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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

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,	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.

1

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



PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF
PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF

PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF

PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF

PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF

PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF

PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF

PLAN           HOME

MODE        CLK         MAX

ON/OFF

Zoznam položiek xBot 5 xBot 5 PRO

1. Robotický vysávač 1 ks 1 ks

2. Nabíjacia stanica 1 ks 1 ks

3. Napájací adaptér 1 ks 1 ks

4. Diaľkový ovládač (neobsahuje batérie) 1 ks 1 ks

5. Pár náhradných bočných kefiek 1 ks 1 ks

6. Náhradná mopovacia textília 1 ks 1 ks

7. HEPA dizajn filter 1 ks 3 ks

8. 2v1 Odpadová a mopovacia nádobka 1 ks 1 ks

9. Hraničná páska - 1 ks

10. Štetec na čistenie 1 ks 1 ks

11. Návod na použitie 1 ks 1 ks

  2.  1.   3.   4.

  5.   6.   7.   8.

  9.   10.   11.

Nabíjacie kontakty

Predné koliesko

Pravá bočná kefka

Kryt batérie

OBSAH BALENIA
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SYMBO xBot 5 / xBot 5 PRO
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Instrukcja obsługi
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User manual

Český

Polski

Slovenský

English

www.robotworld.sk



POPIS ZARIADENIA
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Dotykový panel

Vrchný kryt

Nárazník

Gumový chránič nárazníka

Kryt hlavnej rotačnej kefy

Hlavná rotačná kefa

Ľavá bočná kefka

Nabíjacie kontakty

Predné koliesko

Pravá bočná kefka

Kryt batérie

Pravé koleso 
pohonu

Konektor pre nabíjací 
adaptér

Mopovacia textília

Ľavé koleso pohonu

Spodný kryt

2v1 Odpadová a mopovacia nádobka

Hlavný vypínač
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Strunka

Otváranie odpadovej nádobky

Spodný kryt odpadovej 
nádobky

Vrchný kryt odpadovej 
nádobky

Primárny filter s 
držiakom HEPA filtra

HEPA dizajn filter

Úchyt filtrov

Strunka

Vnútorná priečka odpadovej 
nádobky

Odpadová nádobka

Nabíjacia stanica

Konektor pre nabíjací 
adaptér

Vrchný kryt nabíjacej stanice

Prostredný kryt nabíjacej stanice

Nabíjacie kontakty

www.robotworld.sk
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1. LCD displej
2. HOME: tlačidlo návratu do nabíjacej stanice
3. Smerové tlačidlá (fungujú len ak je robot v stand-by režime)
4.    MAX: tlačidlo maximálneho sacieho výkonu                         

(funguje len v stand-by režime)
5. CLK: tlačidlo nastavenia času diaľkového ovládača
6. PLAN: tlačidlo naplánovania času upratovania (odložený štart)
7.  ON/OFF: tlačidlo zapnutia/vypnutia alebo štartu/pauzy 

upratovania (ak je robot v stand-by režime)
8.   MODE: tlačidlo zmeny módu vysávania                                

(funguje len ak je robot v stand-by režime)

Diaľkový ovládač

• Pred použitím diaľkového ovládača doň vložte dve 1,5 V batérie typu AAA.
• V prípade dlhšieho nepoužívania diaľkového ovládača z neho vyberte batérie.
•  Používajte diaľkový ovládač ďalej od nabíjacej stanice, robot inak nemusí signál správne rozpoznať.

Kontrolný dotykový panel

PLAN: Tlačidlo nastavenia plánovaného 
času upratovania

ON/OFF: Tlačidlo zapnutia/vypnutia

HOME: Tlačidlo návratu do 
nabíjacej stanice

www.robotworld.sk



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
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• Hmotnosť: 2.8 kg
• Výška: 79 mm
• Priemer: 330 mm
• Vstup: 100-240 V, ~50/60 Hz, 400 mA
• Výstup: 24 V, 600 mA
• Batéria: Li-Ion, 2150 mAh
• Hlučnosť: < 65 dB
• Sací výkon: 1300 Pa
• Kapacita odpadovej nádobky: 0,5 L
•  Kapacita nádobky 2v1: na odpad 0,3 L, na vodu: 0,2 L
• Čas nabíjania batérie: 4 hodiny
• Výdrž batérie: 110-120 minút

Technická špecifikácia sa môže zmeniť bez predošlého upozornenia.

www.robotworld.sk
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1. “     ” Tlačidlo ON/OFF
A.  Ak je robot v režime spánku, jedným stlačením ho zobudíte, po ďalšom stlačení spustíte režim automatického 

upratovania.
B. Podržaním tlačidla na 3 sekundy sa robot zo stand-by režimu dostane do režimu spánku.
C. Pri nastavovaní plánovaného času upratovania slúži na potvrdenie nastavení.
D. Pri nastavovaní aktuálneho času slúži na potvrdenie nastavení.
E. V stand-by režime spustíte automatické upratovanie.
F. V pracovnom režime stlačením robota zastavíte.

2. “     ” Tlačidlo návratu do nabíjacej stanice / tlačidlo nastavovania času (+) 
A.  V režime nastavovania aktuálneho času alebo nastavovania plánovaného času upratovania stlačte raz pre 

zvýšenie času; ak tlačidlo podržíte, čísla sa budú zvyšovať po dobu držania tlačidla.
B. V ostatných režimoch stlačením tohto tlačidla robot začne hľadať nabíjaciu stanicu.
C.  V stand-by režime dlhším podržaním po dobu 3 sekundy spustíte režim párovania robota s aplikáciou, displej 

zobrazí nápis SUCC.

3. “     ” Tlačidlo nastavenia plánovaného času upratovania
V stand-by režime alebo pri nabíjaní, stlačením tohto tlačidla spustíte/ukončíte proces nastavovania aktuálneho 
času; dlhším podržaním po dobu 3 sekundy spustíte/ukončíte režim nastavenia plánovaného času upratovania.

4. “     ” + “     ” Súbežné stlačenie
V stand-by režime, stlačte tlačidlá HOME a PLAN zároveň pre vypnutie zvukových hlášok.

PLAN: Tlačidlo nastavenia plánovaného 
času upratovania

ON/OFF: Tlačidlo zapnutia/vypnutia

HOME: Tlačidlo návratu do 
nabíjacej stanice

www.robotworld.sk
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Pomocou nabíjacej stanice
Umiestnite nabíjaciu stanicu k stene tak, aby v okolí 1 meter po stranách 
a 2 metre vpredu neboli žiadne prekážky (ako vidno na obrázku).
Stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači alebo priamo na tele 
robota začne automatické hľadanie nabíjacej stanice. Po jej nájdení 
sa robot začne sám nabíjať. Alebo môžete robota položiť do nabíjacej 
stanice manuálne, ale uistite sa, že ho umiestňujete na nabíjacie 
kontakty správne.

Poznámky:
• Robot musí byť zapnutý, aby bolo možné nabíjanie.
• Keď sa robot nabíja, LED panel postupne ukazuje „1111“ zľava doprava.
• Keď je robot nabitý, zobrazí sa „FULL“ na LED paneli.
• Ak v stand-by režime robot zahlási hlášku „Please charge“, znamená to, že treba nabiť batériu.
•  Ak počas upratovania robot zistí, že mu dochádza batéria, začne sám hľadať nabíjaciu stanicu a začne sa dobíjať 

automaticky.

Tipy na predĺženie životnosti batérie
• Prosím, pred prvým použitím nabíjajte robota aspoň 12 hodín.
• Nabite robota čo najskôr, keď mu dôjde batéria.
•  Ak viete, že robota nebudete dlhšiu dobu používať, nabite ho do plna, vypnite robota hlavným tlačidlom a 

odložte na suché a chladné miesto. Prípadne môžete batériu z robota vybrať úplne.
• Ak ste robota nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace, prosím, nechajte ho nabíjať aspoň 12 hodín.

1.

Nabíjanie batérie

Pomocou adaptéra
Zasuňte konektor adaptéra do robota a následne zapojte adaptér do 
elektrickej siete.

2.

Robotický vysávač je možné nabíjať automaticky pomocou nabíjacej stanice alebo manuálne adaptérom.

www.robotworld.sk
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1. Zapnutie
A. Zapnite robota hlavným tlačidlom na jeho pravej strane, uvedie sa do stand-by režimu.
B. V stand-by režime, stlačte tlačidlo ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači pre začatie upratovania.

Poznámka: Ak je robot v režime spánku, stlačte najprv tlačidlo ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači pre 
prebudenie do stand-by režimu. Ďalším stlačením začne upratovanie.

2. Stand-by
Režim stand-by znamená, že robot je zapnutý, pripravený na vykonanie príkazu. Keď robot upratuje, stlačením 
tlačidla ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači ho uvediete do stand-by režimu.

3. Režim spánku
Po pár minútach nečinnosti sa robot prepne do režimu spánku. Keď je robot v tomto režime, stlačením tlačidla 
ON/OFF na robote alebo na diaľkovom ovládači ho prebudíte do stand-by režimu.

Zapnutie/ Stand-by/ Režim spánku

Pred prvým použitím
Pred prvým spustením robota nasaďte bočné kefky (A) na správne miesta (R pasuje k R, podobne strana L) a odstráňte 
chrániče nárazníka (B). Prosím, pred prvým použitím nechajte robota nabíjať aspoň 12 hodín (prípadne cez noc), aby 
ste zabezpečili čo najdlhšiu životnosť batérie.

(A)

(B)

www.robotworld.sk
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Naplánovanie času upratovania
Môžete naplánovať, aby robot začal sám upratovať v určitú dobu raz za deň (alebo v rôznu dobu raz za deň pri 
nastavení cez appku). Načasovanie upratovania sa riadi systémovým časom robota. Aby robot začal upratovať v 
správny čas, je najprv potrebné nastaviť systémový čas robota. Ten je možné nastaviť manuálne alebo sa automaticky 
zosynchronizuje s aktuálnym časom smartfónu (po pripojení cez Wi-Fi). Uistite sa, že je robot v stand-by režime 
alebo sa nabíja, aby bolo možné nastaviť aktuálny čas alebo naplánovať spustenie upratovania. Po nastavení času 
upratovania, robot začne upratovať v nastavený čas každý deň.

Poznámka: keď vypnete robota hlavným vypínačom, naplánovaný čas upratovania sa vymaže. Ak chcete využívať 
automatické upratovanie, je potrebné ponechať vysávač na nabíjacej stanici.

1. Nastavenie aktuálneho systémového času robota
•  Stlačte PLAN na displeji robota na vstup do nastavovania času – dve číslice vľavo (predstavujúce hodiny) začnú 

blikať.
•  Stláčajte HOME na displeji robota pre zvyšovanie hodín. Ak toto tlačidlo podržíte, čas sa bude kontinuálne 

zvyšovať kým ho zas nepustíte.
•  Stlačte ON/OFF na displeji robota pre potvrdenie a prechod do nastavenia minút – dve číslice vpravo začnú 

blikať. Stláčajte HOME pre postupné zvyšovanie minút, držte pre kontinuálne zvyšovanie.
• Stlačte ON/OFF pre potvrdenie a následne PLAN pre ukončenie nastavovania systémového času robota.

2. Naplánovanie času upratovania
Automatické začatie upratovania je možné nastaviť na presný čas na robote, na diaľkovom ovládači je možné nastaviť 
len približný čas (ako odložený štart). Prvý krok je podobný v oboch prípadoch, ďalej postupujte podľa použitého 
spôsobu, buď na robote, diaľkovom ovládači alebo cez aplikáciu.

•  Podržte tlačidlo PLAN na displeji robota alebo na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd na vstup do nastavovania 
plánu upratovania - dve číslice vľavo (predstavujúce hodiny) začnú blikať.

•  Na robote: Stláčajte HOME na displeji robota pre zvyšovanie hodín. Ak toto tlačidlo podržíte, čas sa bude 
kontinuálne zvyšovať kým ho zas nepustíte. Stlačte ON/OFF pre potvrdenie a začatie nastavovania minút – dve 
číslice vpravo začnú blikať. Stláčajte HOME pre postupné zvyšovanie minút, držte pre kontinuálne zvyšovanie. 
Stlačte ON/OFF pre potvrdenie nastaveného času upratovania, následne stlačte PLAN pre ukončenie nastavovania 
plánu upratovania.

•   Na diaľkovom ovládači: Stláčajte smerové tlačidlá pre nastavenie odloženého času upratovania (napríklad: čas 
robota je nastavený na 17:00, odložený čas nastavíte na 2:30, takže robot začne upratovať o 19:30). Následne 
namierte diaľkový ovládač na robota a stlačte tlačidlo ON/OFF na ovládači pre potvrdenie nastaveného času. V 
prípade, že sa podarilo čas úspešne nastaviť, LED displej na robote zobrazí naplánovaný čas spustenia. Potom 
podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo PLAN na ovládači pre ukončenie nastavovania.

•  Cez aplikáciu (ak Váš model podporuje Wi-Fi): je možné naplánovať časy upratovania na každý deň v iný čas. 
Riaďte sa prosím inštrukciami v aplikácii.

3. Zrušenie naplánovaného času upratovania
• Na robote: nastavte naplánovaný čas na „00:00“
•  Na diaľkovom ovládači: nastavte naplánovaný čas na „00:00“, následne namierte diaľkový ovládač na robota a 

stlačte tlačidlo ON/OFF na ovládači pre potvrdenie.
•  Cez aplikáciu (ak Váš model podporuje Wi-Fi)

www.robotworld.sk
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Režimy vysávania

Nižšie nájdete rozpis jednotlivých režimov upratovania.

Automatický režim 
V stand-by režime stlačte tlačidlo ON/OFF na robote alebo na diaľkovom 
ovládači pre začatie upratovania v automatickom režime. Robot bude 
využívať Smart GYRO navigáciu pre dôkladné vysávanie a pokrytie čo 
najväčšej plochy.

Ďalšie režimy vysávania
Pre zmenu režimu stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači:
•  MODE 1: edge cleaning – režim vysávania rohov, robot bude vysávať 

rohy, pozdĺž stien a predmetov pri stenách.
•  MODE 2: local cleaning – lokálne čistenie, robot bude vysávať plochu o 

rozlohe približne 2 x 2 m.
•  MODE 3: random cleaning – režim náhodného pohybu, robot bude 

vysávať náhodne (nebude využívať svoj navigačný systém).
•  MODE 4: double cleaning – robot povysáva priestor 2x (režim vhodný 

iba pre menšie miestnosti).
Po opätovnom stlačení tlačidla MODE prejde robot do stand-by režimu.

Režim MAX
Stlačením tlačidla MAX na diaľkovom ovládači aktivujete zvýšený sací 
výkon. Robot bude využívať Smart GYRO navigáciu.

www.robotworld.sk
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Ako používať mopovaciu nádobku 2v1

Robot môže využívať i nádobku 2v1 na vysávanie a mokré mopovanie zároveň. Stačí, ak do vysávača vložíte túto 
nádobku miesto klasickej odpadovej nádobky. Pred použitím postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Odoberte odpadovú nádobku z mopovacej nádobky 2v1.
2. Naplňte mopovaciu nádobku čistou vodou (napr. destilovanou). Nepoužívajte mydlá ani saponáty. Hrozí 
upchatie mopovacieho systému.
3. Navlhčite mopovaciu textíliu a pripevnite ju na spodnú stranu mopovacej nádobky.
4. Vložte odpadovú nádobku do mopovacej a zatlačte, aby v nej pevne držala.
5. Zasuňte mopovaciu nádobku do robota.

1.

2.

3.

4. 5.

Poznámka: mopovacia nádobka 2v1 má elektronicky riadenú vodnú pumpu na dávkovanie vody. To tiež umožňuje 
zastavenie dávkovania vody v prípade, že robot dokončí mopovanie a nabíja sa v nabíjacej stanici.

www.robotworld.sk
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Používanie hraničnej pásky

Hraničná páska slúži na vymedzenie priestoru, v ktorom nechcete, aby robot upratoval. Využiť ju môžete napríklad na 
ohraničenie misiek s jedlom a vodou pre psa, na zamedzenie vstupu do niektorých miestností a podobne.

XUmiestnite hraničnú pásku na podlahu a robot ju bude 
vnímať ako prekážku, za ktorú sa nedostane. Pásku 
môžete umiestniť i pod koberec, podlepiť obojstrannou 
lepiacou páskou, prípadne narezať na menšie kúsky. 
Pásku je možné dokúpiť a rozšíriť si tak vymedzenú oblasť.

Poznámka: niektoré modely (xBot 5 PRO) majú hraničnú pásku už v obsahu balenia, u ďalších je potrebné si ju dokúpiť

Aplikácia

Ak Váš model podporuje Wi-Fi, je možné ho ovládať pomocou aplikácie.
1. Nainštalujte si aplikáciu cez Google Play alebo Apple App Store.
2. Spustite aplikáciu a pred prvým použitím sa, prosím, registrujte.
3. Spárujte aplikáciu s robotom (postupujte podľa inštrukcií v aplikácii).
4. Ovládajte robota cez aplikáciu (pohyb, načasovanie upratovania, štatistiky, ...).

Poznámky: pred prvým pripojením musí byť robot i mobilné zariadenie pripojené k tej istej Wi-Fi sieti. Uistite sa, že je 
mobilné zariadenie pripojené na 2,4 GHz sieť (a nie 5 GHz) a Wi-Fi signál je dostatočne silný. Pravidelne aktualizujte 
aplikáciu pre najnovšie funkcie.

iOS Android

www.robotworld.sk
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Čistenie odpadovej nádobky a filtrov

A. Vyberte odpadovú nádobku 
z robota stlačením tlačidla a 
vytiahnite ju

D. Vysypte odpad z nádobky do koša

B. Otvorte odpadovú nádobku

E. Vyčistite oba filtre

C. Vyberte oba filtre

F.  Vložte filtre späť do odpadovej 
nádobky

Vyprázdnite a vyčistite odpadovú nádobku po každom použití:

www.robotworld.sk
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Čistenie odpadovej nádobky a filtrov

A.  Vyberte mopovaciu nádobku 
z robota stlačením tlačidla a 
vytiahnite ju

D. Otvorte odpadovú nádobku

B. Nadvihnite držadlo a zatiahnite

E. Vyberte oba filtre

C. Odoberte odpadovú nádobku z 
mopovacej nádobky

F. Vysypte odpad z nádobky do koša

G. Vyčistite oba filtre

Mopovaciu nádobku 2v1 môžete čistiť podobne:

H.  Vložte filtre späť do odpadovej 
nádobky

Odpadová nádobka môže byť vyčistená i vodou. Opláchnuť môžete aj primárny filter. Po vyčistení vodou nechajte 
nádobku i filter dokonale vysušiť. HEPA dizajn filter neumývajte vodou, stráca tým svoju efektivitu.
Primárny filter a HEPA dizajn filter sú spotrebné produkty, ktoré sa používaním opotrebúvajú. 
Pre dosiahnutie maximálneho efektu filtrácie sa odporúča ich pravidelne meniť, podľa opotrebenia.

Poznámka: vylejte tiež zostatkovú 
vodu z mopovacej nádobky.

www.robotworld.sk
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Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov

Prosím, čistite pravidelne senzory proti 
pádu zo schodov, infračervené senzory 
v nárazníku robota a nabíjacie kontakty 
na robote a nabíjacej stanici. Najlepšie 
suchou utierkou.

Nabíjacie kontakty

Čistenie bočných kefiek
Pravidelne odstraňujte prípadný zamotaný materiál (vlasy, vlákna, ...) 
z bočných kefiek a z priestoru pod nimi (najlepšie ich odpojením od 
tela robota). Ak sú bočné kefky rozstrapatené alebo deformované, 
vložte ich štetinky do teplej vody aspoň na 5 sekúnd (mali by sa 
narovnať). Ak sú bočné kefky poškodené alebo majú príliž krátke 
štetinky, prosím, vymeňte ich za nové.

Čistenie hlavnej rotačnej kefy
Prosím, pravidelne čistite aj hlavnú rotačnú kefu. Odstráňte všetky nečistoty, prach, namotané vlasy, ... jednak z kefy, 
ale aj z jej ložísk.

www.robotworld.sk



Kód 
chyby

Možná príčina Riešenie

E2 
Robota nie je možné nabiť, pretože 

je vypnutý
Zapnite robota hlavným vypínačom.

E3 
Batéria je vybitá alebo nabíjanie       

zlyhalo
Prosím, nabite robota.

E11 Chyba v ľavom senzore proti pádu

Prosím, očistite senzory proti pádu, odstráňte 
prekážky z kolesa, prípadne položte robota 

poriadne na podlahu.

E12 Chyba v pravom senzore proti pádu

E13 Chyba v prednom senzore proti 
pádu

E21 Chyba v ľavom kolese pohonu

E22 Chyba v pravom kolese pohonu

E23 Predné koliesko nadvihnuté

E31 Chyba v ľavej časti nárazníka Odstráňte všetky prekážky z nárazníka. Ak to 
nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke 

oddelenie.
E32 Chyba v pravej časti nárazníka

E33 Chyba v prednej časti nárazníka

E41 Preťaženie ľavého kolesa pohonu Odstráňte všetky prekážky z kolesa. Ak to 
nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke 

oddelenie.E42 Preťaženie pravého kolesa pohonu

E43 Preťaženie ľavej bočnej kefky Odstráňte všetky prekážky z bočnej kefky. Ak 
to nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke 

oddelenie.E44 Preťaženie pravej bočnej kefky

E45 Preťaženie motora sania Prosím, kontaktujte zákaznícke oddelenie.

E46 Preťaženie hlavnej rotačnej kefy
Odstráňte všetky prekážky z hlavnej kefy. Ak 
to nepomôže, kontaktujte prosím zákaznícke 

oddelenie.

LO Batéria je vybitá Prosím, nabite robota.

11:11 Nabíjanie prebieha Robot sa nabíja. Nie je potrebný žiaden zásah.

FULL Nabíjanie ukončené
Batéria je plne nabitá a robot je pripravený na 

upratovanie.

CONN Wi-Fi sa pripája

FAIL Problém s Wi-Fi pripojením Pokúste sa pripojiť k Wi-Fi znova.

SUCC Wi-Fi úspešne odpojené Robot bol úspešne odpojený od Wi-Fi siete.

Poznámka: ak horeuvedené riešenia nepomohli, skúste robota vypnúť a znova zapnúť. Ak ani to nepomôže, prosím, 
kontaktujte zákaznícke oddelenie.

CHYBOVÉ HLÁŠKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV
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CHYBOVÉ HLÁŠKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

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.

Výmena batérie

Skrutky na kryte batérie

Kryt batérie

www.robotworld.sk
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Kryt batérie

RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA
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