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1x Robot 1x Nabíjacia stanica 1x Napájací adaptér

1. Vyberte z balenia nasledovné položky

2. Pripojte nabíjaciu stanicu do elektrickej siete

Zapojte napájací adaptér do zadnej 
časti nabíjacej stanice.

3.Umiestnite nabíjaciu stanicu na rovnú podlahu 
pozdĺž steny.

2.

1.

＞0.5m

＞0.5m ＞1m

*Poznámka: Uistite sa, že je po oboch stranách nabíjacej stanice voľný priestor 0,5 
metra a vpredu 1 meter.

Zapojte napájací adaptér 
do elektrickej siete.
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3. Postavte robota do vertikálnej polohy

Uchopte robota a otočte ho 
zadnou hranou smerom 
nadol.

Robot je podopretý pomocou podperných 
nôh.

2.1.

4. Zapnite robota hlavným vypínačom

Zapnite robota hlavným vypínačom 
na spodnej strane.

1.

Power on
Power off

Položte robota na zem a zasuňte 
ho do nabíjacej stanice.

2.

CLEAN
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6. Zadajte robotovi úlohu

5. Stiahnutie aplikácie a konfigurácia siete

Vyhľadajte aplikáciu "Symbo Home Orange" 2.1.
v App Store alebo Google Play a stiahnite ju.

Zadajte heslo k vašej Wi-Fi sieti.

5.Nastavte sieť.

Nastavte sieť. 

3. 4.Pripojte hotspot zariadenie.

CLEAN

Alebo stlačte tlačidlo "START" 
priamo v aplikácii pre začatie 
upratovania.

1.Stlačte tlačidlo "CLEAN" pre začatie

upratovania.

·Táto príručka pre rýchly štart môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia.

Otvorte v telefóne „Nastavenia Wi-Fi" a vyberte  
„SYMBO LASERBOT 750" sieťové pripojenie.

Prosím, spustite aplikáciu "Symbo Home Orange" 
na svojom telefóne.

Stlačte a podržte tlačidlo "CLEAN" po dobu 5 
sekúnd pre vstup do režimu konfigurácie siete.

XXXXXX 

Password

start

CLEAN

*Poznámka: Zariadenie momentálne nepodporuje sieť Wi-Fi s frekvenciou 5.8 GHz.

configure network

Selection WIFI

WIFI

WIFI

WIFI

Selection......

XXXXXXX

XXXXXXX
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XXXXXXX
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iOS

Select the device

Cancell configuration Refresh the list
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Pred začatím upratovania odstráňte všetku kabeláž z podlahy. Ak robot mopuje, 
nevstupujte do jeho zóny pohybu.

4.Pripojte hotspot zariadenie.       Android

2.
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