LASERBOT650

SLOVENSKÝ NÁVOD NA OBSLUHU

Vitajte v rodine Symbo!
Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentný robotický vysávač Symbo LASERBOT 650 a veríme, že Vám bude slúžiť
podľa Vašich predstáv.
Symbo LASERBOT 650 je laserový robot s vysoko presným navigačným systémom, ktorý dokáže skenovať svoje
okolité prostredie v reálnom čase, a na základe toho si zostaví mapu a efektívne naplánuje trasu upratovania.
Tiež podporuje ovládanie pomocou aplikácie v smartfóne, ale zároveň je možné ho ovládať klasickým diaľkovým
ovládačom. V balení nájdete aj kombinovanú nádobku 2v1 - so zásobníkom na nečistoty a vodu, robot tak môže
vysávať a mopovať zároveň.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu zákaznícku linku.
Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránkach www.symbo.eu

www.robotworld.sk
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽUJTE SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU.
1. 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.
2. Výrobok používajte len pri teplotách od 0°C do 40°C a neumiestňujte ho v blízkosti horúcich zariadení, ani nevystavujte dlhodobejšiemu slnečnému žiareniu.
3. Nepoužívajte zariadenie na vyvýšených miestach vyšších ako je výška používateľa. Tiež nepoužívajte okolo zábradlí, schodíšť alebo iného nebezpečného
miesta. Zamedzíte tak prípadnému pádu zariadenia a zranenia človeka.
4. Výrobok je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho v komerčnom ani priemyselnom prostredí.
5. Pred použitím odstráňte z podlahy všetky možné prekážky ako napr. krehké predmety, voľné káble, oblečenie, a pod. a nadvihnite i záclony a závesy, aby ste sa
vyhli prípadným nehodám.
6. Zabezpečte, aby sa do kolies zariadenia nezachytili žiadne predmety, ako napr. obalový materiál, oblečenie, kúsky látok, špagátov, ...
7. Pred použitím skontrolujte, či je odpadová nádobka prázdna.
8. Neseďte na zariadení, ani naň neumiestňujte žiadne predmety. Dbajte na zvýšenú opatrnosť ak sa v blízkosti zariadenia nachádzajú deti alebo domáce
zvieratá.
9. Používajte len príslušenstvo odporúčané a dodávané výrobcom. Používajte len adaptér od výrobcu.
10. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo pri transporte, vypnite ho hlavným vypínačom. Pri dlhšom skladovaní sa tiež odporúča odpojiť a vybrať
batériu.
11. Zariadenie uchovávajte mimo dosah horúcich a horľavých predmetov.
12. Nepokladajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Zariadenie neuskladňujte na miestach, z ktorých môže spadnúť alebo sa dostať do kontaktu s vodou.
13. Nedotýkajte sa zariadenia ani ďalších jeho častí vlhkými ani mokrými rukami.
14. Nenabíjajte zariadenie v extrémne teplom alebo chladnom prostredí, môže to ovplyvniť životnosť batérie.
15. Keď sa zariadenie nabíja, nepokladajte ho na žiadne iné elektrické zariadenie a nechajte ho mimo dosahu ohňa a vody.
16. Dávajte pozor, aby ste nezničili napájací kábel, nabíjací adaptér alebo nabíjaciu stanicu. Nezaťažujte ich ničím ťažkým, ani za ne neťahajte. Zamedzte
kontaktu kábla s čímkoľvek horúcim.
17. Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodeného kábla alebo jeho súčasti. Nepoužívajte zariadenie ak nepracuje správne, ak padlo na zem, bolo namočené
alebo inak poškodené.
18. V prípade poškodeného kábla kontaktujte predajcu a nepoužívajte zariadenie, kým nebude problém vyriešený.
19. Pred odovzdaním zariadenia na zberné miesto, je potrebné batériu nechať úplne vybiť a vybrať. Vybranú batériu je potrebné odovzdať na príslušné zberné
miesto.
20. Pred vyberaním batérie musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
21. Prosím, po skončení životnosti batérie ju recyklujte v súlade s lokálnymi zákonmi a nariadeniami.
22. Laserový radar nepoužívajte ako madlo, ani nepokladajte robota na laserový radar.
23. Laserový radar spĺňa triedu laserové bezpečnosti podľa štandardu IEC 60825 - 1: 2014 a nemá žiadne negatívne účinky na ľudské zdravie.
23. Zariadenie v žiadnom prípade nespaľujte, hrozí riziko výbuchu batérie. Zariadenie sa musí používať v súlade s týmto manuálom na použitie. Výrobca, dovozca,
ani predajca nemôžu zodpovedať za žiadne škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.
www.robotworld.sk

SYMBO LASERBOT 650

PRESNÁ LASEROVÁ NAVIGÁCIA
Efektívny pohyb v priestore

APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY
Ovládajte robota z dlane

POKROČILÁ FUNKCIA MOPOVANIA
Elektronicky riadené dávkovanie vody

www.robotworld.sk

DÔLEŽITÉ OPATRENIA

1. Pred spustením odstráňte všetky nebezpečné predmety,
ako napr. káble, do ktorých by sa robot mohol zamotať.

3. Nestláčajte radar ani za neho robota neprenášajte.

2. Nepoužívajte robota na čistenie kvapalín.

4. Na poschodiach a iných vyvýšených miestach zabezpečte z
ábradlia proti nechcenému pádu robota.

www.robotworld.sk

POPIS BALENIA

Robotický vysávač

Bočné kefky

Nabíjacia základňa + adaptér

Mopovacia textília

Zásobník 2v1

Filter

www.robotworld.sk

Diaľkový ovládač

Magnetická páska

Čistiace nástroje

POPIS ROBOTA
VRCHNÁ STRANA

SPODNÁ STRANA

Nárazník

Protipádové senzory
Nabíjacie kontakty

Tlačidlo Štart

Bočná kefka

Wi-Fi indikátor

Predné koliesko

Bočný TOF senzor

Hlavné kolesá pohonu

Laserový snímač
vzdialenosti

Hlavná kefa

Tlačidlo ON/OFF

Nadstavec na mop

www.robotworld.sk

SVETELNÁ INDIKÁCIA
Indikátor tlačidla Štart

Wi-Fi indikátor

Biele svetlo pulzuje - nabíjanie / spúšťanie

Modré svetlo rýchlo bliká - Wi-Fi bola úspešne resetovaná

Trvalé biele svetlo - nabíjanie dokončené / pripravený na upratovanie

Modré svetlo pulzuje - pripájanie k sieti

Červené svetlo pulzuje - batéria je slabá

Modré svetlo svieti - pripojenie prebehlo úspešne

Červené svetlo rýchlo bliká - abnormálny stav

Červené svetlo pulzuje - pripojenie zlyhalo

www.robotworld.sk

NABÍJACIA ZÁKLADŇA / ADAPTÉR

NÁDOBKA NA PRACH

Kryt nádobky na prach

Adaptér
Konektor kábla

Filter typu HEPA

Primárny ﬁlter
Napájací konektor
Indikátor napájania
Tlačidlo zacvaknutia

Nabíjacie kontakty

Miesto pre prach

www.robotworld.sk

NÁDOBKA 2V1

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1

Kryt nádobky na prach s rukoväťou
Filter typu HEPA
Primárny ﬁlter

Telo nádržky na vodu
Elektrické kontakty
Mopovacia textília
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Miesto pre prach
Uzáver a otvor pre vodu

2

1. Displej
2. Tlačidlo PLAN
3. Tlačidlo zapnutie/vypnutie
4. Tlačidlo MODE
5. Tlačidlo CLOCK (manuálne nastavenie času)
6. Tlačidlo HOME
7. Smerové šípky
8. Tlačidlo MAX
Upozornenie:
Pred použitím vložte batérie. Ak nebudete diaľkový ovládač
dlhšiu dobu používať, batérie vyberte.
www.robotworld.sk

PRED PRVÝM SPUSTENÍM
Odstráňte ochranné prvky nárazníka.

Nainštalujte bočné kefky na príslušná miesta.
Hlavná kefa je už nainštalovaná.

www.robotworld.sk

NABÍJANIE ROBOTA

Zapojte nabíjaciu základňu

Hlavný vypínač

Umiestnite nabíjaciu základňu na rovný povrch, k stene tak, aby ste
ponechali voľné miesto aspoň 0,5 m po oboch stranách základne
a 1,5 m pred ňou.

Zapnite hlavný vypínač, I - zapnuté, O - vypnuté.

Zapnuté

Vypnuté

www.robotworld.sk

INŠTALÁCIA MOPOVACEJ NÁDOBKY 2V1

Nabíjanie

Umiestnite robota na nabíjaciu základňu (na nabíjacie kontakty). Uistite sa, 1. Navlhčite mopovaciu textíliu, vyžmýkajte ju, nasaďte na
že tlačidlo Štart na robote pulzuje bielo (indikácia správneho nabíjania).
nadstavec a zaistite.

2. Otvorte uzáver nádobky, napustite vodu a uzáver zatvorte tak,
aby voda nemohla unikať.

Upozornenie:
Pred prvým použitím nechajte robota nabíjať aspoň 5 hodín.
Pokiaľ robota nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ho hlavným
tlačidlom ON/OFF.
www.robotworld.sk

3. Vložte nádobku na prach do zodpovedajúceho miesta a zaklapnite
rukoväť.

ZAPNUTIE / SPUSTENIE / POZASTAVENIE
Zapnutie

Zapnite hlavný vypínač na boku robota, tlačidlo Štart začne
pulzovať na bielo. Neprerušované rozsvietenie značí, že zapnutie
prebehlo správne a robot je pripravený.

4. Stlačte zacvakávacie tlačidlo a zasuňte nádobku do zadnej časti robota.

Upozornenie:
Samostatná nádobka na prach je nainštalovaná v robotovi z výroby.
Nepoužívajte funkciu mopovania na kobercoch, alebo keď nikto nie je doma.
Pre ešte lepší výsledok vytierania sa odporúča najskôr celú plochu povysávať.
www.robotworld.sk

Spustenie / Pozastavenie

Metóda 1: V pohotovostnom režime (biele svetlo svieti) stlačte tlačidlo Štart.
Metóda 2: Stlačte tlačidlo On/Off na diaľkovom ovládači.
Metóda 3: Otvorte aplikáciu a robota spustite cez ňu.
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NABÍJANIE
Automatické nabíjanie

1. Ak sa úroveň nabitia batérie zníži pod 20%, robot sa
zájde sám dobiť do nabíjacej základne.
2. Po skončení upratovania sa robot zájde sám nabiť do nabíjacej
základne.

Ručné nabíjanie

1. Pomocou tlačidla DOCK na diaľkovom ovládači pošlite robota nabíjať.
2. Pomocou aplikácie je tiež možné poslať robota na nabíjanie
do nabíjacej základne.

Tipy na predĺženie životnosti batérie

1. Pred prvým použitím nechajte robota nabíjať aspoň 5 hodín.
2. Ak je batéria takmer vybitá, čo najskôr ju nabite.
3. Ak viete, že nebudete robota dlhšiu dobu používať,
nabite batériu do plna a vypnite robota hlavným vypínačom.
4. Ak ste robota nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace, odporúčame
ho pred opätovnou prevádzkou nechať nabíjať aspoň 5 hodín..

Výmena batérie

Poznámka:
Nabíjaciu základňu nechajte zapnutú, aby sa mohol robot vrátiť a nabiť sa.

1. Odskrutkujte skrutky na kryte batérie pomocou skrutkovača.
2. Otvorte kryt batérie.
3. Vyberte batériu z tela robota.
4. Odpojte konektor kábla batérie, ktorý spája batériu s robotom.
5. Pripojte konektorom novú batériu.
6. Vložte batériu do tela robota.
7. Zatvorte kryt batérie a zaskrutkujte ho.

www.robotworld.sk

REŽIMY UPRATOVANIA
ŠTANDARDNÝ AUTOMATICKÝ REŽIM

REŽIM MAX

Popis režimu: po spustení upratovaní si robot obíde múru a potom si
priestor rozdelí na plochy s veľkosťou 4x4 metre a začne ich
postupne čistiť pohybom cik-cak. Po dokončení upratovania sa zájde
nabiť do nabíjacej základne.

Popis režimu: robot sa správa ako v štandardnom režime,
ale je zvýšený sací výkon a rýchlosť robota.
Použitie: vhodný v prípade väčšieho znečistenia.

Použitie: vhodný pre bežný, pravidelní upratovanie domácnosti.

Poznámka:
Ak robot náhodou uviazne na nejakej prekážke alebo je potrebné doplniť vodu, či vymeniť mopovaciu textíliu, vráťte robota na približne
rovnaké miesto, aby mohol pokračovať v upratovaní. Inak si začne vytvárať mapu odznova.
www.robotworld.sk

TICHÝ REŽIM

REŽIM NAPLÁNOVANÉHO UPRATOVANIA

Popis režimu: robot sa správa ako v štandardnom režime,
ale je znížený sací výkon a rýchlosť robota.

Popis režimu: robot automaticky začne upratovanie v stanovený čas.
Po dokončení sa zájde sám nabiť do nabíjacej základne.

Použitie: v prípade menšieho znečistenia, alebo keď nie je vhodná
vyššia hlučnosť.

Použitie: pre automatizované pravidelné upratovanie domácnosti.

www.robotworld.sk

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Metóda 1: V obchode Google Play alebo App Store vyhľadajte aplikáciu Symbo Home Blue a nainštalujte ju.
Metóda 2: Naskenujte nižšie zobrazený QR kód podľa operačného systému vášho smartfónu. Budete presmerovaní priamo na aplikáciu
pre konkrétny systém (Android, iOS). Nainštalujte aplikáciu.

Symbo Home Blue

Tipy:
Pred párovaním robota s aplikáciou sa uistite, že je váš mobilný telefón pripojený k domácej Wi-Fi sieti (aktuálne podporuje len 2,4 GHz)
a máte vypnuté mobilné dáta.
Procesom párovania robota s aplikáciou vás prevedie priamo aplikácia. Postupujte podľa pokynov v nej.
V prípade neúspechu s párovaním, skúste proces zopakovať neskôr. Skúsiť môžete aj iné mobilné zariadenie alebo iný Wi-Fi router/sieť.
Ak sa vám nedarí úspešne spárovať robota s aplikáciou, kontaktujte prosím vášho predajcu, alebo zákaznícky servis značky Symbo.
www.robotworld.sk

ZDIEĽANÉ OVLÁDANIE ROBOTA

Robota môžete ovládať na niekoľkých smartfónoch naraz. Aby ste túto možnosť využili, robot musí byť zdieľaný. Pre zdieľanie v nastaveniach
aplikácie vyberte konkrétneho robota a zadajte e-mailovú adresu používateľa, ktorému chcete povoliť prístup. Dotyčný používateľ musí mať
nainštalovanú aplikáciu Symbo Home Blue a vytvorené konto na tento e-mail.

Poznámka:
V jednom smartfóne môžete mať len jedno používateľské konto.
Robot môže byť zdieľaný na maximálne 5 smartfónoch (tento počet sa môže časom líšiť).
Zdieľanie môžete tiež opätovne zrušiť, z rovnakej ponuky v aplikácii.
www.robotworld.sk

ÚDRŽBA A ČISTENIE
NÁDOBKA 2V1
1. Vyberte kombinovanú nádobku 2v1 z tela robota.

2. Vyberte nádobku na prach a vysypte nečistoty
do koša. Z nádržky na vodu vylejte zvyšky vody.

3. Mopovaciu textíliu vyčistite a vysušte.

Upozornenie:
Filter typu HEPA nie je umývateľný vodou.
Z nádržky na vodu odporúčame po každom upratovaní vyliať zvyškovú vodu, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa.

www.robotworld.sk

NÁDOBKA NA PRACH A FILTER
1. Vyberte nádobku na prach z tela robota.

3. Vyberte ﬁltre z nádobky na prach a očistite ich čistiacou kefkou.

2. Otvorte nádobku na prach a vysypte nečistoty do koša.

4. Nádobku môžete vymyť vodou, rovnako aj primárny ﬁlter (neplatí
pre HEPA ﬁlter). Po dôkladnom vysušení, môžete vložiť späť.

Upozornenie:
Filter typu HEPA nie je umývateľný vodou.
Nádobka na prach a ﬁltre musia byť úplne suché pred opätovným vložením do robota.

www.robotworld.sk

HLAVNÁ KEFA

BOČNÉ KEFKY

1. Zo spodnej strany robota vyberte hlavnú kefu a vyčistite ju.

1. Zo spodnej strany odoberte bočnej kefky (nie je potrebný žiadny nástroj).

2. Odstráňte nečistoty z bočných keﬁek.

2. Na odstránenie namotaných vlasov a ďalších nečistôt použite
špeciálny čistiaci nástroj.

3. Ak sú štetiny bočnej kefky zdeformované, narovnáte ich
vložením do teplej vody (nad 90 °C) alebo podržaním nad parou.

www.robotworld.sk

NABÍJACIE KONTAKTY

SENZORY A PREDNÉ KOLIESKO

Odporúčame pravidelne čistiť nabíjacie kontakty na nabíjacej
základni a na robote suchou mäkkou handričkou.

Odporúčame pravidelne čistiť protipádové senzory a predné
koliesko suchou mäkkou handričkou (ako je naznačené na obrázku
nižšie). Tiež pravidelne kontrolujte, či neuviazli cudzie predmety v
prednom koliesku, pri bočných kefkách alebo v kolesách pohonu.

Predné koliesko

Protipádové senzory

www.robotworld.sk

Protipádové senzory

FREKVENCIA ÚDRŽBY
NÁZOV

ČISTENIE

ODPORÚČANÁ VÝMENA

Nádobka 2v1

po každom raze

Nádobka na prach

po každom raze

Filter

po každom raze

4-6 mesiacov

Hlavná kefa

raz týždne

6-12 mesiacov

Bočná kefka

raz mesačne

6-8 mesiacov

Senzory

raz mesačne

Predné koliesko

raz mesačne

Nabíjacie kontakty

raz mesačne

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI LASERU
Laserové zariadenie robota spĺňa všetky podmienky štandardu
IEC 60825-1: 2014, Class 1 a nevytvára nebezpečné laserové žiarenie.
Štandard: GB 4706.1-2005, GB 4706.7-2014, GB 4343.1-2009,
GB 17625.1-2012.
INFORMÁCIE O RÁDIOVOM ŽIARENÍ
Týmto vyhlasujeme, že dané rádiové zariadenie spĺňa požiadavky
smernice 2014/53/EU o rádiových zariadeniach a smernice 2011/65/EU
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických
a elektronických zariadeniach.
Toto zariadenie obsahuje rádiový modul v pásme WLAN 2,4 GHz.
Pásmo 2,4 GHz je obmedzené na prevádzku medzi 2412 MHz a 2472 MHz
s maximálnym výstupným výkonom EIRP 20 dBm (100 mW).

*Jednotlivé frekvencie údržby sú orientačné a môžu sa v skutočnosti líšiť v závislosti na tom, ako často, na akom povrchu a v akom
prostredí robot upratuje.
www.robotworld.sk

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Robot

Nabíjacia základňa

PARAMETER

HODNOTA

Priemer

325 mm

Výška

96 mm (vr. laseru)

Hmotnosť

2,4 kg

Menovité napätie

14,4 V

Typ batérie

Li-Ion

Kapacita batérie

2600 mAh

Pásmo Wi-Fi

2,4 GHz

Objem nádobky na prach

475 ml

Objem nádobky 2v1

220 ml na vodu / 230 ml na prach

Rozmery

194 x 139 x 91 mm

Menovité napätie

24 V

Menovitý prúd

600 mA
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasledujúca tabuľka obsahuje chybové hlášky a hlasové pokyny, ktoré zaznejú z robota v prípade abnormálneho stavu alebo problému.
CHYBOVÁ HLÁŠKA

1

2

3
4
5

Main brush fault, please
clean the main brush

Side brush fault, please
clean the side brush

Wheel overload, please

clean the wheel assembly
Front bumper fault, please
tap the bumper

Please clean the front
bumper lens

PRÍČINA

Problém s hlavnou kefou

Problém s bočnými kefkami

Problém v prednom koliesku

Problém s nárazníkom
Dotykové senzory sú špinavé

RIEŠENIE

Skontrolujte správne vloženie hlavnej kefy a

odstráňte nečistoty a prípadné uviaznuté predmety

Skontrolujte bočné kefky a odstráňte nečistoty
a prípadné namotané predmety

Skontrolujte predné koliesko a

odstráňte nečistoty a cudzie predmety
Skontrolujte funkčnosť nárazníka

a odstráňte prípadné uviaznuté predmety
Očistite predné dotykové senzory

na nárazníku suchou mäkkou handričkou

6

Please clean the anti-drop sensors

Problém s protipádovými senzormi

Očistite protipádové senzory suchou mäkkou handričkou

7

Please put the machine in a safe place

Robot nie je v kontakte s podlahou

Položte robota na rovnú podlahu a spustite znova upratovanie
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CHYBOVÁ HLÁŠKA

PRÍČINA

RIEŠENIE

8

Please turn on the power switch

Robot je vypnutý

Pre nabíjanie musíte robota zapnúť hlavným vypínačom

9

Please poke the surface of the laser sensor

Modul lasera je znečistený

Skontrolujte modul lasera a dôkladne ho vyčistite
pomocou mäkkej handričky a vatových tyčiniek do uší

10

Please clean the laser sensor lens on top

Laser nefunguje

Dôkladne vyčistite diódy lasera
(napr. použitím vatových tyčiniek do uší)

11

Please click the start button again

Tlačidlo Štart nezareagovalo

Skontrolujte tlačidlo Štart, či je v poriadku a stlačte ho znovu

12

Dust fan fault

Problém so saním

Vypnite robota a nechajte ho vychladnúť, potom znova zapnite

13

Front wheel fault

Problém s predným kolieskom

Vypnite robota hlavným vypínačom a znova zapnite

14

Communication error

Komunikačný problém robota

Vypnite robota a nechajte ho vychladnúť, potom znova zapnite

15

Battery fault

Batéria má abnormálnu teplotu

Vypnite robota a nechajte ho vychladnúť, potom znova zapnite

16

The robot is trapped

Robot uviazol

Premiestnite robota na voľný rovný priestor

17

Please put the robot on the charging station

Nízky stav batérie, robot sa nevráti do základne

Ručne umiestnite robota do nabíjacej základne
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CHYBA

PRÍČINA

RIEŠENIE

1

Robot neštartuje

1. Robot je vypnutý
2. Batéria robota je vybitá

1. Zapnite robota hlavným vypínačom
2. Ručne umiestnite robota do nabíjacej základne alebo nabite na priamo

2

Robot sa nenabíja

1. Robot nie je správne umiestnený na nabíjacej základni
2. Robot nie je zapnutý

1. Umiestnite robota na základňu správne
2. Zapnite robota hlavným vypínačom

3

Robot sa nezvyklo pohybuje

1. Podlaha je mokrá
2. Nádobka na prach je nesprávne nasadená
3. Hlavná kefa je nesprávne nasadená

1. Vysušte podlahu
2. Nádobku na prach vložte správne
3. Hlavnú kefu vložte správne

4

Robot nesaje

1. Nádobka na prach je plná
2. Hlavný alebo bočné kefky sú zablokované

1. Vyprázdnite odpadnú nádobku
2. Vyčistite všetky kefy

5

Robot sa pohybuje ťažko

1. Kolesá sú blokované
2. Senzory sú znečistené
3. Problém s laserovým modulom

1. Vyčistite kolesá pohonu
2. Očistite senzory
3. Vyčistite laserový modul

6

Časovanie upratovania
nefunguje správne

1. Robot je vypnutý
2. Stav nabitia batérie je nízky
3. Nádobka na odpad je prázdna
4. Načasovanie upratovania bolo zrušené

1. Zapnite robota hlavným vypínačom
2. Nabite robota
3. Vyprázdnite odpadnú nádobku
4. Skontrolujte načasovanie upratovania v aplikácii

7

Párovanie robota s aplikáciou zlyhalo

1. Smartfón nie je pripojený k domácej Wi-Fi sieti
2. Vzdialenosť medzi smartfónom a robotom je príliš veľká
3. Robot je už spárovaný s iným smartfónom
4. Wi-Fi router nevysiela v pásme 2,4 GHz

1. Pripojte smartfón k domácej sieti (a vypnite dáta)
2. Priblížte smartfón k robotu
3. Požiadajte majiteľa robota o jeho zdieľanie
4. Skontrolujte nastavenie Wi-Fi siete

8

Robot je ofﬂine

1. Batéria robota je vybitá
2. Robot nie je v nabíjacej základni a je v spiacom režime

1. Ručne umiestnite robota do nabíjacej základne alebo nabite na priamo
2. Ručne "zobuďte" robota zo spiaceho režimu
stlačením tlačidla Štart na robote
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RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA

Pred odovzdaním výrobku na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor. Pred vybratím akumulátora vypnite vysávač hlavným
vypínačom.
Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu odovzdajte
použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnou likvidáciou akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe
likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách
Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov
alebo od svojho predajcu.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
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POPIS NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLOV
POUŽITÉ MATERIÁLY
Názov súčasti

Olovo
(Pb)

Ortuť
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Šesťmocný chróm
(Cr6+)

Polybrómované
bifenyly (PBB)

Polybrómované
difenylethery (PBDE)

Základná doska
Kovové časti
Skelet robota
Batéria
Ostatné časti

Obdobie ochrany životného prostredia (EPP): PCB (základná doska) 10 rokov, napájací kábel 10 rokov, batéria 5 rokov.
(Skratka „EPP“ znamená bezpečnú dobu, po ktorú nedôjde k úniku nebezpečných látok v prípade, že bude zariadenie používané podľa pokynov.)
O: Nebezpečné látky vo všetkých súčastiach sú na úrovniach pod hraničnou hodnotou stanovenou štandardom SJ/T11363-2006.
X: Najmenej jedna súčasť obsahuje nebezpečné látky nad stanovenou hranicou štandardu SJ/T11363-2006.

Poznámka: Malá časť elektronických súčastí pre zvláštne účely je v tabuľke označená písmenom "X" (ako sú vysokonapäťové
rezistory, keramické rezistory, diódy). Množstvo olova v nich môže prekročiť hodnotu 0,1% z dôvodu kritéria vysokého výkonu.
Keďže sú jadrá rôznych skrutiek a dátového kábla vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny, môže hodnota olova v týchto súčastiach tiež
prekročiť hodnotu 0,1%. Vo všetkých prípadoch je dodržaná podmienka výnimky zo smernice EÚ a RoHS, a zároveň v súčasnosti
nie je možné použiť iné technológie alebo súčasti.
www.robotworld.sk

POPREDAJNÝ SERVIS

OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Záručná doba robotického vysávača a príslušenstva sú 2 roky. Pre podrobné informácie, prosím, kontaktujte vášho miestneho
autorizovaného predajcu.
NÁZOV

OBSAH ZÁRUKY

Hlavná jednotka

Robotický vysávač

2 roky

Napájací adaptér, dobíjacia základňa

2 roky

Príslušenstvo
Spotrebné príslušenstvo

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Hlavná kefa, bočná kefka, kryt hlavnej kefy, ﬁltre, čistiace nástroje, mopovacia textília

NASLEDUJÚCE PODMIENKY ANULUJÚ ZÁRUKU:
1. Neoprávnené opravy, nesprávne použitie, poškodenie, zanedbanie, nehody, úpravy, nesprávne použitie príslušenstva nepatriaceho
k výrobku atď. alebo odtrhnutie/úprava nálepiek alebo štítkov proti falšovaniu.
2. Záručná doba uplynula.
3. Škoda spôsobená silnými nárazmi alebo inými veľkými silami.
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DOVOZCA: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Česká republika
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