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Děkujeme Vám, že využíváte náš robotický čistič
• Tento výrobek je určen výhradně pro suché čištění tvrdých povrchů. 
• Používejte tento výrobek pouze podle pokynů v tomto návodu. 
• Používejte pouze na rovné, ploché a ohraničené podlahy
• Nepoužívejte k odstranění rozlitých tekutin nebo na mokré povrchy.
• Výrobek není vhodný k čištění koberců.
• Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.



DÍLY

NÁVOD K POUŽITÍ

1.Hlavní jednotka 
2. Vypínače    
3. Měkká základna 
4. Kolečka   
5. Nabíjecí kabel & adaptér
6. Nabíjecí zásuvka 
7. Světelná kontrolka   
8. Jednorázové čistící podložky

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 
Před zapnutím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
Před prvním použitím nechte baterii nabíjet po dobu 
8 hodin. (Viz informace v kapitole „Nabíjení baterie“.)

Pomocí suchého zipu připněte na spodní stranu 
měkké základny elektrostatickou podložku 
na jedno použití.



Zařízení zapněte stisknutím tlačítka zvoleného  úklidového 
programu: 
Volbou tlačítka • vyberete KRÁTKÝ ÚKLIDOVÝ PROGRAM, 
který trvá 30 minut a poté se zařízení automaticky vypne. 
Volbou tlačítka •• vyberete DLOUHÝ ÚKLIDOVÝ PROGRAM. 
Zařízení se automaticky vypne, jakmile se vybije baterie (pokud 
je plně baterie nabitá, vydrží po dobu 90 minut). 
Pokud se zařízení vypne v důsledku vybité baterie, potom 
úplné nabytí baterie trvá přibližně 6 ± 0,5 hodiny.

Zařízení je možné kdykoli vypnout stisknutím libovolného 
z hlavních vypínačů. Podle potřeby vyměňte elektrostatickou 
podložku za novou.

Pozor: Robotický čistič podlah nemá senzory, a proto může spadnout 
ze schodů, balkónu nebo jiných nerovností.

Pozor: Toto zařízení je určeno pouze k suchému úklidu. 
Nepoužívejte k odstranění rozlitých tekutin nebo na mokré povrchy .
Robotický čistič odstraňuje nečistoty z podlah jinak, než většina ostatních 
zařízení. Využívá svou inteligenci samostatnému pohybu po místnostech, 
překonává překážky a účinným způsobem očistí celou podlahovou plochu 
i prostory kolem stěn a pod nábytkem.
Před zapnutím přístroje odstraňte z podlahy všechny předměty jako 
např. oblečení, papíry, vytáhněte do výšky lanka na ovládání žaluzií a závěsů 
a odstraňte elektrické kabely a křehké předměty, které by mohly přijít do styku 
s kolečky nebo měkkou základnou. Pokud přístroj přejede přes kabel a táhne 
ho za sebou, může dojít k pádu předmětu, který je ke kabelu připojen nebo 
ke sražení jiného předmětu.
Přístroj umístěte nejlépe doprostřed místnosti a stiskněte jeden z vypínačů.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete uklízet vždy jednu místnost 
po druhé.
Pro malou místnost použijte krátký program. Přístroj obvykle uklidí za 30 minut 
30 m2.
Pro velké místnosti použijte dlouhý program.
Maximálního výsledku úklidu dosáhnete, pokud před úklidem z podlahy 
odstraníte co nejvíce překážek (např. kabely, koberce, židle, malé předměty...). 
Méně překážek znamená, že přístroj se bude pohybovat rychleji a bude čistit 
do větší hloubky.
Rychlost čištění závisí na různých faktorech, jako je půdorys místnosti, typ nábytku 
atd.

DOPORUČENÍ K ÚKLIDU



NABÍJENÍ BATERIE 
POZOR: Pokud je baterie jakýmkoli 
způsobem poškozená, nepokoušejte 
se jí znovu nabít. V takovém případě 
kontaktujte prosím výrobce.

Před prvním použitím 
nechte baterii nabíjet 

po dobu 8 hodin.

1. Před nabíjením přístroj vždy vypněte. Připojte nabíječku baterie do zásuvky 
na přístroji.
2. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte do vhodné elektrické zásuvky. 
Po připojení nabíječky  do zásuvky se barva světelné kontrolky změní na 
ČERVENOU. Jakmile je nabíjení dokončeno, dojde ke změně barvy kontrolky 
na zelenou. Vytáhněte nabíjecí kabel z elektrické zásuvky a následně ze zásuvky 
na přístroji. Nabíječku vytahujte ze zásuvek opatrně, nikoli tahem za kabel, 
ale vždy uchopte zástrčku a vytáhněte jí  ze zásuvky.

Opakované nabití baterie poté, co se přístroj automaticky vypnul, 
trvá přibližně 6 ± 0,5 hodiny.

Důležité upozornění: Po úplném dobití baterie se barva kontrolky změní 
z červené na zelenou.

POZOR: Používejte výhradně nabíječku, kterou jste zakoupili společně 
s přístrojem, a nepokoušejte se přístroj nabíjet pomocí žádné jiné nabíječky, 
protože  takový postup může přístroj poškodit.

POZOR: K zachování maximálního výkonu baterie doporučujeme nechat baterii 
minimálně jednou za měsíc zcela vybít a potom úplně znovu nabít.

POZOR: Používejte výhradně baterie dodané výrobcem společně s přístrojem.

POZOR: Zabraňte vniknutí vody do nabíjecí zásuvky. Voda může způsobit 
poškození přístroje.

POZOR: Přístroj nenabíjejte ani neskladujte při teplotě nižší než 0°C nebo vyšší 
než 40°C, protože takové podmínky mohou způsobit poškození jeho funkce. 
Při nabíjení může dojít ke zvýšení teploty nabíječky, aniž by došlo k jejímu 
poškození.



NÁVOD K POUŽITÍ
DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ KOLEČEK 
1. Vypněte přístroj.
2. Otočte přístroj kolečky nahoru.
3. Mírným tahem směrem vzhůru kolečka vyjměte z přístroje.
4. Odstraňte z koleček namotané vlasy a chomáče prachu.
5. K odstranění nečistot z profilu kolečka použijte kartáček.
6. Kolečka instalujte zpět mírným tlakem, dokud spojka nezaklapne.

ČIŠTENÍ PŘÍSTROJE 
Přístroj je možné očistit nebo otřít vlhkým hadříkem. Ujistěte se, 
že přístroj i jeho měkká základna jsou  před použitím zcela suché.
Pozor: K očištění vnějšího povrchu přístroje nepoužívejte vodu, 
rozpouštědla ani leštidla.
Pozor: Přístroj nikdy neponořujte do vody, ani jej nemyjte v myčce 
nebo v pračce.
Náhradní díly a výměnu dílů zajišťuje distributor, od kterého je také 
možné získat další informace a technické poradenství.
SVĚTELNÁ KONTROLKA 

ZELENÁ TRVALE SVÍTÍ
ČERVENÁ TRVALE SVÍTÍ
Červená rychle bliká a po 2 minutách se vypne 
Červená rychle bliká při nabíjení 
Změna barvy z červené na zelenou 

Přístroj je v provozu.
Baterie se nabíjí.
Baterie je vybitá.
Problém s nabíjením
Baterie je zcela nabitá.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Náhradní díly a výměnu dílů zajišťuje distributor, od kterého je také možné získat další 
informace, pomoc a technické poradenství.

Špatně uklízí 
a neodstraňuje 
prach.

Doba úklidu je příliš 
krátká.

Přístroj nefunguje.

Při nabíjení nesvítí 
kontrolka.

Přístroj se pohybuje 
pomalu nebo v ma-
lých kruzích.

1. Elektrostatická podložka je příliš 
zašpiněná. 
2. Elektrostatická podložka je vlhká. 
3. Elektrostatická podložka není správně 
připevněná.

Baterie je vybitá.

1. Baterie je vybitá .
2. Baterie je poškozená nebo došlo 
k mechanické závadě.
1. Nabíječka není správně zasunuta do 
zásuvky 
2.Nabíječka není správně zasunuta do 
přístroje. 
3. Závada na zásuvce nebo nabíječce.

1. Baterie je téměř vybitá . 
2. Elektrostatická podložka je příliš 
zašpiněná.
3. Elektrostatická podložka je vlhká. 
4. Podlaha je vlhká. 
5. Kolečka jsou zablokovaná (například 
chomáči vlasů či prachu).

Nechte baterii nabíjet 
po dobu 6h±0,5h .

1. Nechte baterii nabíjet po dobu 
6h±0,5h.
2. Kontaktujte distributora.
1. Zastrčte nabíječku do zásuvky. 
2. Zkontrolujte, zda je kabel nabí-
ječky správně zastrčen do zásuvky 
na přístroji 
3. Kontaktujte distributora.

1. Nechte baterii nabíjet po dobu 
6h±0,5h . 
2. Podložku vyhoďte a vložte novou. 
3. Podložku vyhoďte a vložte novou.
4. Zkontrolujte, zda podlaha není 
vlhká.
5. Očistěte kolečka .

1.Podložku vyhoďte a vložte novou.
2. Podložku vyhoďte a vložte novou. 
3. Zkontrolujte správně připevnění 
podložky pomocí suchého zipu na 
měkké základně. Je důležité, aby 
na podložce nebyly žádné záhyby.

Problém Možná příčina Řešení problému

Typ baterie 
Doba nabíjení 
Výstup nabíječky
Vstup nabíječky 
Doba provozu
Rychlost pohybu:
Velikost:
Hmotnost 
Speciální funkce 

NI-MH 3,6V, 1000mAh
6h±0,5h
4.0V—220Ma
230V~50Hz, 100mA
90 minut
23m/minutu
Ø 210x64,7mm
ca. 500-550g
Ovládání mikropočítačem, ochrana před nadměrným 
nabitím a vybitím, indikátor úplného dobití 




