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Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE DUORO.
Před použitím si podrobně prostudujte kapitolu „pravidla bezpečného
používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Doporučení a upozornění při prvním použití

Funkce robotického vysavače
Nastavení sacího výkonu
Pomocí této funkce, můžete pomocí dálkového ovladače, nastavit úroveň
sacího výkonu, v závislosti na uklízeném povrchu. Při pomalejší rychlosti úklidu,
se snižuje i úroveň hluku.
Bluetooth dálkový ovladač
Díky tomuto ovladači nemusíte při použití mířit na robotický vysavač a jeho
ovládání je tak celkově jednodušší.
Silný sací výkon
Robotický vysavač skvěle kombinuje výhody klasického vysavače a inteligentních přístrojů na úklid. Díky silnému sacímu výkonu lze pomocí robotického vysavače vysát i jemné nečistoty z koberce.
Sběrný koš se snadnou údržbou
Díky inovativnímu designu, můžete sběrný koš jednoduše vysypat, aniž by došlo
k úniku nečistot.
Vysoce účinná desinfekce
UVC lampa s vysokým výkonem ničí bakterie ještě efektivněji než doposud.
Rozpoznání dne a noci
Robotický vysavač je schopen rozeznat, zda je den, nebo noc a podle toho volí různé
režimy úklidu. Během noci používá tichý režim úklidu, aby nerušil Váš odpočinek.
(Denní čas je nastaven od 8:00 do 18:00, zbytek dne je brán jako noc). Pro správné využití této funkce je nutné mít nastavený aktuální čas (viz strana 11).
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Funkce robotického vysavače

Pravidla bezpečného používání
Dodržujte tyto pravidla bezpečného používání, abyste snížili riziko zranění,
smrti nebo poškození majetku, během používání robotického vysavače.
Z bezpečnostních důvodů nenechte
děti rozebírat, ani jinak zacházet
s robotickým vysavačem bez dozoru
dospělých.
Mohlo by dojít, k jeho poškození.

Nepoužívejte do robotického
vysavače baterie, nabíjecí základny,
nebo nabíječky určené pro jiné
přístroje.
Mohlo by dojít, k jeho poškození.

Ujistěte se, že nabíjecí kabel není
nijak poškozen. Mohlo by dojít
k zásahu elektrickým proudem,
k požáru, nebo k poškození přístroje.
Pokud je kabel poškozen,
nezapojujte nabíječku do sítě.

Nepoužívejte robotický vysavač
na místech, kde jsou na zemi svíčky,
nebo křehké předměty.
Mohlo by dojít k požáru, nebo
k poškození přístroje.

Neumisťujte nabíjecí základnu
poblíž zdrojů tepla.
Mohlo by dojít k jejímu
zdeformování, k požáru, nebo
poškození přístroje.

Při zapojování do sítě, nepoužívejte
rozdvojky. Pokud je k jednomu
zdroji elektrické energie připojeno
příliš mnoho spotřebičů, může dojít
k přehřátí a případně i požáru.

Za nabíjecí kabel netahejte a nepoužívejte zásuvky, které jsou viditelně
uvolněné, nebo poškozené.

Když vytahujete nabíjecí kabel ze
sítě, držte ho za zástrčku a nikoliv
za kabel. Nedotýkejte se kontaktů
zástrčky, aby nedošlo k zásahu
elektrickým proudem.

Nedotýkejte se zástrčky mokrýma
rukama. Mohlo by dojít k zásahu
elektrickým proudem.

Nenechejte malé děti, nebo domácí
zvířata, aby stály na robotickém
vysavači. Nepoužívejte robotický
vysavač, pokud jsou na něm
jakékoliv předměty.

Nestříkejte, ani neumisťujte hořlavé
látky, ani nápoje, v okolí vysavače.
Mohlo by dojít k požáru, nebo
k poškození přístroje.

Pokud robotický vysavač vydává
nějaké nestandardní zvuky, nebo
se z něj kouří, okamžitě ho vypněte
jeho hlavním vypínačem. Jinak by
mohlo dojít k poškození přístroje.

Vyvarujte se kontaktu jakýchkoliv
částí těla (ruce, nohy atd.) s hlavním
kartáčem nebo kolečky robotického
vysavače. Mohlo by dojít ke zranění,
nebo k poškození přístroje.

Nepoužívejte robotický vysavač
v místnosti, kde jsou spící děti.
Mohlo by dojít ke zranění, nebo
k poškození přístroje.

Pravidla bezpečného používání
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Nepoužívejte robotický vysavač na
vyvýšených plochách, jako
ledničkách, stolech, skříních atd.
Mohlo by dojít ke zranění, nebo
k poškození přístroje.

Nenechávejte malé děti s robotickým vysavačem bez dozoru
dospělého. Mohlo by dojít ke
zranění, nebo poškození přístroje.

Čistěte a vysypávejte pravidelně
sběrný koš. Prach ve sběrném koši,
může obsahovat škodlivé bakterie,
které mohou způsobovat alergii.

Vyvarujte se pádu robotického
vysavače z výšky na zem, nebo jiných
předmětů na robotický vysavač.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Používejte robotický vysavač pouze
uvnitř domů a místností. Používání
robotického vysavače ve venkovním
prostoru, může způsobit poruchu
přístroje, nebo jeho neopravitelné
poškození.

Nevystavujte robotický vysavač
dlouhodobě teplotám nižším než
-10 0C. Mohlo by dojít k poškození
přístroje.

Zabraňte nasátí nebezpečných látek
a předmětů, jako například tekutiny,
ostré břity, připínáčky, hřebíky apod.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Zabraňte styku kovových předmětů
s kontakty nabíjecí základny. Mohlo
by dojít k poškození přístroje.

Zabraňte polití nebo namočení
robotického vysavače jakýmikoliv
tekutinami. Pokud dojde k zatečení
tekutin do těla robotického vysavače, vypněte ho hlavním vypínačem
a kontaktujte servisní centrum.

Nepoužívejte robotický vysavač,
pokud je jeho sběrný koš plný.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.

TIP
Před použitím robotického vysavače proveďte tyto kontroly:

• Odstraňte všechny křehké a nepotřebné předměty z podlahy, kterou se
chystáte uklízet.

• Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech, kde jsou malé děti bez dozoru
dospělých, aby nedošlo k jejich zranění.

• Prosím zkontrolujte, zda je baterie robotického vysavače dostatečně nabitá,
pokud ne, dejte robotický vysavač nabíjet.

• Vyprázdněte obsah sběrného koše, pokud je plný.
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Pravidla bezpečného používání

Doporučení a upozornění při prvním použití
Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat
bez dozoru, ale naopak sledovat jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vysledujete
případná problematická místa a předejdete různým nesrovnalostem. Robotický vysavač není dokonalý a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit“, aby vám mohl poté dlouho a spolehlivě sloužit.
Situace a jejich řešení, které při prvním úklidu mohou nastat:
Máte podlahové topení (konvektory)?
Robotický vysavač může při úklidu najet na mřížku konvektoru a pokud je mřížka široká, přední
kolečko uvízne v mřížce a robot nemůže pokračovat v úklidu.
řešení: Před konvektor umístěte virtuální zeď nebo stabilní mechanickou zábranu tak, aby robot
na mřížku nemohl najet.
Máte v bytě umístěny dveřní zarážky?
Na nízké dveřní zarážky může robotický vysavač najet a zachytit se.
řešení: Zajistěte zarážky tak, aby ne ně robot nemohl přímo najíždět.
Máte v bytě koberec s hustým a vysokým chlupem (nad 1 cm)?
Robotický vysavač může mít potíže při najetí na příliš vysoký koberec.
řešení: Robot sám zkusí situaci vyřešit, začne couvat a překážce (koberci) se vyhne. Nebo je případně nutné jej ručně přesunout zpět na hladkou podlahu. Takový koberec poté doporučujeme
nechat vysát samostantě. Robota postavit rovnou na koberec a dálkovým ovladačem jej po koberci
navigovat směrovými tlačítky k úklidu.
Máte koberec s třásněmi?
Pokud má váš koberec dlouhé třásně na okrajích, může dojít k namotání třásní na rotační kartáč.
řešení: Doporučujeme v takovém případě před úklidem třásně schovat pod koberec, nebo zamezit
robotu v přiblížení se k takovému koberci.
Máte příliš nízký prostor pod nábytkem?
Může se stát, že prostor pod váším nábytkem je stejně vysoký jako je výška vysavače. Poté je možné, že se robot ve snaze pod nábytkem uklidit, těsně zapasuje pod něj a již se mu nepodaří zpět
vyjet. Stejně tak může uvíznout pod radiatorem, zavěšeným na zdi.
řešení: Doporučujeme, předem oměřit výšku prostorů pod vaším nábytkem v bytě, aby jste takové
situaci předešli. Vysavač by měl být min o 1 cm nižší než je uklízený prostor.
Máte v bytě volně ložené kabely od spotřebičů či počítače?
Dávejte prosím pozor, aby při úklidu vysavač nepřišel do styku s volně loženými kabely. Může se
stát, že takový kabel namotá a může dojít i k poškození připojeného přístoje pádem. Obzvláště
náchylné jsou tenké kabely.
řešení: Před začátkem úklidu, kabely odstraňte z podlahy nebo dobře zakryjte.
Nachází se ve vašem bytě přechod z dlažby na koberec bez přechodové lišty?
V takovém případě může někdy robot uvíznout v hlubší spáře dlažby.
řešení: Doporučujeme přechod mezi dlažbou a kobercem spojit přechodovou lištou.
Svítí vám do pokoje přímé slunce?
Pokud na podlahu zasahuje přímé slunce, mohou senzory vyhodnotit takové místo jako překážku
a dojde k přerušení úklidu.
řešení: Zajistěte zastínění pokoje.
Doporučení
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Režimy úklidu
➊ Režim automatického úklidu
Robotický vysavač začne úklid postupem viz. obrázek
a po vybití se vrátí do nabíjecí základny.

➋ Režim cíleného úklidu „SPOT“
Robotický vysavač začne kroužit spirálu v průměru zhruba 2,4 metru,
na daném konkrétním místě. Krátký režim vhodný pro úklid např.
rozsypaného smetí nebo drobného nepořádku na malém prostoru.

➌ Režim úklidu podél zdi
Pokud robotický vysavač objeví zeď, nebo nábytek, začne
vymetat nečistoty, jak podél zdi, tak podél nábytku, svým bočním
kartáčem.

➍ Režim tichého úklidu
Robotický vysavač provede úklid nejtišším možným způsobem,
aniž by vás rušil při práci, nebo odpočinku.

➎ Režim pro plánovaný úklid
Robotický vysavač provede plánovaný úklid, přesně ve vámi
nastavenou dobu. Úklid bude proveden automaticky, přesně tak
jak potřebujete. Pro správné využití tohoto režimu je nutné mít
nastavený aktuální čas (viz strana 11).

➏ Režim úklidu „Cik-Cak“
Robotický vysavač provede úklid dráhou podobající se
klasickému úklidu mopem, tedy ze strany na stranu. V tomto režimu vysavač uklízí na volné ploše. Ve chvíli, kdy vysavač detekuje
překážku, změní se režim Cik-Cak na automatický úklid.
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Režimy úklidu

Obsah balení

Hlavní tělo
robotického vysavače

Dálkový ovladač

Síťový adaptér

Návod k použití

Nabíjecí základna

Virtuální zeď

Set bočních kartáčů

Mop
Aquamax

Prachový
mop

Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit.
Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).
Obsah balení
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Popis vysavače

Přední kryt
Přijímač infračervených paprsků
Displej
Tlačítko pro vyjmutí sběrného koše
Gumový nárazník
Infračervené senzory
Hlavní vypínač
Zdířka pro konektor nabíječky
Přední kolečko
Kontakty pro nabíjení
UVC lampa
Kryt baterie
Boční kartáče
Levé a pravé kolečko
Hlavní kartáč
Jemný prachový kartáč
Mop
Držák mopu
Větrák
Sběrný koš
Sensor pádu
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Popis vysavače

Dálkový ovladač
Tlačítko zapnout/vypnout
Indikátor napětí
Slouží pro zapnutí
Tlačítko zapnout/vypnout
a vypnutí robotického vysavače.
Indikátor napětí
Vlevo
Rozsvítí se při stisknutí jakéhokoliv tlačítka
a znamená, že ovladač funguje správně.
Auto clean
Charge - Nabíjení
Spot
Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač
Speed
automaticky vyhledá nabíjecí základnu.
UV
Auto clean
Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač spustí automatický úklid.
Spot
Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač spustí cílený úklid.
Mute
Stisknutím tohoto tlačítka vybíráte mezi normálním a tichým režimem úklidu.
Edge
Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač spustí úklid podél zdi.
Speed
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení rychlosti úklidu. Zrychlí nebo zpomalí
pohyb vysavače.
UV
Stisknutím tohoto tlačítka zapínáte a vypínáte funkci UVC desinfekce.
Zig ZaG
Po stisknutí tohoto tlačítka spustí robotický vysavač úklid v režimu Cik-Cak.
Pozn.: Před použitím je nutné ovladač s vysavačem spárovat (viz str. 10).

Virtuální zeď

Charge
Vpřed
Vpravo
Vzad
Mute
Edge
Zig Zag

Vkládání baterií do
dálkového ovladače
Otevřete krytku na zadní
straně dálkového ovladače
Vložte 2ks AAA alkalických
baterií, s polaritou podle
nákresu
Zavřete krytku baterií.

Charge zap./vyp.
Tlačítko
Vpřed signálu
Okénko
Vpravo signálu
Kontrolka

Vkládání baterií do virtuální zdi

Otevřete krytku
otvoru pro baterie.

-

+

Vložte 2ks 2/R14/C baterií
do virtuální zdi, polaritou
podle nákresu +/-

Po vložení baterií vložte
krytku do drážky a druhou
stranu stiskněte dolů.

Všeobecné doporučení: pokud virtuální zeď delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
Dálkový ovladač a virtuální zeď
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Displej

Kontrolky displeje
Popis kontrolek displeje
Auto – Kontrolka režimu automatického úklidu
Spot – Kontrolka režimu cíleného úklidu
				

Ukazatele dnů v týdnu

Kontrolka UVC lampy
Kontrolka stavu baterie
Ukazatel času, nebo chybového kódu

Tlačítka na těle robotického vysavače
Úklid
Po stisknutí tohoto tlačítka, spustí robotický vysavač úklid
v automatickém režimu.

Časovač
Slouží k nastavení aktuálního dne a času (viz strana 11). Dále k naprogramování dnů, kdy má
vysavač automaticky uklízet (viz strana 13).

Nabíjení
a) Po stisknutí tohoto tlačítka se robotický vysavač přepne do režimu automatického nabíjení.
b) Při nastavování dne úklidu, potvrdíte tímto tlačítkem vybraný den.
c) Při nastavování hodin a minut, potvrdíte tímto tlačítkem nastavené hodnoty.
9

Displej

Zapojení nabíjecí základny
1

2

Zmáčkněte pojistku krytky
na zadní straně nabíjecí
základny a krytku vyjměte.

Zapojte konektor síťového
adaptéru do nabíjecí
základny.

4

5

Zavřete krytku.

3

Přebytečný kabel opatrně
naskládejte do otvoru pod
krytkou a poté vyveďte
kabel drážkou do strany.

Postavte nabíjecí základnu na
tvrdou podložku, zadní částí
proti zdi, nebo jinému
nepohyblivému objektu
tak, abyste zabránili posunu
během pokusu o nabíjení.
Odstraňte všechny nežádoucí
předměty ve vzdálenosti
jednoho metru do stran a dvou
metrů před nabíjecí základnou.

Párování robotického vysavače s dálkovým ovladačem

Ujistěte se, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze VYPNUTO.
Stiskněte a držte tlačítko CHARGE na dálkovém ovladači a zároveň zapněte hlavní vypínač na
těle robotického vysavače.
Pokud poté uslyšíte dvě pípnutí, znamená to, že spárování dálkového ovladače s robotickým
vysavačem proběhlo úspěšně. Pokud se tak nestane, postup opakujte.

Zapojení nabíjecí základny a párování
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Nastavení času
Vstup do menu pro nastavení aktuálního času
Jednou rukou zapněte hlavní vypínač, uslyšíte pípnutí. Druhou rukou stiskněte zároveň s tímto
pípnutím tlačítko NABÍJENÍ, vstoupíte tak do menu nastavení času. Tlačítko NABÍJENÍ je potřeba
stisknout opravdu rychle, neprodleně s pípnutím. Při správném postupu uslyšíte ihned další pípnutí
a na displeji se rozbliká kontrolka Mon. Pokud se tak nestane, ale naopak se vysavač rozjede,
nepodařilo se Vám vstoupit do nastavení času. V tomto případě je nutné postup opakovat znovu od
zapnutí hlavního vypínače. Po úspěšném vstupu do menu nastavení času, můžete změnit den
a hodiny (viz postup níže).

Nastavení aktuálního dne a času
Pro nastavení aktuálního dne stiskněte opakovaně tlačítko ČASOVAČ a tím vyberte správný den
v týdnu. Poté stiskněte dvakrát tlačítko NABÍJENÍ pro potvrzení zvoleného dne. (Pokud kontrolka
pro vybraný den zůstane svítit, nastavení proběhlo úspěšně.)
Pro nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko ČASOVAČ postupně, až se rozbliká první hodnota
nastavení hodin, poté nastavte tlačítkem NABÍJENÍ požadovanou hodnotu. Tento postup opakujte
u všech čtyř číslic digitálních hodin.
Pro potvrzení a uložení nastavených hodnot stiskněte tlačítko ÚKLID.

Ukazatele dnů
v týdnu

Ukazatele
času

Hodiny

Minuty

Popis tlačítek
na displeji

Úklid

Časovač

Vpravo
Nabíjení

Poznámka: Pro uložení MUSÍTE stisknout tlačítko ÚKLID.
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Nastavení času

Jak používat tlačítka
Jak spustit a zastavit úklid
1. Spuštění úklidu
Stiskněte tlačítko ÚKLID
a robotický vysavač začne
s úklidem v režimu automatický
úklid. Kontrolka AUTO bude
stále svítit, dokud se robotický
vysavač nevrátí nabíjet do
nabíjecí základny.

Zapněte robotický
vysavač hlavním
vypínačem.
1.1

1.2

2. Přerušení úklidu

Stiskněte kterékoliv
vyobrazené tlačítko
a robotický vysavač
přeruší úklid a přejde
do režimu připraven.

2.1

Vypněte robotický
vysavač hlavním
vypínačem.
2.2

Jak používat virtuální zeď
Virtuální zeď slouží k tomu, aby bránila robotickému
vysavači ve vstupu do míst, kam si nepřejete. Může
vytvořit až čtyřmetrový světelný paprsek, který
rozdělí prostor na dvě části.
Je doporučeno umístit virtuální zeď například před
zárubně dveří, a tím vytvořit z jedné místnosti
samostatnou úklidovou zónu, nebo jí umístit
například před nějaký křehký předmět a zabránit tak
kontaktu s robotickým vysavačem.
Poznámka:
1. Při použití virtuální zdi nasměrujte okénko signálu
směrem, kam chcete signál vysílat.
2. Pokud virtuální zeď nepoužíváte, vypněte jí.

Jak používat tlačítka
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Jak nabíjet
1. Automatické nabíjení
Pokud robotický vysavač dokončí úklid, nebo jsou jeho baterie již
téměř vybité, automaticky vyhledá nabíjecí základnu a začne se nabíjet.
Poznámka: v závislosti na překážkách, terénu, nebo nízkému napětí v bateriích, nemusí být robotický vysavač schopen vrátit se automaticky k nabíjecí
základně. Nabijte, prosím, v takovém případě robotický
vysavač ručně pomocí síťového adaptéru.

2. Ruční nabíjení
Pokud chcete robotický vysavač nabít před prvním použitím, nebo ho chcete nabít během úklidu,
nabijte ho prosím ručně.
Umístěte robotický
vysavač předním krytem
proti nabíjecí základně.
Po jednom pípnutí se na
nabíjecí základně rozbliká
střídavě červeně a modře
kontrolka, která bliká po
celou dobu, kdy je vysavač
v základně.

1.2A

Stiskněte tlačítko
NABÍJENÍ na těle robotického vysavače, nebo
dálkovém ovladači
a robotický vysavač, se
automaticky vrátí nabít do
nabíjecí základny.

B

Nabijte robotický vysavač
přímo pomocí síťového
adaptéru.

C

Poznámka: Nabíjecí cyklus trvá 3 - 4 hodiny. Po úplném nabití svítí na displeji kontrolka plně nabité baterie.

Jak používat časovač
1. Nastavení dne

2. Nastavení hodin a minut

Zapněte robotický vysavač pomocí hlavního
vypínače.
Stiskněte opakovaně tlačítko ČASOVAČ,
dokud nezačne blikat požadovaný den.
Potom stiskněte dvakrát tlačítko NABÍJENÍ pro
potvrzení vybraného dne. (Pokud kontrolka
zvoleného dne zůstala svítit, znamená to, že
nastavení proběhlo úspěšně. Časovač můžete
takto nastavit od jednoho až po každý den
v týdnu.

Stiskněte opakovaně tlačítko ČASOVAČ,
až se rozbliká první číslice hodin na displeji.
Opakovaným stisknutím tlačítka NABÍJENÍ,
nastavte požadovanou hodnotu hodin.
Tento postup opakujte u všech čtyř číslic
digitálních hodin.
Stiskněte tlačítko ÚKLID pro uložení
nastavených hodnot.

Úklid

Časovač

Nabíjení

Hodiny

Minuty

Poznámka: Před nastavením časovače, je nezbytné, správně nastavit aktuální čas. Pokud nebude
správně nastaven aktuální den a čas, nebude vysavač automaticky uklízet ve správné dny.
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Jak dobíjet vysavač

Jak používat mop
Funkce mokrého mopování
1

2

Zobáčky pro připevnění
mopovacího modulu.
Mopovací modul připevněte
přímo na tělo robotického
vysavače.

3

Nejprve přitlačte zobáčky na
mopovacím modulu kolmo
k západkám na vysavači.
Po zacvaknutí modul sklopte
a lehce přitlačte.

Navlhčete mop Aquamax
a vyždímejte přebytečnou vodu.

5

4

Přitlačte mop na držák mopu.

Stiskněte tlačítko
ÚKLID.

• Při správném namočení dokáže mop Aquamax postupně uvolňovat vodu a mokře vytírat po celou
dobu uklízecího cyklu.
• Pokud máte velmi hladkou či lesklou podlahu, doporučujeme při úklidu s mopem Aquamax snížit
rychlost tlačítkem „SPEED“ na dálkovém ovladači nebo použít místo mopu Aquamax univerzální mop.
• Po úklidu mop sejměte a propláchněte v teplé vodě. Mop můžete prát v pračce na 400C bez použití
pracích prostředků či aviváže. Vyhněte se kontaktu mopu s velmi horkou plochou.
• Mop můžete vyprat i během úklidu. Vysavač zastavíte tlačítkem ÚKLID. Mop sejmete, vymácháte
a nasadíte zpět. Potom úklid znovu spustíte.

Funkce suchého mopování
• Podlahy náchylné na namáčení můžete stírat na sucho s použitím prachového mopu, který podlahu
zbaví prachu a perfektně ji vyleští.
• Na velmi hladkou či lesklou podlahu nepoužívejte namočený mop Aquamax, robot by mohl
podkluzovat. Pro úklid takového povrchu použijte prachový mop na suché stírání.

Poznámka:
Mop je určen pouze pro tvrdé podlahy. Sejměte mop i nosný mopovací modul z robotického vysavače,
pokud se ho chystáte použít pro úklid koberce. V případě, že je na robotickém vysavači nainstalován
mop, nenechávejte vysavač přejíždět přes přechodové lišty nebo prahy. Robotický vysavač není
v takovém případě schopen bezchybného pohybu.
Jak používat mopy
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Údržba
Poznámka:
Pravidelná údržba robotického vysavače je důležitou součástí pro jeho správnou funkci.
Před tím, než začnete s údržbou robotického vysavače, ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze VYPNUTO!

Čištění sběrného koše
Pokud je sběrný koš plný, sací výkon robotického vysavače slábne. Proto doporučujeme
vyprazdňovat sběrný koš před nebo po každém použití.

1

2

3

Stiskněte tlačítko na horní
straně těla robotického vysavače, pro uvolnění sběrného
koše a vyjměte ho.

Uchopte sběrný koš oběma
rukama a palci stiskněte
barevná tlačítka na obou
stranách a prsty vyklopte kryt.

Kartáčem vyčistěte jak
sběrný koš, tak HEPA filtr.

4

5

Zavřete kryt sběrného koše.

Vložte sběrný koš zpět do
těla robotického vysavače.

Důležité!

Pokud čistíte sběrný koš
vodou, vyjměte předtím
HEPA filtr a modul
s větrákem.
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Po čistění vodou nechte
sběrný koš oschnout na
dobře větraném místě, mimo
přímé sluneční paprsky.

Čištění sběrného koše

Čištění a výměna hlavního a jemného prachového kartáče
Opakované namotávání vlasů na kartáče a osičky, může zhoršit funkčnost robocikého vysavače nebo
způsobit jeho trvalé poškození, čistěte je proto minimálně jednou týdně.

1

Vypněte robotický vysavač
hlavním vypínačem, otočte ho
spodní stranou vzhůru
a položte ho na hladkou
a měkkou podložku.

4

Očistěte je opatrně od vlasů
a namotané špíny např.
nůžkami. Čistěte i osičky na
kartáčích a v těle robotického
vysavače. Zajistíte tím vyšší
kvalitu úklidu a zamezíte
poškození motorů.

2

Sejměte krycí mřížku kartáče
vytažením obou pojistek.

3

Zvedněte pravou stranu
kartáčů a postupně je
vyjměte.

5

6

Vložte oba kartáče zpět do
těla robotického vysavače.

Umístěte zpět krycí mřížku
kartáčů. Pro správnou funkci
vysavače je důležité umísit
krycí mřížku kartáčů dle návodu v následující kapitole.

Důležité!
Kartáče nemyjte vodou, aby nedošlo k jejich poškození.

Čištění kartáčů
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NOVINKA: Hlavní kartáč Adaptic
Snadno obměníte dle potřeb Vaší domácnosti.
Hlavní kartáč Adaptic oceníte zejména, pokud máte doma zvířecího mazlíčka
nebo má některý člen rodiny dlouhé vlasy. Speciální gumové lamely eliminují
namotávání vlasů na hlavní kartáč a usnadňují jeho čištění.
Standardně jsou na hlavním kartáči nasazeny čtyři štětinové lamely a čtyři gumové lamely. Součástí
balení jsou čtyři náhradní štětinové lamely, kterými můžete snadno nahradit gumové lamely a vytvořit si
tak celoštěninový kartáč nebo je můžete použít na výměnu opotřebených štětinových lamel.

Upozornění!

Při výměně lamel netahejte za oranžový ochranný kryt ložiska, mohlo by dojít k jeho poškození.

2

1

A

B

C

Uchopte kartáč a silným tahem vytáhněte
černou pojistku (A) na jeho konci.

3

Při výměně lamel dbejte na správný směr jejich
vkládání. Každá lamela je na jednom konci
hladká a na druhém je opatřena zarážkou.
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Vytáhněte lamely (B nebo C), které chcete
vyměnit a na jejich místo zasuňte nové.

4

Po výměně lamel umístěte na konec kartáče
zpět černou pojistku tak, aby do sebe jednotlivé
výstupky zapadly. Postup opakujte na druhé
straně kartáče.

Kartáč Adaptic

Upevnění krycí mřížky hlavních kartáčů
Pro správnou funkci vysavače je důležité mít správně umístěnou krycí mřížku kartáčů.
Věnujte prosím pozornost následujcímu postupu.

1

2
A
A

B
B

A) Pojistky na zadní části krycí mřížky.
B) Zobáčky na přední částky krycí mřížky.

3

Po umístění zobáčků do otvorů sklopte krycí
mřížku směrem dolů ke kartáčům.

Upevnění krycí mřížky

Umístěte pečlivě zobáčky (B) na přední části
krycí mřížky do dvou otvorů v těle robotického
vysavače (na obrázku označeno šipkami).

4

Zacvakněte pojistky (A) na zadní části krycí
mřížky. Jemným tahem nahoru za mřížku
ověřte správné upevnění.

18

Čistění sensorů a nabíjecích kontaktů
Vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem, otočte ho spodní stranou vzhůru a položte ho na hladkou a měkkou podložku. Použijte suchý měkký hadřík, nebo čistící kartáč na očistění sensorů
a nabíjecích kontaktů. Postupujte podle kroků zobrazených níže.

Čištění bočních kartáčů
Opakované namotávání vlasů na kartáče, může způsobit poškození robotického vysavače, čistěte je proto
minimálně jednou týdně.

1

Vypněte robotický vysavač
hlavním vypínačem, otočte
ho spodní stranou vzhůru a
položte ho na hladkou a měkkou podložku a šroubovákem
vyšroubujte šroubky bočních
kartáčů.

2

3

Vyjměte boční kartáče
a opláchněte je vodou.

Po usušení kartáčů na dobře
větraném místě mimo přímé
sluneční paprsky, je pomocí
šroubků a šroubováku
připevněte zpět k tělu
robotického vysavače.

Poznámka:

Pokud jsou vlasy kartáčů zkroucené, ručně je natáhněte.
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Čištění sensorů a kartáčů

Čištění mopu
Abyste zabránili nepříjemnému zápachu, opláchněte mop po každém použití.

1

2

3

Oddělte mop od držáku mopu.

Mop důkladně propláchněte
v teplé vodě. Mop můžete prát
v pračce na 400C bez použití
pracích prostředků či aviváže.

Usušte mop na slunečném
a dobře větraném místě.
Vyhněte se přímému kontaktu
mopu s velmi horkou plochou.

Čištění předního kolečka
1

Vypněte robotický vysavač
hlavním vypínačem, otočte ho
spodní stranou vzhůru a položte
ho na hladkou a měkkou
podložku a potom vytáhněte
přední kolečko směrem vzhůru.

2

Očistěte přední kolečko od
vlasů a jiných nečistot.

3

Vložte přední kolečko
zpět do těla robotického
vysavače.

Čištění levého a pravého kolečka
1

2

3

Vypněte robotický vysavač
hlavním vypínačem, otočte ho
spodní stranou vzhůru a položte
ho na hladkou a měkkou
podložku a odstraňte kryt
kartáčů a kartáče.

Vyšroubujte pomocí
šroubováku šroubky z obou
koleček.

Vytáhněte spojovací čep
z obou koleček.

Čištění mopu a koleček
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4

Vyjměte obě kolečka, zbavte je
nečistot a opláchněte je.

5

6

Usušte je na dobře větraném
místě mimo přímé sluneční
záření.

Dejte do osy otvory v kolečkách s otvory v rámu a vložte
spojovací čepy. Potom zašroubujte zpět oba šroubky.

7

Umístěte nazpět kartáče
i kryt.
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Čištění koleček

Řešení problémů
Chybový kód

Význam

Řešení

E001

Sběrný koš, nebo větrák
nefungují správně.

Zkontrolujte správné umístění
sběrného koše a větráku.

E002
Kartáče nepracují správně.
		

Očistěte oba kartáče
a zkontrolujte jejich instalaci.

E003
Chyba senzoru pádu.
		

Očistěte sensory pádu suchým
hadříkem.

E004
Nízké napětí baterie.
		

Dejte robotický vysavač
neprodleně nabíjet.

E005

Levé kolečko nepracuje správně.

Zkontrolujte stav levého kolečka.

E006

Pravé kolečko nepracuje správně.

Zkontrolujte stav pravého kolečka.

Zjištění běžných problémů a jejich řešení
Běžný problém

Řešení

Robot nezačne s úklidem
Dráha úklidu je nestandardní

Zkontrolujte zda je hlavní vypínač v poloze zapnuto.
Očistěte sensory suchým hadříkem.
Pokud používáte mop, zkontrolujte jeho nasazení.
Robotický vysavač vypněte a znovu zapněte.
Zkontrolujte sací otvor.
Vyprázdněte sběrný koš.
Vyčistěte filtr.
Zkontrolujte správné umístění sběrného koše.
Zkontrolujte správné umístění větráku.
Zkontrolujte správné umístění filtru.
Vyčistěte oba kartáče.
Vyměňte baterie, nebo zkontrolujte,
že jsou vloženy správně.
Ujistěte se, že používáte dálkový ovladač
ve vzdálenosti do 12m.
Zkontrolujte, zda je nabíjecí základna
správně zapojena do sítě.
Odstraňte objekty z okolí nabíjecí základny.
Otřete kontakty pro nabíjení měkkým
a suchým hadříkem.
Jedná se o normální jev, robotický vysavač
je vybaven funkcí šetření energie. Pokud je robotický
vysavač zapnutý a není používán po dobu tří minut,
přejde automaticky do režimu šetření energie.

Slabý sací výkon

Zvýšená hladina hluku

Dálkový ovladač nereaguje

Robotický vysavač se nenabíjí automaticky

Robotický vysavač se sám vypíná

Poznámka:
Pokud nevyřešíte problémy výše doporučenými postupy, postupujte podle níže uvedených pokynů.
• Robotický vysavač restartujte tak, že vypnete a znovu zapnete hlavní vypínač.
• Pokud problémy přetrvávají i po restartování, kontaktujte specializované servisní centrum.
Kontakt naleznete na stránkách www.robzone.cz nebo www.robzone.sk
Řešení problémů
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Technické parametry
Hlavní tělo vysavače
Rozměry

360mm x 92mm

Váha

3,5kg

Předepsaný příkon

18-30w

Předepsané napětí

DC14,8V

Délka úklidu

cca 90 - 120 min

Doba nabíjení

3 - 4 hodiny

Nabíjecí napětí

DC24V 1A

Hladina hluku

48dB

Kapacita sb.koše

cca 800ml

Typ baterie

DC 14,8 2200mAh Li-Ion baterie

Maximální rychlost

cca 300mm/sec

Minimální rychlost

cca 150mm/sec

Dálkový ovladač
Rozměry

150 x 46 x 15mm

Typ baterie

2x AAA baterie (nejsou součástí balení)

Max vzdálenost

12 metrů (bez jakýchkoliv překážek)

Nabíjecí základna
Rozměry

188 x 143 x 113mm

Předepsané napětí

AC 100-240V 50-60Hz

Virtuální zeď
Rozměry

90 x 99mm

Typ baterie

2ks R14/C (nejsou součástí balení)

Maximální dosah paprsku

4 metry
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Technické parametry

www.robzone.cz
www.robzone.sk
Distributor:
RobZone Int. s.r.o.,
U Továren 31
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká Republika
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Li -ion

