
POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LASERBOT650



Witamy w rodzinie Symbo!

Dziękujemy za wybór odkurzacza automatycznego Symbo LASERBOT 650, a wierzymy, że spełni Twoje 
oczekiwania.

Symbo LASERBOT 650 to robot laserowy z bardzo precyzyjnym systemem nawigacji, który może samodzielnie 
skanować środowisko w czasie rzeczywistym i na tej podstawie opracowuje mapę i efektywnie planuje trasę 
sprzątania. Również obsługuje sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie, ale jednocześnie można nim 
sterować za pomocą klasycznego pilota.W opakowaniu znajdziesz pojemnik 2w1 - z pojemnikiem na kurz i wodę, 
dzięki czemu robot może odkurzać i mopować w tym samym czasie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.

Więcej informacji i dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.symbo.eu
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WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA I ZADBAĆ O POPRAWNE UŻYTKOWANIE PRODUKTU.

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, psychicznej, braku doświadczenia lub wiedzy, chyba, 
że są one pod nadzorem lub kierownictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
2. Używaj produktu wyłącznie w temperaturach od 0 °C do 40 °C. Nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń emitujących ciepło i nie wystawiaj na działanie promieni 
słonecznych.
3. Nie wolno stawiać urządzenia powyżej wysokości użytkownika. Wykluczy to ryzyko upadku urządzenia i zranienia użytkownika. 
4. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Nie wolno używać go w pomieszczeniach komercyjnych czy przemysłowych.
5. Przed użyciem usuń z podłogi wszelkie możliwe przeszkody, np. drobne przedmioty, kable, ubrania itd. oraz podnieś zasłony lub firanki aby zapobiec 
ewentualnemu wypadkowi.
6. Zadbaj, aby do kół urządzenia nie dostały się żadne przedmioty, np. papier pakowy, ubrania, kawałki materiałów, sznurki itd.
7. Przed użyciem upewnij się, że pojemnik odpadowy jest pusty. 
8. Nie siadaj na urządzeniu ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, jeśli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub 
zwierzęta.
9. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera.
10. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu lub jeśli będzie transportowane - wyłącz je wyłącznikiem głównym. Wyciągnij baterię, jeśli 
produkt będzie przechowywany przez dłuższy okres czasu.
11. Przechowuj urządzenie z dala od gorących przedmiotów.
12. Nie wkładaj urządzenia do wody lub innej cieczy. Nie przechowuj go w miejscach w których mógłby dojść do kontaktu z cieczą.
13. Nie dotykaj urządzenia ani innych jego części mokrymi rękami czy mokrą ściereczką.
14. Nie ładuj baterii w ekstremalnie ciepłym lub zimnym po mieszczeniu, mogłoby to wyraźnie zmniejszyć żywotność baterii.
15. Kiedy produkt ładuje się, nie wolno kłaść go na inne urządzenia elektryczne i należy trzymać z dala od ognia czy wody.
16. Należy uważać, aby nie doszło do zniszczenia kabla zasilającego, adaptera lub stacji ładującej. Nie wolno obciążać ich niczym ciężkim ani ciągnąć za kable. 
Ogranicz kontakt urządzenia z wysoką temperaturą.
17. Nie używaj urządzenia w przypadku częściowego lub całkowitego uszkodzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa poprawnie, spadło na ziemię, było 
zamoczone lub uszkodzone w inny sposób.
18. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się ze sprzedawcą i nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
19. Przed przekazaniem urządzenia do miejsca zbiorczego w celu recyklingu należy całkowicie wyładować baterię i wyciągnąć ją z urządzenia.
20. Przed wyciągnięciem baterii urządzenie powinno być odłączone od zasilania.
21. Prosimy o poddanie baterię recyklingowi w zgodzie z panującym prawem.
22. Nie używaj robota w podwyższonych miejscach, z których mógłby spaść.
23. Pod żadnym pozorem nie spalaj urządzenia, grozi to wybuchem baterii. Urządzenie należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Producent, 
importer lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.



SYMBO LASERBOT 650

DOKŁADNA LASEROWA NAWIGACJA
Efektywny ruch po powierzchni

APLIKACJA NA SMARTFONY
Steruj robotem z dłoni

ZAAWANSOWANA FUNKCJA MOPA
Elektronicznie sterowane dozowanie wody



WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed rozpoczęciem usuń wszystkie niebezpieczne przedmioty, takie
jak kable do których mógłby się zaplątać robot. 

2. Nie używaj robota do czyszczenia płynów.

3. Nie ściskaj radaru ani nie noś robota za chwytając za radar.

4. Zabezpiecz strefę przy schodach i innych podwyższonych
obszarach barierka przed przypadkowym upadkiem robota.



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Odkurzacz automatyczny                            Stacja ładująca + adapter                           Zbiornik 2v1                                Pasek magnetyczny

Szczotki boczne                   Tekstylie mopujące                          Filtr                        Pilot zdalnego sterowania     Narzędzie do czyszczenia



OPIS ROBOTA
WIERZCHNIA STRONA SPODNIA STRONA

Zderzak

Przycisk START

Wskaźnik Wi-Fi

Boczny czujnik TOF

Laserowy czujnik
odległości

Przycisk ON/OFF

Czujnik przeciwupadkowy

Styki ładowania

Szczotka boczna

Przednie koło

Główne koło napędu

Szczotka główna

Nakładka na mop



SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Wskaźnik przycisku START Wskaźnik Wi-Fi

Pomału migające białe światło – ładowanie / uruchamianie

Stałe białe światło – ładowanie zakończone / gotowy do czyszczenia

Powoli migające czerwone światło – bateria jest słaba

Szybko migające czerwone światło – stan nieprawidłowy

Szybko migające niebieskie światło - Wi-Fi było pomyślnie

Powoli migające niebieskie światło - łączenie z siecią

Stałe niebieskie światło - połączenie zakończone powodzeniem

Powoli migające czerwone światło - połączenie nie powiodło się



STACJA ŁADUJĄCA / ADAPTER POJEMNIK NA KURZ

Adapter

Konektor na kabel

Złącze zasilania

Wskaźnik mocy

Styki ładowania

Pokrywa pojemnika na kurz

Filtr typu HEPA

Filtr główny

Przycisk zatrzaskowy

Miejsce na kurz



POJEMNIK 2V1 POJEMNIK 2V1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pokrywa pojemnika na kurz z uchwytem

Filtr typu HEPA

Filtr główny

Miejsce na kurz

Zamknięcie i otwór na wodę

Korpus zbiornika na wodę 

Styki elektryczne

Tekstylie mopujące

1

2
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1. Wyświetlacz
2. Przycisk PLAN
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Przycisk MODE
5. Przycisk CLOCK (manuální nastavení času)
6. Przycisk  HOME
7. Strzałki kierunkowe
8. Przycisk MAX

Uwaga:
Przed użycie należy włożyć baterie. Jeśli pilot nie będzie
używany przez dłuższy czas, należy wyciągnąć baterie.



PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zdejmij osłony zderzaka. Zamontuj szczotki boczne w odpowiednich miejscach.
Szczotka główna jest już zainstalowana.



ŁADOWANIE ROBOTA
Podłącz stację ładującą Wyłącznik główny

Umieść stację ładującą na płaskiej powierzchni, przy ścianie, aby zapewnić
jej wolną przestrzeń co najmniej 0,5 m po obu stronach podstawy i 1,5 m
przed nią.

Przełącz wyłącznik główny, I - włączony, O -
wyłączony.

Włączone

Wyłączone



Ładowanie
Umieść robota na stacji ładujące (na stykach ładowanie). Upewnij się,
że przycisk START na urządzeniu pulsuje na biało (identyfikacja
poprawnego ładowania).

Upozornění:
Pozwól robotowi ładować się przez co najmniej 5 godzin przed pierwszym użyciem.
Jeśli nie będziesz używać robota przez dłuższy czas,
wyłącz gogłówny przycisk ON / OFF.

INSTALACJA POJEMNIKA NA MOP
1. Zwilż tekstylie mopującą, wyciśnij nadmiar wody i umieść na
pojemniku z wodą.

2. Otwórz pokrywę pojemnika, napełnij wodą i zamknij pokrywę
tak, aby woda nie mogła uciec. 



3. Włóż pojemnik na kurz w odpowiednie miejsce i zatrzaśnij uchwyt.

4. Naciśnij przycisk i wsuń pojemnik w tył robota.

Uwaga: 
W robocie jest fabrycznie zainstalowany osobny pojemnik na kurz.
Nie używaj funkcji mopa na dywanach lub gdy nikogo nie ma w domu.
Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt wycierania, zaleca się najpierw odkurzyć całą powierzchnie.

WŁĄCZANIE / URUCHAMIANIE / WSTRZYMANIE
Włączanie
Włącz główny wyłącznik z boku robota, przycisk Start zacznie
powoli migać. Stałe światło oznacza, że robot został poprawnie
włączony i jest gotowy to pracy.



Uruchamianie / Wstrzymanie 
Metoda 1: W trybie gotowości (włączone białe światło) naciśnij przycisk Start. 
Metoda 2: Naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie.
Metoda 3: Otwórz aplikację i uruchom przez nią robota.

7

8
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ŁADOWANIE

Automatycznie ładowanie 
1. Jeśli poziom naładowania spanie poniżej 20%, robot sam zajedzie
do stacji ładującej.
2. Po zakończeniu czyszczenia robot sam zajedzie do stacji ładującej.

Ładowanie ręcznie
1. Za pomocą przycisku DOCK na pilocie, wyślesz robota do stacji ładującej.
2. Robota można wysłać również do stacji ładującej za pomocą aplikacji.

Uwaga:
Pozostaw bazę ładującą włączoną, aby robot mógł wrócić i naładować.

Wskazówki dotyczące wydłużania żywotności baterii
1. Przed użyciem, robota należy ładować przez co najmniej 5 godzin.
2. Jeśli bateria jest słaba, naładuj ją jak najszybciej.
3. Jeżeli robot nie będzie używany przez dłuższy czas,całkowicie 
naładuj akumulator i wyłącz robota głównym wyłącznikiem.
4. J.eśli robot nie jest używany dłużej niż 3 miesiące, proponujemy
ładować baterię przez 5 godzin przez pierwszym użyciem.

Wymiana baterii
1. Odkręć śruby na pokrywie akumulatora za pomocą śrubokręta.
2. Otwórz pokrywę baterii.
3. Wyjmij baterię z robota.
4. Odłącz złącze kabla akumulatora, które łączy akumulator 
z robotem.
5. Podłącz nową baterię do złącza.
6. Włóż baterię do korpusu robota.
7. Zamknij pokrywę baterii i przykręć ją.



TRYBY CZYSZCZENIA

STANDARDOWY TRYB AUTOMAYCZNY TRYB MAX
Opis trybu: po rozpoczęciu czyszczenia robot posprząta wzdłuż
ścian, a następnie całą powierzchnię podzieli na pola o wielkości
4x4 metry i zacznie je po kolei czyścić ruche tik tak. Po dokończeniu 
czyszczenia zajedzie do stacji łądującej.

Zastosowanie: przeznaczony do regularnego, domowego czyszczenia.

Opis trybu: robot zachowuje się jak w trybie standardowym,
ale moc ssania i prędkość robota są zwiększone.

Zastosowanie: odpowiedni w przypadku silnego zanieczyszczenia.

Uwaga:
Jeśli robot przypadkowo utknie na przeszkodzie lub konieczne będzie dolanie wody lub wymiana mopa, wróć robota w to samo miejsce, aby
mógł kontynuować sprzątanie. W przeciwnym razie rozpocznie tworzenie mapy od nowa.



TRYB CICHY TRYB ZAPLANOWANEGO CZYSZCZENIA
Opis trybu: robot zachowuje się jak w trybie standardowym,ale
moc ssania i prędkość robota są zmniejszone.

Zastosowanie: w przypadku niewielkiego zanieczyszczenia lub
potrzeby zniżenia poziomu hałasu.

Opis trybu: robot automatycznie rozpoczyna czyszczenie o
określonej godzinie. Po zakończeniu wraca do stacji łądującej.

Zastosowanie: do automatycznego, regularnego czyszczeia w domu.



INSTALACJA APLIKACJI
Metoda 1: Znajdź i zainstaluj Symbo Home Blue w Google Play lub App Store.
Metoda 2: Zeskanuj poniższy kod QR zgodnie z systemem operacyjnym smartfona. Zostaniesz przekierowany bezpośrednio do aplikacjidla 
konkretnego systemu (Android, iOS). Zainstaluj aplikację.

Symbo Home Blue

Porady:
Przed sparowaniem robota z aplikacją upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest połączony z domową siecią Wi-Fi (obecnie obsługuje
tylko 2,4 GHz)i wyłączyłeś mobilną transmisję danych.
Aplikacja poprowadzi Cię bezpośrednio przez proces parowania robota z aplikacją. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Jeśli parowanie nie powiedzie się, spróbuj ponownie później. Możesz także wypróbować inne urządzenie mobilne lub inny router/sieć
Wi-Fi.Jeśli nie możesz pomyślnie sparować robota z aplikacją, skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta Symbo.



JEDNOCZESNE STEROWANIE ROBOTEM
Możesz sterować robotem na kilku smartfonach jednocześnie. Aby skorzystać z tej opcji, robot musi być udostępniony. Do udostępniania w
ustawieniachwybierz konkretnego robota i wprowadź adres e-mail użytkownika, któremu chcesz zezwolić na dostęp. Zainstalowany użytkownik
musi zainstalować aplikację Symbo Home Blue i utworzyć konto na ten e-mail. 

Uwaga:
Możesz mieć tylko jedno konto użytkownika na jednym smartfonie.
Robota można udostępniać maksymalnie na 5 smartfonach (liczba ta może jeszcze ulec zmianie).
Możesz też cofnąć udostępnianie w tym samym menu w aplikacji.



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

POJEMNIK 2W1

1. Wymień pojemnik 2w1 z robota. 2. Wyjmijj pojemnik na kurz i wysyp 
zanieczyszczenia do kosza. Wylej resztę 
wody z pojemnika na wode.

3. Mop wyczyść i wysusz.

Uwaga:
HEPA filtr nie jest wodoodporny.
Proponujemy wylać resztę wody z pojemnika na wodę aby zapobiec osadzaniu się wodnego kamienia.



POJEMNIK NA WODE I FILTR
1. Wyjmij pojemnik na kurz z ciała robota.

2. Otwórz pojemnik na kurz i wysyp zanieczyszczenia do kosza.

3. Wyjmink filtr z pojemnika na kurz i oczyść go szczoteczką.

4. Pojemnik można umyć wodą tak samo jak filtr podstawowy (nie
dotyczy filtru HEPA). Po dokładnym wysuszeniu, można zainstalować
pojemnik na swoje miejsce.

Uwaga:
HEPA filtr nie jest wodoodporny.
Pojemnik na kurz oraz filtr muszą być całkowicie suche przed ponownym zainstalowaniem.



SZCZOTKA GŁÓWNA SZCZOTKI BOCZNE
1. Wyjmij główną szczotkę ze spodu robota i wyczyść ją.

2. Do usunięcia splątanych włosów i innych zabrudzeń użyj
specjalne narzędzie do czyszczenia.

1. Zdejmij szczotki boczne ze spodu robota.

2. Usuń zanieczyszczenia ze szczotek bocznych.

3. Jeśli włosie szczotki bocznej jest zdeformowane, wyprostuj je
umieszczając w ciepłej wodzie (powyżej 90 ° C) lub nad parą.



KONTAKTY DO ŁADOWANIA
Zalecamy regularne czyszczenie styków ładowania na stacji
ładującej i robocie suchą, miękką ściereczką.

CZUJNIKI I PRZEDNIE KOŁO
Zalecamy regularne czyszczenie czujników zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości i przedniego koła suchą, miękką
ściereczką (jak pokazano na rysunku poniżej). Regularnie
sprawdzaj również, czy w środku nie ma ciał obcych w przednim
kole, szczotkach bocznych lub kół napędowych.

Przednie koło

Czujniki zapobiegające
przed upadkiem

Czujniki zapobiegające
przed upadkiem



CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI

PROPONOWANA
WYMIANACZYSZCZENIENAZWA

Pojemnik 2w1

Pojemnik na kurz

Filtr

Szczotka główna

Szczotka boczna

Czujniki

Przednie koło

Kontakty ładowania

po każdym użyciu

po każdym użyciu

po każdym użyciu

raz w tygodniu

raz w miesiącu

raz w miesiącu

raz w miesiącu

raz w miesiącu

4-6 miesięcy

6-12 miesięcy

6-8 miesięcy

*Rzeczywiste częstotliwości konserwacji mogą w rzeczywistości różnić się w zależności od tego, jak często, na jakiej powierzchni i w jakim
środowisku robot pracuje.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA LASERA
Urządzenie laserowe robota spełnia wszystkie warunki normyIEC
60825-1: 2014, klasa 1 i nie generuje niebezpiecznego
promieniowania laserowego.Standardowe: GB 4706.1-2005, GB
4706.7-2014, GB 4343.1-2009,GB 17625.1-2012.

INFORMACJE O PROMIENIOWANIU RADIOWYM
Oświadczamy, że sprzęt radiowy spełnia wymaganiaDyrektywa
2014/53 / UE w sprawie urządzeń radiowych i dyrektywa 2011/65 / UEw
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznymi urządzeń elektronicznych.

To urządzenie zawiera moduł radiowy działający w paśmie 2,4 GHz
WLAN.Pasmo 2,4 GHz jest ograniczone do pracy między 2412 MHz
a 2472 MHzo maksymalnej mocy wyjściowej EIRP 20 dBm (100
mW).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PARAMETRY WARTOŚĆ

Średnica

Wysokość

Waga

Napięcie znamionowe

Typ baterii

Pojemność baterii

Pasmo Wi-Fi

Pojemność zbiornika na kurz

Pojemność zbiornika 2w1

Wymiary

Napięcie zn amionowe

Prąd znamionowy

325 mm

96 mm (z laserem)

2,4 kg

14,4 V

Li-Ion

2600 mAh

2,4 GHz

475 ml

220 ml na wodę / 230 ml na kurz

194 x 139 x 91 mm

24 V

600 mA

Robot

Stacja ładująca



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniższa tabela zawiera komunikaty o błędach i instrukcje głosowe wydawane przez robota w przypadku nieprawidłowego stanu lub problemu.

KOMUNIKAT GŁOSOWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Main brush fault, please 
clean the main brush

Side brush fault, please 
clean the side brush

Wheel overload, please 
clean the wheel assembly

Front bumper fault, please
tap the bumper

Please clean the front
bumper lens

Please clean the anti-drop sensors

Please put the machine in a safe place 

Problem ze szczotką główną

Problem ze szczotkami bocznymi

Problem z przednim kołem

Problem ze zderzakiem

 Czujniki dotykowe są zanieczyszczone 

Problem z czujnikami upadkowymi

Robot nie dotyka podłogi 

Sprawdź, czy szczotka główna jest prawidłowo włożona i usuń 
zanieczyszczenia i wszelkie zablokowane przedmioty

Sprawdź szczotki boczne i usuń zanieczyszczenia 
i  wszelkie ciała obce.

Sprawdż koła przednie i usuń zanieczyszczenia 
oraz wszelkie ciała obce.

Sprawdź funkcjonalność zderzakai usuń zacięte przedmioty 

Wyczyść przednie czujniki dotykowena zderzaku suchą, 
miękką ściereczką

Wyczyść czujniki upadkowe suchą, miękką ściereczką

Ustaw robota na płaskiej powierzchni i ponownie rozpocznij czyszczenie 
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KOMUNIKAT GŁOSOWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Please turn on the power switch

Please poke the surface of the laser sensor

Please clean the laser sensor lens on top

Please click the start button again

Dust fan fault

Front wheel fault

Communication error

Battery fault

The robot is trapped

Please put the robot on the charging station

Robot jest wyłączony

Moduł laserowy jest zanieczyszczony

Laser nie działa

Przycisk start nie reaguje

Problem ze ssaniem

Problem z kołem przednim

Problem komunikacyjny robota

Akumulator ma nienormalną temperature

Robot utknął

Niski poziom baterii, robot wraca 
do stacji ładującej

Aby naładować, musisz włączyć robota włącznikiem głównym

Sprawdź moduł laserowy i dokładnie go 
wyczyśćużywając miękkiej szmatki i wacików do uszu

Dokładnie wyczyść diody laserowe
(np. używając wacików do uszu)

Sprawdż czy przycisk start jest w porządku i naciśnij go ponownie

Wyłącz robota i pozwól mu ostygnąć, a następnie włącz go ponownie

Wyłącz robota głównym wyłącznikiem i włącz go ponownie

Wyłącz robota i pozwól mu ostygnąć, a następnie włącz go ponownie

Przenieś robota na wolne, płaskie miejsce 

Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, a robot 

Ręcznie umieść robota w stacji ładującej
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BŁĄD PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Robot się nie uruchamia

Robot się nie ładuje

Robot porusza się nietypowo

Robot nie odkurza

Robot ciężko się porusza

Harmonogram czyszzenia nie 
działa prawidłowo

Parowanie robota z aplikacją 
nie powiodło się

Robot jest offline

 

1. Robot jest wyłączony
2. Bateria robota jest rozładowana

1. Robot jest nieprawidłowo umieszczony 
na podstawie ładujacej
2. Robot jest wyłączony

1. Podłoga jest mokra
2. Pojemnik na kurz jest nieprawidłowo zamontowany

3. Szczotka główne jest źle zamontowana

1. .Pojemnik na kurz jest pełny
2. Głowna lub boczna szczotka jest zablokowana

1. Koła są zablokowane
2. .Czujniki są zabrudzone

3. .Problem z modułem laserowym

1. Robot jest wyłącozny
2. Stan poziomu naładowania bateri jest nizki

3. .Pojemnik na kurz jest pusty
4. Harmonogram był anulowany

1. Smartphone nie jest połączony z domową siecią WiFi
2. Odleglość między robotem i smartfonem jest zbyt duża

3. Robot jest już połączony z innym urządzeniem
4. WiFi nie wysyła w paśmie 2,4 GHz

1. Bateria robota jest rozładowana
2. Robot nie znajduje się w stacji ładującej 

i jest w trybie uśpienia

1. Włącz robota wyłącznikiem głównym
2. Ręcznie umieść robota w bazie ładującej lub naładuj bezpośrednio

1. Umieść robota prawidłowo na podstawie
2. Włącz robota głównym wyłącznikiem

1. Wyszusz podłogę
2. Włóż prawidłowo pojemnik na kurz
3. Wlóż prawidłowo szczotkę główną

1. Opróżnij pojemnik na kurz
2. Wyczyść wszystkie szczotki główne

1. Wyczyść koła napędowe
2. Wyczyść czujniki

3. Wyczyść moduł lasera

1. Włącz robot włącznikiem głównym
2. Naładuj robota

3. Opróżnij pojemnik na kurz
4. .Skontroluj harmonogram czyszczenia w aplikacji

1. Podłącz smartfon do sieci komórkowej i wyłącz dane komórkowe
2. Przybliż smartfon do robota

3. Poproś właściciela robota o udostępnienie go
4. Sprawdź ustawienia sieci Wi-Fi

1. Ręcznie umieść robota w bazie ładującej lub naładuj bezpośrednio
2. Ręcznie „wybudz” robota z trybu uśpienia

naciskając przycisk Start na robocie
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RECYKLING I UTYLIZACJA
Przed wyrzuceniem produktu do wyznaczonego punktu zbiórki upewnij się, że bateria została wyjęta. Przed wyjęciem baterii wyłącz odkurzacz główny przełącznik.

Ten symbol oznacza, że   zużyte akumulatory i baterie nie należą do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie należy odpowiednio utylizować w 
wyznaczonych punktach zbiórki. Zapewniając prawidłową utylizację tych baterii, pomożesz zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego.
Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Aby pozbyć się zużytych baterii i akumulatorów, poproś o prawidłowe informacjeutylizacja przez władze 
lokalne lub sprzedawcę.

INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie należy utylizować na miejscu utylizacji odpadów komunalnych.
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol na produktach lub w towarzyszących dokumentach oznacza, że   zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno dodawać do 
normalnzch odpadw komunalnzch. Zwróć te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki w celu właściwej utylizacji, odzysku i recyklingu. W krajach EU 
lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty lokalnemu sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu. Właściwa utylizacja tego 
produktu pomoże zachować cenne zasoby naturalne i zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. W przypadku złejutylizacji mogą być nakładane kary zgodnie z 
krajowymi przepisami dotyczącymi unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Dla podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej
Aby pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania niezbędnych informacji.
Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz wyrzucić ten produkt, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub władzami lokalnymiod sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.



OPIS MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nazwa komponentu

Płyta główna

Części metalowe

Szkielet robota

Baterie

Inne części

Ołów
(Pb)

Rtęć
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Chrom
(Cr6+)

Polibromowany
bifenyle (PBB)

Polibromowany
etery difenylowe (PBDE)

UŻYTE MATERIAŁU

Czas ochrony środowiska (EPP): PCB (płyta główna) 10 lat, przewód zasilający 10 lat, bateria 5 lat. (Skrót „EPP” oznacza bezpieczny okres, podczas 
którego żadne niebezpieczne substancje nie wyciekną, jeśli są używane zgodnie z zaleceniami.)Odp .: Niebezpieczne substancje we wszystkich 
składnikach są poniżej limitu określonego w normie SJ / T11363-2006.X: Co najmniej jeden składnik zawiera substancje niebezpieczne powyżej 
określonej granicy normy SJ / T11363-2006.

Uwaga: Niewielka część komponentów elektronicznych specjalnego przeznaczenia jest oznaczona w tabeli znakiem „X” (np. 
Wysokie napięcierezystory, rezystory ceramiczne, diody). Ilość ołowiu w nich może przekraczać 0,1% ze względu na kryterium 
wysokiej wydajności.Ponieważ rdzenie różnych śrub i kabli danych są wykonane z wysokiej jakości stopu, może wystąpić wartość 
ołowiu w tych elementachprzekroczyć również wartość 0,1% We wszystkich przypadkach warunek wyłączenia z dyrektywy UE RoHS 
jest spełniony i obecnie nie jestmożliwe jest użycie innych technologii lub komponentów.



SERWIS POGWARANCYJNY
OGRANICZONA GWARANCJA 
Okres gwarancji na odkurzacz automatyczny i akcesoria wynosi 2 lata. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalną 
autoryzowanym sprzedawcą.

NAZWA TREŚĆ GWARANCJI OGRANICZONA GWARANCJA

Jednostka główna

Akcesoria

Akcesoria konsumenckie

Odkurzacz automatyczny

Adapter zasilający, stacja ładująca

Szczotka główna, szczotka boczna,  pokrywa szocztki głównej, filtry, urządzenie do czyszczenia, mop

2 lata

2 lata

/   

NASTĘPUJĄCE WARUNKI ANULUJĄ GWARANCJĘ
1. Nieautoryzowane naprawy, niewłaściwe użycie, uszkodzenie, zaniedbanie, wypadki, modyfikacje, niewłaściwe użycie akcesoriów nienależących 
do produktu itp. lub zdzieranie / modyfikowanie etykiet lub etykiety zapobiegające podrabianiu.
2. Okres gwarancji wygasł.
3. Uszkodzenia spowodowane silnymi uderzeniami lub innymi dużymi siłami.



www.symbo.eu

IMPORTER: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Česká republika


