D300
Uživatelský manuál pro robotický vysavač
Používateľský manuál pre robotický vysávač
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred prvým použitím produktu si prosím prečítajte tieto bezpečnostné
inštrukcie a dodržujte správne používanie výrobku.
1. Dôkladne si prečítajte celý manuál pred použitím výrobku.
2. Manuál si odložte pre ďalšie použitie.
3. Akékoľvek iné použitie výrobku, než na aký účel je určený, môže viesť k zraneniam alebo k
poškodeniu výrobku.
4. Nikdy sa nesnažte výrobok opravovať sami.

Bezpečnostné inštrukcie

Výrobok nie je určený na vonkajšie, ani priemyselné použitie.
Pred každým spustením výrobku sa uistite, že sú filter a odpadová nádoba správne nasadené.
Nepoužívajte výrobok vo vlhkom alebo mokrom prostredí (akékoľvek prostredie s tekutinami),
ako napríklad kúpeľňa alebo práčovňa.
Pred použitím odstráňte z podlahy všetky nebezpečné a krehké predmety, šnúry, voľné
nezabezpečené káble, oblečenie, papiere, a pod. Zároveň nadvihnite záclony a závesy, ktoré siahajú až po zem, aby ste zabránili prípadnému nebezpečenstvu.
Na výrobok si nesadajte, ani naň nepokladajte žiadne predmety. Deti a domáce zvieratá by ste mali
mať pod dohľadom, keď výrobok pracuje.
Toto zariadenie nepoužívajte na zber horiacich alebo tlejúcich nečistôt (ako ohorky cigariet, zápalky)
Nikdy toto zariadenie nepoužívajte na odstránenie tekutín z podlahy.
Pred spustením výrobku sa uistite, že sú pozatvárané všetky dvere (otvory) vedúce von z interiéru
(ako i na balkón).
Ak je zariadenie pokazené alebo poškodené, prosíme, kontaktujte bezodkladne svojho predajcu, a
neopravujte výrobok sami.
Pri nabíjaní výrobku sa uistite, že je nabíjací adaptér správne zasunutý do elektrickej zásuvky.
Výrobok používajte len pri teplotách od 0°C do 40°C a neumiestňujte ho v blízkosti horúcich zariadení, ani nevystavujte dlhodobejšiemu slnečnému žiareniu.
Toto zariadenie nie je určené k tomu, aby ho obsluhovali deti a osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom skúseností alebo vedomostí, pokiaľ nie
sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Výrobok nie je určený na to, aby sa s ním hrali deti.

Batéria a jej nabíjanie

Batéria je nabíjateľná, pre nabíjanie používajte výhradne adaptér dodávaný v balení výrobku a
nabíjajte zo štandardnej el. sieťovej zásuvky. Uistite sa, že menovité napätie adaptéra zodpovedá
napätiu v sieťovej zásuvke. Prosíme, pred nabíjaním sa uistite, že je batéria do zariadenia vložená
správne. Napätie batérie je 14,4 V a kapacita 850 mAh. Používajte len originálnu batériu.
Nabíjací adaptér je určený len na použitie v interiéri.
Nepoužívajte adaptér, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
Nikdy nemanipulujte s napájacím zdrojom vlhkými alebo mokrými rukami.
Pred čistením výrobku odpojte nabíjací adaptér, vypnite zariadenie a vyberte batériu.
V prípade, že zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, prosíme, vyberte batériu. Predĺžite tým jej
životnosť.
Výrobok musí byť odpojený od elektrickej siete vždy, keď sa manipuluje s batériou.
Pokiaľ z vadnej batérie vyteká elektrolyt, zamedzte jeho kontaktu s pokožkou a očami. Ak by ku
kontaktu došlo, opláchnite zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pred recykláciou výrobku batériu vyberte a recyklujte zvlášť, v súlade s miestnymi predpismi.
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OBSAH BALENIA

Telo robota - 1x

Nabíjateľná batéria - 1x

Nabíjací adaptér - 1x

User
Manua
l

Filter - 1x

Návod na použitie - 1x

Podložka na mop - 1x

Mopovacia textília - 1x

5

Bočné kefky - 2 páry

POPIS ROBOTA
Nárazník
Prístup
k odpadovej nádobke

Vrchný kryt

Vypínač

Predné koliesko
Nárazník

Bočná kefka

Otvor
nasávania

Senzory
proti pádu

Koleso pohonu
Otvor na nasadenie
podložky pre mop
Kryt batérie
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Model:
D300
Farba:
biela (W) / čierna (B)
Priemer:
280 mm
Výška:
75 mm
Batéria:
Ni-MH, 14.4 V, nabíjateľná
Kapacita batérie:
850 mAh
Napájanie:
AC 100~240V
Adaptér:
DC 19 V, 600 mA
Doba nabíjania:
240 min.
Doba prevádzky:
55 min.
Hlučnosť:
70 dB
Kapacita odpadovej nádobky: 0,2 l
Filter:
mikrovlákno
Počet senzorov:
3
Počet bočných kefiek:
2
Funkcia mopovania:
áno
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PRED PRVÝM SPUSTENÍM
Pred prvým použitím nasaďte bočné kefky a odstráňte ochrannú pečať batérie.
1. Bočné kefky nasadíte ich zasunutím do príslušnej diery zospodu robota. Ľavú kefku vsuňťe do
ľavej diery (označené L) a pravú do pravej (označené R) a zaistite zatlačením.

2. Ochrannú pečať batérie, ktorá sa nachádza pod krytom batérie medzi batériou a kontaktami,
vytiahnite a umiestnite kryt batérie na pôvodné miesto.
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REŽIMY ČISTENIA A MOPOVANIE
Tento robotický vysávač je vhodný na vysávanie tvrdých podláh, ako napríklad laminátová, drevená,
mramorová, či pokrytá linoleom, a ďalšie. Tomu je prispôsobený i režim čistenia, ktorý je znázornený
nižšie:

Náhodný

Pozdĺž stien

Špirála

Špirála

Robotický vysávač sa zapína a vypína tlačidlom na vrchnej strane. Režim je automatický, nemusíte
sa o nič viac starať.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Robotický vysávač je možné spustiť i s nasadeným mopom, ktorý je súčasťou balenia. Mopovanie
nie je možné vykonávať na kobercoch. Nasadenie mopu sa vykonáva nasledovne:
1. Pripevnite mopovaciu textíliu z mikrovlákna na mopovaciu podložku.
2. Nasaďte mopovaciu podložku s pripevnenou textíliou na spodnú stranu výrobku na príslušné
miesto (v priestore medzi kolesami pohonu).
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NABÍJANIE BATÉRIE
Pred nabíjaním batérie sa uistite, že je batéria správne vložená.
Proces nabíjania je nasledovný: najprv zapojte konektor nabíjacieho adaptéra do zariadenia,
potom zapojte adaptér do elektrickej siete; následne začne blikať modrá dióda nabíjania.
Po plnom nabití batérie začne modrá dióda neprerušovanie svietiť.
Keď je batéria vybitá, začne svietiť červená LED dióda, čo znamená, že je potrebné zariadenie
nabiť.
Pre čo najlepší výkon a predĺženie životnosti batérie sa odporúča nechať batériu nabíjať bez
prerušenia aspoň 4 hodiny. Po plnom nabití je produkt pripravený na použitie.

Konektor adaptéra

Sieťový konektor adaptéra
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VÝMENA BATÉRIE
1. Skôr ako budete manipulovať s batériou, odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. K batérii je prístup zo spodnej strany robota. Batéria sa nachádza vzadu pod krytom batérie.
3. Vytiahnite batériu a vložte novú. Uistite sa, že polarita batérie sedí s polaritou kontaktov.
4. Vložte späť kryt batérie. Uistite sa, že pánty sedia na správnom mieste.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pravidelné čistenie a údržba sú dôležité pre správne fungovanie robotického vysávača.

Čistenie odpadovej nádobky
1. Nadvihnite vrchný kryt zo strany pri tlačidle on/off.
2. Vložte prsty do drážok a vytiahnite odpadnú nádobku.

(1)

(2)
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
3. Otvorte vrchný kryt odpadovej nádobky.
4. Vytiahnite filter z nádobky.
5. Vysypte nazbierané nečistoty do koša.

(4)

(3)

(5)
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
6. Raz za čas odporúčame odpadovú nádobku (bez filtra) umyť pod tečúcou vodou. Neumývajte ju
však v umývačke riadu.
7. Pravidelne čistite filter jemnou kefkou (napríklad starou zubnou kefkou).
8. Po vyčistení vložte filter do kompletne suchej odpadovej nádobky. Uistite sa, že filter vkladáte
správne, držiakom smerom nahor. Nikdy nepoužívajte výrobok bez filtra, môže dôjsť k poškodeniu.
9. Následne vložte odpadovú nádobku naspäť do robotického vysávača a zaklopte vrchným krytom.

(7)

(6)

(8)

(9)
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Čistenie otvoru nasávania
10. Po nejakom čase používania sa môžu v okolí otvoru nasávania i v okolí bočných kefiek nahromadiť nečistoty. Pre správne fungovanie zariadenia je potrebné ich pravidelne odstraňovať.
Pred čistením sa uistite, že je zariadenie odpojené z elektrickej siete.

(10)
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ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Problém

Možná príčina

Riešenie

1

Po zapnutí svieti
červená LED dióda

1. Batéria je vybitá
2. Telo robota je nadvihnuté

1. Nabite batériu
2. Umiestnite robota
na podlahu

2

Robot je zapnutý, ale
nenasáva nečistoty

1. Odpadová nádoba je plná
1. Vyčistite odpadovú nádobu
2. Filter nie je správne vložený 2. Vložte filter správne

3

Robot sa po zapnutí
pohybuje dozadu

1. Robot je na tmavom alebo 1. Položte robota mimo tmavý
podklad
čiernom podklade
2. Senzor proti pádu je zakrytý 2. Vyčistite senzory proti pádu
a odstráňte možné prekážky
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Po nabíjaní stále
bliká LED dióda
na modro

Pravdepodobne bolo
nabíjanie prerušené

Robot bude plne nabitý až
po 4 hodinách nabíjania

5

Bočné kefky sú
rozstrapkané a horšie
zametajú

Bočné kefky boli
používané dlhší čas

Rozstrapkané bočné kefky
sparte v horúcej vode, aby
sa im navrátil ich pôvodný
tvar
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Robot sa nespustí

1. Batéria nie je správne
vložená
2. Batéria nie je nabitá
3. Robot je v ochrannom
režime
4. Batéria má ochrannú pečať

1. Vložte batériu správne
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Robot nejazdí rovno,
stále len krúži dokola

Jedno z kolies pohonu
môže byť odpojené

2. Nabite batériu
3. Resetujte robota
4. Odstráňte ochrannú pečať
1. Pošlite robota do servisu
2. Otvorte kryt kolesa
pohonu a zapojte kábel
na správne miesto

Ak vyššie uvedené riešenia problém neodstránia, prosím, skúste:
1. Resetovať robota vybratím a následným vložením batérie (podľa pokynov v tomto manuáli).
2. Ak resetovanie nepomôže, obráťte sa na svojho dodávateľa výrobku.
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RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA

Prehlásenie o zhode: tento výrobok spĺňa všetky smernice Európskej únie, ktoré sa naň
vzťahujú.
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Dovozca:

ROBOT WORLD s.r.o.
Běloveská 944
547 01 Náchod
Česká republika

www.symbo.eu

