
D300

Instrukcja obsługi odkurzacza automatycznego

www.robotworld.pl





SPIS TREŚCI

3

SPIS TREŚCI............................................................................................. 3 
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .................................... 4 
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ................................................................... 5 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ................................................................. 7 
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ................................................................ 8 
TRYBY CZYSZCZENIA I MOPOWANIA .................................................... 9 
ŁADOWANIE BATERII ............................................................................. 10 
WYMIANA BATERII ................................................................................. 11 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .......................................................... 12 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ........................................................... 16 
RECYKLING I LIKWIDACJA..................................................................... 17 

OPIS ROBOTA ........................................................................................... 6 



Przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem 
produktu i przestrzegaj prawidłowego użytkowania produktu.
1. Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Przechowaj instrukcję do przyszłego użytku.
3. Każde użycie produktu w sposób inny niż zalecony może spowodować obrażenia lub 

uszkodzenie produktu.

Instrukcje bezpieczeństwa
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego ani przemysłowego.
Upewnij się przed każdym uruchomieniem produktu, że filtr i pojemnik na odpady są prawidłowo 
zamontowane. Nie należy używać produktu w wilgotnym lub mokrym środowisku, (w jakimkolwiek 
środowisku wilgotnym), takim jak łazienka lub pralnia.
Przed użyciem oczyść podłogę ze wszystkich niebezpiecznych i delikatnych przedmiotów, takich 
jak luźne kable, papier, odzież itp. Jednocześnie podnoś zasłony, aby zapobiec ewentualnym 
wypadkom. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na produkcie. Nie zostawiaj robota dla dzieci i 
zwierząt domowych.
Nie używaj tego urządzenia do zbierania spalających się lub tlących się przedmiotów (takich jak 
niedopałki papierosów, zapałki).
Nigdy nie używaj tego urządzenia do usuwania cieczy.
Przed uruchomieniem produktu upewnij się, że wszystkie drzwi (otwory) wychodzące na 
zewnętrz (jak również balkon) są zamknięte.
W przypadku wadliwego działania lub uszkodzenia produktu należy skontaktować się ze 
sprzedawcą i nie naprawiać produktu samodzielnie. Przed rozpoczęciem ładowania produktu 
upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
Używaj produktu w temperaturach od 0 do 40 ° C. Nie umieszczaj produktu w pobliżu gorących 
urządzeń, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej, braku doświadczenia lub wiedzy, które nie są 
pod nadzorem osoby dorosłej lub prawnego opiekuna. 
Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci.

Bateria i ładowanie
Akumulator można naładować, używaj tylko adaptera dostarczonego w pakiecie produktu i ładuj go 
poprzez standardowe gniazdko elektryczne. Upewnij się, że napięcie w adapterze odpowiada 
napięciu w gnieździe sieciowym.
Przed ładowaniem upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona do urządzenia. Napięcie 
akumulatora wynosi 14,4 V a pojemność 850 mAh. Używaj tylko oryginalnej baterii.
Adapter ładowania jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach.
Nie używaj produktu, jeśli kabel lub gniazdko jest uszkodzone.
Nigdy nie dotykaj ładowarki, wtyczki ani kabla mokrymi rękami.
Przed czyszczeniem produktu odłącz ładowarkę, wyłącz urządzenie i wyjmij baterię.
W przypadku przedłużającej się bezczynności, proszę wyjąć baterię, aby przedłużyć jej żywotność. 
Podczas wyjmowania baterii produkt musi być odłączony od prądu.
Jeśli elektrolit wycieknie z uszkodzonej baterii, unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli tak się 
stało, przepłucz obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
Przed utylizacją produktu wyjmij i wyrzuć baterię oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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    User 
Manual

Robot - 1x Bateria - 1x Ładowarka - 1x

Filtr - 1x Instrukcja użytkowania - 1x Szczotki boczne - 2 pary

Podstawka na mop - 1x Tkanina do mopa - 1x

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
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Zderzak

Wyłącznik

Górna
pokrywa

Dostęp do pojemnika 
na odpady

Szczotka boczna

Koło napędowe

Pokrywa baterii

Otwór ssący
Czujniki 

przeciwupadkowe

Wejście
na umocowanie 

podstawki na mop

OPIS ROBOTA
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Przednie kółko

Zderzak



Model:
Kolor:
Średnica:
Wysokość: 
Bateria:
Pojemność baterii: 
Zasilanie:
Adapter:
Czas ładowania: 
Czas sprzątania: 
Poziom hałasu: 

D300
biały (W) / czarny (B) 
280 mm
75 mm
Ni-MH, 14.4 V   
850 mAh
AC 100~240V
DC 19 V, 600 mA 240 
min.
55 min.
70 dB
0,2 l
Mikrowłókno
3
2

Pojemnik na odpady: 
Filtr:  
Ilość czujników: 
Ilość bocznych szczotek:
Funkcja mopowania:  tak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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2. Usuń uszczelkę akumulatora znajdującą się pod pokrywą baterii między akumulatorem i stykami
i umieść pokrywę baterii w pierwotnym położeniu.

Przed pierwszym użyciem włóż szczotki boczne i zdejmij uszczelkę akumulatora.

1. Włóż szczotki boczne, wkładając je do odpowiedniego otworu w dolnej części robota. Włóż lewą 
szczotkę w lewy otwór (oznaczony literą L) i prawą w prawy otwór (oznaczony literą R) i zabezpiecz, 
naciskając.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
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Ten odkurzacz automatyczny nadaje się do czyszczenia twardych podłóg, takich jak drewno, marmur, 
linoleum itp. Dostępne tryby czyszczenia przedstawiono poniżej:

Przypadkowy Spirala SpiralaWzdłuż ściany

Odkurzacz automatyczny jest włączany i wyłączany za pomocą przycisku na górnej stronie. 
Tryb pracy przebiega automatycznie - nie musisz martwić się o nic więcej.

1. Przymocuj ściereczkę z mikrowłókien do podkładki mopa. 
2. Umieść podkładkę do mopa z przymocowaną tkaniną na spodniej stronie produktu w odpowiednim

miejscu (w przestrzeni między kołami napędowymi).

TRYBY CZYSZCZENIA I MOPOWANIA
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Przycisk włącz / wyłącz

Odkurzacz automatyczny można uruchomić za pomocą mopa dołączonego do opakowania. Nie 
można mopować na dywanach. Mopowanie odbywa się w następujący sposób:



Sprawdź akumulator przed ładowaniem.
Proces ładowania akumulatora przebiega następująco: najpierw podłącz złącze ładowarki do 
urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do źródła zasilania. Niebieska dioda ładowania zaświeci 
się.
Po całkowitym naładowaniu dioda LED będzie świecić światłem ciągłym. 
Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dioda LED świeci na czerwono i akumulator 
wymaga naładowania.
Aby zapewnić maksymalną wydajność i żywotność baterii, pozostaw robota do ładowania przez 
cztery godziny bez przerwy.

Złącze sieciowe adapteraZłącze adaptera

ŁADOWANIE BATERII
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1. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
2. Akumulator jest dostępny w spodniej części robota. Akumulator znajduje się za pokrywą baterii.
3. Wyciągnij baterię i włóż nową. Upewnij się, że biegunowość baterii jest ustawiona zgodnie

z biegunowością kontaktów.
4. Zamknij pokrywę baterii. Upewnij się, że zawiasy są we właściwym miejscu.

WYMIANA BATERII
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Czyszczenie pojemnika na odpady
1. Otwórz górną pokrywę przyciskiem włączania / wyłączania.
2. Wsuń palce w rowki i wyjmij pojemnik na odpady.

(1)

(2)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Regularne czyszczenie i konserwacja są ważne dla prawidłowego działania odkurzacza 
automatycznego.



3. Otwórz górną pokrywę pojemnika na nieczystości. 
4. Wyjmij filtr z pojemnika.
5. Wysyp nieczystości do kosza.

(3) (4)

(5)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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6. Raz na jakiś czas zaleca się umycie pojemnika na odpady (bez filtra) pod bieżącą wodą. Nie 
myj pojemnika w zmywarce. 

7. Regularnie czyść filtr miękką szczoteczką (np. Szczoteczką do zębów).
8. Po całkowitym opróżnieniu pojemnika na odpady, włóż filtr z powrotem. Upewnij się, że filtr jest 

włożony prawidłowo, uchwytem do góry i zamknij pokrywkę. Nigdy nie używaj produktu bez 
filtra, może to wywołać uszkodzenia. 

9. Następnie włóż pojemnik na nieczystości z powrotem do odkurzacza automatycznego i zamknij 
pokrywę górną.

(6) (7)

(8)(9)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Czyszczenie otworu ssącego

Po dłuższym użytkowaniu brud może osiadać wokół wlotu i wokół szczotek bocznych. Aby zapewnić 
prawidłowe działanie produktu, należy go regularnie czyścić. Przed czyszczeniem upewnij się, że 
urządzenie jest odłączone od zasilania.

(10)

10.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

1 Podczas włączania 
świeci czerwona 
dioda LED

1. Bateria jest rozładowana
2. Robot jest podniesiony

1. Naładowanie baterii
2. Umieszczenie robota

na podłodze

2 Robot jest włączony, 
ale nie zbiera 
zanieczyszczeń

1.Pojemnik zbiorczy jest pełny
2. Filtr jest niepoprawnie

włożony

1. Wyczyść pojemnik zbiorczy
2. Włóż filtr poprawnie

3 Robot cofa się po 
włączeniu

1. Robot jest na ciemnej lub
czarnej powierzchni

2. Czujniki przeciwupadkowe 
są zakryte

1. Połóż robota poza obsza-
rem ciemnym lub czarnym

2.Wyczyść czujniki 
przeciwupadkowe i usuń 
możliwe przeszkody

4 Po naładowaniu 
niebieska dioda LED 
wciąż miga

Prawdopodobnie ładowanie 
zostało przerwane

Robot zostanie w pełni 
naładowany po 4 godzinach  
ładowania

5 Szczotki boczne są 
rozszczepione i 
gorzej zbierają 
zabrudzenia

Zanurz szczotki w gorącej 
wodzie, aby wróciły do 
pierwotnego kształtu

6 Robot nie włącza się 1. Bateria jest niepoprawnie
włożona

2. Bateria jest rozładowana 
3. Robot jest w trybie

ochronnym

1. Włóż poprawnie baterię

2. Naładuj baterię do pełna
3. Zresetuj robota

7 Robot krąży dookoła 
i nie jeździ prosto

Jedno z kół napędowych 
może być odłączone

1. Wyślij robota do serwisu
2. Otwórz pokrywę koła

napędowego i podłącz kabel 
we właściwym miejscu

Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, spróbuj:
1. Zresetować robota, wyjmując, a następnie wkładając akumulator z powrotem (zgodnie z 

instrukcjami w tym podręczniku).
2. Jeśli resetowanie nie pomoże, skontaktuj się z dostawcą produktu.

Boczne szczotki były 
używane przez długi okres 
czasu

4. Bateria ma założone 
uszczelnienie ochronne

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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4. Usuń uszczelnienie
ochronne



RECYKLING I LIKWIDACJA 
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Importer: ROBOT WORLD s.r.o.
Běloveská 944 
547 01 Náchod 
Česká republika

www.symbo.eu
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