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Ďakujeme vám, že využívate náš robotický čistič
• Tento výrobok je určený výhradne na suché čistenie tvrdých
    povrchov. 
• Používajte tento výrobok len podľa pokynov v tomto návode. 
• Používajte ho len na rovné, ploché a ohraničené podlahy.
• Nepoužívajte ho na odstránenie rozliatych tekutín alebo 
    na mokré povrchy.
• Výrobok nie je vhodný na čistenie kobercov.
• Výrobok je určený len na použitie v domácnosti.



DIELY

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Hlavná jednotka 
2. Vypínače    
3. Mäkká základňa 
4. Kolieska   
5. Nabíjací kábel & adaptér
6. Nabíjacia zásuvka 
7. Svetelná kontrolka   
8. Jednorazové čistiace podložky

SPUSTENIE PRÍSTROJA 
Pred zapnutím prístroja odstráňte všetok obalový materiál.
Pred prvým použitím nechajte batériu nabíjať 8 hodín. (Pozri 
informácie v kapitole „Nabíjanie batérie“.)

Pomocou suchého zipsu pripnite na spodnú stranu 
mäkkej základne elektrostatickú podložku na jedno použitie.



Zariadenie zapnete stlačením tlačidla zvoleného upratovacieho 
programu: 
Voľbou tlačidla • vyberiete KRÁTKY UPRATOVACÍ PROGRAM, 
ktorý trvá 30 minút a potom sa zariadenie automaticky vypne. 
Voľbou tlačidla •• vyberiete DLHÝ UPRATOVACÍ PROGRAM. 
Zariadenie sa automaticky vypne, hneď ako sa vybije batéria (ak 
je batéria úplne nabitá, vydrží 90 minút). Ak sa zariadenie vypne 
v dôsledku vybitej batérie, úplne nabitie batérie trvá približne 6 ± 
0,5 hodiny.

Zariadenie možno kedykoľvek vypnúť stlačením ľubovoľného 
z hlavných vypínačov. Podľa potreby vymeňte elektrostatickú 
podložku za novú.

Pozor: Robotický čistič podláh nemá senzory, a preto môže spadnúť zo schodov, 
balkónu alebo iných nerovností.

Pozor: Toto zariadenie je určené len na suché upratovanie. Nepoužívajte ho 
na odstránenie rozliatych tekutín alebo na mokré povrchy.
Robotický čistič odstraňuje nečistoty z podláh inak, než väčšina ostatných zaria-
dení. Využíva svoju inteligenciu na samostatný pohyb po miestnostiach, prekoná-
va prekážky a účinným spôsobom očistí celú podlahovú plochu i priestory okolo 
stien a pod nábytkom.
Pred zapnutím prístroje odstráňte z podlahy všetky predmety ako napr. obleče-
nie, papiere, vytiahnite do výšky lanká na ovládanie žalúzií a závesov a odstráň-
te elektrické káble a krehké predmety, ktoré by mohli prísť do styku s kolieskami 
alebo mäkkou základňou. Ak prístroj prejde cez kábel a ťahá ho za sebou, môže 
dôjsť k pádu predmetu, ktorý je ku káblu pripojený alebo ku zrazeniu iného 
predmetu.
Prístroj umiestnite ideálne doprostred miestnosti a stlačte jeden z vypínačov.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete upratovať vždy jednu miestnosť po 
druhej.
Na malú miestnosť použite krátky program. Prístroj obvykle uprace za 30 minút 
30 m².
Na veľké miestnosti použite dlhý program.
Maximálny výsledok upratovania dosiahnete, ak pred upratovaním z podlahy 
odstránite čo najviac prekážok (napr. káble, koberce, stoličky, malé predmety...). 
Menej prekážok znamená, že prístroj sa bude pohybovať rýchlejšie a bude čistiť 
do väčšej hĺbky.
Rýchlosť čistenia závisí od rôznych faktorov, ako je pôdorys miestnosti, typ nábyt-
ku atď.

ODPORÚČANIA K UPRATOVANIU



NABÍJANIE BATÉRIE 
POZOR: Ak je batéria akýmkoľvek spôsobom 
poškodená, nepokúšajte sa ju znovu nabiť, 
ale kontaktujte prosím výrobcu.

Pred prvým použitím nechajte 
batériu nabíjať 8 hodín.

1. Pred nabíjaním prístroj vždy vypnite. Pripojte nabíjačku batérie do zásuvky na 
prístroji.
2. Druhý koniec nabíjacieho kábla pripojte do vhodnej elektrickej zásuvky. Po 
pripojení nabíjačky do zásuvky sa farba svetelnej kontrolky zmení na  ČERVE-
NÚ. Len čo sa nabíjanie dokončí, dôjde ku zmene farby kontrolky na zelenú. 
Vytiahnite nabíjací kábel z elektrickej zásuvky a následne zo zásuvky na prístroji. 
Nabíjačku vyťahujte zo zásuviek opatrne, nie ťahom za kábel, ale vždy uchopte 
zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.

Opakované nabitie batérie potom, čo sa prístroj automaticky vypol, 
trvá približne 6 ± 0,5 hodiny.

Dôležité upozornenie: Po úplnom dobití batérie sa farba kontrolky zmení z čer-
venej na zelenú.

POZOR: Používajte výhradne nabíjačku, ktorú ste zakúpili spoločne s prístrojom, 
a nepokúšajte sa prístroj nabíjať pomocou žiadnej inej nabíjačky, pretože taký 
postup môže prístroj poškodiť.

POZOR: Na zachovanie maximálneho výkonu batérie odporúčame batériu mini-
málne raz za mesiac úplne vybiť a potom úplne znovu nabiť.

POZOR: Používajte výhradne batérie dodané výrobcom spoločne s prístrojom.

POZOR: Zabráňte vniknutiu vody do nabíjacej zásuvky. Voda môže spôsobiť 
poškodenie prístroja.

POZOR: Prístroj nenabíjajte ani neskladujte pri teplote nižšej než 0 °C alebo 
vyššej než 40 °C, pretože také podmienky môžu spôsobiť poškodenie jeho funk-
cie. Pri nabíjaní môže dôjsť k zvýšeniu teploty nabíjačky bez toho, že by došlo 
k jej poškodeniu.



NÁVOD NA ÚDRŽBU
DEMONTÁŽ A ČISTENIE KOLIESOK 
1. Vypnite prístroj.
2. Otočte prístroj kolieskami nahor.
3. Miernym ťahom smerom hore kolieska vyberte z prístroja.
4. Odstráňte z koliesok namotané vlasy a chumáče prachu.
5. Na odstránenie nečistôt z profilu kolieska použite kefku.
6. Kolieska inštalujte späť miernym tlakom, kým spojka nezaklapne.

ČISTENIE PRÍSTROJA 
Prístroj možno očistiť alebo utrieť vlhkou handričkou. Uistite sa, 
že prístroj i jeho mäkká základňa sú pred použitím úplne suché.
Pozor: Na očistenie vonkajšieho povrchu prístroja nepoužívajte 
vodu, rozpúšťadlá ani leštidlá.
Pozor: Prístroj nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte v umý-
vačke alebo v pračke.
Náhradné diely a výmenu dielov zaisťuje distribútor, od ktorého 
môžete získať ďalšie informácie a technické poradenstvo.
SVETELNÁ KONTROLKA 

ZELENÁ TRVALE SVIETI
ČERVENÁ TRVALE SVIETI
Červená rýchle bliká a po 2 minútach sa vypne 
Červená rýchle bliká pri nabíjaní 
Zmena farby z červenej na zelenú 

Prístroj je v prevádzke.
Batéria sa nabíja.
Batéria je vybitá.
Problém s nabíjaním
Batéria je úplne nabitá.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Náhradní diely a výmenu dielov zaisťuje distribútor, od ktorého môžete získať aj ďalšie 
informácie, pomoc a technické poradenstvo.

Zle upratuje a neod-
straňuje prach.

Dĺžka upratovania je 
príliš krátka.

Prístroj nefunguje.

Pri nabíjaní nesvieti 
kontrolka.

Prístroj sa pohybuje 
pomaly alebo v ma-
lých kruhoch.

1. Elektrostatická podložka je príliš 
zašpinená. 
2. Elektrostatická podložka je vlhká. 
3. Elektrostatická podložka nie je správ-
ne pripevnená.

Batéria je vybitá.

1. Batéria je vybitá.
2. Batéria je poškodená alebo došlo 
k mechanickej poruche.
1. Nabíjačka nie je správne zasunutá 
do zásuvky. 
2. Nabíjačka nie je správne zasunutá 
do prístroja. 
3. Porucha na zásuvke alebo nabíjačke.

1. Batéria je takmer vybitá . 
2. Elektrostatická podložka je príliš 
zašpinená.
3. Elektrostatická podložka je vlhká. 
4. Podlaha je vlhká. 
5. Kolieska sú zablokované (napríklad 
chumáčmi vlasov či prachu).

Dajte batériu nabíjať 6 h ± 0,5 h.

1. Dajte batériu nabíjať 6 h ± 0,5 h.
2. Kontaktujte distribútora.

1. Zastrčte nabíjačku do zásuvky. 
2. Skontrolujte, či je kábel nabíjačky 
správne zastrčený do zásuvky na 
prístroji. 
3. Kontaktujte distribútora.

1. Dajte batériu nabíjať 6 h ± 0,5 h.
2. Podložku vyhoďte a vložte novú. 
3. Podložku vyhoďte a vložte novú.
4. Skontrolujte, či podlaha nie je 
vlhká.
5. Očistite kolieska.

1.Podložku vyhoďte a vložte novú.
2. Podložku vyhoďte a vložte novú. 
3. Skontrolujte správne pripevnenie 
podložky pomocou suchého zipsu 
na mäkkej základni. Je dôležité, aby 
na podložke neboli žiadne záhyby.

Problém Možná príčina Riešenie problému

Typ batérie: 
Čas nabíjania: 
Výstup nabíjačky:
Vstup nabíjačky: 
Čas prevádzky:
Rýchlosť pohybu:
Veľkosť:
Hmotnosť: 
Špeciálne funkcie: 

NI-MH 3,6V, 1000mAh
6 h ± 0,5 h
4,0 V – 220 mA
230 V~50 Hz, 100 mA
90 minút
23 m/minútu
Ø 210 x 64,7 mm
cca 500 – 550 g
ovládanie mikropočítačom, ochrana pred nadmerným 
nabitím a vybitím, indikátor úplného dobitia 




