lúčom)

Svetelný indikátor napájania
Napájanie zapnuté: červený svetelný 

indikátor bliká
Napájanie vypnuté: svetelný 

indikátor nesvieti

Snímač detekcie zariadenia 
POWERbot

Kryt priestoru na batérie

Vkladanie batérií
Batérie pre zariadenie Virtuálny strážca je potrebné zakúpiť osobitne.

1 Stlačením poistnej 
západky otvorte kryt 
priestoru na batérie 
na zariadení Virtuálny 
strážca a zdvihnite ho.

2 Vložte alkalické batérie 
(typ D) podľa obrázka 
(skontrolujte polaritu +, 
–).

3 Špičku krytu zastrčte 
do otvoru a zatlačením 
druhého konca zatvorte 
kryt priestoru na batérie.

✻✻ Technický údaj: batérie typu D (LR20) 
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SLOVENČINA-17

Používanie diaľkového ovládača

[Typ C] [Typ D]

1 1

3 3

5 5

2 2

Pozrite si 
stranu 23

Pozrite si 
stranu 23

4 4

4 4

6 6

[Typ A] [Typ B]

1 1

1, 2 1, 2

1, 2 1, 2

3 3

5 5

Pozrite si 
stranu 22

Pozrite si 
stranu 22

2 2
4 4
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SLOVENČINA-18

 [Typ A]/  [Typ B]/  [Typ C]/  [Typ D]

1 Napájanie/Nabíjanie/Spustiť/zastaviť

Napájanie Zapnutie/vypnutie napájania zariadenia 
POWERbot 

Nabíjanie Výber automatického nabíjania zariadenia 
POWERbot v dokovacej stanici

Spustiť/zastaviť Slúži na spustenie alebo zastavenie vysávania

2 Režimy vysávania

Automatické 
vysávanie

Po výbere tejto možnosti zariadenie povysáva 
všetky nastavené plochy len jedenkrát 
a následne sa automaticky vráti do dokovacej 
stanice.

Bodové 
vysávanie

Po výbere tejto možnosti zariadenie dôkladne 
povysáva určenú oblasť.

Opakované 
vysávanie

Po výbere tejto možnosti bude zariadenie 
vysávať opakovane, kým sa batéria takmer 
úplne nevybije (indikátor bude blikať).

3 Sací výkon

Režim Turbo Vysávanie s maximálnym sacím výkonom

Normálny režim Vysávanie so stredným sacím výkonom

Tichý režim Po výbere tejto možnosti sa zníži prevádzkový 
hluk vysávania

4 Prídavné funkcie

Zvuk
Pri stláčaní tohto tlačidla sa vždy vyberú 
možnosti Zvukové efekty → Stlmiť v tomto 
poradí.

Diaľkový 
ovládač

Výberom tejto možnosti zapnete alebo vypnete 
funkciu Wi-Fi.

✻✻ Predchádzajúce zvolené nastavenie sa nezmení ani v prípade, že vypnete a opätovne zapnete núdzový 
spínač.

Používanie diaľkového ovládača
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SLOVENČINA-19

5   Režim manuálneho vysávania a ovládanie smeru

Pohyb vpred Voľba pre pohyb vpred

Zatočenie vľavo Voľba pre zatočenie vľavo

Zatočenie 
vpravo

Voľba pre zatočenie vpravo

✻✻ Pohyb dozadu nie je k dispozícii.

6 Bodové vysávanie
K dispozícii len na diaľkových ovládačoch typu C a D.

Keď zariadenie POWERbot vysáva, pomocou diaľkového ovládača ho môžete 
nasmerovať na požadované miesto, ktoré chcete vysávať.
Červené svetlo nasmerujte na podlahu v okruhu najviac 0,5 m od zariadenia POWERbot.
Stlačte a držte tlačidlo bodového vysávania a červené svetlo nasmerujte na požadovaný bod. Zariadenie 
POWERbot bude nasledovať smer svetla a zároveň vysávať.

0.5 m
  

Prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládača

Výška diaľkového 
ovládača

Prevádzková vzdialenosť

Výška diaľkového 
ovládača

0,5 m 1 m 1,5 m

Prevádzková 
vzdialenosť

Približne 
1,5 m

Približne 2 m Približne 3 m

Vkladanie batérií
Stlačte poistnú západku krytu priestoru 
na batérie, kryt zdvihnite a batérie vložte 
podľa obrázka. Potom kryt znova zatvorte 
tak, aby sa s cvaknutím zaistil na mieste.
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SLOVENČINA-20

Názvy jednotlivých dielov

1

4

2

2

6

5

3

7

8

Vrchná časť
1. Panel displeja
2. Prijímač signálu diaľkového ovládača
3. Snímač prekážok
4. Nádoba na prach
5. Kamera
6. Tlačidlo prachového koša
7. Snímač nárazníka
8. Automatická záklopka

5

5

4

2

3

4

10

7

4

8

9

6

1

Spodná časť
1. Nabíjacie kolíky
2. Kefa
3. Kryt kefy
4. Snímač okrajov povrchu
5. Valček
6. Kryt priestoru na batérie
7. Tlačidlo krytu kefy
8. Hnacie koleso
9. Núdzový spínač
10. Automatická záklopka

6

3

5

2

1

4

Panel displeja

<Séria SR1✴M701✴✴✴>
1. Denný plán
2. Normálny režim/režim Turbo
3. Indikátor batérie
4. Tlačidlo bodového vysávania, denný 

plán (3 s)
5. Tlačidlo Spustiť/zastaviť, režim 

Turbo (3 s)
6. Tlačidlo nabíjania
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SLOVENČINA-21

5

15

14

3

4

7

1

6

2

13

11 128 109

<Série SR1✴M702✴✴✴/
SR1✴M703✴✴✴>
1. Stlmiť zvuku
2. Informačný indikátor
3. * Indikátor vypnutia/zapnutia 

inteligentného ovládania
4. * Wi-Fi
5. Indikátor batérie
6. Jednorazové vysávanie/Denný plán
7. Číselný displej
8. Režim bodového vysávania
9. Režim manuálneho vysávania
10. Režim opakovaného vysávania
11. Normálny režim
12. Režim Turbo
13. Tlačidlo bodového vysávania
14. Tlačidlo Spustiť/zastaviť
15. Tlačidlo nabíjania

5

16

15

3

4

7

1

6

2

14

12 138 11109

<Séria SR2✴M70✴✴✴✴>
1. Stlmiť zvuku
2. Informačný indikátor
3. * Indikátor vypnutia/zapnutia 

inteligentného ovládania
4. * Wi-Fi
5. Indikátor batérie
6. Jednorazové vysávanie/Denný plán
7. Číselný displej
8. Režim bodového vysávania
9. Režim manuálneho vysávania
10. Režim opakovaného vysávania
11. Tichý režim
12. Normálny režim
13. Režim Turbo
14. Tlačidlo bodového vysávania
15. Tlačidlo Spustiť/zastaviť
16. Tlačidlo nabíjania

✻✻ SR1✴M70✴✴W✴/SR2✴M70✴✴W✴: model s podporou funkcie Wi-Fi
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Nastavovanie času a plánu
[Typ A, typ B] Naplánovať možno len vysávanie v automatickom režime.

Nastavenie času
Skôr než začnete používať jednorazový/denný plán, je potrebné nastaviť presný čas.

Začiatok 
nastavovania

Vyberte „hodinu“ Vyberte „minútu“

Vyberte možnosť „dopoludnia“ 
alebo „popoludní“

Nastavenie je dokončené

 
Prechod na predchádzajúce, 

nasledujúce nastavenie

Nastavenie plánu
Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie POWERbot nachádza v dokovacej stanici.

Začiatok 
nastavovania

Výber jednorazového 
alebo denného plánu

Vyberte „hodinu“

Vyberte „minútu“Vyberte možnosť 
„dopoludnia“ alebo 

„popoludní“

Nastavenie je 
dokončené

 
Prechod na predchádzajúce, 

nasledujúce nastavenie

Zrušenie počas nastavovania  fNastavenie sa zruší automaticky, ak po dobu 7 sekúnd 
nedôjde k zadaniu žiadneho vstupu.

Zrušenie jednorazového/denného plánu

Keď je nastavený 
jednorazový aj denný 
plán

 alebo  alebo 

Stlačte na 3 s Výber plánu Nastavenie bolo zrušené

Nie je nastavený ani 
jednorazový ani denný 
plán

Stlačte na 3 s
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[Typ C, typ D] Naplánovať možno len vysávanie v automatickom režime.

Nastavenie času
Skôr než začnete používať jednorazový/denný plán, je potrebné nastaviť presný čas.

Začiatok 
nastavovania

Vyberte „hodinu“ Vyberte „minútu“

Vyberte možnosť „dopoludnia“ 
alebo „popoludní“

Nastavenie je dokončené

 
Prechod na predchádzajúce, 

nasledujúce nastavenie

Nastavenie plánu
Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie POWERbot nachádza v dokovacej stanici.

Začiatok 
nastavovania

Výber jednorazového 
alebo denného plánu

Vyberte „hodinu“

Vyberte „minútu“Vyberte možnosť 
„dopoludnia“ alebo 

„popoludní“

Nastavenie je 
dokončené

 
Prechod na predchádzajúce, 

nasledujúce nastavenie

Zrušenie počas nastavovania  fNastavenie sa zruší automaticky, ak po dobu 7 sekúnd 
nedôjde k zadaniu žiadneho vstupu.

Zrušenie jednorazového/denného plánu

Keď je nastavený 
jednorazový aj denný 
plán

 alebo  alebo 

Stlačte na 3 s Výber plánu Nastavenie bolo zrušené

Nie je nastavený ani 
jednorazový ani denný 
plán Stlačte na 3 s
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Nastavovanie času a plánu
[Séria SR1✴M701✴✴✴] Pri modeloch bez diaľkového ovládania možno plán nastaviť, ako je 
uvedené nižšie.

Nastavenie plánu

 

Stlačte na 3 s
Keď sa rozsvieti kontrolka LED 

funkcie plánovania, denný plán je 
nastavený.

✻✻ Vysávanie sa naplánuje na čas, ktorý nastavíte stlačením tlačidla. Zariadenie bude vysávať automaticky 
každý deň v čase podľa plánu.

Zrušenie denného plánu

Keď je nastavený denný plán

Stlačte na 3 s
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Čistenie a údržba
Pred čistením zariadenia POWERbot je potrebné vypnúť núdzový spínač. 

Čistenie nádoby na prach

1 Stlačte tlačidlo a vyberte 
nádobu na prach

2 Odstráňte kryt nádoby 
na prach

3 Odstráňte prach 
z nádoby na prach a 
cyklónovej jednotky

„Cvak“

4 Odpojte cyklónovú 
jednotku od krytu 
prachového koša a umyte 
prachový kôš a filter

5 Zmontujte nádobu na 
prach

6 Vložte nádobu na prach 
do tela zariadenia tak, 
aby zacvakla

Čistenie snímačov a kamery

Zľahka ich pretrite jemnou handričkou. Nepoužívajte vodu ani čistiace roztoky.
Kamera

Okienko 
predného 

snímača
Okienko zadného 

snímača
Snímače okrajov 

povrchu
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Čistenie kefy a automatickej záklopky

Dizajn kefy sa môže pri jednotlivých modeloch líšiť.

1 Vyberte kryt kefy 2 Vyberte kefu 3 Očistite kefu

 

4 Očistite automatickú 
záklopku

5 Vložte kefu späť 6 Znova nasaďte kryt kefy

Čistenie hnacieho kolesa

1 Položte na podlahu jemnú tkaninu a 
umiestnite na ňu zariadenie POWERbot lícom 
nadol.

2 Pomocou tupej tyčky alebo pinzety odstráňte 
cudzie telesá.

Čistenie a údržba

11_VR7000_SK_DJ68-00763J-00_GE.indd   26 2017-02-03   오후 3:27:38

www.roboticky-vysavac.sk



SLOVENČINA-27

Aplikácia Samsung Smart Home
Aplikácia Samsung Smart Home je relevantná len pre modely s podporou funkcie Wi-Fi.

Príprava siete

Nastavenie bezdrôtového smerovača
 fTento produkt podporuje len protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Skontrolujte, či je 
aktívna možnosť servera DHCP v bezdrôtovom smerovači.
 fPodporované typy overovania totožnosti/šifrovania bezdrôtového smerovača sú WEP-OPEN, WPA-PSK/
TKIP a WPA2-PSK/AES 801.11n.

 – Odporúča sa používať možnosť WPA2-PSK/AES.
 fKvalitu pripojenia k bezdrôtovej sieti môže ovplyvňovať okolité bezdrôtové prostredie.
 fAk poskytovateľ internetových služieb permanentne zaregistroval adresu MAC (jedinečné identifikačné 
číslo) vášho počítača alebo modemu, zariadenie POWERbot sa pravdepodobne nebude dať pripojiť na 
internet. U poskytovateľa internetových služieb sa informujte o postupe pripojenia ďalšieho zariadenia 
okrem počítača na internet.
 fAk poskytovateľ internetových služieb požaduje na prístup na internet ID kód alebo heslo, zariadenie 
POWERbot nemusí byť schopné pripojiť sa na internet. V takom prípade je potrebné pri pripájaní sa na 
internet zadať ID kód alebo heslo.
 fPripojenie na internet môže znemožňovať aj nastavenie brány firewall. So žiadosťou o odstránenie 
problému sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
 fNiektoré bezdrôtové smerovače môžu využívať neštandardnú adresu DNS (Domain Name Server) aj 
v prípade, že nie sú pripojené na internet. V takom prípade sa obráťte na dodávateľa daného bezdrôtového 
smerovača a na poskytovateľa internetových služieb.
 fAk sa aj napriek vykonaniu postupu podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb nedokážete 
pripojiť na internet, požiadajte o pomoc agentúru alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

Poznámka
 f Ak máte problémy s prístupom, postupujte podľa informácií v používateľskej príručke daného 
bezdrôtového smerovača.

 f Zariadenie POWERbot od spoločnosti Samsung podporuje len sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 Ghz.

 f Zariadenie POWERbot od spoločnosti Samsung podporuje komunikačné protokoly typu IEEE 
802.11b/g/n a Wi-Fi Direct. (Spoločnosť Samsung Electronics odporúča používanie protokolu 
IEEE 802.11n.)

 f Bezdrôtový smerovač bez overenia pripojenia Wi-Fi nemusí byť schopný pripojiť sa k zariadeniu 
POWERbot.

 f Keď je zapnuté napájanie a zariadenie POWERbot je vložené v dokovacej stanici, zariadenie 
POWERbot sa pripojí k serveru a skontrolujte, či sú k dispozícii nejaké softvérové aktualizácie. 
V prípade dostupných aktualizácií sa aktualizácie automaticky prevezmú a nainštalujú.

 f Ak sa na displeji zobrazuje hlásenie „UP“, keď sa zariadenie POWERbot nabíja, prebieha 
aktualizácia. Počkajte na dokončenie a reštartovanie.
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 f V prípade nevykonania registrácie produktu postupujte nasledujúcim spôsobom:
 – Prečítajte si kontextové hlásenie a vyskúšajte znova vykonať postup registrácie.
 – Skontrolujte, či je v bezdrôtovom smerovači k dispozícii funkcia UPnP a skúste znova vykonať postup 

registrácie.
 – Skontrolujte, či je v bezdrôtovom smerovači nastavený prevádzkový režim na režim smerovača a 

vyskúšajte znova vykonať postup registrácie.
 – Ak máte viac než dve zariadenia POWERbot, vypnite ostatné a vykonajte registráciu daného zariadenia. 

Pripojené musí byť jedno zariadenie a jeden smerovač.
 – Ak sa v blízkosti nachádza bezdrôtový smerovač s rovnakým identifikátorom SSID, aké má váš 

smerovač, nemožno zaručiť normálny priebeh registrácie.
 – Nastavte jedinečný identifikátor SSID a heslo bezdrôtového smerovača a potom produkt zaregistrujte.

 f Služba Samsung Smart Home Service nezaručuje riadnu prevádzku v prostredí chránenom 
bránou firewall.

 f Ak zariadenie POWERbot a smartfóny nie sú pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču, 
v závislosti od sieťového prostredia môže dôjsť k oneskoreniu odozvy.

 f Inteligentné ovládanie a indikátor Wi-Fi

 –  Zapnuté:  Inteligentné ovládanie je zablokované. (K dispozícii je iba 
diaľkový ovládač.)

 –  Vypnuté: Inteligentné ovládanie je povolené.

 –  Vypnuté: Zariadenie POWERbot sa pripája k bezdrôtovému 
smerovaču.

 –  Zapnuté: Zariadenie POWERbot je pripojené k bezdrôtovému 
smerovaču.

 f Ak je inteligentné ovládanie zablokované, nemôžete používať aplikáciu Samsung Smart Home.

Používanie aplikácie Samsung Smart Home

Vytvorenie konta Samsung
Ak chcete používať aplikáciu Samsung Smart Home, zaregistrujte si konto 
Samsung v aplikácii konta Samsung.

Poznámka
 f Ak nenastavíte automatické prihlasovanie do aplikácie Samsung 
Smart Home a spustíte aplikáciu, obrazovka konta Samsung sa 
najprv zobrazí raz.

 f Ak používate smartfón Samsung, zaregistrujte svoje konto Samsung 
v nastaveniach smartfónu a automatické prihlásenie sa nastaví 
bez akéhokoľvek ďalšieho procesu prihlasovania, pričom môžete 
okamžite využívať aplikáciu Samsung Smart Home.

Aplikácia Samsung Smart Home
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Stiahnutie aplikácie Samsung Smart Home
1. Aplikáciu Samsung Smart Home si môžete stiahnuť v Obchode Google Play (zariadenia s Androidom) alebo 

v obchode Apple AppStore (zariadenia so systémom iOS). Aplikáciu vyhľadajte zadaním kľúčových slov 
„Samsung Smart Home“. 

2. Aplikáciu si nainštalujte do inteligentného zariadenia. 

Poznámka
 f Aplikácia Samsung Smart Home vyžaduje systém Android 4.0 (ICS) alebo novší a je 
optimalizovaná pre systém Android 4.4 alebo novší v smartfónoch Samsung (rady Galaxy S a 
Note). Niektoré funkcie aplikácie nemusia správne fungovať v smartfónoch tretích strán.

 f Pri modeloch so systémom iOS aplikácia vyžaduje systém iOS 7 alebo novší.

 f V aplikácii Samsung Smart Home sa môžu bez upozornenia vyskytnúť zmeny, ktoré majú zlepšiť 
jej použiteľnosť a výkon.

Registrácia produktu (funkcia Jednoduché nastavenie)
Registráciu produktu v službe Samsung Smart Home Service vykonajte pred použitím aplikácie Samsung 
Smart Home.

Android
1. Na obrazovke zoznamu zariadení v aplikácii Samsung Smart Home stlačte ikonu Pridať nové, čím spustíte 

registráciu produktu.
2. Vyberte ikonu robotického vysávača.
3. Zadajte informácie o bezdrôtovom smerovači, ktorý sa chystáte pripojiť.
4. Nastavte zariadenie POWERbot podľa zobrazených pokynov.

 – Ak chcete režim prístupového bodu AP okamžite zapnúť, podržte tlačidlo [Clock] dlhšie než 5 sekúnd.
5. Registrácia sa potom automaticky spustí.
6. Po dokončení registrácie sa zobrazí hlásenie.
7. Po dokončení registrácie produktu sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie Samsung Smart Home.

✻✻ Ak registrácia produktu zlyhala, pozrite si informácie na strane 27. 

iOS
1. Spustite aplikáciu Samsung Smart Home.
2. Prejdite na ľavú obrazovku a potom stlačte ikonu Pridať nové, čím spustíte registráciu produktu.
3. Vstúpte do konta Samsung a potom stlačte tlačidlo [Sign in].

 – V prípade zariadenia iPhone sa váš ID kód a heslo neuložia, preto sa musíte prihlásiť pri každom použití 
aplikácie Samsung Smart Home.

4. Vyberte ikonu [Robot Vacuum].
5. Tlačidlo hodín na diaľkovom ovládači držte stlačené dlhšie než 5 sekúnd.

 – Na paneli displeja sa zobrazí text AP.
6. V telefóne iPhone spustite aplikáciu Nastavenia a pripojte sa k zariadeniu [Robot Vacuum] Samsung 

v zozname.
7. Zadajte ID kód a heslo bezdrôtového smerovača, ktorý sa pripojí, a potom stlačte tlačidlo [Next].
8. Prebieha spájanie smartfónu a robotického vysávača.
9. V telefóne iPhone spustite aplikáciu Nastavenia a pripojte sa k bezdrôtovému smerovaču v zozname 

zariadení Wi-Fi.
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10. Prebieha spájanie bezdrôtového smerovača a robotického vysávača.
11. Po dokončení registrácie produktu sa zobrazí hlásenie.
12. Po dokončení registrácie produktu sa ikona robotického vysávača pridá do zoznamu zariadení.

Hlavná obrazovka
 fPo výbere ikony robotického vysávača na hlavnej obrazovke môžete prejsť na ovládaciu obrazovku 
zariadenia POWERbot.
 f Inteligentné zariadenia vo vašej domácnosti vyrobené spoločnosťou Samsung Electronics môžete ovládať 
pomocou ikon Odchod z domu, Príchod domov, Dobrú noc a Dobré ráno.
 fZariadenie POWERbot nepodporuje funkciu Home view.

Obrazovka ponuky používateľa
 f Inteligentné domáce spotrebiče vyrobené spoločnosťou Samsung Electronics môžete ovládať funkciami 
Ovládanie konverzáciou a Hlavný pokyn.

Chat control
 fUmožňuje ovládanie inteligentných domácich spotrebičov alebo podľa 
potreby skontrolovať ich stav.

Master key
 fUmožňuje ovládať viacero inteligentných domácich spotrebičov 
súčasne pomocou hlavných ovládacích pokynov Odchod z domu, 
Príchod domov, Dobrú noc a Dobré ráno.

Customer service
 fZobrazenie príručky k produktu.
 fKeď produkt nefunguje správne, môžete sa obrátiť na naše zákaznícke 
stredisko a požiadať o popredajný servis.

Ovládanie zariadenia POWERbot
Pri spustení aplikácie robotického vysávača Samsung Smart Robot Vacuum sa zobrazí ovládacia obrazovka.

1. Zapnutie/vypnutie napájania
2. Režim manuálneho vysávania a ovládania smeru pohybu (pohyb 

vpred, otočenie vľavo, vpravo)
3. Zapnutie/vypnutie režimu automatického vysávania
4. Režim bodového vysávania
5. Indikátor aktuálneho stavu
6. Stav batérie
7. Sací výkon
8. Zapnutie/vypnutie opakovaného vysávania
9. Plán (Môžete nastaviť požadovaný čas pre jednotlivé dátumy.)

 – Zariadenie POWERbot využíva sieťovú synchronizáciu nastaveného 
času.

10. Kontrola histórie vysávania

Poznámka
 f Plánované vysávanie sa spustí len v prípade, že je zariadenie 
POWERbot pripojené v dokovacej stanici.

Aplikácia Samsung Smart Home
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Nabíjanie

Poznámka
 f Ak sa batéria počas nabíjania prehreje, 
nabíjanie môže trvať dlhšie.

 f Ak automatické nabíjanie nefunguje, 
vykonajte nasledujúce:
 – Vypnite a zapnite núdzový spínač (na spodnej 

časti zariadenia POWERbot). 
 – Odpojte zástrčku dokovacej stanice a znova ju 

zapojte. 
 – Odpojte dokovaciu stanicu a skontrolujte, či 

sa na nabíjacích kolíkoch nenachádzajú cudzie 
telesá a suchou tkaninou alebo handričkou 
vyčistite zariadenie POWERbot a nabíjacie 
kolíky dokovacej stanice. 

 – Skontrolujte, či sa v blízkosti dokovacej stanice 
nenachádzajú prekážky, napríklad reflexné 
predmety, stoličky a pod. 

 f Ak je zariadenie POWERbot odpojené od 
dokovacej stanice, batéria sa vybije. 
 – Dbajte na to, aby sa zariadenie POWERbot 

nabíjalo v dokovacej stanici. (Ak však 
plánujete odísť na dlhší čas, napr. na služobnú 
cestu alebo dovolenku, vypnite núdzový 
spínač a odpojte dokovaciu stanicu.)

Používanie

Poznámka
 f Zariadenie POWERbot sa môže počas 
vysávania zaseknúť na prahoch a pod.
 – Ak chcete obnoviť jeho prevádzku, vypnite 

núdzový spínač, premiestnite zariadenie 
POWERbot na miesto, kde sa môže bez 
problémov pohybovať, a potom znova zapnite 
napájanie.

 f Zariadenie POWERbot nedokáže úplne 
vyčistiť priestory, ku ktorým sa nedostane, 
napr. rohy, priestory medzi stenou a 
pohovkou a pod.
 – Na ich pravidelné čistenie preto používajte iný 

nástroj.

 f Zariadenie POWERbot nedokáže povysávať 
zhluky nečistôt, ktoré tak môžu zostať na 
podlahe aj po vysávaní. 
 – Na ich pravidelné čistenie preto používajte iný 

nástroj.

 f Keď je zariadenie POWERbot vypnuté, nedá 
sa zapnúť tlačidlom napájania na diaľkovom 
ovládači. Stlačte a podržte tlačidlo [Spustiť/
zastaviť] na zariadení POWERbot.

 f Počas nabíjania zariadenia POWERbot nie je 
možné vybrať ani spustiť režim manuálneho 
vysávania.

 f Ak počas nabíjania stlačíte tlačidlo 
manuálneho/bodového vysávania, 
zariadenie POWERbot sa odpojí od 
dokovacej stanice a prepne sa do 
pohotovostného režimu.

Čistenie a údržba

Poznámka
 f Ak ste umyli nádobu na prach a filter vodou 

 – Nádoba na prach: utrite do sucha.
 – Filter: pred ďalším použitím ho úplne vysušte 

na tienistom mieste.

 f Automatickú záklopku pri čistení nevyťahujte 
príliš silno.

 Upozornenie
 f Pri nasadzovaní a vyberaní filtra si dávajte 
pozor na prsty, aby sa vám nezasekli 
v prívode prachového koša.

 f Zabráňte tomu, aby zariadenie POWERbot 
povysávalo špáradlá, vatové tampóny a 
pod., aby sa neupchalo cudzími telesami.

 f Ak máte problém s odstránením cudzieho 
telesa z kefy, obráťte sa na servisné 
stredisko spoločnosti Samsung.

 f Keďže kefa zbiera počas vysávania nečistoty 
z podlahy, môžu sa na nej zachytiť cudzie 
častice, napr. vlákna, dlhé vlasy atď. 
Najlepšie výsledky pri vysávaní dosiahnete, 
ak ju budete pravidelne kontrolovať a čistiť.

Poznámky a upozornenia
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Informácie o batérii

Poznámka
 f Batérie nakupujte v servisných centrách a 
pred nákupom skontrolujte originálny 
symbol dielu ( ), ktorý je nalepený na 
batérii, a názov modelu.

 f Táto batéria je výlučne určená pre 
zariadenie POWERbot od spoločnosti 
Samsung Electronics. Nepoužívajte ju pre 
žiadne iné výrobky. 

 f Batériu nerozoberajte ani neupravujte.

 f Batériu nehádžte do ohňa a nezahrievajte ju.

 f K nabíjacím kontaktom (+, -) nepripájajte 
žiadne kovové predmety. 

 f Batériu skladujte v interiéri (pri teplote 0 °C 
~ 40 °C). 

 f Ak batéria nefunguje správne, nerozoberajte 
ju. Obráťte sa na najbližšie servisné 
stredisko spoločnosti Samsung.

 f Čas nabíjania batérie a čas používania 
sa môže skracovať častejším používaním 
batérie. Ak sa dosiahla životnosť batérie a už 
sa nenabíja správne, nechajte ju vymeniť 
v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

 f Záručná doba na batériu je 6 mesiacov odo 
dňa zakúpenia.

Informácie o snímači IrDA 

 Upozornenie
 f Prenos infračerveného signálu nemusí byť 
hladký na miestach, ktoré sú vystavené 
halogénovým lampám, alebo v exteriéri.

 f Zariadenie POWERbot využíva 3 typy 
infračervených zariadení. Každé z týchto 
zariadení má inú úroveň priority. Zariadenie 
nemusí fungovať, ak signál potlačí 
zariadenie s vyššou prioritou.
 – Priorita infračerveného signálu: diaľkový 

ovládač > dokovacia stanica

 f Rôzne infračervené signály sa môžu 
navzájom rušiť a spôsobovať nesprávne 
fungovanie zariadení, ak sa používajú 
súbežne v malom priestore alebo v tesnej 
blízkosti od seba.

 f V prípade súbežného používania 
viacerých zariadení POWERbot môže dôjsť 
k poruche spôsobenej vzájomným rušením 
infračervených signálov.

Poznámky a upozornenia
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Informačné kódy
<Séria SR1✴M701✴✴✴>

1 Pri troch 
indikátoroch 
uvedených nižšie 
bliká signalizácia 
upozorňujúca na 
chybu.

2 Vypnite núdzový 
spínač, prečítajte 
si pokyny uvedené 
nižšie a vykonajte 
príslušné kroky

3 Po zapnutí 
núdzového spínača 
sa informačný kód 
prestane zobrazovať

Informačné kódy Kontrolný zoznam
Zariadenie POWERbot sa zachytilo, zaseklo alebo uviazlo 
počas pohybu.

 fVypnite núdzový spínač a premiestnite zariadenie POWERbot na iné 
miesto.

Prečítajte si informácie 
uvedené v kontrolnom 
zozname.

Cudzie častice zachytené v kefe.
 fVypnite núdzový spínač a odstráňte z kefy cudzie častice.

Cudzí materiál zachytený v ľavom hnacom kolese.
 fVypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa. 

Cudzí materiál zachytený v pravom hnacom kolese.
 fVypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa. 

Cudzie častice zachytené na automatickej záklopke.
 fStlačením núdzového spínača vypnite produkt a z automatickej 
záklopky odstráňte cudzie častice.

Je potrebné skontrolovať snímač nárazníka.
 fVypnite a znova zapnite núdzový spínač. 
 fKeď informačný kód nezmizne, skontrolujte, či sa medzi nárazník 
a telo zariadenia nedostali žiadne malé cudzie predmety. Ak 
takéto predmety spozorujete, mierne odtiahnite nárazník a cudzie 
predmety odstráňte.

Na snímači prekážok sa nahromadili cudzie telesá.
 fVypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite predný a 
zadný snímač.

Na snímači okrajov povrchov sa nahromadili cudzie 
telesá.

 fVypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite snímač 
okrajov povrchov.
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Informačné kódy
<Série SR1✴M702✴✴✴, SR1✴M703✴✴✴, SR2✴M70✴✴✴✴>

1 Zobrazuje sa nižšie 
uvedený informačný 
kód spolu so 
signalizáciou 
upozorňujúcou na 
chybu.

2 Vypnite núdzový 
spínač, prečítajte 
si pokyny uvedené 
nižšie a vykonajte 
príslušné kroky

3 Po zapnutí 
núdzového spínača 
sa informačný kód 
prestane zobrazovať

Informačné kódy Kontrolný zoznam

Zariadenie POWERbot sa zachytilo, zaseklo alebo uviazlo 
počas pohybu.

 fVypnite núdzový spínač a premiestnite zariadenie POWERbot na iné 
miesto.

Cudzie častice zachytené v kefe.
 fVypnite núdzový spínač a odstráňte z kefy cudzie častice.

Cudzí materiál zachytený v ľavom hnacom kolese.
 fVypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa. 

Cudzí materiál zachytený v pravom hnacom kolese.
 fVypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa. 

Cudzie častice zachytené na automatickej záklopke.
 fStlačením núdzového spínača vypnite produkt a z automatickej 
záklopky odstráňte cudzie častice.

Je potrebné skontrolovať snímač nárazníka.
 fVypnite a znova zapnite núdzový spínač. 
 fKeď informačný kód nezmizne, skontrolujte, či sa medzi nárazník 
a telo zariadenia nedostali žiadne malé cudzie predmety. Ak 
takéto predmety spozorujete, mierne odtiahnite nárazník a cudzie 
predmety odstráňte.

Na snímači prekážok sa nahromadili cudzie telesá.
 fVypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite predný a 
zadný snímač.

Na snímači okrajov povrchov sa nahromadili cudzie 
telesá.

 fVypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite snímač 
okrajov povrchov.
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Riešenie problémov
Príznak Kontrolný zoznam

Zariadenie POWERbot vôbec 
nefunguje.

 fSkontrolujte, či je zapnutý núdzový spínač.
 fSkontrolujte, či sa na paneli displeja zobrazujú všetky ikony.
 fSkontrolujte, či nie je vybitá batéria zariadenia POWERbot.

 – Ak sa zobrazuje nápis "Lo", umiestnite zariadenie POWERbot do 
dokovacej stanice, aby sa nabilo.

 – Keď bliká indikátor batérie, manuálne umiestnite zariadenie 
POWERbot do dokovacej stanice, aby sa nabilo. (Len séria 
SR1✴M701✴✴✴)

 fAk nefunguje diaľkový ovládač, vymeňte v ňom batérie (typ AAA).

Zariadenie POWERbot sa počas 
vysávania zastavilo.

 fAk sa na paneli displeja zobrazuje nápis "Lo", umiestnite zariadenie 
POWERbot do dokovacej stanice, aby sa nabilo.
 fKeď bliká indikátor batérie, manuálne umiestnite zariadenie POWERbot 
do dokovacej stanice, aby sa nabilo. (Len séria SR1✴M701✴✴✴)
 fAk pohyb zariadenia POWERbot zastaví prekážka, napríklad kábel, prah 
a pod., zdvihnite ho a premiestnite mimo prekážky.
 – Ak sa v hnacom koliesku zasekne nejaká tkanina alebo šnúrka, vypnite 
núdzový spínač a tkaninu alebo šnúrku odstráňte, až potom zariadenie 
opäť zapnite.

Sací výkon je nízky.

 fAk svieti indikátor kontroly filtra, vypnite núdzový spínač a vyčistite 
nádobu na prach.
 fAk je v nádobe na prach priveľa prachu, sací výkon sa môže znížiť. 
Vypnite núdzový spínač a vyprázdnite nádobu na prach.
 fAk je nasávanie (v spodnej časti zariadenia POWERbot) zablokované 
cudzím telesom, vypnite núdzový spínač a toto cudzie teleso odstráňte.
 fAk sa náhle zvýši miera hluku, vypnite núdzový spínač a vyprázdnite 
nádobu na prach. 

Zariadenie POWERbot nedokáže 
nájsť dokovaciu stanicu.

 fSkontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrického prúdu alebo či nie je 
napájacia zástrčka odpojená.
 fOdstráňte všetky prekážky z okolia dokovacej stanice, ktoré môžu brániť 
zariadeniu POWERbot v návrate k dokovacej stanici.
 fAk sú nabíjacie kolíky znečistené cudzími telesami, môže to negatívne 
ovplyvniť nabíjanie. Odstráňte cudzie telesá z kolíkov.

Zariadenie POWERbot zrazu 
začalo vysávať diagonálne.

 fSkontrolujte, či je dokovacia stanica nainštalovaná rovnobežne 
s textúrou drevenej podlahy alebo dlaždíc.
 fZariadenie POWERbot môže čistiť diagonálnym smerom, ak sa presúva 
do iného priestoru najkratšou cestou. V diagonálnom smere sa môže 
pohybovať aj v prípade, ak prišlo do kontaktu s prekážkami pod 
takýmto uhlom, ak sa nabíjalo v dokovacej stanici pod uhlom alebo ak je 
štruktúra drevenej podlahy alebo dlaždíc orientovaná týmto smerom.

Bodové vysávanie nefunguje.

 fAk namierite červené svetlo priamo na zariadenie POWERbot, nemusí sa 
pohnúť v požadovanom smere.
 – Červené svetlo namierte na podlahu v okruhu 0,5 m od zariadenia 
POWERbot.

✻✻ Bodové vysávanie nepoužívajte na priamom slnku, pri jasnom osvetlení 
ani na tmavých podlahách.
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SLOVENČINA-36

Príznak Kontrolný zoznam
Mám nainštalovanú aplikáciu Samsung 

Smart Home, pripojenie zariadenia 
POWERbot však zlyháva.

 fPodľa uvedeného postupu môžete produkt používať po prepojení 
bezdrôtového smerovača a zariadenia POWERbot prostredníctvom 
funkcie Jednoduché nastavenie.

Nepodarilo sa mi prihlásiť do konta 
Samsung.

 fSkontrolujte svoj ID kód a heslo na obrazovke konta Samsung.

Zobrazí sa hlásenie informujúce o zlyhaní 
počas nastavenia pomocou funkcie 

Jednoduché nastavenie.

 fK dočasnému výpadku môže dôjsť v dôsledku vzdialenosti od 
smerovača alebo iných prekážok. Po chvíli to skúste znova.

Produkty nefungujú, aj keď je smartfón 
riadne pripojený k zariadeniu POWERbot.

 fVypnite a znova spustite aplikáciu Samsung Smart Home alebo 
odpojte a znova pripojte mobilný telefón k bezdrôtovému 
smerovaču. Alebo vypnite napájanie zariadenia POWERbot, 
zariadenie zapnite, počkajte minútu alebo dlhšie a potom znova 
spustite aplikáciu Smart Home.

Funkcie aplikácie Samsung Smart Home 
nefungujú.

 fSkontrolujte, či je nastavená funkcia blokovania inteligentného 
ovládania zariadenia POWERbot. (Keď je inteligentné ovládanie 
zablokované, indikátor Wi-Fi nesvieti.)

Aplikácia robotického vysávača Samsung 
Smart Robot Vacuum sa nespustí.

 fSkontrolujte, či je zariadenie POWERbot pripojené k bezdrôtovému 
smerovaču.

Zariadenie POWERbot nie je pripojené 
k Wi-Fi.

 fSkontrolujte stav nastavenia bezdrôtového smerovača.

Funkcia inteligentného vysávania 
funguje na normálnej podlahe.

 fSkontrolujte, či podlaha nie je nerovná. V takom prípade je telo 
zariadenia POWERbot počas vysávania mierne zdvihnuté.
 fSkontrolujte, či na snímači okrajov nie sú zachytené cudzie častice. 
Snímač je umiestnený na spodnej strane zariadenia POWERbot.
 fSkontrolujte, či podlaha nie je tmavá.

Funkcia inteligentného vysávania 
nefunguje.

 fKeď zariadenie POWERbot čistí koberec s krátkym vlasom alebo 
koberec jasnej farby, môže ho identifikovať ako podlahu. V takom 
prípade funkcia inteligentného vysávania nemusí fungovať. 

Funkcia pokročilého vysávania rohov 
nefunguje.

 fKeď zariadenie POWERbot nedokáže rozpoznať stenu, pokročilé 
vysávanie rohov nemusí fungovať:
 – keď je pred stenou prekážka z reflexného materiálu;
 – keď je na samotnej stene použitý reflexný materiál;
 – keď je stena tmavá.

Funkcia pokročilého vysávania rohov sa 
zapne aj na mieste, kde nie je stena ani 

roh.

 fSkontrolujte, či na úzkom priestore nie sú nahromadené drobné 
predmety.
 fKeď zariadenie POWERbot identifikuje prekážku pred sebou ako 
stenu, môže sa zapnúť funkcia pokročilého vysávania rohov.

Funkcia pokročilého vysávania rohov 
sa zapne, hoci sa zariadenie POWERbot 

nepriblížilo k stene ani k rohu.

 fAk zariadenie POWERbot zistí roh s veľmi výrazným uhlom, 
funkcia pokročilého vysávania rohov sa môže zapnúť aj bez toho, 
aby sa zariadenie k stene alebo rohu priblížilo.

✻✻ Tento vysávač je v súlade s nasledovnými nariadeniami:
 – Smernica RTTE: 1999/5/EC
 – Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2014/30/EU
 – Smernica o nízkom napätí: 2014/35/EU

Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese www samsung com v časti Podpora. 
V časti Podpora produktov zadajte do vyhľadávania názov modelu.

Riešenie problémov
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SLOVENČINA-37

Výstrahy týkajúce sa batérie

VÝSTRAHA

Batériu integrovanú v tomto produkte sami nedemontujte (ani sa ju nepokúšajte demontovať). 
V prípade potreby výmeny batérie sa obráťte na servis alebo nezávislého kvalifikovaného 
technika. Tieto pokyny sú určené výhradne pre servis alebo nezávislého kvalifikovaného 
technika.

V ZÁUJME VLASTNEJ BEZPEČNOSTI SA NEPOKÚŠAJTE BATÉRIU DEMONTOVAŤ SAMI A NEHÁDŽTE 
JU DO OHŇA. BATÉRIU NEROZOBERAJTE, NEDRVTE ANI NEPREPICHUJTE.

Demontáž batérie
Pre rozobratie odstráňte zariadenie POWERbot z nabíjačky/dokovacej stanice. 
Z bezpečnostných dôvodov zariadenie POWERbot pred demontážou vypnite.

1 Zariadenie POWERbot
položte, prevráťte a 
odstráňte 2 skrutky.

2 Odstráňte kryt nádoby
na prach.

3 Z príslušného priestoru
vyberte batériu a 
odpojte konektor.

Správna likvidácia batérií tohto produktu

(Platné v krajinách so systémami separovaného zberu batérií.)
Podľa značiek na batérii, podľa informácií v príručke alebo na balení sa batérie tohto produktu nesmú 
likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Prípadné chemické značky Hg, Cd alebo Pb označujú, 
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty uvedené 
v smernici ES 2006/66.

Batériu, ktorá sa nachádza v tomto produkte, nemôže vymieňať používateľ. Informácie o jej výmene 
získate od poskytovateľa servisu. Batériu sa nepokúšajte demontovať ani ju likvidovať v ohni. Batériu 
nerozoberajte, nedrvte ani neprepichujte. Ak chcete produkt vyhodiť, skládka odpadu podnikne príslušné 
opatrenia na recykláciu a spracovanie produktu vrátane batérie.
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SLOVENČINA-38

Vyhlásenie o softvéri 
s otvoreným zdrojovým kódom
Softvér tohto výrobku obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Kompletný príslušný zdrojový kód 
môžete získať na obdobie troch rokov po poslednom zaslaní tohto výrobku odoslaním e-mailu na adresu 
mailto:oss.request@samsung.com.

Kompletný príslušný zdrojový kód je možné získať aj na fyzickom médiu, napríklad na disku CD-ROM. Bude 
sa vyžadovať minimálny poplatok. 

Na webovej adrese http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0 nájdete stránku 
s možnosťou prevzatia sprístupneného zdrojového kódu, ako aj licenčné informácie o otvorenom zdrojovom 
kóde, ktoré sa týkajú tohto výrobku. Táto ponuka platí pre každého príjemcu týchto informácií.
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SLOVENČINA-39

Technické údaje
<Séria SR1✴M70✴✴✴✴>

Klasifikácia Položka
Podrobné informácie

SR1✴M701✴✴✴
SR1✴M702✴✴✴

SR1✴M703✴✴✴

Mechanické 
parametre 
(zariadenie 
POWERbot)

Rozmery (H x V x D) 340 mm x 97 mm x 348 mm

Hmotnosť 4 kg

Snímač
Rozpoznávanie tvaru stropu (technológia vizuálneho 

mapovania Visionary mapping plus TM)

Typ tlačidiel zariadenia POWERbot Dotykové

Parametre 
napájania

Napájacie napätie 100 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz

Spotreba energie 80 W 

Údaje o batérii 21,6 V/38,8 Wh

Vysávanie

Typ nabíjania Automatické nabíjanie/manuálne nabíjanie

Režim vysávania
Automatické, 

bodové, denný plán
Automatické, bodové, maximálne, 

manuálne, jednorazové, denný plán

Doba nabíjania Približne 240 minút

Doba vysávania 
(na tvrdej 
podlahe) 

Režim Turbo Približne 30 minút 

Normálny režim Približne 60 minút 

<Séria SR2✴M70✴✴✴✴>

Klasifikácia Položka Podrobné informácie

Mechanické 
parametre 
(zariadenie 
POWERbot)

Rozmery (H x V x D) 340 mm x 97 mm x 348 mm

Hmotnosť 4,3 kg

Snímač
Rozpoznávanie tvaru stropu (technológia vizuálneho 

mapovania Visionary mapping plus TM)

Typ tlačidiel zariadenia POWERbot Dotykové

Parametre 
napájania

Napájacie napätie 100 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz

Spotreba energie 130 W

Údaje o batérii 21,6 V/77,8 Wh

Vysávanie

Typ nabíjania Automatické nabíjanie/manuálne nabíjanie

Režim vysávania
Automatické, bodové, maximálne, manuálne, 

jednorazové, denný plán

Doba nabíjania Približne 160 minút

Doba vysávania 
(na tvrdej 
podlahe) 

Režim Turbo Približne 30 minút 

Normálny režim Približne 60 minút 

Tichý režim Približne 90 minút 

✻✻ Za účelom zvyšovania kvality produktu podliehajú dizajn a špecifikácie zmenám bez predchádzajúceho 
upozornenia. 

✻✻ Čas nabíjania a vysávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
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