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RÝCHLA UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Dôležité poznámky, ktoré vám pomôžu k rýchlemu spusteniu.
VAROVANIE
Ak používate zariadenie Winbot na čistenie okien nad úrovňou terénu, MUSÍ sa použiť 
bezpečnostný úchyt.
Pri používaní tohto zariadenia sa musí prísne dodržiavať inštrukcie v návode na použitie.  
Spoločnosť ECOVACS nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym  
používaním.

1) Uistite sa, že dĺžka kábla je dostatočná na celé okno. Nepoužívajte zariadenie na okne, kde
by elektrický kábel bránil v pohybe robota po skle, v tom prípade ho nepoužívajte, kým nie je
zapojený predlžovací kábel;

2) Jeden koniec bezpečnostnej šnúry pretiahnite bezpečnostným úchytom a ľahko utiahnite;
3) Druhý koniec bezpečnostnej šnúry utiahnite okolo elektrického kábla na jeho konci;
4) Ak použijete nastavovací elektrický kábel, musí byť taktiež pripevnený k bezpečnostnej

gumovej šnúre; poznámka: nikdy nepripájajte bezpečnostnú šnúru k tenkej časti
elektrického kábla;

5) Sací priestor úchytu pritlačte k oknu v jeho spodnom rohu tak, aby bol bezpečne upevnený
a presvedčte sa o tom;

6) Pritlačte WINBOT na sklo a stlačte štart tlačidlo pod držiakom robota;
7) Potom, čo zariadenie dokončí umývanie, ho z okna zložte. Uchopte ho za rukoväť, jednotku

vypnite, prstom stlačte tlačidlo vypustenie vzduchu a ťahajte, kým sila sania nepominie.

Podrobnejšie inštrukcie sú uvedené ďalej v tomto Návode na použitie.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1) Ak chcete vyčistiť vonkajšiu stranu okna, je nutné použiť bezpečnostný úchyt. Prečítajte si
inštrukcie ohľadom BEZPEČNOSTNÉHO úchytov v Návode na použitie.

2) Pri snímaní zariadenie ho uchopte za rukoväť a vypínač pod ňou prepnite smerom
doľava – do pozície OFF. Prstom stlačte tlačidlo vypustenie vzduchu a keď sa zníži sila sania,
ťahom jednotku z okna zložte.

3) Umiestnite zariadenie vodorovne na okno a zhruba 10 cm od spodného rohu okna.
4) Zariadenie NEDÁ používať vonku za dažďa, snehu či teplôt nižších ako 4 °C. Došlo by k jeho

poškodeniu a mohlo by dôjsť k ťažkostiam s elektrinou.

www.roboticky-vysavac.sk
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2. PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

●  Pred nabíjaním prosím najprv zapnite tlačidlo
na spodnej častí jednotky (0 Vypnuté 1 Zapnuté.
Pôvodné nastavenie je „0“.) Zariadenie by sa
nenabilo či nefungovalo.

●  Zapojte adaptér do el. zásuvky, spojte dva konektory a utiahnite matku, aby sa konektor je
aktivovaný. Vypínač zariadenie umiestnený pod rukoväťou prepnite do pozície nabíjania „ “
(úplne doprava) a nechajte 2 hodiny nabíjať. Kontrolka začne blikať zelene a pri úplnom nabití
bude svietiť na ZELENO.

●  Počas nabíjania zariadenia si starostlivo prečítajte Návod na použitie, a to kvôli bezpečnostným
poznámkam a správnemu používaniu zariadení.

●  Pre väčšinu vašich okien bude dodávaná dĺžka kábla postačovať. Ak budete čistiť vonkajšiu
stranu okna, je nutné použiť bezpečnostný úchyt. V Návode na použitie si prečítajte inštrukcie
ohľadom BEZPEČNOSTNÉHO úchytu.

●  Je NUTNÉ umiestniť veľkú čistiacu textíliu na prednej
plávajúce plochu tak, aby pokrývala celú časť. Menšie
čistiace textílie sa pripevnia na zadnú plochu jednotky
na miesto na to určené.

●  Presvedčte sa, že tlačidlo na spodnej strane zariadenia je v pozícii ON.
●  Pred umiestnením zariadení na okno postriekajte čistiacim prostriedkom na sklo IBA PREDNÚ

textíliu. Textília by mala byť iba navlhčená.

3. POUŽITIE ZARIADENIA
●  Uchopte zariadenie za rukoväť a umiestnite ich na okno, ktoré je pre vás najvýhodnejšie, ALE

presvedčte sa, že jednotka je aspoň 10 cm od rohu okenného rámu.
●  Kým stále držíte rukoväť, prepnite vypínač z pozície Vypnuté (OFF) (úplne vľavo) do pozície

Zapnuté (ON) (Stredná pozícia) a budete počuť tichý zvuk. Ten vychádza zo sacieho motora,
ktorý vytvára podtlak na pripevnenie jednotky k oknu. Keď sa kontrolka rozsvieti MODRO,
jednotka je prisaje k oknu a vy môžete pustiť rukoväť.

●  Potom, čo sa presvedčíte, že jednotka je správne umiestnená na skle, stlačte tlačidlo „ “ na
diaľkovom ovládači alebo stlačte priamo tlačidlo „ “ na hlavnej jednotke. Zariadenie sa
prepne do režimu automatického čistenia a po dokončení sa vráti späť do východiskovej
pozície.

●  Ak chcete zariadenie počas prevádzky pozastaviť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „ “
alebo tlačidlo „ “ priamo na jednotke. Zariadenie pozastaví činnosť a prepne sa do
pohotovostného režimu.

●  Potom, čo zariadenie dokončí umývanie a vráti sa späť do východiskovej pozície, uchopte ho
za rukoväť a prepínač pod ňou prepnite do pozície Vypnuté (OFF) (Doľava). Zatiaľ čo stále
zariadenie držíte, stlačte prstom tlačidlo vypustenie vzduchu a ťahom jednotku zložte z okna.

Podrobnejšie informácie nájdete v Návode na použitie, kde nájdete aj dôležité informácie 
o bezpečnosti, používaní a údržbe. Nezamieňajte prečítanie v  Návode na použitie s prečítaním
Rýchlej užívateľskej príručky.

www.roboticky-vysavac.sk



SK - 26

NÁVOD NA POUŽITIE

Robotický čistič okien

Vitajte! Gratulujeme k zakúpeniu zariadenia Winbot.

Veríme, že vám zakúpenie vášho nového produktu uľahčí udržiavať váš domov 
čistý a poskytne vám viac dobre stráveného času.

Ďakujeme za Váš výber!

www.roboticky-vysavac.sk
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VAROVANIE
Ak používate zariadenie Winbot na čistenie okien nad úrovňou terénu, MUSÍ sa použiť 
bezpečnostný úchyt.
Pri používaní tohto zariadenia sa musí prísne dodržiavať inštrukcie v návode na použitie. 
Spoločnosť ECOVACS nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym 
používaním.

1) Uistite sa, že dĺžka kábla je dostatočná na celé okno. Nepoužívajte zariadenie na okne, kde 
by elektrický kábel bránil v pohybe robota po skle, v tom prípade ho nepoužívajte, kým nie je 
zapojený predlžovací kábel;

2) Jeden koniec bezpečnostnej šnúry pretiahnite bezpečnostným úchytom a ľahko utiahnite;
3) Druhý koniec bezpečnostnej šnúry utiahnite okolo elektrického kábla na jeho konci;
4) Ak použijete nastavovací elektrický kábel, musí byť taktiež pripevnený k bezpečnostnej 

gumovej šnúre; poznámka: nikdy nepripájajte bezpečnostnú šnúru k tenkej časti 
elektrického kábla;

5) Sací priestor úchytu pritlačte k oknu v jeho spodnom rohu tak, aby bol bezpečne upevnený 
a presvedčte sa o tom;

6) Pritlačte WINBOT na sklo a stlačte štart tlačidlo pod držiakom robota;
7) Potom, čo zariadenie dokončí umývanie, ho z okna zložte. Uchopte ho za rukoväť, jednotku 

vypnite, prstom stlačte tlačidlo vypustenie vzduchu a ťahajte, kým sila sania nepominie.

Podrobnejšie inštrukcie sú uvedené ďalej v tomto Návode na použitie.

1) Pri používaní zariadenia by mal byť človek v jeho blízkosti, aby mohol  
v prípade problému zasiahnuť.

2) Pri použití zariadenia z vonkajšej strany okna je nutné použiť bezpečnostný 
úchyt. Prečítajte si inštrukcie na použitie BEZPEČNOSTNÉHO úchytu vo  
vašom Návodu na použitie.

3) Pri snímaní jednotky Winbot ju uchopte za jej rukoväť a prepínač pod  
rukoväťou posuňte do polohy Vypnuté (OFF). Zatiaľ čo ju stále držíte, prstom 
stlačte tlačidlo vypustenie vzduchu a ťahom jednotku z okna zložte, keď  
odznie sila satia.

4) Pred použitím sa prosím presvedčte, že záložná batéria zariadenie je úplne 
nabitá. Ak ste zariadenie dlhšie ako mesiac nepoužívali alebo ak znie alarm 
zariadenia (ktorý využíva energia zo záložnej batérie) dlhšie ako hodinu,  
nabite prosím batériu.

VAROVANIE

www.roboticky-vysavac.sk
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1. OBSAH BALENIA A NÁZOV ČASTI

1.1 Obsah balenia

Hlavná jednotka

Čistiaci prostriedok Napájací adaptérČistiaca stierka Batérie diaľkového ovládača 

Bezpečnostný úchytNávod na použitie Diaľkový ovládač

Obsah balenia
Hlavná jednotka ÁNO
Návod na použitie ÁNO
Bezpečnostný úchyt ÁNO
Diaľkový ovládač (s batériami) ÁNO
Čistiaci prostriedok ÁNO
Čistiaca textília ÁNO
Adaptér ÁNO

www.roboticky-vysavac.sk
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1.2 Názov časti

P1

P2

P3
P4

P9

P15

P16

P17

P18

P10
P11
P12

P13

P14

P5
P6

P7

P8

Vrchná strana Spodná strana

P1 Nárazník
P2 Kontrolka stavu
P3 Tlačidlo vypustenie vzduchu
P4 Bezpečnostný ochranný kábel
P5 Prijímač signálu diaľkového ovládača
P6 Tlačidlo Štart /Pauza
P7 Rukoväť
P8 OFF-ON- Tlačidlo nabíjania

P9 Čistiaca textília
P10 Kontrolka stavu
P11 Stierka
P12 Hlavný spínač na spodnej strane
P13 Pohybové pásy
P14 Bezrámový senzor
P15 Postranný valček
P16 Prijímač signálu diaľkového ovládača
P17 Podtlaková časť
P18 Stieracie textílie

1.3 Technické parametre

Prevádzková rýchlosť (m / s) 0,15
Kapacita vstavanej batérie (mAh) 850
Prevádzková doba (min) Neobmedzená
Prevádzkový hluk (db) 55
Bezrámová identifikácia NIE
Hrúbka čisteného skla Neobmedzená
Záložná batéria pre prípad výpadku prúdu Lítiová

O hluku:
Dáta pochádza z laboratórneho testovania v našej spoločnosti na základe hlukového testu 
podľa medzinárodnej normy EC 60704-1:1997, EC 60704-2-1:2001. Skutočný počuteľný hluk 
je odlišný podľa prostredia, v ktorom sa zariadenie používa (teplota, vlhkosť, atmosférický tlak, 
pôvodný hluk vnútorného priestoru atď) Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na tomto produkte 
vykonať akékoľvek zmeny technológie či konštrukcie z dôvodu neustáleho zlepšovania zariadení. 
Právo interpretácia patrí spoločnosti ECOVACS Robotics Co., Ltd.

www.roboticky-vysavac.sk
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2. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

2.1 O tomto návode na použitie
Pri používaní tohto zariadenia prosím dodržiavajte nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:
• Prečítajte si prosím pozorne celý tento Návod na použitie a zariadenie používajte podľa  

inštrukcií v ňom uvedených.
• Návod na použitie uložte na bezpečné miesto, aby ste sa k nemu mohli vrátiť v otázkach 

prevádzky a možných riešení problémov, ktoré môžu nastať. Uistite sa, že všetci ľudia, ktorí 
budú toto zariadenie používať, vedia, kde je návod uložený.

• Používanie zariadenia, ktoré nie je v súlade s priloženým návodom, by mohlo viesť k jeho 
poškodeniu a viesť k nutnosti opravy mimo záruku.

2.2 Napájení zařízení
 •  Toto zariadenie je napájané priloženým adaptérom. Adaptér je 

možné používať LEN ten, ktorý sa dodáva so zariadením. Pokiaľ 
je nutné adaptér vymeniť, zavolajte prosím na číslo nášho servisu 
a pripravte si číslo modelu, aby vám zamestnanec servise mohol 
zaistiť správny adaptér.

• Skontrolujte a potvrďte prosím hodnotu napätia zdroja napájania, 
aby ste sa uistili, že sa zariadenie používa v súlade s požadovaným 
napájaním.

• Z lítiové batérie v zariadení sa napája motor vytvárajúci podtlak. 
Je to pre prípad, že dôjde k výpadku napájajúceho prúdu alebo  
sa kábel adaptéra odpojí. Toto je bezpečnostné opatrenie, aby 
jednotka nestratila podtlak, nespadla z okna a nespôsobila 
škody. Kým jednotku nevypnete a nevezmete z okna, zapne sa 
každé tri (3) minúty varovný signál.

• Keď je jednotka zapojená do siete a pracuje na okne, lítiová 
batéria sa nabíja. Lítiovú batériu môžete nabiť aj po skončení 
úkonu tak, že prepínač pod rukoväťou presuniete do pozície 
nabíjanie (Charge).

• Keď je napájací kábel či zástrčka poškodená, zariadenie  
nepoužívajte. Zavolajte na číslo nášho servisu, kde sa dozviete, 
kde sa nachádza najbližší autorizovaný servis alebo kde si môžete 
objednať náhradné diely.

• Kábel príliš nedeformujte, neprekrúcajte či nestláčajte, ani ho 
neprivierajte do okna či naň nevešajte ťažké predmety.

• Nedovoľte, aby sa prívodný kábel dotýkal horúceho povrchu či 
ostrých predmetov.

• Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za prívodný kábel.
• Nedotýkajte sa zástrčky či zariadení mokrými rukami.
• Zástrčku pravidelne čistite od prachu pomocou bavlneného  

handričky.

www.roboticky-vysavac.sk



SK - 32

2.3 Rozsah použitia zariadení
 •  Toto zariadenie je navrhnuté na čistenie prachu na bežných 

domových oknách.
• Sklo s nerovným povrchom, ako napr. namrznuté, štruktúrované 

alebo vzorované nie je vhodné na čistenie zariadením Winbot.
• Toto zariadenie nie je možné použiť na okná, ktorých hrúbka je 

menšia ako 3 mm.
• Zariadenie Winbot je navrhnuté len na použitie v domácnosti. 

NESMIE sa používať na veľké okná alebo v komplexoch, ako 
napr. okná komerčných kancelárskych budov a priemyselných 
budov.

• Zariadenie nie je navrhnuté na malé okná (menej ako 60 cm 
vysoká a 45 cm široká).

• Zariadenie nebude fungovať na mokrých oknách, pretože  
podtlakový systém sa nebude schopný na okno prichytiť  
a jednotka sa nebude pohybovať, ale sa skĺzne po okne dole.

• Ak je na okne vrstva oleja či mastnoty z varenia, jednotka možno 
nebude schopná sa na okno prichytiť a pohybovať sa, ale skĺzne 
po okne dole.

• Zariadenie sa NESMIE používať vonku pri daždi, snežení alebo 
v teplotách nižších ako 4 °C, došlo by k poškodeniu zariadenia 
a mohlo by dôjsť k problémom napájaním spotrebiča.

• Nepoužívajte zariadenie, ak je vonkajšia teplota vyššia  
ako 45 ° C.

• Zariadenie je určené iba pre čistenie vertikálnych okien.
• Čistiaci roztok nikdy nenanášajte priamo na sklo. Vždy na čistia-

cu textíliu.
• Zariadenie je určené iba pre čistenie okien vo tvaru štvorca ale-

bo obdĺžnika.
• Zariadenie nie je určené pre na čistenie farby, žuvačiek, zvyškov 

lepiacich pások apod.
• Ak sa okno neupratovala dlhšie ako 6 mesiacov, opakujte čis-

tenie 2 až 3 krát. Silne znečistené okno je nutné pred umyť a 
nechať povrch uschnúť.

• Pretože je zariadenie elektronické, NESMIE sa používať 
v priestoroch, kde sa manipuluje s horľavým materiálom či kde 
sa tento skladuje.

• Zariadenie sa nesmie používať na čistenie prasknutých alebo 
rozbitých okien, pretože satie spôsobí ďalšie praskanie a došlo 
by k poškodeniu zariadenia.

www.roboticky-vysavac.sk



Enjoy smarter life

SK - 33

SK

2.4 Preventívna kontrola zariadenia
 •  Pred čistením prosím skontrolujte, že sú na jednotke pripevnené 

čistiace textílie.
• Pred použitím prosím utrite vrchnú a spodnú prijímač signálu.
• Ak je okno príliš špinavé, odporúčame očistiť jeho malú časť, 

kam jednotku Winbot umiestnime.
• Winbot sa NESMÚ používať na čistenie škvŕn napr. od farby, 

lepidlá atď.
• Winbot sa NESMÚ používať na čistenie vecí ako žuvačka,  

nálepky, papiere atď., kedy by mohlo dôjsť k zlyhaniu prichytenie 
podtlakom.

• NEUMIESTŇUJTE na okno či parapet žiadne prekážky, ktoré by 
stáli v ceste čistenia zariadena.

• Pretože čistenie okna netrvá dlho, odporúčame, aby ste zotrvali 
v rovnakej miestnosti, kde prebieha čistenie. Po skončení môžete 
jednotku ihneď z okna sňať. Tiež môžete naviesť jednotku diaľkovým 
ovládačom na špinavé miesto na okne a potom späť na miesto 
vhodné na sňatie z okna.

• Na čistenie vonkajšej strany okna je nutné použiť  
BEZPEČNOSTNÝ ÚCHYT, čo je popísané v časti Bezpečnostný 
úchyt v Návode na použitie.

• Adaptér by mal byť zapojený do zásuvky čo najbližšie oknu. 
Adaptér NIKDY nesmie visieť von z okna.

• Napájací kábel z adaptéra musí byť voľný, aby sa mohol  
pohybovať s jednotkou po celej ploche vnútornej strany okna. 
Ak jednotka čistí vonkajšiu stranu, musí byť na vonkajšej strane 
okna dostatočná dĺžka kábla, aby nebránila pohybu jednotky.

• Pokiaľ dôjde k výpadku prúdu, alebo je čistenie u konca, zložte 
jednotku z okna. Uchopte rukoväť, jednotku vypnite a stlačte  
tlačidlo vypustenie vzduchu alebo držte rukoväť po dobu  
30 sekúnd alebo viac.

• Pretože podtlak vytvorený v spodnej časti jednotky je celkom silný, 
nepribližujte zariadenie k telu či rukám. Môže dôjsť k nasatiu 
kože do podtlakové časti a zariadenia by sa muselo vypnúť, aby 
ste ich odstránili z tela.

• Pred každým použitím skontrolujte tesnenia v spodnej časti  
jednotky, či nie sú poškodené a nebudú tak brániť dobrému  
prisatie na okno.

• Pred použitím skontrolujte, že sú na jednotke pripevnené čistiace 
textílie.

2.5 O bezpečnosti detí
 •  Zariadenie nemôžu používať deti či mentálne zaostalé osoby.
• Zariadenie by sa malo ukladať mimo dosahu detí.
• Zariadenie nie je hračka pre deti.
• Všetok baliaci materiál uložte mimo dosahu detí a bezodkladne 

ho zlikvidujte.
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2.6 O likvidácii zariadenia
 •  Keď zariadenie vybalíte a overte, že sú v balení všetky súčasti, 

mali by ste hneď zlikvidovať baliaci materiál, aby si s ním nehrali 
deti.

• Všetok baliaci materiál prosím recyklujte.

2.7 Výmena batérií v zariadení a likvidácia použitých batérií
 •  Lítiovú batériu vymieňajte iba za originálnu výmennú batériu 

ECOVACS. Zavolajte do nášho servisného centra a po zadaní 
čísla modelu zo štítku na spodnej strane zariadenia si môžete 
objednať výmennou Lítiovú batériu.

• Ak bude potrebné Lítiovú batériu vymeniť, starú zlikvidujte  
v súlade so zákonmi o likvidácii batérií.

2.8 Prípady poruchy zariadenia
• Ak sa u zariadenia vyskytne problém, pozrite sa prosím na otázky a odpovede na konci tohto 

návodu na použitie. Ak by ste v časti Otázky a odpovede nenašli požadovanú pomoc, zavolajte 
prosím na zákaznícku a servisnú linku 577 055 220, kde vám poskytneme ďalšiu technickú 
pomoc.

• Kontaktujte prosím naše oddelenie popredajného servisu alebo profesionálne údržbovou 
agentúru založenou našou spoločnosťou, aby vám mohol profesionálny údržbový personál 
poskytnúť popredajný servis a údržbu.

3. PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

3.1 Nabíjanie záložnej batérie zariadení Winbot
 •  Pred nabíjaním prosím najprv zapnite hlavný spínač  na 

spodnej strane zariadenia do polohy I. (0 Vypnuté Aj Zapnuté. 
Prednastavená pozícia je „0“), inak sa zariadenie NEDÁ nabiť.

• Po pripojení adaptéra do zásuvky pripojte napájací kábel do  
zariadenia, aby bolo možné záložnú batériu úplne nabiť. Pred 
tým, než umiestnite Winbot na okno, MUSÍ byť batéria úplne 
nabitá.

VAROVANIE: Uistite sa prosím, že kábel jednotky a adaptér sú 
mimo dosahu detí, aby jednotku nestrhli na seba a nespôsobili si 
zranenie.

• Prepínač na rukoväti prepnite úplne doprava „ “. Kontrolka 
začne blikať na zeleno, čo znamená, že záložnú batériu je  
potrebné nabiť. Potom, čo sa záložná batéria úplne nabije, bude 
kontrolka nepretržite zeleno svietiť.

• Doba nabíjania batérie je cca. 2 hodiny. Tento čas sa môže líšiť 
podľa teploty miestnosti, v chladnejšie alebo teplejšie miestnosti 
môže nabíjanie trvať dlhšie.

POZNÁMKA: Keď jednotka čistí okno, presvedčte sa, že vypínač 
na rukoväti je v strednej polohe Zapnuté (ON) a jednotka je  
pripojená k adaptéru a adaptér je zapojený do zásuvky.
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4. POUŽÍVANIE ZARIADENIA

VAROVANIE
Ak používate zariadenie na čistenie okien nad úrovňou terénu, MUSÍ sa použiť  
bezpečnostný úchyt.
Zariadenie Winbot sa musí používať striktne podľa pokynov v Návode na použitie.  
Spoločnosť ECOVACS nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym 
používaním.
Poznámka: Pred uvedením jednotky do prevádzky si musíte pozorne prečítať obsah  
„Bezpečnostných inštrukcií“. Akýkoľvek úkon, ktorý by bol v rozpore s obsahom Návodu na  
použitie, môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie.

4.1 Umiestnenie zariadenia
•  Uistite sa, že dĺžka kábla je dostatočná na celé okno. 

Nepoužívajte zariadenie na okne, kde by elektrický kábel bránil 
v pohybe robota po skle, v tom prípade ho nepoužívajte, kým nie 
je zapojený predlžovací kábel;

• Jeden koniec bezpečnostnej šnúry pretiahnite bezpečnostným 
úchytom a ľahko utiahnite;

• Druhý koniec bezpečnostnej šnúry utiahnite okolo elektrického 
kábla na jeho konci;

• Ak použijete nastavovací elektrický kábel, musí byť taktiež 
pripevnený k bezpečnostnej gumovej šnúre; poznámka: nikdy 
nepripájajte bezpečnostnú šnúru k tenkej časti elektrického 
kábla;

• Sací priestor úchytu pritlačte k oknu v jeho spodnom rohu tak, 
aby bol bezpečne upevnený a presvedčte sa o tom;

• Presvedčte sa, že tlačidlo na zariadení je v pozícii Zapnuté (ON).
• Zapojte adaptér do zásuvky a zapnite vypínač, tým sa zariadenie 

zapne.
• Pred umiestnením zariadení na okno jemne postriekajte čistiace 

textíliu prostriedkom na sklo. Po niekoľkých čisteniach vašich 
okien budete vedieť, ako vlhká by mala textília byť, aby došlo 
k náležitému vyčistenie okien. Ak bude textília príliš mokrá, je 
možné, že pohybové pásy nebudú jednotku posúvať po okne. 
NESTRIEKAJTE zadnú textíliu, tá slúži na utieranie okna po 
pohybových pásoch.

• Potom, čo jednotku umiestnite vodorovne na okno a zhruba 10 cm 
od dolných rohov okna, prepnite vypínač do pozície Zapnuté 
(ON) a pustite ju len až sa jednotka bezpečne prichytí na okno, 
čo bude signalizovať kontrolka blikajúca na MODRO. V tejto fáze 
môžete pustiť rukoväť. Ak sa kontrolka nerozsvieti, znamená to, 
že sila satia je príliš malá. Skontrolujte prosím či vyčistite podtlakovú 
časť. Ak kontrolka bliká červeno, umiestnite prosím zariadení 
vyššie a reštartujte ho.

• Ak je bezpečnostný úchyt pripevnený na vnútornej strane okna, 
okno zatvorte tak, aby ste nepoškodili vonkajšiu izoláciu prívodného 
kábla. Presvedčte sa, že medzi bezpečnostným úchytom  
a zariadením je dostatočne dlhý kábel, aby mohol Winbot umyť 
celé okno bez obmedzenia.
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4.2 Spustenie zariadenia
 •  Akonáhle sa jednotka pripevní na vonkajšiu stranu okna, stlačte 

na jednotke tlačidlo Štart alebo na diaľkovom ovládači tlačidlo 
Start /Pause. Zariadenie sa prepne do automatického čistiaceho 
režimu a po umytí sa navráti do východiskovej pozície.

POZNÁMKA:
• Toto zariadenie je navrhnuté na čistenie prachu na bežných 

domácich oknách, Winbot sa NESMÚ používať na škvrny ako 
napr. od farieb, lepidla atď. Winbot sa tiež NESMIE používať 
na odstraňovanie žuvačiek, nálepiek, papierov atď., ktoré môžu 
spôsobiť zlyhanie satia.

• Sklo s nerovným povrchom, ako je namrznuté, štruktúrované 
vhodné na čistenie zariadením.

• Potom, čo Winbot umyje jedno okno a čistiace textílie sú príliš 
znečistené, vymeňte ich prosím za čisté.

• Jednotka sa NEDÁ používať vonku za dažďa, snehu či v teplotách  
nižších ako 4 °C, pretože by došlo by k jeho poškodeniu a mohlo 
by dôjsť k ťažkostiam s elektrinou.

• Ak sa zariadenie zastaví a kontrolka bliká červeno, je nutné 
uchopiť rukoväť jednotky a vypnúť vypínač. Potom môžete 
vypínač opäť zapnúť a stlačiť tlačidlo Pause/Start, čím spustíte 
proces čistenia.

4.3. Pozastavenie zariadenia
 •  Ak chcete zariadenie pozastaviť počas procesu čistenia, stlačte 

tlačidlo „ “ na diaľkovom ovládači alebo „ “ na jednotke. 
Zariadenie sa zastaví a počká na ďalšie inštrukcie.

• Keď je jednotka v režime pauzy, môžete s ňou pomocou šípok 
na diaľkovom ovládači pohybovať po okne. To je príhodné  
v situácii, kedy sa nejaká škvrna na okne neľahko čistí. Preto 
môžete jednotku naviesť späť na miesto a znovu ich vyčistiť.  
Ak chcete jednotku vrátiť do automatického režimu a pokračovať 
v čistení, stlačte tlačidlo pauzy na diaľkovom ovládači.
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4.4. Zastavenie zariadenia
 •  Po umytí okna sa zariadenie vráti na miesto, odkiaľ čistenie 

začalo. Ak toto miesto nie je pohodlné na to, aby ste zariadenie 
následne odstránili, stlačte príslušné šípky na diaľkovom ovládači, 
kým zariadenie nedostanete tam, kde je možné ich pohodlne sňať.

• Držte rukoväť zariadenia a prepnite prepínač do pozície Vypnuté 
OFF (úplne vľavo) a prstom stlačte tlačidlo vypustenie vzduchu, 
čím vypustíte podtlak z vnútorného kruhu. Za niekoľko sekúnd 
bude možné jednotku sňať z okna.

• Ak tlačidlo vypustenie vzduchu NEPOUŽIJETE, je nutné rukoväť 
držať po dobu 45 až 60 sekúnd. NEPOUŽÍVAJTE rukoväť ako 
páku k sňatí jednotky z okna, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

• Po sňatí jednotky z okna vykonajte na zariadení nutnú údržbu, 
aby ste ju mohli uložiť. PRED uložením, kým je jednotka stále 
zapojená do zásuvky, prepnite prepínač do pozície Nabíjanie 
(Charge) a nechajte batériu nabíjať tak dlho, kým zelené svetlo 
neprestane blikať.

• Jednotku vždy ukladajte s prepínačom v polohe Vypnuté (OFF).

4.5 Reštart zariadenia
 •  Ak zariadenie počas čistenia opakovane krúži okolo jedného 

miesta alebo prestane pracovať a vysiela varovný červený  
blikajúci signál, uchopte zariadenie za rukoväť a prepnite prepínač 
do polohy Vypnuté (OFF). Potom zariadenie opäť zapnite (ON) 
a stlačte tlačidlo Pause/Štart na jednotke, čím bude proces 
čistenia pokračovať.

www.roboticky-vysavac.sk



SK - 38

5. PRÍSLUŠENSTVO

5.1 Bezpečnostný úchyt

VAROVANIE
Ak používate zariadenie na čistenie okien nad úrovňou terénu, MUSÍ sa použiť 
bezpečnostný úchyt. Zariadenie Winbot sa musí používať striktne podľa pokynov  
v Návode na použitie. Spoločnosť ECOVACS nie je zodpovedná za akékoľvek škody 
spôsobené nesprávnym používaním.

1) Uistite sa, že dĺžka kábla je dostatočná na celé okno. Nepoužívajte zariadenie na okne, kde 
by elektrický kábel bránil v pohybe robota po skle, v tom prípade ho nepoužívajte, kým nie je 
zapojený predlžovací kábel;

2) Jeden koniec bezpečnostnej šnúry pretiahnite bezpečnostným úchytom a ľahko utiahnite;
3) Druhý koniec bezpečnostnej šnúry utiahnite okolo elektrického kábla na jeho konci;
4) Ak použijete nastavovací elektrický kábel, musí byť taktiež pripevnený k bezpečnostnej 

gumovej šnúre; poznámka: nikdy nepripájajte bezpečnostnú šnúru k tenkej časti 
elektrického kábla;

5) Sací priestor úchytu pritlačte k oknu v jeho spodnom rohu tak, aby bol bezpečne upevnený 
a presvedčte sa o tom;

6) Pritlačte WINBOT na sklo a stlačte štart tlačidlo pod držiakom robota;
7) Potom, čo zariadenie dokončí umývanie, ho z okna zložte. Uchopte ho za rukoväť, jednotku 

vypnite, prstom stlačte tlačidlo vypustenie vzduchu a ťahajte, kým sila sania nepominie.

Podrobnejšie inštrukcie sú uvedené ďalej v tomto Návode na použitie.

5.2 Diaľkový ovládač
Pred použitím diaľkového ovládača sa prosím presvedčte, či bola batéria správne vložená.

• Diaľkový ovládač potrebuje dve batérie AAA.
• Počas vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu. Označenie pólov batérie je na nákrese 

v diaľkovom ovládači.
• Keď je batéria takmer vybitá, vymeňte obe batérie; nikdy nepoužívajte novú batériu spolu so 

starou.
• Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho prosím batérie, aby ovládač 

nepoškodili.
• Diaľkový ovládač nedávajte na slnko ani blízko zdrojov tepla, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
• Ak sa na ovládač vyleje tekutina, okamžite vyberte batérie a trepte ovládačom, kým z neho 

čo najviac tekutiny nevytečie. Pred opätovným vložením batérií ho nechajte 24 hodín sušiť. 
Skúste ovládač použiť na jednotku na okne, keď je jednotka na dosah, aby ste videli, či ovládač 
funguje. Ak NEFUNGUJE, nepoužívajte ho, kým ovládač nevymeníte.

• Ak sa počas výmeny batérií do ovládača dostane cudzí predmet, okamžite ho prosím odstráňte. 
Ak by predmet v priehradke na batérie zostal, mohlo by dôjsť ku skratu batérií a znehodnoteniu 
ovládača.

• Nevystavujte ovládač priamemu svetlu alebo silnému svetelnému zdroju, mohlo by dôjsť 
k jeho poškodeniu.

• Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych ekologických nariadení.
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2 m

Diaľkový ovládač má niekoľko funkcií, s ktorými je dobré sa zoznámiť. 
Test vykonávajte za podmienok, keď budete v dosahu k Winbotu. 
Pri čítaní nasledujúcich inštrukcií a ovládaní jednotky ovládačom 
uvidíte, ako je ovládanie ovládačom ľahké.
Tlačidlo 1 RESET – ak jednotka NEFUNGUJE žiadnym smerom,  
môžete stlačiť tlačidlo RESET, ktoré zariadenie reštartuje a prepnúť 
tak zariadenie do východzieho nastavenia.
Tlačidlo 2 Štart/Pause – Spustí alebo zastaví zariadenie.
Šipky 3, 4, 5, 6 – každá šípka značí smer, ktorým sa jednotka 
bude pohybovať. Šípka hore znázorňuje prednú stranu jednotky.

Prevádzka – Diaľkový ovládač bude fungovať do 2 m od jednotky. 
Predná strana ovládača MUSÍ mieriť na červené miesto na hornej 
prednej strane jednotky alebo na spodnú stranu jednotky za čistiacu  
textíliu. Ak nebude signál diaľkového ovládača fungovať, presvedčte  
sa, že sa v bezprostrednej blízkosti nenachádza žiadne ďalšie 
infračervené prístroje.

6. KAŽDODENNÉ UKLADANIE
 •  Jednotka musí byť uložená na mieste, kde nie sú príliš vysoké 

teploty, mohlo by dôjsť k poškodeniu plastových a elektronických 
komponentov.

• Jednotku neukladajte v blízkosti tekutín, kde by mohlo dôjsť k jej 
vyliatiu na jednotku, vniknúť dovnútra a poškodiť ju.

• Dodržujte požiadavky údržby jednotky, ako je popísané v danej 
časti Návodu na použitie.

7. ÚDRŽBA ZARIADENÍ

7.1 Čistenie jednotky
Jednotka musí byť v pozícii Vypnuté (OFF) a odpojená od zdroja 
elektriny.

Jednotka sa NESMIE čistiť žiadnu prchavú kvapalinou, ako napr. 
rozpúšťadlom, benzínom atď., alebo silným čistiacim prostriedkom. 
Mohlo by dôjsť k poškodeniu plastov.

7.2 Čistenie a výmena čistiace textílie
Po každom čistení alebo keď sa textília  zašpiní, ju môžete opláchnuť 
čistou horúcou vodou. Pozor na umývací prostriedok, s ktorým 
textíliu umývate, aby ste na textílii nenechali vrstvu čistiaceho 
prostriedku, ktorá by sťažovala umytie okna. Po dôkladnom osušení 
(zvyčajne 24 hodín) môžete textíliu pripevniť späť na jednotku.
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7.3 Stierka
Údržba stierky
Po každom použití jemne utrite stierku vlhkou handričkou, aby ste 
odstránili zvyšky z jej povrchu. Mokrá handrička by mohla spôsobiť, 
že sa do jednotky dostane voda a poškodí vnútorné súčiastky. Na 
našich webových stránkach môžete nájdu, kde zakúpiť náhradnú 
stierku. Alebo nám môžete zavolať na zákaznícku linku 577 055 220.

Výmena stierky
1) Stierku zatlačte z oboch strán a zložte ju.
2) Novú nasaďte do drážky a roztiahnite 

koniec stierky na každú stranu.

7.4 Čistenie pohybových pásov
Po každom použití skontrolujte pásy, či sa na nich neprichytilo 
príliš moc nečistôt. Celý pás možno skontrolovať pomocou diaľkového 
ovládača, stlačením šípky dopredu alebo naspäť. Nečistoty očistite 
mäkkou vlhkou handričkou.

POZNÁMKA: Špinavé pásy môžu negatívne ovplyvniť funkciu  
pohybu jednotky po okne.

7.5 Infračervený vysielač
Infračervený vysielač – tmavo červená šošovica – sa nachádza vo 
vrchnej a spodnej časti zariadenia. Vysielač odporúčame starostlivo 
utrieť suchou mäkkou handričkou pred a po každom použití.

7.6 Podtlaková časť
Údržba
Podtlaková časť je základná súčasť pre správne fungovanie jednotky 
Winbot a nachádza sa na jej spodnej strane. Po každom použití je 
nutné skontrolovať povrch tesnenia a uistiť sa, že nie je roztrhnuté 
či odrezané. Akékoľvek nečistoty prichytené na povrchu sa musia 
opatrne odstrániť.

Výmena
1) Podtlakovú časť odoberte pomocou skrutkovača.
2) Vymeňte ju za novú.
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8. VÝZNAM KONTROLEK

Číslo Zvuk Kontrolka Význam
1 Vydáva tón Nie je Pripojené do el. siete.
2 Vydáva tón Bliká na modro Winbot dokončil čistenie.

3 Nie je 1. Bliká na modro
2. Svieti modro

a.  Zariadenie sa prvýkrát umiestnilo 
na sklo a prisalo sa k nemu.

b. Zariadenie čistí okno.

4 Vydáva dvojitý  
signál Bliká červeno Pozrite sa prosím do časti Výstraha 

a riešenia.

5 Vydáva dvojitý  
signál Svieti na červeno Zariadenie má problém a vyžaduje, 

aby ste zavolali na servisné oddelenie.
6 Nie je Bliká zeleno Záložní batéria sa nabiť.
7 Nie je Svieti na zeleno Záložní batéria je úplne nabitá.

9. VÝSTRAHA A RIEŠENIA

Zvuk výstrahy Kontrolka Príčina Riešenie

Pípanie,  
prerušovaný 
zvukový signál

Bliká  
na červeno

1.  Zapnutie zariadenia 
(ON), keď nie je  
zapojené do el. siete.

a.  Pripojte jednotku k adaptéru 
a adaptér zapojte do zásuvky. 
Kontrolka následne zhasne.

b.  Je nutné zapojiť adaptér späť  
do zásuvky.

c. 1)  Snímte zariadenie z okna 
a vypnite ho (OFF). Zariadenie 
otočte a skontrolujte, či nie 
je tesnenie roztrhnuté, alebo 
či nie je na povrchu tesnenia 
prichytená nečistota. Povrch 
jemne očistite od nečistôt, 
aby bol znova hladký.

    2)  Skontrolujte okno a presvedčte 
sa, že na ňom nie sú nečistoty, 
ktoré by mali vplyv na tesnenie 
zariadení.

d.  Vezmite diaľkový ovládač  
a stlačením šípok zariadení  
surfujte smerom od rámu.

e.  Najmenší okno, ktoré Winbot 
dokáže umyť, je 60 cm vysoké 
a 45 cm široké.

f.  Šírka okenného rámu musí byť 
cez 5 mm.

Ak by tieto riešenia daný problém 
nevyriešili, kontaktujte prosím naše 
servisné centrum, kde vám pomôže 
servisný technik.

2.  Počas umývania 
okna sa zariadenie 
odpojilo od zdroja.

3.  Podtlak uniká cez 
tesnenie.

4.  Nárazník tlačí  
na rám okna a je 
zdvihnutý.

5.  Okno je príliš  
malé, aby je Winbot 
mohol umyť.

6.  Okenní rám je príliš 
tenký.
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10. OBVYKLÉ PORUCHY

Číslo Problém Riešenie

1
Zariadenie sa 
neprisaje na 
okno

a. Po zapnutí vypínača sa kontrolka nerozsvieti na MODRO.  
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k adaptéru a adaptér je 
zapojený do zásuvky alebo

b. Povrch okna nie je hladký a zariadenie Winbot nie je schopné sa 
na okno prisať alebo

c. Povrch tesnenia na spodnej strane je špinavý a je potrebné ho 
očistiť alebo

d. Pri kontrole povrchu tesnenia sa našla trhlina alebo je opotrebované 
a treba ho vymeniť.

2

Zariadenie sa 
zastaví, ozve 
sa zvuk. signál 
a kontrolka sa 
rozsvieti na 
ČERVENO.

a. Ak je Winbot u okenného rámu, odstráňte ho od neho pomocou 
diaľkového ovládača a potom stlačte tlačidlo START na jednotke 
alebo RESET na ovládači, čím začne čistenie alebo

b. Ak je Winbot na okraj skla, uchopte jednotku a presuňte ju od 
okraja okna a potom stlačte tlačidlo START na jednotke alebo  
RESET na ovládači, čím začne čistenie alebo

c. Winbot narazil na DRSNÉ nečistoty na okne, čo spôsobilo stratu 
satia vo vonkajšej časti podtlakové časti a nie je schopný sa z daného  
miesta dostať bez rizika straty satia a pádu z okna. Pomocou  
ovládača jednotku naveďte inam a potom stlačte tlačidlo START 
na jednotke alebo RESET na ovládači, čím začne čistenie.

3

Winbot  
zanecháva 
pri čistení na 
okne stopy.

a. Predné čistiaca textília zariadenia je príliš špinavá, aby moholo  
zariadenie očistiť nečistoty z okna, je nutné ju vymeniť za čistú 
vlhkú textíliu alebo

b. Predná textília nie je dostatočne vlhká a nevstrebáva dostatočne 
nečistoty alebo

c. Stierka je špinavá a je nutné ju vyčistiť od zvyškov nečistôt alebo
d. Pohybové pásy sú špinavé a/alebo sa na nich nahromadil prach, 

ktorý je potrebné očistiť alebo
e. Zadné stieracia textília je špinavá a je nutné ju vymeniť za čistú.

4
Znížená 
schopnosť 
čistenia.

a. Skontrolujte prednú a zadnú textíliu, či na nich nie sú nečistoty, 
ktoré by vydávali  na okne zvuk alebo

b. Skontrolujte tesnenie, či na ňom nie je prichytený prach, ktorý  
vydáva na okne zvuk alebo

c. Skontrolujte pohybové pásy, či sa na nich neprichytil prach alebo
d. Skontrolujte, či prednej textílii nič nebráni v pohybe nahor a nadol.
e. Ak zvuky stále pretrvávajú, zavolajte na našu zákaznícku a servisnú 

linku.

5
Pri čistení sa 
ozýva hlasitý 
zvuk.

a. Vypnite hlavný spínač zariadenia, zložte čistiace textíliu a očistite ju.
b. Očistite prach a ostatné nečisté plochy pohybových pásov.
c. Skontrolujte, či je krycia doštička čistiacej textílie pohyblivá a či 

v nej nie je zaseknutý cudzí predmet.
d. Ak problém pretrváva aj po očistení podľa vyššie uvedených krokov, 

kontaktujte našu zákaznícku a servisnú linku.

6
Pohybové 
pásy kĺžu po 
okne.

a. Predná textília je príliš mokrá a zanecháva na okne vodu alebo
b. Pásy sú príliš špinavé a je nutné ich vyčistiť alebo
c. Pásy sú veľmi opotrebované a je teda nutné zavolať do servisu 

pre výmenu.

7
Diaľkový  
ovládač  
nefunguje.

a. Skontrolujte, či batéria je dostatočne nabitá.
b. Diaľkový ovládač je nutné používať vo vzdialenosti do 2 m.
c. Silné slnko či iné osvetlenie môžu ovplyvniť diaľkový ovládač.
d. Keď zariadenie vydá zvukový signál, nemožno ho ovládať diaľkovým 

ovládačom.
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11. KONTROLA STAVU BATÉRIE
Keď je Winbot pripojený k adaptéru a ten je pripojený do zásuvky, posuňte vypínač na rukoväti  
úplne doprava (symbol batérie). Ak kontrolka začne blikať na zeleno, je nutné nabiť batériu. 
Nechajte zariadenie v tejto pozícii, kým nebude kontrolka svietiť na zeleno, čo znamená plné 
nabitie. Potom je možné jednotku použiť.

12. OTÁZKY A ODPOVEDE
1) Má dávať užívateľ na niečo pozor, keď 

používa zariadenie nad úrovňou terénu?
Odpoveď: 
a.  Pri používaní zariadenia sa uistite, že 

je zabezpečené a chránené pomocou 
bezpečnostného úchytu, čo zvyšuje 
bezpečnosť používania.

b.  Doba čistenia každého okna je veľmi 
krátka. Preto odporúčame, aby si toho 
bol užívateľ oboznámený a mohol včas 
objaviť akékoľvek abnormálne správanie 
zariadenia a dojednal potrebnú nápravu.

c.  Pri používaní zariadenia dbajte prosím 
na to, aby prívodný kábel nemal žiadne 
prekážky, aby nebránil zariadenie od  
čistenia celého povrchu okna alebo 
prípadne nespôsobil, že sa zariadenie 
výpojí a stratí výkon.

2) Spadne Winbot počas čistenia?
Odpoveď: 
Winbot je navrhnutý tak, aby nedošlo  
k situáciám, kedy stratí výkon. Ak by došlo 
k výpadku prúdu, vstavaná batéria má  
dostatok uloženej energie, aby motor vy-
tvárajúci podtlak bežal ďalej, kým  
nezasiahne obsluha. Kvôli bezpečnosti  
sme pridali ešte bezpečnostný úchyt, 
ktorý sa prisaje na vnútornú stranu okna 
a ochráni tak jednotku na vonkajšej strane 
od dlhého pádu.

3) Môže Winbot pracovať bez dozoru?
Odpoveď: 
Winbot je navrhnutý tak, aby okná čistil 
bez pomoci osoby. Odporúčame ale, aby 
ste sa zdržiavali v rovnakej miestnosti, kde 
Winbot pracuje, pretože vo väčšine prípadov 
sa okno vyčistí za veľmi krátku dobu. Po 
dokončení bude potreba vášho zásahu, 
aby ste zariadenie za okná sňali a pripravili 
ho na vyčistenie ďalšieho okna.

4) Možno zariadenie použiť na rôzne  
hrúbky skla v okne alebo dverách?
Odpoveď: 
Hrúbka skla nemá na funkciu vplyv. Avšak 
rôzne typy nerovného skla, ako napr:  
namrznuté, štruktúrované, vzorované atď 
spôsobí, že zariadenie stratí podtlak az okna 
spadne.

5) Prečo zariadenie vysiela zvukový signál 
a kontrolka bliká červeno, keď ste ich 
práve začali používať?
Odpoveď: 
Pozrite sa prosím do časti Bežné poruchy 
Návodu na použitie, kde sa dočítate viac 
podrobností.

6) Winbot NEFUNGUJE a kontrolka  
nebliká, keď je Winbot na okne?
Odpoveď: 
Ak k tomuto dôjde, znamená to, že je sací 
výkon príliš slabý. Skontrolujte prosím  
podtlakovú časť a pohybové pásy. Ak je  
na nich príliš nečistôt alebo prach, ovplyvní  
to sací výkon a spôsobí, že zariadenie  
prestane fungovať. Odporúčame teda  
podtlakovú časť a pásy očistiť, ak sú špinavé.

7) Prečo zariadenie nefunguje po stlačení 
tlačidla ŠTART na jednotke?
Odpoveď: 
a.  Winbot NEZAČNE s čistením, pokiaľ  

nie je zapojený do zásuvky. Nízky výkon 
batérie spôsobí presun zariadenie do 
spodnej časti okna. Pokiaľ k tomu dôjde.

b.  Winbot NEBUDE fungovať, ak nie je 
správne umiestnený na okne. Pozrite sa 
prosím do časti Umiestnenie zariadení.
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8) Čo keď Winbot narazí na prekážku  
na ráme?
Odpoveď: 
Za bežných okolností sa Winbot automaticky 
pohybuje okolo prekážky a bude pokračovať 
v čistení.

9) Prečo zariadenie nevyčistí sklo dverí či 
okna dôkladne?
Odpoveď: 
a.  Predná textília by mohla byť znečistená 

od umývania skla a dôsledkom toho  
necháva na skle stopy. Zastavte  
zariadenie a vymeňte textílie za čisté.

b.  Zadné textílie môže byť znečistená 
alebo mať na sebe prach, ktorý necháva 
stopy na skle. Vymeňte zadnej strane 
stieraciu textíliu za čistú.

c.  Skontrolujte, či sú pohybové pásy čisté. 
Môžu tiež obsahovať čiastočky, ktoré 
budú zanechávať na skle stopy, ktoré 
zadná textílie nezotrie. Pásy by sa mali 
často kontrolovať kvôli čistote a utierať 
vlhkou handričkou.

d.  Pri čistení okien použite dodávaný  
čistiaci prostriedok. Keď sa Vám roztok 
minie, je možné ho nahradiť čistiacim 
prostriedkom na okná, alebo si môžete 
kúpiť nový špeciálny roztok ECOVACS 
Suchú handričku iba zotrie prach, ale 
nevyčistí sklo.

e.  Winbot nedokáže očistiť farbu, škvrny, 
papier či lepidlo. Tieto škvrny budete 
musieť odstrániť ručne.

10) Ako úplne vyčistiť sklo na dverách či 
oknu?
Odpoveď: 
Winbot nedokáže vyčistiť farbu, škvrny,  
papier či lepidlo. Tieto škvrny budete  
musieť odstrániť ručne.

11) Ako zariadenie uložiť, keď sa nepoužíva?
Odpoveď: 
Zariadenie sa môže čistiť len v pozícii  
Vypnuté (OFF). Je nutné ich uložiť na  
suchom mieste, kde nie sú zdroje tepla 
a silného slnečného žiarenia, čo by mohlo 
mať na zariadení škodlivý vplyv.

12) Keď Winbot čistí okno na jeho vonkajšej 
strane a ozve sa výstraha, je možné, že 
to nebudem počuť?
Odpoveď: 
Winbot má funkciu, ktorá vás vizuálne  
upozorní, keď sa objaví problém,  
a to súbežne so zvukovou výstrahou.  
Kontrolka na spodnej strane jednotky bude 
blikať na červeno, čím vás upozorní na 
problém, ktorý vyžaduje vašu pozornosť.

13) Keď sa zariadenie dostane do problému, 
ako napríklad keď sa zastaví na jednom 
mieste okna alebo v rohoch, čo mám 
robiť?
Odpoveď: 
Winbot sa môže dostať do problému pri 
čistení skla dverí a okien. V takýchto  
prípadoch sa z neho pokúsi sám dostať. 
Ak sa mu to nepodarí, bude treba váš 
zásah. Najprv stlačte tlačidlo RESET, čím 
zariadenie reštartujete. Winbot by mal  
následne znovu začať pracovať.

14) Dokáže Winbot úplne vyčistiť rohy 
okenného skla?
Odpoveď: 
Winbot je naprogramovaný tak, aby okná 
vyčistil čo najlepšie a najefektívnejšie. 
Môže dôjsť k prípadom, kedy rohy nebudú 
úplne čisté. Potom, čo zariadenie dokončí 
čistenie, je naveďte pomocou diaľkového  
ovládača na miesta, ktoré je potrebné 
umyť. Myslíme si, že toto dostatočne tento 
problém vyrieši.

Pokiaľ aj tak dochádza k situáciám, na ktoré 
ste nenašli uspokojivú odpoveď, prosíme 
kontaktujte našu zákaznícku a servisnú 
linku 577 055 220, info@ecovacs.cz, kde 
sa technik môže dôkladne venovať vášmu 
konkrétnemu problému či otázke.
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VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE 
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED 
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO 
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. 

VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD 
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia 
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie 
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materi-
áli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím 
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým 
zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov 
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že  
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení 
životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom 
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia  
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta 
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu 
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné 

prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok 
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia 
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte 
odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu. 
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho 
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete 
bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, 
na obecnom úrade a na webe www.sewa.sk. 

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu
elektrozariadení) au kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

Výrobca: ECOVACS Robotics (Su zhou) Co., Ltd, China
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
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